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А. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ПДР ''Савапарк'' у Шапцу
Нa oснoву члaнa 27. и 35. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи (“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), члaнoвa 32. и 99. Стaтутa града Шaпца (“Сл. лист града Шaпца”
бр. 32/08), Скупштинa града Шапца, нa свojoj сeдници oдржaнoj дaнa 22.3.2017. гoдинe,
дoнeлa je:
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ПДР ''Савапарк'' у Шапцу

I ОПШТИ ДЕО
Изради плана се приступило у складу са смерницама из ПГР ''Шабац- ревизија'', који је
израду ПДР ''Савапарк'' сврстао у захтевану даљу планску докуметацију приоритетног
карактера, и по захтеву инвеститора (Град Шабац) да се плански утврди јавни интерес
и дефинишу услови уређења парковске површине. Обзиром на специфичност локације
и њен историјски и културни значај, један од основних принципа у дефинисању
простора је поштовање принципа заштите културно-историјског наслеђа и
меморијалног карактера подручја.
Планско решење се у потпуности ослања на принципе одрживог развоја и њихове
елементе уграђује у детаљној обради појединачних зона.

I 1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ за израду ПДР ''Савапарк'' 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 докумената просторног и
урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15),
 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник
РС", бр. 22/15),
 Статута града Шапца ("Сл. лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева", бр.32/08),
 Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Сава парк" у Шапцу ("Сл. лист Града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" број 18/15),
 Одлуке да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину за План
детаљне регулације "Савапарк" у Шапцу ("Сл. лист Града Шапца и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева" број 18/15).
Плански основ за израду ПДР ''Савапарк'' је садржан у одредбама:
 Плана генералне регулације "Шабац" - ревизија (“Сл. лист Града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 18/15 и 23/15)
Подручје Плана детаљне регулације ''Савапарк'' се налази у обухвату Плана генералне
регулације ''Шабац-ревизија'' ("Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева", бр. 18/15 и 23/15). ПГР ''Шабац-ревизија'' је, као непосредни виши плански
документ, условио израду ПДР ''Савапарк''.

I 2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Планом је неопходно постићи унапређење квалитета живота грађана, не само
стамбених зона у контакту са парком, већ целог града. Обзиром на изузетно мали број
зелених површина у градском центру, уз малу могућност за формирањем нових
парковских површина у оквиру густе градске матрице, циљ је да се формирањем
великог градског парка у зони приобаља значајно побољша еколошка слика града.
Планско решење се у потпуности ослања на принципе одрживог развоја и
њихове елементе уграђује у детаљној обради појединачних зона.
Основни циљ Савапарка је да испуни давнашњу жељу града да изађе на реку, али и да
омогући улазак парка у град. Зелено подручје ове површине има потенцијал да
промени микроклиму града и омогући активацију ваздуха, воде и тла у служби
освежења људског тела и духа.
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Планиран на принципима савременог одрживог развоја и уз мултидисциплинарни
приступ различитих струка, Савапарк треба да омогући контакт човека са природом,
повезивање природних еколошких коридора, употребу обновљивих извора енергије и
иновативан приступ контроли површинских и подземних вода.
Циљеви израде планског документа:
• Излазак града на реку
Савапарк треба да јасно и недвосмислено омогући продоре из градског језгра ка реци и
да планским третманом подручја, уз промишљено позициониране активности у оквиру
појединачних зона, усмери кориснике ка приобаљу.
• Улазак парка у град
Истовремено са повезивањем постојеће градске матрице и парковских површина, треба
омогућити трансформацију одређених саобраћајница у зелене коридоре који
представљају продужетке парка у урбаном ткиву
• Заштита од високих подземних и надземних вода
Парк истовремено са уређењем зелених и рекреативних површина, треба да постане и
зона дренаже подручја и да служи као средство контроле високих вода. Формирањем
каналске мреже треба осигурати контролисани режим вода.
• Рекултивација и поновна употреба простора бивше депоније
Један део приобаља има потпуно уништен екосистем након низа година употребе као
градска депонија. Неопходно је дефинисати начине његовог опоравка.
• Позитиван утицај на микроклиму града
Прилагођавање климатским промена треба да постане интегрални део планске
документације. Систем шумских површина и еколошких коридора утиче на регулацију
температуре ваздуха и контролише продор јаких ветрова у град.
• Успостављање мреже еколошких коридора кроз град
Савапарк треба да постане део већег еколошког система, односно система зелених
површина у граду и да се повеже са њима кроз продоре парка у градско ткиво.
• Остварење биодиверзитета
Једно од тежишта уређења парка ће бити очување атохтоних екосистема на подручју и
формирање нових, који ће се међусобно допуњавати.
• Развој туристичког потенцијала града
Савапарк-као мултифункционалан градски парк са разноврсним активностима и
бројним атрактерима постаје значајна туристичка дестинација, прво на мапи града, а
затим и шире.
• Развој спортско-рекреативних садржаја у Шапцу
Окосница креирања парка је спорт и рекреација.Парк ће омогућити развој спортских
активности и дефинисати зоне намењене специфичним спортовима.
• Развој културних садржаја у Шапцу
Зона шабачке тврђаве са Старим градом ће усмерити даљи развој културних садржаја
у оквиру Савапарка.

I 3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ
ПАРЦЕЛА
Подручје обухвата је у складу са ПГР "Шабац" - ревизија ("Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 18/15 и 23/15), просторна целина
приобалног појаса између реке Саве и градског језгра, омеђена са северне стране
Кочиним каналом, са источне реком Савом, са западне стране улицом Северне
трансверзале и пружним колосецима, а са јужне Новим мостом и његовим
саобраћајницама за прикључење.
Оријентациона површина обухвата ПДР ''Савапарк'' износи 349ha.
Парцеле које су у обухвату ПДР ''Савапарк'' су следеће: 14401, 294/4, 297/1, 297/2,
297/3, 297/4, 296/1, 298, 307/16, 306/7, 304/2, 306/1, 299, 301, 296/2, 295, 294/3, 294/1,
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289/2, 287/2, 31/1, 31/2, 31/3, 32/5, 32/4, 32/1, 32/6, 14407, 287/3, 288/1, 289/3, 290/3, 291,
292, 305/6, 290/5, 320/11, 305/5, 305/4, 285, 290/4, 289/4, 288/2, 287/4, 287/5, 289/6, 288/4,
288/3, 289/5, 286, 32/7, 324, 14409, 323, 322, 305/2, 305/1, 325, 327, 328, 329, 326, 321,
330, 393, 391, 388, 382, 381, 369/2, 369/1, 369/3, 370, 371, 372, 32/9, 380, 379, 32/10,
32/11, 373, 378, 383, 377, 384, 374, 376, 385, 375, 387, 386, 384, 2278, 2279, 2280/2,
2282/1, 2282/2, 2280/1, 2284/1, 2283, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289/1, 2289/2, 2290,
2289/3, 2294, 2292, 2303, 2302, 2299, 2298, 2297, 2296, 2295, 2294, 2301, 2293, 2291,
2277, 2268, 2267, 2269, 2271, 2270, 2274, 2275, 2273, 2272/1, 2272/2, 2276, 432, 389, 390,
392, 395/3, 395/2, 395/1, 394, 1536/2, 1535/1, 1537/1, 1538/1, 1539, 1540, 1541, 1538/2,
1542/1, 1542/2, 1543, 1532, 1544, 1545/1, 1549/15, 1535/1, 1545/2, 1549/1, 14408/1,
2305/2, 2304, 2311, 2310, 2305/1, 2284/2, 2308, 2306, 2307, 2309, 6915/43, 6914/1, 6914/2,
6915/116.
Све парцеле припадају К.О. Шабац и налазе се у грађевинском подручју.

I 4. ИЗВОД ИЗ ПГР “ШАБАЦ“ – РЕВИЗИЈА
Према ПГР ''Шабац-ревизија'', подручје које је у обухвату ПДР ''Савапарк'' захвата целу
просторно-функционалну целину ''Сава'', део просторне целине ''Север'' и део
просторне целине ''Градски полупрстен'', где захвата део насеља Триангла. Одлука
Града је да се, због комплексности техничких решења који захтевају свеобухватну
анализу простора, приступи изради једног планског документа који ће плански уредити
цело подручје.
Према ПГР-у, просторна целина IV-Сава захвата блокове 119-362 који се налазе
између подручја градског центра и реке Саве. Земљиште у овим блоковима је махом
неуређено и неизграђено, изузев комплекса ''Стари град'' који је уређен као зона спорта
и рекреације. Предвиђена је трансформација целе зоне у зону градског парка
''Савапарк'', уз захват неких делова просторне целине VII-Север и просторне целине IIIГрадски полупрстен.
Подручје плана се може поделити на четири до пет основних целина које се могу
реализовати у више фаза: "Дудара", "Стари град" и "Касарна", "Вашариште", "Север".
Сва подручја се коначно обједињују у једну парковску и спортско рекреативну
површину, повезану шеталиштима и бициклистичким стазама са више паркинг
пунктова. За подручје је обавезна израда плана детаљне регулације са могућношћу
расписивања архитектонско-урбанистичких конкурса.
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 узнемиравање 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.
Подручје урбанистичког плана заузима зоне реона: IV и VI који се у основи разликују по
геолошкој грађи терена, морфолошким, хидрогеолошким, па и сеизмичким условима.
*Напомена:У овом поглављу се даје скраћени преглед извода плана вишег реда. Шири
извод из ПГР ''Шабац- ревизија'' се може наћи у одељку ''Документација''.
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I .5 ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА
I 5.1. ВЛАСНИЧКИ СТАТУС ЗЕМЉИШТА
На графичком прилогу ''Власнички статус земљишта'' су приказани власници, држаоци и
корисници свих парцела у обухвату плана. Карактеристично за подручје је да је
већински власник земљишта Град Шабац, било као самостални или мешовити власник.
Осим града, део површина је у корисништву следећих субјеката: Јавно комунално
предузеће ''Стари град'', Јавно водопривредно предузеће ''Србија воде'', ''Железнице
Србије'', мешовито власништво ''Железнице Србије'' и ''Србија воде'', ''Шећерана'' уз
право коришћења, приватна предузећа као приватну својину, држаоци или уз право
коришћења и приватна својина физичких лица у мањем делу.
Оваква дистрибуција власничког статуса, где је већински власник Град Шабац који је
истовремено и инвеститор плана, уз надлежности неких локалних или републичких
јавних предузећа, олакшава планирање намене површина и спроводљивост планског
документа.
Један од главних задатака овог плана је дефинисање површина јавне намене и осталог
земљишта, обзиром да је превасходно реч о парку, који треба да буде јавног карактера.

I 5.2 ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
I 5.2.1. Постојећа намена земљишта
Подручје будућег Савапарка обухвата површину од близу 349ха, а простире у широком
појасу уз реку Саву, са дужином обале од око 4,5км. Велика зона се простире између
реке и градског језгра и обухвата више функционалних целина: бившу градску депонију
Дудару, подручје Старог града са Шабачком тврђавом, вашариште Михајловац, зону
бивше војне касарне и велико подручје девастираног зеленила. Почетак зоне
Савапарка је код Новог моста, а завршетак је Кочин канал.
Већи део подручја је тренутно неактиван из више разлога: низак терен који је подложан
забаривању услед високих подземних вода, неодржавано и неуређено зеленило,
одсеченост подручја постојећим пружним колосецима од града, недовољна повезаност
градског језгра и приобаља, недовољно атрактера током целе године који би
стимулисали активније коришћење простора.
У односу на целокупно подручје Савапарка, постојеће активне зоне чине његов мали
део, а број активних објеката је изузетно мали. Детаљан приказ постојећег стања
погледати на графичком прилогу ''Карта постојећег стања'' (Р 1:5000) и у Прилогу1:
Фотодокументација подручја.
Подела подручја Савапарка на целине:
СП1: Дудара: подручје бивше градске депоније са постојећим комплексом НИС-а и
његовим пристаништем. Цело подручје депоније је потпуно девастирано и тренутно
није у употреби. Депонија је ограђена и приступ се контролише, обзиром на активно
тело депоније са могућим опасним гасовима испод површинског слоја.
СП2: Стари град и Шабачка тврђава: тренутно једини активни део у целом приобаљу, а
у функцији јавног простора. Комплекс је лепо уређен, са шеталиштем на насипу,
зеленим површинама, шумицом, трим стазом, дечјим игралиштем и неколико спортских
терена. Тврђави је могуће прићи са главног шеталишта поред реке и они чине један
целовит амбијент. Шабачка тврђава се у току летњих месеци користи као фестивалски
простор. Уз шеталиште постоји низ угоститељских објеката, кајакашки клуб и зграда
полиције са паркингом.
СП3: зона бивше војне касарне са залеђином до пружних колосека: раван и насут терен
који захвата подручје некадашње војне касарне. Остаци војног комплекса су видљиви
кроз неколико бетонираних површина и понтоне у води. Шеталиште у овој зони је
такође лепо уређено и већ активно. На заравњеном терену се налази неколико
спортских терена.
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СП4: вашариште Михајловац, индустријски комплекс уз реку, силоси, широко поље до
кривине пружних колосека који се пењу ка Старом мосту: у оквиру ове зоне се налази
индустријски комплекс за пољопривреду са силосима који има и своје пристаниште, као
и управна зграда предузећа ''Еликсир''. Мотел ''Стари мост'' и црква која има
меморијални карактер чине активну зону у непосредној близини Старог железничког
моста. Део ове зоне уз Савску улицу се током целе године користи као кванташка
пијаца, док се велика зона са леве стране поменуте улице током једне недеље у
септембру користи за одржавање Шабачког вашара.
СП5: појас између пруге и насеља Триангла: зона са девастираним зеленилом,
претежно мочварног типа и са великом денивелацијом терена у односу на насеље у
непосредној близини
СП6: зона Север:обухвата викенд насеље уз обалу и мочварни део са девастираним
зеленилом све до Кочиног канала. Викенд насеље је спонатно формирано испод насипа
и налази се у недозвољеном и небрањеном подручју. Није инфраструктурно
опремљено. Највећи део зоне чини терен који је подложан забаривању услед високог
нивоа подземних вода. Готово цела зона је потпуно неактивна и неприступачна, изузев
уског појаса уз Северну трансверзалу
I 5.2.2. Историјски контекст
Део простора који је у обухвату ПДР ''Савапарк'' представља место некадашњег Старог
града Шапца. Управо се на обали Саве и пољу у залеђини формирало прво насеље
које ће касније постати град Шабац. Најзначајнији постојећи објекат у целом обухвату
плана је Шабачка тврђава, односно њени остаци. Објекат тврђаве је и заштићено
непокретно културно добро и препознатљив знак шабачке обале на Сави.
Због свог културно-историјског значаја, тема тврђаве, комплекса Стари град, као и
њихова повезаност са центром савременог града ће бити детаљније предочени.
Срeдњoвeкoвни Шaбaц биo je пoдeљeн нa двa дeлa, нa тврђaву и нa прeдгрaђe, штo je
зajeднo чинилo чeтвoрoугao нeпрaвилнoг oбликa. Нajдужa, сeвeрoзaпaднa, стрaнa билa
je oбeзбeђeнa сaвскoм oбaлoм, a нajкрaћa, oкрeнутa кa jугoистoку, билa je oслoњенa нa
Шaбaчкo пoљe, мoчвaру и бaруштинe у њeму. Нaлaзилa сe нa пoтпунo рaвнoм тeрeну,
aли je билa приличнo нeприступaчнa зa мoгућe oсвajaчe jeр jу je сa свих стрaнa
oкруживaлa вoдa. Вoдa je штитилa и oмoгућaвaлa рeчну тргoвину. Тo je билo вeoмa
пoгoднo мeстo зa утврђeњe, oдaклe сe мoглa кoнтрoлисaти плoднa Мaчвaнскa рaвницa
и уjeднo кoнтрoлисaти рeкa прeкo кoje je билo мoгућe прeлaзити у Срeм. Дaнaшњи
oстaци вeликoг утврђeњa сe нaлaзe крaj сaмe oбaлe Сaвe и нajпoсeћeниjeг грaдскoг
купaлиштa.
I 5.2.3. Заштита културних добара
Према евиденцији од стране надлежног Завода за заштиту споменика културе, у
обухвату Савапарка постоји утврђено непокретно културно добро, неколико
археолошких локалитета, меморијални комплекс и спомен обележје.
1. Утврђено непокретно културно добро: Шабачка тврђава
2. Археолошка налазишта и локалитети:
 бр. лок.: 0.1; назив лок.: Стари град; утврђење и насеље; хронолошка припадност:
средњи век и османски период
 бр. локалитета: 0.19; назив локалитета: Железнички мост Сава; улица, насеље;
хронолошка припадност: средњи век
 ид бр. 191; назив локалитета: Триангл, Троугао пруга Шабац - Зворник и Шабац Рума; припадност: римско насеље (05)
3. Меморијална целина: Стари град
4. Спомен обележје: капела поред Старог железничког моста
Постојање великог броја заштићених културних добара нам говори о значајној, дугој и
бурној историји подручја.
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I 5.2.4. Саобраћај
Главни приступи подручју Савапарка из центра града су преко две пункта: кроз Улицу
краља Александра и кроз Улицу краља Милана, у наставку Савска. Наведеним улицама
је могућ пешачки, бициклистички и колски приступ. Улица краља Александра има
директну везу центра града и Шабачке тврђаве и целине Стари град, док Улица краља
Милана представља главну везу града и Вашаришта. Између две наведене улице које
се пружају управно на реку, постоји и улица која их повезује дијагонално и обезбеђује
везу са мотелом ''Стари мост'', постојећим индустријским комплексом на обали и даље
по насипу везу са викенд насељем у зони Север.
Главна препрека приступу парку, али и прожимању парка са изграђеним физичким
структурама су постојеђи железнички колосеци, који праве јасну границу између
будућег парка и града. Један од изазова уређења ће бити превазилажење ове чврсте
препреке.
Друмски саобраћај
Изграђене саобраћајнице су:
• улица Савска од кружног тока преко железничке пруге до мотела
• продужетак Савске од мотела испод железничког моста по насипу до Кочиног канала
• продужетак улице Краља Александра преко пруге до улице Савске
• продужетак улице Краља Александра ка „старом граду“ са краком по насипу према
складишту „НИС“а
Железнички саобраћај
Железничку инфраструктуру чине: Једноколосечна неелектрифицирана железничка
пруга Рума Зворник; 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.
Водни саобраћај
Према класификацији пловних путева на Сави, 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 Градска пeкара пoсeдуje пристаништe за
свoje пoтрeбe кoje сe трeнутнo нe кoристи.
I 5.2.5. Хидротехника
Водоводна мрежа
Унутар границе Савапарка налазе се постојеће инсталације водоводне мреже профила
АCCØ100 mm и Ø150 mm, које се прикључују на градску водоводну мрежу у улици Јанка
Веселиновића, PVCØ100 mm за напајање НИС-овог постројења на обали реке Саве.
Постојеће стање водоводне мреже (примарних и секундарних инсталација) je преузетo
из постојеће планске документације – ПГР Шабац -ревизија, 2015 год, и приказано на
Графичком прилогу – План водоводне мреже (Р 1:2500).
Канализациона мрежа
Поједини индустијски погони, који се налазе унутар или близу предметног подручја
Савапарка, одвођење отпадних вода врше неорганизовано. Неки то решавају
септичким јамама, неки сопственим постројењима за пречишћавање уз упуштање
пречишћеног садржаја у мелиорационе канале, а неки једноставно упуштањем
непречишћеног садржаја у канале и депресије на терену.
На деоници од железничког моста до Кочиног канала, изграђен је велики број
викендица из којих се отпадне воде испуштају у реку Саву. За санитарне потребе,
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налазе се "пољски WC-и". Проблем комуналног уређења нелегално изграђених
викендица потребно је решити систематски, у складу са уређењем "Сава парка".
У обухвату плана, у улици Северна трансверзала, по ободу Савапарка, изведена је
канализациона мрежа сепаратног система и то:






атмосферски колектори 500-1200mm у Северној трансверзали 2 и Северној
трансверзали 3, са три излива у околно земљиште
фекални колектори 500-700mm, по ободној зони Савапарка, део градског
општег канализационог система;
две фекалне црпне станице ( ЦС2-183l/s и ЦС1- 286 l/s);
колектор Б 400mm, општег система, у зони Старог града;
главни градски колектор  1000-1800mm, у зони новог моста, који се усмерава
ка централном градском постројењу за пречишћавање отпадних вода.

Улицом Северна трансверзала изграђени су колектори употребљених отпадних вода,
пречника 500-700mm, који се прикључују на градски систем општег типа, помоћу две
црпне станице (ЦС1 и ЦС2). У зони Старог града, изграђен је бетонски колектор општег
типа, пречника 400mm, који се прикључује на градску канализацију преко црпне
станице "Стари град", који даље градски колектором 800-1800mm се прикључује на
новоизграђену црпну станицу ЦС "Главна".
Дуж улице Северне трансверзале, изведени су колектори атмосферске канализације са
3 испуста/излива у планиране канале односно зелене површине. Атмосферске воде не
подлежу никаквом третману. Унутар предметног подручја Савапарка, нема изграђене
атмосферске секундарне канализационе мреже.
За испуштање атмосферских вода у Саву, или у постојеће мелиоративне канале
потребно је испунити законски захтевани квалитет и у складу са тим, предвидети
одговарајући ниво пречишћавања (таложник/сепаратор).
Водопривредна инфраструктура
Садашњи начин одвођења кишних вода, са предметног подручја врши се комбинацијом
отворених и затворених канала. За потребе одвођења вишка воде са Доњомачванског
слива, северне радне зоне и предметног подручја Савапарка, на терену је до сада
изграђено:
 главни канал ДМК који пресеца северну радну зону
 црпна станица за одводњавање „Кочин канал“, q=5 m³/s, није у функцији
 устава код црпне станице „Кочин канал“, за гравитационо одвођење вишка воде у
реку Саву
 канал Стара Каловица, која повезује сливове Доњомачванског и Каловичког
канала
 део кишне канализације северозападне радне зоне, са три излива
 црпна станица за одводњавање „Камичак“ , q=1 m³/s са уставом, није у функцији
 старо корито реке-део канала Камичак.
У оквиру границе предметног подручја, Савапарка, налазе се постојећи интерни канали,
који су делом запуштени и затрпани, и који се део улива у постојећу црпну станицу
Кочин канал капацитета 5 m3/s, а део у постојећу црпну станицу-уставу Камичак,
капацитета 1 m3/s.
Црпна станица „Кочин канал“, као стабилан хидротехнички објекат, изведен је тако да
са својим инсталисаним капацитетом, хидролошким карактеристикама реципијента и
техничким карактеристикама главног одводног канала може евакуисати прорачунате
максималне количине воде са подручја Доњомачванског слива, за повратни период од
20 година. Такође, изграђен је гравитациони испуст са уставом, који служи за
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гравитационо одвођење вишка воде у периоду када су водостаји Саве нижи. Изведена
црпна станица тренутно није у функцији.
Постојећи водопривредни објекти треба да се реконструишу, и уклопе у ново решење
хидротехничког уређења површинских и подземних вода у оквиру комплекса „Савапарк“
у Шапцу.
Заштита подручја индустријске зоне („Савапарка“) од подземних и унутрашњих вода у
протеклом периоду није разматрана са аспекта свеобухватног уређења простора.
Имала је локални карактер, примењивано је насипање терена на локацијама објеката у
изградњи (силос, касарна, мотел, спортски центар Крсмановача). На режим подземних
вода утицали су, док су били у функцији, и системи регулације површинског тока
„Камичак“ и дренажни систем „Кочин канал“. Наведени системи су локално ублажавали
ефекте високих нивоа подземних вода и обимних падавина, који су главни узрочници
плављења терена. Постигнути степен уређења режима подземних вода за
вишенаменско коришћење простора Савапарка данас је недовољно тако да не може
задовољити захтеве уређења и заштите разматране зоне.
Коте терена се крећу, у интервалу од 74.00 до 76.00 mnm, нешто више су у зонама
насутог дела терена на локацијама постојећих објеката (77.00-78.00 mnm), док су
највише (79.00-80.00 mnm) забележене на заштитном насипу уз ток Саве.
Водостаји Саве су од 72.00-78.00 mnm, у екстремним случајевима нижи нивои се у
краћим периодама региструју до коте 71.50 mnm, односно у периодама поплавних
таласа до коте 79.50 mnm. Прорачуната вредност стогодишњих вода износи 79.92 mnm,
а хиљадугодишњих 80.83 mnm.
У циљу заштите од великих вода реке Саве, изграђен је одбрамбени насип дуж обале
који према Оперативном плану за одбрану од поплава припада Одбрамбеном 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.
Постојећи објекти за заштиту од поплава у непосредној зони подручја „Савапарка“ код
Шапца, набројани су у Оперативном плану (ОП) 2016. На десној обали, у водном
подручју Сава, у надлежности ЈВП „Србијаводе“, налазе се насипи са ознакама: С.4.4.1
– Десни насип уз Саву од ушћа Церског ободног канала до железничког моста у Шапцу4.64 km, Ц.4.4.2 – Десни насип уз Саву, од железничког моста у Шапцу до Дреновца –
9.53 km.
На левој обали реке Саве, код Кленка, код друмског моста, у надлежности ЈВП „Воде
Војводине“, постоје насипи са ознакама: С.1.4.1 – леви насип уз Саву код Кленка- 1.27
km, С.1.4.2 – нови леви насип уз Саву код Кленка- 2.25 km, С.1.4.3 – леви насип уз Саву
Кленак-Мишар- 0.36 km.
Постојећи систем за одбрану града Шапца од великих вода реке Саве:
- димензионисан на стогодишњу велику воду
- делимично реконструисан 1981 год.
- недовољне висине (у време поплава током 2014. год. биле су потребне додатне мере
заштите)
I 5.2.6. Електроенергетика
У обухвату ПДРа изграђено је седам дистрибутивних трафо-станица:
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1. монтажно-бетонска 10(20)/0.4kV „Нови мост“, максималног капацитета 630 kVA,
са енергетским трансформатором ел.снаге 250kVA, напаја расвету на Новом
мосту и комплекс складишта Ниспетрола;
2. лимена 10/0.4kV „Рекреациони центар“, са енергетским трансформатором
ел.снаге од 100kVA, за објекте на Старом граду и за јавну расвету уз
шеталиште по насипу, амортизована у потпуности;
3. лимена 10/0.4kV „Обала Саве“, са енергетским трансформатором ел.снаге од
250kVA, за градску пекару, и објекте у ул. Савској, амортизована у потпуности;
4. зидана 10/0.4kV „Пекара АС“, у категорији индустријске потрошње, за Градску
пекару;
5. зидана 10/0.4kV „Силос на Сави“, са два енергетска трансформатора снаге по
630kVA у категорији индустријске потрошње, за силосе;
6. стубна/портална 10/0.4kV „Вашариште“, 250kVA, за Кванташку пијацу и за
Шабачки вашар;
7. зидана 10/0.4kV „ЦС Кочин канал“, са енергетским трансформатором ел.снаге
од 100kVA, за црпну станицу, амортизована;
Поред набројаних, конзумно подручје у обухвату плана има и дистрибутивна, монтажнобетонска трафо-станица 20/0.4kV „Отпадне воде“ 2x630kVA, у блоку уз улицу Јанка
Веселиновића, a са које се ел.енергијом снабдевају црпна станица и јавна расвета у ул.
Савској.
Уз обухват ПДРа, у улици Северна Трансверзала 2, изграђена је трафо-станица
110/20kV „Шабац 5“, максималног капацитета 2x31.5MVA,са једним енергетским
трансформатором снаге 31.5MVA и из које се, на страни напона 20kV, напаја део града,
укупна северозападна радна зона и један број приградских и сеоских насеља.
Од високонапонских водова, у обухвату ПДРа присутни су следећи објекти:
 део расплета подземних ел.енергетских кабловских водова 20kV из ТС 110/20kV
„Шабац 5“, у простору регулација ул. Северна трансверзала 2 и 3;
 поздемни високонапонски кабловски вод 35kV до ТС 35/10kV „Шабац I“, у зони
железничке станице и индустријских колосека ка радној зони „Исток“;
 подземни високонапонски кабловски водови 10kV до набројаних трафо-станица,
осим за стубну ТС 10/0.4“Вашариште“;
 ваздушни водови - далеководи 10kV уз насип уз Саву и до Вашаришта и 20kV уз
Северну трансверзалу 2.
Прикључци објеката реализовани су подземним ел.енергетским кабловима 0.4kV, осим
у зони Вашаришта где је изграђена ваздушна нисконапонска мрежа са проводницима
типа СКС на бетонским стубовима.
Јавна расвета је изграђена уз шеталиште по насипу, између Новог и Старог
(железничког) моста, у улици Савској и уз саобраћајницу око Градске депоније.
Положај наведених електроенергетских објеката представљен је на графичком прилогу:
План електро мреже, Тк мреже, гасовода и вреловода (Р 1:2500). За један број
подземних ел.енергетских каблова (35kV, 10kV и нисконапонских)
трасе нису
евидентиране код РГЗ Службе за катастар Шабац и на графичком прилогу су нанете
орјентационо, на основу података о изведеном стању који су прибављени од
електродистрибутивног предузећа.
Генерално, стање електро мреже је незадовољавајуће, обзиром на трансформацију
10/0.4kV и на присуство две лимене трафо-станице 10/0.4kV („Рекреациони центар“ и
„Обала Саве“) које су амортизоване у потпуности, у дужем временском периоду. У
улици Савској нема могућности за прикључак нових потрошача у категорији опште
потрошње (становништво), обзиром да су постојеће трафо-станице индустријске. Треба
приметити да је, обзиром на величину обухвата, присутна релативно мала потрошња
ел.енергије.
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I 5.2.7. Телекомуникациона инфраструктура
Oбухват плана је на рену кабловских подручја: N⁰19 АТЦ „Шабац“ и N⁰18 МСАН
„Триангла“ У графичком делу елабората, на Плану телекомуникационе мреже, гасовода
и вреловодне мреже (Р 1:500), дат је положај постојећих телекомуникационих објеката
(Тк подземних каблова и извода на стубовима и вазушне Тк мреже) са назнаком
капацитета као и положај слободне PE цеви од Тк кабловске канализације у ул. Краља
Александра до објекта на Старом граду. За један број подземних Тк каблова положај
није евидентиран код РГЗ Службе за катастар Шабац и на поменутом графичком
прилогу је нанет орјентационо, на основу података о изведеном стању који су
прибављени од ТЕЛЕКОМа.
Укупно је 6 извода, од којих су четири на стубу, а два подземним каблом до прикључне
кутије на објекту (СУП и Пекара). На изводима је капацитет од 120 прикључака у
фиксној телефонији.
Кабловски дистрибутивни систем није изведен.
Генерално, телекомуникациона мрежа у обухвату ПДРа је задовољавајућег квалитета
обзиром да у дужем периоду није било захтева за додатним капацитетима. Ипак, мрежа
је стара и амортизована и у дужем временском периоду се планира њена
реконструкција и доградња (Ревизијом ПГР Шабац и плановима развоја Предузећа за
телекомуникације).
I 5.2.8. Гасоводна мрежа
У простору регулација улица Северна трансверзала 2 и Северна трансверзала 3
изграђен је челични дистрибутивни гасовод (до 12bar). Уз границу обухвата ПДРа, у
зони раскрснице улица Северна трансверзала 1 и Северна трансверзала 2, изграђена
је мерно-регулациона станица МРС „СТ 2“ max12/max4 bar. Из мерно-регулационе
станице је изграђена и дистрибутивна гасоводна мрежа (ДГМ) до 4bar, цевима ø125mm
у зони левог уличног појаса улице Северна трансверзала 2 (гледано до МРС).
У простору регулације улице Боже Милановића изграђена је градска диструбитивна
гасоводна мрежа до 4bar, PE цевима ø63mm. У обухвату ПДРа нема објеката који су
прикључени на ДГМ.
У графичком прилогу елабората, на Плану електро мреже, Тк мреже, гасовода и
вреловода (Р 1:2500), дат је положај укупне гасоводне мреже и објеката. На делу
обухвата ПДРа који је у северозападној радној зони постоји могућност и адекватна
резерва за прикључак на гасоводну мрежу, осим на деоницама где ДГМ до 4bar није
изграђена.
I 5.2.9. Вреловодна мрежа
У обухвату Плана детаљне регулације није даљински систем грејања са градских
топлана.
I 5.2.10. Прибављени услови надлежних јавних предузећа и институција
За потребу израда плана детаљне регулације су прибављени услови и сагласности
надлежних предузећа. Списак се може погледати у табели.
НAЗИВ УСТAНOВE ИЛИ ПРEДУЗEЋA

БРОЈ И
ДAТУМ
ЗAХТEВA

БРOJ И ДAТУМ
ПРИСПEЋA

ОДС ЕПС -"Eлeктрoсрбиja" д.о.о. Крaљeвo,
Електродистрибуција Шабац
ЈКП „Топлана-Шабац“, Шабац
Сектор гасификацје
ЈКП „Топлана-Шабац“, Шабац
Сектор топлификације
Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ" Србија, АД

01-863 од
2.7.2016.
01-863/1 од
22.07.2016.
01-863 од
22.07.2016
01-863 од

8л.1.0.0.-199778/1
од 22.09.2016.
01-1056/16 од
26.07.2016.
01-1139/16 од
12.08.2016.
7010-281282/1 од
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Београд, Служба за планирање, развој и инвестициону
изградњу Шабац
ЈКП „Стари град“, Шабац
Дирекција за путеве Града Шапца
ЈКП „Водовод-Шабац“, служба развоја и инвестиција
(инсталације водовода)
ЈКП „Водовод-Шабац“, служба развоја и инвестиција
(инсталације канализације)
Одељење за инспекцијске и комунално стамбене послове
СО Шабац
Јавно предузеће „Путеви Србије“, Београд
Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“,
Водопривредни центар „Сава-Дунав“- Београд
Акционарско друштво за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“
а.д. Београд
Лучка капетанија, Сремска Митровица, Агенција за
управљање лукама

22.07.2016.

03.11.2016.

------------ од
22.07.2016.
01-864 од
26.07.2016.
01-864 од
29.07.2016.
01-904 од
03.08.2016.
-------------од
22.07.2016.
01-864 од
26.07.2016.
01-864 од
29.07.2016.
01-864 од
26.07.2016.

6358 од
24.10.2016.
02-436/2 од
04.08.2016.
Р- 150/16 од
01.08.2016.
Р- 154/16 од
04.08.2016.
95-0-19/2016-08
од 08.08.2016.
953-15545/16-1 од
24.08.2016.
1-3193/1 од
06.10.2016.
1/2016-3228 од
15.08.2016.

01-864 од
26.07.2016.

342-01-00200/
2016-06 од
20.09.2016.
342-01-00200/
2016-06 од
20.09.2016.
П 2347-4 од
22.09.2016.
09/34 бр.2177595/16-1, дана
28.07.2016.г.

Република Србија, Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за водни саобраћај и
безбедност пловидбе, Београд
Република Србија, Министарство одбране, Сектор за
материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру
Република Србија, Министарство унутрашњих послова,
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне
ситуације у Шапцу

01-864 од
26.07.2016.

Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, Ваљево

01-864 од
22.07.2016.
01-864 од
22.07.2016.
01-864 од
22.07.2016.

Република Србија, Завод за заштиту природе Србије, Нови
Београд
Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите
животне средине, Агенција за заштиту животне средине,
Београд
ЈП „Транснафта“ Панчево

------------ од
---------01-864 од
22.07.2016.

356/1 од
26.08.2016.
020-1503/3 од
25.08.2016.

01-843 од
7677/1-2016 од
22.07.2016.
27.7.2016.
Република Србија, Републички хидрометеоролошки завод, 01-864 од
Београд
22.07.2016.
Република Србија, Републички сеизмолошки завод,
------------ од
02-508/16 oд
Београд
---------14.09.2016.
РС, Министaрствo здрaвљa, Сeктoр зa jaвнo здрaвљe и
01-864 од
530-353-21/2016санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор, Шабац
22.07.2016.
10 од 9.8.2016.
Међународна комисија за слив реке Саве, Кнеза
01-864 од
мејл
Бранимира 29/, Бранимир Центар, 10000 Загреб
22.07.2016.
Јавно предузеће ''Склоништа'', Нови Београд
01-864 од
26-27/16-1, дана
22.07.2016.
10.08.2016.
Табела1 : приказ надлежних предузећа и прибављене сагласности
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II ПЛАНСКИ ДЕО
II 0. ПОЈМОВНИК






















Водоток - корито текуће воде заједно са обалама и водом која њиме стално или
повремено тече и може бити природни (река, бујица, поток) и вештачки (канал,
просек, измештено корито);
Воде су добро од општег интереса и у државној су својини
Водно земљиште текуће воде - корито за велику воду и приобално земљиште;
Приобално земљиште - појас земљишта непосредно уз корито за велику воду
водотока који служи одржавању заштитних објеката и корита за велику воду и
обављању других активности које се односе на управљање водама.
Минор корито канала- уско корито канала обложено водонепропусном фолијом у
коме стално постоји одређена количина воде, дубине 0,5м а ширине 2м.
Шире корито канала- широко корито канала до пројектоване коте плављења
терена од 76мнм у коме повремено има воде;
Железничко подручје је земљишни простор на коме се налазе железничка пруга,
објекти, постројења и уређаји који непосредно служе за вршење железничког
саобраћаја, простор испод мостова и вијадуката, као и простор изнад трасе тунела.
Пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8 м, у
насељеном месту 6м, рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и
ваздушни простор у висини од 14м. Пружни појас обухата и земљишни простор
службених места (станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и слично) који
обухвата све техничко – технолошке објекте, исталације и приступно-пожарни пут
до најближег јавног пута.
Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25 м,
рачунајући од осе крајњих колосека који функционално служи за употребу,
одржавање и технолошки развој капацитета инфраструктуре.
Зелене површине - незастрте површине под засадима или природно насталом
вегетацијом. Површине за паркирање (паркинг места) могу бити озелењене, али не
улазе у минимални проценат зелених површина на парцели.
Склоп шуме – степен заклоњености тла у парку/шуми крошњама дрвећа
Парковске саобраћајнице - инфраструктурни линеарни елемент који повезује
различите намене у парку и намењен је првенствено пешачком и бициклистичком
кретању, уз режимско/лимитирано колско кретање (само за доставна возила,
одржавање парка, амбулантна возила, противпожарна возила и сл.)
Колске саобраћајнице – инфраструктурни линеарни елемент који повезује
различите намене у парку и намењен је свим типовима кретања: пешачком,
бициклистичком и колском
Парковска авенија- репрезентативна авенија у оквиру зоне Д1 који обухвата
постојећи канал, шеталиште са зеленим тракама и дрворедима, као и
бициклистичким стазама са обе стране канала.
Острвски тип енергетских система- енергетски систем одвојен од градског
комуналног система или од система градског комуналног оператора
Обновљиви извори енергије су нефосилни извори енергије као што су:
водотокови, биомаса, ветар, сунце, биогас, депонијски гас, гас из погона за прераду
канализационих вода и извори геотермалне енергије
Smart City је визија урбаног развокја која интегрише већи број информацуионих и
комуникационих технологија (ИКТ) и решења за међусобно повезивање ''паметних''
уређаја на безбедан начин а у циљу бољег управљања градским ресурсима
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Smart Grid је електро мрежа која укључује различита операциона и енергетска
мерења, укључујући ''паметне'' мераче, ''паметне'' уређаје, изворе обновљиве
енергије и енергетски ефикасне ресурсе.
„park&ride“ – интегрисан сервис који омогућава остављање индивидуалних
моторних возила на одређеним тачкама (паркинг простори, гараже и слично) и
даље кретање кроз простор путем јавног превоза, метроа, бициклом или другим
средствима.



II 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА СА ОПИСОМ
И КРИТЕРИЈУМИМА ПОДЕЛЕ
Простор у обухвату плана подељен је на три просторне целине, према просторним
карактеристикама, величини и техничким потешкоћама за реализацију.
Целину I чини простор од ушћа Камичка у Саву до Железничког моста, према граду
омеђен коридором железнице. Ова целина обухвата данас већ активан простор Старог
града са тврђавом, простор некадашње касарне, простор вашаришта, простор пескаре
и њено залеђе. Сачувани ток Камичка налази се комплетно у овој целини. У овом делу
услед претходних намена земљиште је већ делимично насуто, па је за прву целину
потребно најмање улагања како би се привела планираној намени.
Целину II чини простор северно од Железничког моста до Кочиног канала, до
Северозападне трансверзале, и обухвата и део парка који се директно наставља на
насеље Триангла. Ова целина обухвата и црпну станицу Кочин канал. У овој целини се
налази из планова вишег реда преузето решење измештања железничког тријангла. За
привођење намени целине 2 потребна су знатна улагања и радови на нивелацији
терена.

ЦЕЛИН
А II

ЦЕЛИНА I

Целину III чини простор некадашње депоније „Дудара“. Обзиром на претходну намену
очекиван је дугачки период до могућности коришћења терена па је ова целина
последња фаза реализације плана. За подручје Дударе је неопходно израдити пројекат
санације, рекултивације и затварања депоније. Сва градња је строго забрањена до
потпуне рекултивације и опоравка земљишта. Осим зоне рекултивације (подручје
депоније Дудара), ова целина захвата део приобаља и железничку инфраструктуру.
Након што се изврши санација и рекултивација депоније, могућ је развој у складу са
усмеравајућим одредбама које су дате у поглављу II 3 Спровођење плана.
Табела 2. Табеларни приказ поделе на целине, зоне и подзоне
Зона А: Градски парк
Зона Г: Мешовите намене
Подзона Г1
Зона Д: Културни, меморијални и
Подзона Д1
верски садржаји
Подзона Д2
Зона Ђ: Вашариште
Зона Е: Обала утврде са речном
Подзона Е1
обалом и реком Савом
Зона Ж: Железница
Зона И: Индустрија
Подзона И1
Зона З: Путничко пристаниште
Зона Ј: Објекти инфраструктуре
Зона К: Канали
Подзона К2
Зона Б: Парк шума са аутохтоним екосистемом
Зона В: Језеро
Зона Г: Мешовите намене
Подзона Г2
15

ПДР ''Савапарк'' у Шапцу

ЦЕЛИНА III

Зона Е: Обала утврде са речном
обалом и реком Савом
Зона Ј: Објекти инфраструктуре
Зона К: Канали
Зона Л: Зона рекултивације
Зона Е: Обала утврде са речном
обалом и реком Савом
Зона Ж: Железница
Зона И: Индустрија
Зона Ј: Објекти инфраструктуре

Подзона Е2
Подзона К1
Подзона К3
Подзона Е3

Подзона И2

Целокупан простор је зониран у складу са наменом и активностима које су дозвољене у
датом простору (зони).
Зона А: Градски парк
Ова зона обухвата парковске и зелене површине у Целини I, како је приказано на
графичком прилогу Планирана намена површина. Градски парк чини парковско
уређење карактеристично за паркове у урбаним подручјима, где су зелене површине
опремљене пешачким и бициклистичким стазама и урбаним мобилијаром попут клупа,
чесми и фонтана, одморишта, видиковаца, дечијих игралишта, отворених спортских
терена, пијацета, музичких павиљона и сл. Делови парка могу се уредити као тематске
целине са специфичним или егзотичним врстама растиња.
Зона Б: Парк шума са аутохтоним екосистемом
Ова зона обухвата шумске, парковске и зелене површине у Целини II, како је приказано
на графичком прилогу Планирана намена површина. Основна функција ове зоне је
оптимизација еколошких фактора и унапређење услова живота у граду као
јединственом екосистему (побољшање микроклиматских услова, ублажавање сунчеве
радијације, повећање влажности ваздуха, заштите од ветра, заштита земљишта од
ерозије, извор чистог ваздуха, проток ваздучних струјања у циљу проветравања града,
очување диверзитета станишта и врста....). У овој зони омогућена је рекреативна
функција, као и афирмисање туристичко-рекреативних, наставних и научноистраживачких потенцијала парка. У овој зони предвиђено је пошумљавање и уређење
само аутохтоним врстама у циљу очувања еколошког коридора уз реку Саву и почетак
формирања еколошког коридора који би кроз град повезао обалу са планином Цер.
Зона В: Језеро
Зона В обухвата новопланирано језеро у Целини II, са свим пратећим садржајима.
Језеро је формирано по приниципу самоодрживог језера које је директно повезано са
подземним водама, где природни ниво водостаја регулише и водостај у језеру.
Самодрживо језеро планирано је функционално повезано са Северним каналом.
Језеро је бубрежастог облика, дужине око 400 m, а ширине око 140 m. Језеро
функционише попут шљункаре и нема фиксну висину воде у себи, већ варира заједно
са подземним водама. Планирано је да дно језера буде око 3 m испод најнижег
водостаја, што је око 72 mnm (дно језера је на коти 69.0 mnm). Максимална површина
воденог огледала је 10ха, а минимална површина 5,6 ха.
Уз језеро је планирана сервисна саобраћајница и уједно шеталиште ширине 8м.
Зона Г: Мешовите намене
Ову зону чине разноврсне намене које повећавају атрактивност подручја, а које су
међусобно комплементарне и комплементарне са наменом парка. У ову зону спадају:
објекти или комплекси у којима су дозвољене туристичке, комерцијалне, културне,
пословне, угоститељске, централне, спортске и рекреативне намене. Циљ је да се
комбиновањем различитих функција активирају одређене зоне парка, како би се
постигла економска одрживост плана.
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У оквиру ове зоне постоје подзоне, обзиром да се комбинација намена прилагођава
специфичностима одређених делова парка.
Према графичком прилогу Планирана намена површина, зона мешовите намене се
налази у све три целине. У овој зони, посебним правилима уређења и грађења за зону
издвојене су и две подзоне: Подзона Г1 – Зона мешовите намене у блоку између
Савске улице и Јужног канала, непосредно уз локацију путничког пристаништа, и
Подзона Г2 – Зона мешовите намене у блоку између Северне трансверзале и
Новопројектоване 4.
Зона Д: Културни, меморијални и верски садржаји
Зону културних садржаја чине постојећа Тврђава, меморијална капела, а у Целини I
планирани су: меморијал концентрационог логора Стари Град, реконструкција и
пренамене зграде полиције у центар урбане културе или креативни hub, изградња
градске галерије.
Подзона Д1: Тврђава и локалитет Стари град
Тврђава Стари град са њеном непосредном околином је утврђено непокретно културно
добро – споменик културе. Планом се дефинише заштитна зона око тврђаве где се не
могу градити никакви објекти.
Сви радови на реконструкцији тврђаве и у оквиру граница заштите културног добра,
могу се вршити искључиво у складу са условима надлежног завода за заштиту
споменика културе. У оквиру ове зоне је и археолошки локалитет, који такође подлеже
заштити наведеног Завода.

Подзона Д2: Старо пристаниште и меморијална капела
Ова подзона обухвата меморијалну капелу непосредно поред Старог железничког
моста и зону у приобаљу између Савске улице и постојећег индустријског комплекса
градске пекаре. Планира се уређење старог пристаништа као платоа за културне и
изложбене садржаје кроз расписивање архитектонско-урбанистичког конкурса.
Зона Ђ: Вашариште
Зона Вашаришта налази се у оквиру Целине I, на простору на коме се традиционално
одржава Шабачки вашар. Ова зона обухвата и постојећу Кванташку пијацу, чије је
измештање предвиђено. У овој зони, осим у време вашара, дозвољено је постављање
привремених објеката на дужи временски период, а у функцији забаве (луна парк).
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Зона Е: Обала утврде са речном обалом и реком Савом
Зона се пружа линеарно дуж реке Саве и обухвата два типа насипа сходно просторним
целинама у којима се налази. У оквиру просторне Целине I постоји бетонски насип са
шеталиштем на круни бедема, док се у Целинама II и III налазе земљани насипи.
Планом се предвиђа надвишење постојеће круне насипа у складу са Стратегијом
управљања водама на територији Републике Србије.
Зона Ж: Железница
Ова зона обухвата постојеће и планиране железничке коридоре који пролазе кроз
обухват плана. У обухвату плана је и постојећи железнички тријангл, као и планирано
измештање. Резервисан је и коридор за потребе планираног индустријског колосека за
северну радну зону.
Ова зона обухвата и постојећи железнички мост преко Саве на прузи Рума-Шабац који
Шабац повезује са насељем Кленак, и који спада у вредне објекте градитељског
наслеђа. Иако се Кленак налази у општини Рума, ово насеље и његови становници
гравитирају Шапцу, па би приликом реконструкције моста требало предвидети и
додатну конструкцију која би омогућила пешачку и бициклистичку везу преко Саве.
Зона З: Међународно путничко пристаниште
Међународно путничко пристаниште предвиђено је на локацији утврђеној као
најповољнијој након батиметријског снимања корита реке Саве у јануару 2016. године,а
према графичком прилогу Планиране намене површина. Планирано пристаниште је
понтонског типа. Ова зона обухвата садржаје неопходне за функционисање
међународног путничког терминала, као што су портирница, царинарница - пасошка
контрола и административно управни објекат. Непосредно уз ову зону налази се зона
Мешовите намене у којој су планирани функционално компатибилни садржаји
(смештајни и хотелски капацитети, угоститељски и комерцијални садржаји, пословање
итд.) са наменом путничког пристаништа.
Зона И: Индустрија
У обухвату плана, у оквиру Целине I (Градска пекара са силосима, Управна зграда
Еликсир Групе), налазе се постојећа индустријска постројења и капацитети. Обзиром да
се ради о намени која није компатибилна и потенцијално угрожава планирану намену,
предвиђено је да се постојећа индустрија задржи у постојећим габаритима без
могућности ширења.
Омогућава се пренамена простора у смештајне капацитете, културне, угоститељске и
трговинске објекте у служби туристичких потенцијала простора. У случају пренамене
омогућавају се све грађевинске интервенције у складу са зоном у коју се објекти
пренамењују.
Зона Ј: Објекти инфраструктуре
У ову зону спадају сви инфраструктурни објекти у оквиру планског подручја, који нису
линеарног типа (надземни и подземни водови) и који омогућавају функционисање
одређених система, комплекса и намена. Првенствено се мисли на црпне станице,
постројења, трафо станице, паркинг гараже и слично, који захтевају и одређени
просторни капацитет, као и јавни приступ.
Зона К: Канали
Зона К обухвата каналску мрежу коју чине Северни канал (К-1) и Јужни канал (К-2),
постојећи Кочин канал (К-3) и постојеће корито Камичка које се повезује са Јужним
каналом. Основна функција планиране каналске мреже је дренирање подручја од
вишка вода током периода високог водостаја и великих количина падавина.
Функционално каналска мрежа је подељена у два слива, са постојећом железничком
пругом као вододелницом, што одговара и природном паду терена. Пројектом канала је
потребно обезбедити стално присуство воде у каналима, као и мере, које ће за
меродавне нивое реке Саве обезбедити заштиту, или дозволити контролисано
плављење околних површина.
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Јужни канал налази се комплетно у Целини I обухвата плана, и „извире“ на њеном
северном делу, спаја се са постојећим коритом Камичка, и завршава се ушћем у Саву
на месту постојећег ушћа Камичка у Саву. Јужни канал обухвата и повезује се са
постојећим каналом од Камичка до тврђаве.
Северни канал налази се комплетно у Целини II обухвата плана, и „извире“ у његовом
јужном делу, прекопута насеља Триангла, а улива се у постојећи Кочин канал на северу
подручја. Са северним каналом је повезано и самоодрживо Језеро које се налази у
Просторној целини II. Северни канал има и своје притоке у виду канала за одвођење
пречишћених атмосферских вода из Северне радне зоне.

Слика 1. Илустративни попречни профил канала
Водонепропусно дно канала је од одговарајућег водонепропусног материјала, док је
променљиво корито канала затравњена поливалентна површина која у време ниских
водостаја чини јединствену визуелну и функционалну целину са околним парком. У
оквиру корита канала није дозвољено формирање стаза, постављање парковске
опреме и мобилијара, фомирање игралишта или терена. Корито канала предвиђено је
искључиво за озелењавање.
Зона Л: Зона рекултивације
Ова зона обухвата површине некадашње градске депоније Дудара и постојећег
комплекса резервоара НИС Југопетрола, који се воде као привремени објекти и
планирани за уклањање. Депонија је 2014. године затворена, односно престало се
одлагањем отпада на овој локацији. Депонија је прекривена слојем земље. Обзиром да
се ради о несанитарној депонији која током свог настајања и рада није била адекватно
изолована, нити су приликом њеног затварања предузете мере за заштиту животне
околине, пре могућности планирања овог терена неопходно је приступити његовој
санацији и рекултивацији. Обавезна је израда Пројекта санације и рекултивације
депоније.

II 1.2. ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ
КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА
Земљиште у оквиру границе плана подељено је на површине јавне намене и површине
остале намене. Обзиром на доминантну намену парка, већи део обухвата плана је
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конципиран као јавно змељиште. Препорука је да се успостави јединствено управљање
целокупним комплексом, планирам садржајима и програмима.
Површине јавне намене намењене за:
 Градски парк (Зона А)
 Парк-шуму са аутохтоним еко системом (Зона Б)
 Самоодрживо језеро са шеталиштем и парком око њега (Део зоне В без екотуристичког насеља)
 Културне, меморијалне и верске садржаје, у шта спадају Тврђава и локалитет
Стари град и постојећа меморијална капела (Зона Д)
 Вашариште и забавне садржаје (Зона Ђ)
 Објекат обала утврде (бетонски и земљани насип) са речном обалом и реком
Савом (Зона Е)
 Железнички саобраћај (Зона Ж)
 Међународно путничко пристаниште (Зона З)
 Инфраструктурне објекте (Зона Ј), и то:
- ЦС ''Кочин канал''
- ЦС ''Камичак''
- КЦС Триангл
- КЦС Краља Александра
- Паркинг гараже
- Главна хидролошка станица са водомером
- Трафо станице
 Каналску мрежу за дренирање подручја (Зона К)
 Саобраћајнице различитих категорија (парковске улице, сервисне улице,
пешачко-бициклистичке улице)
 Зону рекултивације (Зона Л)
Површине остале намене намењене за:
 Еко-туристички комплекс уз самоодрживо језеро (Део зоне В)
 Објекте и комплексе мешовите намене (Зона Г)
 Постојеће индустријске објекте и постројења (Зона И)
Назив зоне или подзоне
Целина1
А
Б
В
Д

Ђ
Е

Ж
З
Ј

Површине јавне намене
Градски парк
Парк шума са аутохтоним
екосистемом
Језеро
Културни, меморијални и верски
садржаји
Д1- Тврђава и локалитет Стари град
Д1- Старо пристаниште и
меморијална капела
Вашариште
Обала утврде са речном обалом и
реком Савом
Е1- Насип 1
Е2- Насип 2
Е3- Насип 3
Железница
Путничко пристаниште
Објекти инфраструктуре

Површина зоне (ha)
Целина2 Целина3

21.7
-

80.5

-

Укупно
283.7
21.7
80.5

-

19.2
-

-

19.2
8.9

7.4
1.5

-

-

13
-

-

-

15.6
13
1.4

26.7
-

7.7
-

13
50

13
1.4
4.6
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К

Л
И
В
Г

Путна мрежа- саобраћајнице
Канали
К1- Северни канал
К2- Јужни канал
К3- Кочин канал
Зона рекултивације
Површине остале намене
Индустрија
Еко-туристичко насеље
Мешовите намене
Г1- Зона код путничког пристаништа
Г2- Зона уз Северну трансверзалу

11.3
-

20.6
6.5
-

19.7

2,5
26.7
6.5
-

3.6
26

-

16.9
38.4

19.7
65.3
2.5
3.6
59.2
349

Табела 3: Биланс површина по зонама

II 1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
II 1.3.1. Јавне зелене површине
II 1.3.1.1 Озелењавање
Савапарк је конципиран као парк-шума озелењена пре свега врстама из
фитоценолошких заједница карактеристичних за територију Града Шапца. Њена
основна функција је оптимизација еколошких фактора и унапређење услова живота у
граду као јединственом екосистему (побољшање микроклиматских услова, ублажавање
сунчеве радијације, повећање влажности ваздуха, заштите од ветра, заштита
земљишта од ерозије, извор чистог ваздуха, проток ваздучних струјања у циљу
проветравања града, очување диверзитета станишта и врста....).
Друга веома важна функција парка - шуме је рекреативна функција. Афирмисањем
туристичко-рекреативних, наставних и научно-истраживачких потенцијала парка, овај
простор је планиран као комплекс јавних зелених површина за рекреацију.
Неопходно је сачувати сво постојеће квалитетно зеленило (дрвеће и шибље) у оквиру
постојећих биљних заједница. Није дозвољена сеча високо квалитетних групација
дрвећа и шибља на рачун проширења спортских садржаја. Валоризацијом постојеће
дендро флоре (дрвеће и шибље) током даље пројектне разраде процениће се вредност
постојећег фонда зеленила и у складу са резултатима проценити да ли је извођење
планираних спортских садржаја могуће на површинама где се налази постојеће
потенцијално квалитетно дрвеће и шибље.
Услови за формирање и уређење вегетације:
 Формирати прогале и ливаде унутар парк-шуме. Тежити следећим односима:
отворене површине 15- 20%, полуотворене 10 - 15 % и затворене 65 - 70 %;
 планирати склоп шуме 0,4 дo 0,5;
 тежити формирању структурно разнородних, вишеспратних састојина;
 планирати дуже трајање опходње;
 избор преовлађујућих врста дрвећа и шибља треба да одговара природној
потенцијалној вегетацији;
 дуж стаза, прогала, и на рекреационим ливадама користити разноврснији избор
врста дрвећа и шибља;
 на местима где је то могуће формирати визурне тачке (из шуме и унутар шуме);
 планирати степенасту, хармонично изграђену унутрашњу и спољашњу ивицу
шуме са великим учешћем листопадног дрвећа и шибља, нарочито цветних
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врста, врста са јестивим плодовима и врста са богатим пролећним и јесењим
колоритом;
планирати прогале и ливаде ширине од двоструке до десетоструке висине
околног дрвећа;

Дрвореди
Под појмом дрвореда се подразумева линијски облик зеленила чији је основни
градивни елемент дрво. Постојеће формиране дрвореде у обухвату плана потребно је
сачувати и унапредити. Могуће је заменити престарела и сува стабла након
валоризације. Мрежу дрвореда у парку потребно је проширити дуж свих парковских
саобраћајница и значајнијих парковских стаза дефинисаних овим планом.
Код обнове дрвореда важе следећи услови:
 Дрвореде обнављати вртом дрвећа која доминира у дрвореду уколико се
показала адекватном у датим условима
 Предвидети садњу школованих садница (висина садница 3,5 м, стабло чисто од
грна до висине од 2,5 м и прсног пречника најмање 10 цм)
Код подизања нових дрвореда важе следећи услови:
1. Садњу ускладити са оријентацијом улице
2. Садњу усагласити са синхрон планом
3. Најмање растојање између садница прилагодити врсти дрвећа у дрвореда и
станишним условима
4. Предвидети садњу школованих садница (висина садница 3,5 м, стабло чисто од
грна до висине од 2,5 м и прсног пречника најмање 10 цм)
Вегетација
За потребе озелењавања Савапарка, неопходно је детаљно истражити фитоценолошке
заједнице карактеристичне за територију града, односно дијапазон распрострањења 79689 м.н.в. Како би се нагласила научно-образовна функција Савапарка неопходно је
формирати читав парк као арборетум/ботаничку башту од врста које сачињавају
аутохтону флору и фауну. Карактеристичне фитоценолошке заједнице за ово
поднебље су Salicetum albae, Populetum nigro-albae, Carpinion betuli, Carpino betuliQuercetum roboris, Quercetum frainetto-cerris, Ostryo-Fagenion, Fagietum moesiacae…

II 1.3.1.2 Правила и услови за уређење парковских површина
Планиране и постојеће садржаје у парку повезати парковским авенијама, стазама за
пешачење, трчање, трим стазама, бициклистичким стазама у циљу повезивања стаза
различитих типова у један умрежени систем који ће се сукцесивно и у континуитету
простирати широм обухвата плана. Садржаје (миран одмор, игра, спортски објекти и
др.) треба концентрисати тако да не ометају једни друге. Стога је парк могуће зонирати
у функционале целине:
Зона пасивне рекреације заузима највеће површине парка треба да буде удаљена од
зона активне рекреације, додатних садржаја и од главних саобраћајница најмање 250 300 м. Максимално учешће застртих и изграђених површина је 5%. У овој зони није
дозвољена изградња објеката нити постављање привремених објеката.
Целину треба уредити пејзажно као парк-шуму са повременим прекидима високог
растиња планирањем рекреационе ливаде или водених површине само са основном
опремом коју чине шетне од меканих застора, клупе, столови, расвета и корпе за
отпатке. Покровност високе вегетације треба да је већа од 70%. Додатну опрему чине
трим стазе, видиковац и надстрешнице у случају изненадне кише. Као додатна опрема
може се предвидети учионица у природи за одржавање наставе.
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Ова зона представља простор који пружа услове за одмор посетилаца (седење,
лежање на трави, шетњу, играње разних друштвених игара, игру деце... ) али и
различите форме спонтане рекреације у природи (одбојка, фудбал, бадминтон
фризбија и других спортова на травњацима). Такође, ова зона је предвиђена и као
простор за организовање пикника. Додатну опрему могу чинити и неки спортски терени
попут терена за боћање, стреличарство и спортске дисциплине које упражњавају
старији суграђани, а које не производе много буке. Додатну опрему могу чинити и wi-fi
уређаји, соларни пуњачи преносивих уређаја, дигиталних инфо-табли и едукативних
пунктова и друге дигиталне опреме.
Пасивни одмор подразумева и могућност осамљивања и релативне изолованости, па је
неке делове простора потребно уредити тако да подражавају природни амбијент уз
одговарајуће одржавање. Обезбедити минимално потребну основну опрему као што су
расвета и корпе за отпатке. У оваквим деловима искључена је могућност постављања
дигиталне опреме.
Пешачке и трим стазе треба пројектовати као независне стазе, поштујући
карактеристике терена. Висинске разлике на планираним трасама стаза савладати
степеницама од природног материјала. Максимална ширина пешачких стаза је 1,8м а
трим стаза 1,2м што омогућава кретање у оба смера. У циљу омогућавања различитог
трајања рекреације, потребно је стазе планирати кружно или у виду петљи, при чему
истовремено треба да повезују различите просторе и садржаје. Дуж стаза је неопходно
планирати места за одмор тзв.нише.
Пешачке стазе се могу користити за потребе едукативних програма - стазе сазнања. На
овај начин се посетиоцима пружају различите информације и могућност стицања знања
панорамским разгледањем са видиковаца, представљањем значајних биотопа
(станишта), реликтних, заштићених врста флоре, посматрањем орнитофауне итд.
Дозвољено је постављање посматралишта птица у виду сојенице или брвнаре од
дрвета.
Због разноврсности наведених активности, зону је могуће поделити у просторнофункционалне целине, просторно мање или више независне, али функционално
уклопљене у укупан контекст планираног комплекса. Свака целина треба да
представља репер - једну од циљних тачака, које својим садржајем пружају могућност
слободног креирања одмора у току дана и на тај начин обогаћују целокупну понуду
парка.
Зона активног одмора може да садржи додатну опрему (нпр. јахаће стазе, бициклистичке стазе, трим стазе, игралишта за децу, голф, мини голф, ресторане, кафее,
отворене спортске терене и др.). Зону активне рекреације удаљити од зоне пасивне
рекреације најмање 250-300м. Максимално учешће застртих и изграђених површина
је 10% укупне површине зоне.
У овим зонама планиране су следеће активности: играње свих спортова на за то
предвиђеним и планираним спортским теренима, као и простор за игру деце. У циљу
одвијања предвиђених активности, ову зону треба уредити као низ травнатих површина
и уређених спортских терена, са групацијама стабала или масивима заштитног
зеленила постављеног са јужне стране у циљу засене простора за игру и спортове у
најтоплијем делу дана. Покровност високе вегетације треба да је већа од 50%.
Основну опрему чине клупе и столови, осветљење и корпе за отпатке, а додатну
опрему чини дечје игралиште, теретане на отвореном, игралишта за старија лица,
спортски терени. Ова зона пружа могућност привременог постављања различитих
справа и полигона спретности. Такође, ова зона је предвиђена и као простор за
организовање забава (рођендани, славља, изложбе, забавне игре....).
Планирати спортске терене на отвореном простору за рукомет (мали фудбал), одбојку,
кошарку. Иста површина може бити намењена за различите спортове. Није дозвољена
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је изградња трајних пратећих објеката, али је дозвољено постављање привремених
објеката у складу са овим планом. Није дозвољено наткривање спортских терена.
Дечија игралишта узраста од 3-6 година предвидети на међусобном растојању од 600
м. Дечија игралишта узраста од 6-11 година предвидети на међусобном растојању од
1000 м. Игралишта и спортске површине за узраст 11-14 година на међусобном
растојању од 2000 м. Игралишта и спортске површине за узраст изнад 14 година на
међусобном растојању од 3000 м.
У циљу обогаћивања укупног рекреационог садржаја предвидети постављање
клизалишта као додатну опрему у зимском периоду. Уз клизалиште је дозвољено
постављање привременог пратећег објекта за држање и изнајмљивање опреме у виду
дрвене брвнаре или шаторске конструкције. Ако се као део пратеће опреме постављају
и објекти који се греју, обавезно је користити расхладну машину клизалишта за грејање
тих објеката, до капацитета којим расхладна машина располаже.
Терене за спорт и рекреацију међусобно раздвојити зеленим тракама на којима ће се
формирати живе ограде, дрвеће, шибље и травњаци. Сви спортски терени за које се

планира трава као подлога не могу бити замењени вештачком травом или неком другом
полупропусном и непропусном подлогом која није органског порекла. Није неопходно

обезбедити паркинг за планиране капацитете обзиром да су паркинг гараже за цео парк
планиране на његовом ободу.
Планирати одређење зоне за слободно кретање кућних љубимаца, у складу са
Одлуком о држању домаћих животиња на територији града Шапца („Сл. лист Града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.24/16). Зоне за слободно
кретање кућних љубимаца удаљити од дечијих игралишта и отворених, неограђених
спортских терена најмање 200 м.
Парковски уређена зона подразумева зелене површине у парку уређене
репрезентативним зеленилом. Поред стаза од различитих материјала, планирати
парковске скверове на којима могу бити постављени атрактери за посетиоце – фонтане,
музички или изложбени павиљони и сл. Максимално учешће застртих и изграђених
површина је 15% укупне површине зоне.
Могуће је фомирање уређених тематских и цветних вртова, као и примена егзотичних
врста биљака (нпр. врт ружа, јапански врт, тоскански врт и сл.). Уз тематске вртове
могућа је изградња пратећих објеката и изложбених павиљона. Применити материјале
у складу са наменом објеката. Кровни покривач објеката пратећих садржаја ускладити
са примењеним материјалима на фасади или предвидети зелени кров. Нагиб кровних
равни ускладити са врстом кровне конструкције и кровног покривача.
Основну опрему чине клупе, стазе, осветљење, чесме и канте за отпатке. Додатну
опрему чине настрешнице, павиљони и перголе у функцији пејзажног уређења,
парковске авеније и дрвореди. Дозвољено је постављање ''паметних клупа'' које
користе фотонапонске колекторе (Smart Bench) са опцијама за инфо панеле, бесплатно
пуњење мобилних телефона, бесплатан WiFi , податке о времену и слично, као и
постављање другог ''паметног'' мобилијара.
II 1.3.1.3 Опрема зелених површина јавне намене
У зависности од планираних активности и капацитета посетилаца, планирано је
опремање комплекса јавних зелених површина основном и додатном опремом. Основну
опрему чине пешачке стазе, степеништа, клупе, столови, расвета, корпе за отпатке,
тоалети, чесме, паркинг простори и рампе. Препорука је да:
 пешачке стазе и степеништа треба да су максималне ширине 1,2м (степеништа
до 0,6м) са застором од порозног (шљунак, ризла, камен, кора дрвета...) или
полупорозног (камене плоче, дрвене облице, растер елементи...) материјала
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клупе и столове треба поставити на одређеним местима дуж стаза, најбоље у
посебним нишама. Нише (проширења) се праве на местима погодним за миран
одмор уз видиковац. Могу се правити и групације места за седење која би била
згодна за групе посетилаца. Ова опрема треба да је од природног материјала
(дрво).
 Расвета и корпе за отпатке, такође, треба да прате стазе и места за седење.
Додатну опрему чине: трим стазе са одговарајућом опремом, спортски терени, дечја
игралишта, видиковци, путокази, информативне табле, павиљони, заштитне колибе,
учионице у природи, ресторан, тоалет и чесма с пијаћом водом, места и опрема за
припремање роштиља, туристичко возило. Препорука је да:
 Трим стазе треба да су максималне ширине 1,8м без застора или са порозним
застором (шљунак, ризла, камен, кора дрвета..), пратећа опрема треба да је од
дрвета
 Дечја игралишта треба планирати на просторима сувим, сунчаним и
заклоњеним од ветра. Уређаји на игралиштима треба да су стабилни, безбедни,
сврсисходни. Пратећи реквизити за игру треба да су од дрвета
 Видиковце планирати на позицији највише коте или на позицији највише коте
или на позицији са које је могуће јединствено посматрање панораме града, са
минималном површином у основи и висином довољном за сагледавање
панораме; централни видиковац може да буде са две до три наткривене
платформе, док периферни видиковац треба да буде мањи волуменом. За
изградњу видиковаца користити што више природни материјал, пре свега дрво.
 Путокази и информативне табле треба да садрже оријентациону карту (Р 1:5000
или Р 1:10000) на којој су приказане зоне комплекса, саобраћајнице и стазе;
шетне стазе треба да су означене по дужини или времену потребном за
прелажење; треба да су приказани сви објекти планирани у оквиру комплекса
јавних зелених површина (ресторани, видиковци, објекат културе, спортски
терени, заштитне колибе...); симболима треба да су означена места где се
налази телефон, чесма, тоалет
 Планирати постављање дигиталне опреме попут wi-fi уређаја, соларних пуњача
преносивих уређаја, дигиталних инфо-табли и едукативних пунктова и др.
 Павиљоне и учионице у природи треба поставити у складу са садржајем
планираних зона, капацитета 20-25 посетилаца, изграђене од дрвета;
 Заштитне колибе се подижу као заштита од кише и олује, обично капацитета 1520 посетилаца. Постављају се на местима највеће концентрације посетилаца,
оријентационо на удаљености око 1,5км једна од друге; у њима треба да су
постављене информативне табле
 Места за припремање роштиља постављају се у циљу спречавања
неконтролисаног паљења ватре у шуми. Огњиште треба да је озидано, са
околним простором који може да се чисти, као и простором за седење; обавезно
је пратеће упутство о гашењу пожара и гашењу жара након употребе: да би се
смањила опасност од пожара треба планирати чистину у правцу дувања
доминантних ветрова
 Туристичко возило треба да се креће планираном трасом, зауставља на
означеним стајним местима, креће по планираном редоследу вожње
ограниченом брзином
Улаз у комплекс јавне зелене површине планиран је на више места, дефинисаних
графичким прилогом План нивелације и регулације. Саобраћајнице унутар комплекса
планиране су за приступ интервентним возилима, возилима у циљу снабдевања. На
сваком улазном пункту планиран је паркинг простор, у оквиру саобраћајница и као
посебне скупине, тако да укупан број паркинг места задовољава планирани капацитет
посетилаца.
Висок ниво информисаности и усмеравање посетилаца планирано је постављањем
путоказа и информативних табли, како на сваком улазу тако и у оквиру целог
комплекса. Потребно је дефинисати временске периоде коришћења комплекса,
појединих зона (делова зона или целина) као и контролу интензитета одвијања
појединих активности, како би се предупредили евентуални конфликти.
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Све стазе у оквиру пошумљених површина морају бити од природних пропусних до
полу-пропусних материјала попут камена, шљунка, крупније дрвене пиљевине, ризле и
сл. Препорука је да стазе за шетњу, трчање или вожњу бицикала могу бити тако
пројектоване да се у зимском периоду користе и за скијашко трчање („ланглауф“).
Планирати на посебно одабраним местима поред стаза и мања одморишта са клупама
и надстрешницама као и остали мобилијар од природних материјала. Ова места би
требало да буду приступачна, сагледива и отворена у простору, због безбедности
корисника, али са друге стране због спречавања девастација, уништавања и
потенцијалног ризика од пожара.
Уређењу појединих зона и целина комплекса јавних зелених површина треба да
претходи мануална валоризација вегетације, као и главни пројекат уређења и
озелењавања.
У оквиру комплекса није дозвољена градња објеката осим у зонама које су предвиђене
овим планом, према јасно дефинисаним условима.
II 1.3.1.4 Јавно зеленило у регулацији јавних саобраћајних површина
Озелењавање саобраћајница је планирано у виду двостраних дрвореда и травњака.
Високи ивичњаци нису дозвољени, а одводњавање атмосферских вода са поплочаних
површина води се у зелене површине на ободима саобраћајница. Како би парк имао
јасан идентитет неопходно је мрежом дрвореда дуж саобраћајница формирати
јединствену предеону слику са карактеристичним амбијентом и визуелном
препознатљивошћу. Приликом одабаира врсте неопходно је одабрати врсту која поред
био-еколошких карактеристика које налаже станиште поседује адекватне естетске
карактеристике (боју листа, цвет, плод, хабитус…). Препоручена биљна врста за овакву
врсту дрвореда је Liquidambar styraciflua.
Позиције дрвореда у парковским саобраћајницама дефинисане су графичким прилогом
Попречни профили.
II 1.3.1.5 Одржавање јавних зелених површина
Обавезне мере и радови у циљу одржавања јавне зелене површине чине:
 Редовно одржавање парковски уређених површина адекватно садржају и
уређењу (кошење, орезивање, замена садног материјала....)
 Редовно одржавање шуме кроз санитарну сечу, замену оболелих или
механички оштећених стабала, чишћење подраста...
 Мере за унапређивање шуме, очување и јачање опште-корисних функција шуме
и њену заштиту
 Одржавање, поправка и замена основне и додатне опреме
 Чишћење шуме од отпадака, изношење смећа, сакупљање лишћа, чишћење
снега са стаза и др.
II 1.3.2. Саобраћајна инфраструктура
II 1.3.2.1. Друмски саобраћај
Саобраћајне површине јавне намене са елементима регулационог и нивелационог
плана приказане су графичким прилозима број 3 и 3а ''План нивелације и регулације''
Р 1:2500 и ''Попречни профили'' Р 1:100.
У оквиру подручја предметног плана аналитички су дефинисане парцеле јавних
саобраћајних површина координатама осовинских и темених тачака.
Табелом је приказан списак јавних саобраћајних површина које се дефинишу овим
планом са ознакама осовинских и темених тачака саобраћајница као и ознакама
попречних профила.
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Списак јавних саобраћајних површина које се дефинишу овим планом:
Назив јавне саобраћајне
Ознака осовинске и темене тачке
Попречни
површине
профил
Новопројектована 1
О1-Т0-О2-Т1-Т2-О3-Т3-О4-Т4-О5-Т51-1, 2-2,
Т6-Т7-О6-Т8-Т9-Т10-О7-О8-О9-О1018-18 1a-1a
Т10-Т11-Т12-О11
Пешачко бициклистичка 1
О2-О12
9-9
Сервисна саобраћајница 1
О13-Т3-О4-О3-Т13-Т40-Т14-Т15-Т161-1,13-13,
Т17-Т18-О14-О12-О15-О16
12-12, 11-11,
10-10
Пешачко бициклистичка 2
О17-О18-О19-О20-Т19-О20а
10-10, 11-11
Пешачко бициклистичка 3
О20а-Т20-Т21-Т22-О21-О22-Т23-Т24- 15-15, 16-16, 14аО23-О24-Т25-О25-Т26-Т27-Т28-Т29- 14а,14-14
О26-Т30-Т31-Т32-Т33-Т34-Т35-Т36Т37-Т38-О27
Парковска авенија
Ј40-Ј41-О22-О21-Т39-Т40
8-8
Савска улица
О5-Т41-О28-Т42-О29-Т43-Т11-Т126-6, 6а-6а,
Т44-Т45-Т46
6б-6б, 6-6
Нова 7
О28-О26
4-4
Пешачко бициклистичка 3а
О29-О30
10а-10а
Пешачко бициклистичка 4
О30-О31
9-9
Новопројектована 2
О31-Т47-О32-Т48-Т49-Т50
1-1
Боже Милановића
О33-О34-Т52-Т53-Т54-О35-Т46
7-7
Новопројектована 3
Т51-О33-Т55-О36-Т56-Т57-Т58
6-6
Северна трансферзала 2
О37-О38-Т59-О39
3-3
Северна трансферзала 3
О34-Т60-О40-О41
3а-3а
Новопројектована 4
О35-Т61-О42-Т62-Т63-Т64-О43-Т651-1, 18-18
Т66-О44
Пешачко бициклистичка 5
Т58-О40-О42
5-5
Пешачко бициклистичка 6
О38-Т67-О41-Т68-Т69-О43
9-9
Нова 7
Ј1..........Ј80
4-4
Стаза уз Јужни канал
С1..........С67; С79......С100;
20-20
С101......С121
Стаза уз Северни канал
С67.............С79
20-20
Парковско шеталиште
21-21
Стаза уз Кочин канал
Улична мрежа
Према функционалној категоризацији уличне мреже дефинисаној Планом генералне
регулације „ШАБАЦ“ - ревизија (" Сл.лист општине Шабац", број 18/15 и 23/15), улице
Северна трансверзала 2 и Северна трансверзала 3 су градске магистрале. Истим
планом је планирана регулациона ширина ових саобраћајница са коловозом ширине
7,0 метара који је одвојен од обостраних тротоара нормалним коловозниим
ивичњацима и зеленим површинама ширине 3,0 метара. Тротоари садрже једносмерне
бициклистичке стазе ширине 1,0 метар и пешачке стазе ширине 2,0 метра. Како се ове
саобраћајнице поклапају са делом деонице државног пута IIА реда број 124, (Сремска
Митровица -Шабац) према Уредби о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“,
број 105/2013 и 119/2013) и Референтном систему ЈП „Путеви Србије), прибављени су
услови за израду овог планског документа од ЈП „Путеви Србије број 953-15545/16 од
24. 08. 2016.год.
Приступ садржајима унутар предметног плана остварује се преко Савске улице и
Сервисне саобраћајнице 1 које су изграђене, као и преко планираних саобраћајница
Новопројектована 1, Новопројектована 2, Новопројектована 3 и Нова 7. Посебним
Градским одлукама потребно је уредити саобраћајни режим у оквиру Савапарка, у
смислу временских ограничења, ограничења брзине и сличних мера за безбедност
саобраћаја адекватних у планираном амбијенту.
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Савска улица се пружа од кружног тока у улици Јанка Веселиновића преко
железничког колосека у нивоу (прелаз обезбеђен полубраницима) а завршава
подвожњаком испод железничког моста. У својој регулационој ширини садржи
коловозну траку ширине од 7,0 метара са две саобраћајне траке за двосмерни
саобраћај омеђене упуштеним ивичњацима. У првом делу улице у оквиру регулације су
планирани обострани тротоари са једносмерним бициклистичким стазама ширине 1,0
метар и пешачким стазама ширине 2,0 метра. Бициклистичке и пешачке стазе су
раздвојене од коловоза зеленом површином ширине 1,0 метар која осим безбедносне
има улогу да прихвати атмосферску воду која се попреним нагибом слива са
саобраћајних површина. У другом делу улице попречни профил поред коловозне траке
ширине од 7,0 метара са две саобраћајне траке за двосмерни саобраћај омеђене
упуштеним ивичњацима садржи и обостране зелене површине ширине 1,0 метара.
Улица Новопројектована 3, представља продужетак улице Савске, од подвожњака
испод железничког моста до Северне трансверзале 2. Регулациона ширина ове
саобраћајнице има исти профил као и улица Савска у првом делу. Ове две
саобраћајнице омогућавају улазак моторних возила у комплекс парка и приступ
постојећим индустријским објектима.
Улазак у комплекс парка омогућен је и са постојећом Сервисном саобраћајницом 1
која представља продужетак улице Краља Александра, укршта се у нивоу са колосеком
железничке пруге (прелаз обезбеђен полубраницима) и завршава код складишта НИС-а
у непосредној близини друмског моста на Сави. Улазак моторних возила у парковски
комплекс овом саобраћајницом биће рестриктиван. Приступ комплексу могућ је за
возила посебне намене као што су: ватрогасна, комунална, возила хитне помоћи,
полиције, возила за снабдевање постојећег складишта НИС-а као и за возила војске до
приступа обалоутврди, док за посетиоце парка није планиран као колски приступ.
Сервисна саобраћајница 1 има изграђен коловоз у ширини од 6.0 метара оивичен
нормалним бетонским ивичњацима. У регулационој ширини саобраћајнице планиран је
једностран појас зелене површине од 2,0 метара са дрворедом.
Планирана саобраћајница Новопројектована 1 омогућава улазак у комплекс из улице
Јанка Веселиновића преласком преко индустријског колосека „Зорка“ у нивоу дуж
ранжирних колосека железничке станице „Шабац“, укршта се са саобраћајницама:
Сервисна 1, Савска, Новопројектована 2 и завршава спајањем са Савском улицом.
Планирана саобраћајница Новопројектована 1 у првом делу од улице Јанка
Веселиновића до улице Савске, у регулационој ширини, има планиране коловозне
траке ширине 3,0 метра, обостране тротоаре са једносмерним бициклистичким стазама
ширине 1,0 метар, пешачким стазама ширине 2,0 метра који су раздвојени од коловоза
зеленим површинама ширине 1,0 метар. У другом делу од од раскрснице са улицом
Савском до раскрснице са Новопројектованом 2 проширена је регулација за 5,0 метара
где је планиран једностран паркинг за управно паркирање путничких возила димензија
2.5 x 5.0 метара. Паркинг простор је планиран са растер елементима и озелењен
дрворедом, свако треће место. У задњем делу Новопројектована 1 садржи коловозне
траке ширине 3,0 метра раздвојене зеленом површином ширине 1,5 метар, обостране
тротоаре са једносмерним бициклистичким стазама ширине 1,0 метар, пешачким
стазама ширине 2,0 метра који су раздвојени од коловоза зеленим површинама ширине
1,0 метар.
Планирана саобраћајница Новопројектована 2 омогућава улазак у комплекс из
насеља „Триангл“ од улице Боже Милановић планираним подвожњаком испод колосека
железничке пруге до укрштања са Новопројектованом 1. У регулационој ширини
садржи коловоз ширине 6,0 метара и обостране тротоаре са једносмерним
бицклистичким стазама ширине 1,0 метар и пешачким стазама ширине 2,0 метра који су
од коловоза одвојени упуштеним ивичњацима и обостраном зеленом површином
ширине 1,0 метар.
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Улазак у комплекс је омогућен и планираном саобраћајницом Нова 7 која се пружа од
Северне трансверзале 3 до одбрамбеног насипа реке Саве. Нова 7 у регулационој
ширини садржи коловоз ширине 6,0 метара који је одвојен од обостраних пешачких
стаза ширине 2,0 метра упуштеним ивичњацима и зеленим површинама ширине по 1,0
метара.
У оквиру комплекса планирана је саобраћајница Новопројектована 4 која повезује
планиране саобраћајнице Новопројектовану 3 и Нову 7. У регулационој ширини садржи
поред коловозних трака ширине по 3,0 метра раздвојених зеленом површином ширине
1,5 метар и обостране тротоаре са једносмерним бициклистичким тракама ширине 1,0
метар и пешачке стазе ширине 2,0 метра који су раздвојени од коловоза зеленим
површинама ширине 1,0 метар.
Остале јавне саобраћајне површине у оквиру комплекса представљају секундарну јавну
саобраћајну мрежу као што су пешачко бициклистичке стазе кроз парк (1, 4 и 6),
пешачко бициклистичке стазе дуж водених површина (дуж северног и јужног канал или
око језерске површине) као и пешачко бициклистичке стазе по одбрамбеном насипу
реке Саве. Регулациона ширина пешачко бициклистичких стаза (1, 4 и 6) је 8,0 метара
са стазама ширине 3,0 метара које су раздвојене зеленим појасом ширине 2,0 метара
са дрворедом. Регулациона ширина пешачко бициклистичких стаза планираних дуж
северног и јужног канала на растојању од 1,0 метар од границе водених површина је 3,5
метара . Регулациона ширина пешачко бициклистичких стаза планираних дуж језерске
површине на растојању од водених површина 1,0 метар је 8,0 метара са стазама
ширине 3,0 метара које су раздвојене зеленим појесом ширине 2,0 метра са дрворедом.
Пут планиран по круни одбрамбеног насипа од железничког моста до краја комплекса
на северној страни има ширину коловоза од 5,0 метара са банкинама од по 0,5 метара.
Траса овог пута поклапа се са трасом реконструисаног насипа планираног за ниво
хиљадугодишњих вода. Овај пут ће се користити за контролу и обилазак насипа за
пролазак интервентних и комуналних возила а планира се за пешачко бициклистички
саобраћај.
На одбрамбеном насипу реке Саве на потезу од друмског до железничког моста по
круни насипа целом дужином планирана је а делимично изграђена пешачко
бициклистичка стаза. Како постојећи одбрамбени насип нема потребну висину за ниво
„хиљадугодишњих вода“ планирани су по круни постојећег насипа мобилни системи за
заштиту од поплава који су у регулацији пешачко бициклистичких стаза.
Трасе новопројектованих саобраћајница у регулационом и нивелационом плану су
прилагођене терену и котама изведених саобраћајница са примереним падовима.
Одводњавање атмосферских вода решити гравитационим одвођењем преко подужних
и попречнимх нагиба у зелене површине.
Коловозну конструкцију новопројектованих саобраћајница и саобраћајних површина
планираних за реконструкцију утврдити према структури возила која ће се њоме
кретати у складу са важећим прописима. Коловозни застор мора бити у функцији
садржаја попречног профила саобраћајнице, подужних и попречних нагиба као и начина
одводњавања коловозног застора.
Коловозни застор саобраћајних површина планираних за кретање моторних возила
урадити од асвалт бетона. Тротоаре уз саобраћајнице и друге пешачке површине
урадити од материјала и застора прилагођених амбијенту и карактеру простора.
Обзиром на рекреациону намену парка и близину градском центру, пожељно је увести
трасе јавног превоза до Савапарка, и за кретање кроз њега. Возила јавног превоза
постепено са фосилних горива пребацивати на биогорива или електричну
енергије.Пожељно је поставити пунктове за рентирање бицикала путем SMS сервиса
(Smart City, Smart Grid), рентирање електро возила у каснијим фазама и др.
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II 1.3.2.2. Паркирање
Посетиоци треба првенствено да користе алтернативне начине превоза (бицикл, јавни
превоз) до Савапарка. Унутар Савапарка биће им на располагању пунктови за
рентирање бицикла (путем SMS или апликација за Smartphone) а у каснијој фази и
возила са електро погоном.
Паркирање за потребе Савапарка организује се по принципу „park&ride“ у
вишеспратним паркинг гаражама смештеним на ободу комплекса, у зонама
предвиђеним Планом. На сваком паркинг простору и у свакој гаражи које су јавног типа
мора да се предвиди бар једно место за пуњење електро возила, до краја реализације
Савапарка.
Комплекси у зони Г, хотели, објекти у Зони И, обезбеђују паркирање на сопственим
парцелама. За парк и његове посетиоце предлаже се капацитет од око 1000 п.м.
распоређених у паркинг дуж Новопројектоване 1 (190 П.М) и паркинг гараже различитих
габарита, смештене на улазима и ободима парка. У првој фази паркинг гараже могу
бити спратности П+1, а у случају повећања потреба за паркирањем дозвољена је
надградња паркинг гаража до максималне дозвољене спратности, као и опредељење
нових зона за њихово постављање.
Предложене су следеће локације за јавне паркинг гараже:
1. Угао Северне трансверзале и Новопројектоване 3
2. Место укрштања Новопројектоване 3 и одбрамбеног насипа реке
3. Новопројектована 2- лева страна
4. Новопројектована 2- десна страна
5. Новопројектована 1, позиција иза садашње Железничке станице
Тачна позиција свих паркинг гаража се може наћи на графичком прилогу План
нивелације и регулације и Планирана намена површина.
У време Вашара могуће је определити поливалентна игралишта и терени у близини као
организован паркинг током трајања догађаја.
ПОТРЕБНИ КАПАЦИТЕТИ ПАРКИНГА
• Трговина: на 66 м2 БРГП, 1 п.м.
• Пословање: на 80 м2 БРГП, 1 п.м.
• Угоститељство: на 2 стола са по 4 столице, 1 п.м.
• Магацин: на 100 м2 БРГП, 1 п.м.
• Спортски терени:
• Спортско-рекреативни центри: 1 ПМ на један терен
• Тениски терен: 1 ПМ на један терен
• Фудбалски терен: 5 ПМ на један терен
• Кошаркашки терен: 5 ПМ на један терен
• Одбојкашки терен: 5 ПМ на један терен
II 1.3.2.3. Железнички саобраћај
На подручју предметног Плана детаљне регулације налази се следећа железничка
инфраструктура:
1. Регионална једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга број 9: РумаШабац-Распутница Доња Борина-државна граница-(Зворник Нови), која има
велики значај у интеграцији железнице у регионални развој земље
2. У км 32+715 предметне пруге налази се железничка станица Шабац која има
шест станичних, један магацински, истоварни, воћарски и ложионички колосек и
индустријске колосеке: „Зорка” и угашене индустријске колосеке „Силос” и
„Воћар”,отворена је за превоз путника и ствари
3. Путни прелази:
а) стационажа пруге од Руме до Шапца у км
•31+875 и 32+383 на месту укрштаја са улицом који су осигурани
полубраницима са светлосним саобраћајним знацима на путу,
б) стационажа пруге од Шапца до Државне границе у км
30

ПДР ''Савапарк'' у Шапцу
•0+789 и 1+168 на месту укрштаја са улицом који су осигурани полубраницима
са светлосним саобраћајним знацима на путу,
•1+776 на месту укрштаја са улицом,2+175 на месту укрштаја са регионалним
путем,2+632 на месту укрштаја друмске саобраћајнице Западна трансверзала
са предметном пругом,који су осигурани аутоматским уређајима са
путопрелазним полубраницима и светлосним саобраћајним знаковима на путу
као и допунским звучним сигналима.
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 (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-трaнспoртним цeнтрoм нa
Сaви и пoвeзивaњe сa плaнирaнoм пругoм Шaбaц-Oбрeнoвaц. Жeлeзничкa пругa Шaбaц
– Oбрeнoвaц би сe нaстaвљaлa oд пoстojeћeг индустриjскoг кoлoсeкa кojи спaja
жeлeзничку стaницу Шaбaц сa слoбoднoм зoнoм.
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 ПГР-ом „Шабац“-ревизија као и укидaњe
пoстojeћeг жeлeзничкoг "триaнглa" и изгрaдњa нoвoг, у нeпoсрeднoj близини
Жeлeзничкoг мoстa.
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).
Овим Планом задржани су сви постојећи путни прелази преко колосека железничке
пруге у нивоу који су обезбеђени полубраницима и постојећи подвожњак улице Савске
испод железничког моста се задржава.
Нови прелаз је планиран преко индустријског колосека „Зорка“ у нивоу из улице Јанка
Веселиновића као и подвожњак испод колосека железничке пруге улицом
Новопројектована 2.
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За потребе израде Плана прибављени су услови од Инфраструктура железнице Србије
а.д. број 1/2016-3228 од 15.08.2016.године. На основу развојних планова
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. као и према Просторном плану Републике
Србије ( Службени гласник РС број 188/10) планира се:
1. Ревитализација и модернизација железничке пруге Рума-Шабац-Распутница
Доња Борина-државна граница-(Зворник Нови), по постојећој траси 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 Обреновцем и Шапцом. За развој
железнице на овом подручју потребно је предвидети изградњу потребних
колосека као и све остале неопходне железничке инфраструктурне капацитете.
3. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на предметном подручју задржава
постојећу железничку инфраструктуру као и постојећи коридор пруге. Приликом
израде предметног Плана земљиште које користи железница се не може
планирати као градско грађевинско земљиште бвећ мора остати са наменом за
железнички саобраћај.
4. Могуће је планирати друмске саобраћајнице паралелно са трасом пруге ван
границе железничког земљишта .
5. При дефинисању саобраћајница у предметном плану за сваки планирани
укрштај градске и железничке инфраструктуре појединачно прибавити
сагласност „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у складу са чланом
49. Закона о железници.
6. Размак између два укрштања железничке инфраструктуре и јавног пута не може
бити мањи од 2000 метара. Укрштање железничке инфраструктуре са
некатегорисаним путевима изводи се усмеравањем тих путева на најближи
јавни пут који се укршта са железничком инфраструктуром. Ако то није могуће
треба међусобно повезати некатегорисане путеве и извести њихово укрштање
са железничком инфраструктуром на заједничком месту.
7. У инфраструктурном појасу осим у зони пружног појаса изузетно се могу
планирати објекти који нису у функцији железничког саобраћаја на основу
издате сагласности управљача инфраструктуре која се издаје у форми решења
уколико је изградња тих објеката предвиђена урбанистичким планом локалне
самоуправе која прописује његову заштиту и о свом трошку спроводи прописане
мере заштите тих објеката.
8. Објекте планирати ван граница земљишта чији је корисник железница.
9. Планирани објекти не смеју својом изградњом нити експлоатацијом угрозити
безбедност одвијања железничког саобраћаја.
10. Приликом уређења предметног простора забрањено је свако одлагање отпада
смећа као и изливање отпадних вода у инфраструктурном појасу. Не сме се
садити високо дрвеће постављати знакови, извори јаке светлости или било који
предмети и справе које бојом обликом или светлошћу смањују видљивост
железничких сигнала или које могу довести у забуну раднике у вези значења
сигналних знакова.
11. Одводњавање површинских вода са предметног простора мора бити
контролисано и решено тако да се води на супротну страну од трупа железничке
пруге.
12. У инфраструктурном појасу могу се постављати каблови електрични водови
ниског напона за осветљавање телеграфске и телефонске ваздушне линије и
водови, трамвајски и тролејбуски контактни водови и постројења, канализације
и цевоводи и други водови и слични објекти и постројења на основу издате
сагласности управљача инфраструктуре која се издаје у форми решења.
13. У инфраструктурном појасу не планирати формирање депонија отпадних
материјала као ни трасе инсталација за одвођење површинских и отпадних
вода тако да воде ка коридору предметне железничке пруге.
14. Укрштај водовода, канализације продуктовода и других цевовода са
железничком пругом је могуће планирати под углом од 90а изузетно се може
планиртати под углом не мањим од 60Дубина укопавања испод железничке
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пруге мора износити 1.80 метара мерено од коте горње ивице прага до коте
горње ивице заштитне цеви цевовода (продуктовода).
Према Закону о железници и Закону о безбедности и интероперабилности железнице
као и другим прописима који важе на железници је:
1. Пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге у ширини од 8 m у
насељеном месту 6 m, рачунајући од осе крајњих колосека земљиште испод
пруге и ваздушни простор у висини од 14 m. Пружни појас обухвата и
земљишни простор службених места ( станица, стајалишта, распутница, путних
прелаза и слично) који обухвата све техничко-технолошке објекте, инсталације
и приступно пожарни пут до најближег јавног пута.
2. Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге у ширини од
25 m рачунајући од осе крајњих колосека који функционално служи за употребу
одржавање и технолошки развој капацитета инфраструктуре.
3. Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге у ширини од
100 m рачунајући од осе крајњих колосека.
II 1.3.2.4. Водни саобраћај
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. 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.
За потребе речног саобраћаја планирано је пристаниште на десној обали реке Саве.
Зона пристаништа се налази између стационаже КМ 106+740 и стационаже КМ
106+520. Планом је одређена шира зона као зона пристаништа у односу на реалне
димензије понтонског дела јер ће се тачна позиција понтона дефинисати даљом
разрадом пројектне документације, и према потребама инвеститора. Зона пристаништа
делимично залази у заштитну зону хидролошке станице јер се очекује измештање
постојеће хидролошке станице на тачку ''Дреновац- Чеврнтија'', чиме ће заштитна зона
станице престати да важи .
До локације пристништа обезбеђена је пешачка стаза као и приступ улицом Савском за
моторни саобраћај ( аутобуси и путнички аутомобили).
За израду Плана детаљне регулације „Савапарк“ у Шапцу прибављени су Услови од
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за водни
саобраћај и безбедност пловидбе број 342-01-00200/2016-06 од 20.09.2016. године.
Са становишта водног пута дати су услови:
 Водни пут на разматраној деоници реке Саве има статус међународног водног пута,
који је дефинисан прописаним габаритима. Одлуком бр.13/09 Међународне
комисије за слив реке Саве дефинисани су параметри за класификацију водног
пута,а Одлуком 19/08 извршена је класификација реке Саве, при чему водни пут на
предметној деоници припада III и IV категорији,и то:
o од км 109+000 до км 107+000-III категорија
o од км 107+000 до км 102+000-IV категорија


Пловни пут реке Саве се одликује малим пловидбеним дубинама на којој се
пловидба одвија у отежаним условима због чега водни пут на једном делу одговара
III категорији, а минимална захтевана категорија за међународне водне путеве је IV.
У наредном периоду се планира успостављање пловидбених услова на целокупном
делу тока реке, на територији Републике Србије, који би одговарали водном путу Vа
категорије у складу са “Стратегијом развоја водног саобраћаја Републике Србије од
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2015. до 2025.године“. То подразумева потенцијалне хидротехничке радове на
предметној деонице како би се поправили пловидбени услови, што треба узети у
обзир приликом израде предметног плана због чега је препорука да се приликом
планирања и изградње будућих објеката усвоје вредности параметара прописаних
за категорију Vа.


Захтеване вредности параметара габарита пловног пута за категорију Vа су:
o Захтевана дубина пловног пута у односу на ниски пловидбени ниво (ЕН), при
редукованом газу (94% трајање) 2,4м
o Захтевана дубина пловног пута у односу на ЕН, за пловидбу са пуним газом
(60% трајање) 3,4м
o Ширина пловног пута при ЕН у правцу 55м
o Ширина пловног пута при ЕН у кривини 85м
o Минимални радијус кривине пловног пута 360м
o Висина слободног габарита испод доње ивице мостовске конструкције, у односу
на високи пловидбени ниво (ВПН)≥7м
o Ширина слободног габарита пловидбеног отвора моста ≥55м
o Висина слободног габарита испод ваздушних ненапонских каблова, у односу на
ВПН ≥12м
o Висина слободног габарита испод ваздушних напонских каблова до 110кV,у
односу на ВПН ≥15м
o Висина слободног габарита испод ваздушних напонских каблова од 250кV,у
односу на ВПН ≥15,75м
o Висина слободног габарита испод ваздушних напонских каблова од 400кV,у
односу на ВПН ≥17м

 Меродавни водостаји
За разматрану деоницу релевантна је водомерна станица Шабац ( км 106 + 280) са
следећим карактеристичним пловидбеним нивоима:
Ниски пловидбени ниво (ЕН)
71.97 мнм
Високи пловидбени ниво (ВПН)
77.39 мнм
 Постојеће хидротехничке грађевине и објекти
Са аспекта безбедности пловидбе најзначајније су мостовске конструкције чији
габарити пловидбених отвора могу представљати ограничавајући фактор при
пловидби.
У посматраној зони се налазе:
Мост
Стационажа
Корисна
ширина Корисна висина
км
пловидбеног
пловидбеног
отвора при ВПН
отвора при ВПН
Железнички
мост 106+960
75 м
6,46 м; 6,68м
Шабац
Друмски мост Шабац
104+530
80 м
9,42 м
У зони предметног плана налазе се:
- Обалоутврда,од ~ км 107+000 до ~ км 106+400-десна обала
- Обалоутврда,од ~ км 106+200 до ~ км 105+600-десна обала
Сви објекти и грађевине у кориту и на обалама реке морају се узети у обзир при
планирању и изградњи других објеката и ни на који начин се не могу угрозити. У зони
минимално 200м узводно и низводно од моста не планирати нити градити објекте на
обали или у кориту реке Саве, како не би дошло до угрожавања стабилности стубова
мостовске конструкције и безбедности пловидбе у зони моста. У зони 300м узводно и
низводно од водомерне станице, која се налази на км 106+280, искључује се свако
уређење и коришћење приобаља.
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При уређењу подручја предметног плана треба водити рачуна да изградња објеката и
постављање пловила на сме утицати на промену дефинисаних габарита пловног пута и
безбедност пловидбе. У том смислу потребно је испунити следеће услове:
1. У циљу обезбеђења пловног пута и безбедне пловидбе потребно је обратити
пажњу да ширина ангажоване акваторије за постављање пловила у приобаљу
реке Саве може бити максимално 30 метара воденог простора од уреза воде
при ниском пловидбеном нивоу.
2. Технологију изградње евентуалних објеката на обали или у кориту реке и начин
везивања пловила предвидети тако да се наруши хидрауличко морфолошка
слика тока да не дође до поремећаја проноса наноса.Водити рачуна да
неадекватна технологија и начин везивања пловила могу изазвати негативан
утицај на режим великух вода и режим леда.
3. Приликом евентуалног дефинисања полигона за једриличарске и веслачке
спортове на води водити рачуна да буду смештени ван пловног пута нарочито
узимајући у обзир интензитет водног саобраћаја у посматрабој зони.
Са становишта услова које морају да испуњавају луке и пристаништа дају се услови:
1. Подручје пристаништа мора да буде утврђено у складу ЗПЛУБ и Уредбом.
Прописаним поступком врши се утврђивање катастарских парцела које чине
одређено подручје
2. Пристаниште мора да испуњава услове у односу на пристанишну
инфраструктуру
- Дубина акваторије пристаништа и приступног пловног пута мора да буде
таква да омогући безбедан пријем пловила
- Хидрограђевински објекти који чине обалу пристаништа као и оперативне и
радне претоварне површине морају да буду одговарајуће изграђени као и да
се одржавају у технички и функционално исправном стању
Посебни захтеви за путничка пристаништа отворена за међународни саобраћај.
1. Пристаниште мора да располаже простором са припадајућим објектима који
омогућавају несметано обављање граничне контроле и који морају да буду
проописно опремљени и означени тако да омогуће ефикасан рад и
функционисање надлежних служби граничне полиције, царине и надлежних
инспекцијских служби у складу са прописима којима се уређује контрола
државне границе
2. Да обезбеди приступ паркинг простору за путничке аутобусе који може
истовремено да прими најмање три путничка аутобуса и пет путничких
аутомобила а који се налази у оквиру или непосредно уз подручје пристаништа.
3. Места укрштања железничког или друмског саобраћаја и токова пешачког
саобраћаја морају да буду обезбеђени
4. Непосредни приступ понтону и путничком броду мора да буде ограђен
контролисан и са физичким или техничким обезбеђењем.
5. Ако се за пристајања путничког брода користи вертикална обала иста мора да
буде у потпуности прилагођена пристајању савремених путничких бродова
опремљена довољним бројем конструктивних елемената за везивање бродова
(битве, алке и друго) и елементима додатних конструкција који имају улогу да
заштите обалу и пловило од оштећења ( одбојници, „фендери“ и друго).
Са аспекта безбедности пловидбе потребно је испунити и следеће услове:
1. Постављањем објеката не сме се угрозити постојећи режим пловидбе, обала и
дна реке, као и безбедност пловидбе, људских живота, животне средине и
материјалних добара.За све штете које настају постављањем објеката одговара
подносилац захтева те је дужан да предузме одговарајуће мере санације у
случају појаве било каквих негативних последица по пловидбу људске животе
животну средину воду приобаље и материјална добра
2. При изради пројектне документације а везано за локацију путничког
пристаништаузме у обзир планирана категорија пловног пута Vа категорије са
захтеваним вредностима параметара габарита пловног пута.
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3. Да се постављање плутајућих објеката врши у складу са Градском одлуком о
одређивању делова обале и воденог простора на реци Сави на кјима се могу
градити хидрограђевински објекти и постављати пловила посебно водећи
рачунао водозахватима, подводним инсталацијама и мостовима.
Пре почетка израде техничке документације за изградњу објеката у кориту реке
Саве као међународног водног пута као и за изградњу објеката од утицаја на
безбедност пловидбе неопходно је прибавити услове за пројектовање Дирекције
за водне путеве, преко надлежног органа у поступку обједињене процедуре.
Имати у виду да је издавање одобрења за изградњу пристаниште у надлежности
Агенције за управљање лукама.
II 1.3.3. Хидротехника
II 1.3.3.1 Водоводна мрежа
Планирана мрежа за снабдевање водом Савапаркa биће повезана на постојећи градски
водоводни систем.
У складу са планираним целинама Плана детаљне регулације Савапарк-а, водоводна
мрежа на простору Савапарк-а, је такође планирана и приказана по целинама, и то:
- I Целина парка: предвиђа се нова главна прикључна цев DN200 у улици Савска, која
се прикључује на градски потисни вод Ø300 mm у улици Јанка Веселиновића. Примарна
водоводна мрежа се састоји од цеви пречника DN200 и DN150 mm. У улици Краља
Александра реконструисан је постојећи прикључак DN150 и на њега се прикључује
траса планираног водовода DN100 до полицијске станице на Старом граду, за коју је
надлежно комунално предузеће „Водовод-Шабац“ добило дозволу за градњу. Део
планиране трасе за водоснабдевање Савапарка ће се прикључити на планирану
водоводну мрежу DN100 чиме ће се формирати прстенаста мрежа у овом делу парка.
Положај примарних и секундарних цевовода водоводне мреже је дат у оквиру Графичке
документације – План водоводне мреже. Примарни цевоводи су вођени тако да се
обезбеди вода за пиће и противпожарна заштита нових садржаја у овом делу
Савапарка. Трасе цевовода прате стазе и саобраћајнице унутар овог дела парка.
На прикључној цеви Ø200mm предвиђа се шахт са мерачима протока и притиска, у
циљу праћења потрошње и раног откривања губитака у водоводној мрежи у Савапарку.
У будућности планира се да се постојећа водоводна мрежа у овом делу Савапарка
(ACC Ø100 mm) укине, а њену улогу преузима нова планирана водоводна мрежа.
- II Целина парка: предвиђене су три крака водоводних инсталација које се прикључују
на постојећи водовод на западној граници парка.
Дуж западне границе предметног комплекса, улицом Северна трансверзала, према
планској документацији ПГР Шабац-ревизија, 2015 год., предвиђенa је изградња новог
потисног вода Ø800-Ø600mm паралелан постојећем, дужине преко 5 km. Траса
планираног потисног вода преузета је из горе наведеног планског докумeнта,и
приказана на Графичком прилогу овог ПДР-а, и прилагођена планираном решењу
уређења Савапарка, и биће предмет посебног планског документа.
На постојећу водоводну мрежу у улици Северна трансверзала, предвиђено је
прикључење планираног потисног цевовода PE DN315 mm дужине око 1000m, који
пролази кроз Савапарк, односно трасирана је унутар регулације новопланиране
саобраћајнице Новопројектована 3, и поставља се на мостовску конструкцију
железничког моста, прелази на другу обалу Саве и планира се снабдевање водом
потрошача са леве обале Саве. Овај потис биће предмет посебног планског и
пројектног документа, и неће бити обрађен кроз ову фазу разраде водоснабдевања
комплекса Савапарк-а.
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У оквиру ове целине, планирана су још два прикључка водоводних инсталација:
планирана мрежа Ø150 дужине 1086.80 m трасирана унутар регулације пешачкобициклистичке стазе, на коју се прикључује три крака водоводних инсталације пречника
Ø100 и дужине 1895.40 m; и трећи прикључак планиране водоводне мреже, пречника
Ø100 и дужине 1007.80 m, трасирана унутар планиране регулације улице Нова 7, у зони
пешачке стазе, на коју се прикључује крак водоводне инсталације пречника Ø100
дужине 446.70 m. Ова два главна цевовода се прикључују на постојећи градски водовод
на западној граници парка односно на секундарну водоводну мрежу PE DN160 mm.
Трасе ових цевовода прате стазе и саобраћајнице унутар парка, док секундарни
кракови Ø 100 су трасирани на удаљености око 30m од унутрашње ножице насипа, у
брањеном делу подручја. Планираним цевоводима се обезбеђује санитарне и друге
потребне корисника у овом делу парка (еко насеље, спортско рекреативним
садржајима, викенд насељима, садржајима уз обалу реке Саве..), као и противпожарна
заштита.
- III Целина парка: нема нових водоводних инсталација, задржава се постојећи вод
PVC DN110 за напајање НИС-овог постројења на обали реке Саве.
Планирана количина воде за водоснабдевање предметног подручја преузета је из
Генералног пројекта хидротехничког уређења комплекса „Сава парк“ – Пројекат
хидротехничког комуналног опремања „Сава парка“ Део 1, урађен од стране
Института за водопривреду „Јарослав Черни“, односно очекивана дневна потреба за
водом корисника на крају пројектног периода, за пуну изграђеност свих предвиђених
садржаја у Парку, је око 500-600 m³/dan.
Минимални пречник водоводне мреже је Ø100 mm. Димензионисање водоводне мреже
комплекса, детаљи као и прикључци на планиране и постојеће објекте, обавити кроз
даљу фазу израде техничке документације, а на основу детаљног хидрауличког
прорачуна.
Тачан положај и начин прикључења на планиране објекте биће дефинисано пројектном
документацијом, односно Пројектом за грађевинску дозволу. Ископ рова мора бити
ручни и опрезан, у присуству овлашћених лица из јавних комуналних предузећа која
поседују подземне инсталције и инфраструктуре дуж трасе (водовод и канализација,
подземни ел.ен. каблови, ТТ каблови, гас и прикључци на набројане инсталације).
Ископу рова, мора претходити обележавање на терену траса постојећих комуналних
инсталција од стране РГЗ Службе за катастар Шабац, код које је потребно уснимити
трасе и дубине полагања пре затрпавања ровова. Такође, потребно је обратити пажњу
и на будуће коридоре инсталација. Минимална дубина полагања цевовода је 0.80 m.
Траса планираних инсталација водовода, дефинисана је у простору геодетским
координатама темених тачака државне геодетске мреже које су саставни део графичког
прилога „План водоводне мреже“ (Р 1:2500).
Кроз пројектну документацију, на планираној водоводној мрежи предвидети
одговарајући број противпожарних хидраната. У складу са важећом регулативом
(Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара, Сл.л.
СФРЈ 30/91), обезбедиће се гашење пожара из водоводне мреже преко спољних
хидраната, минималног профила Ø80 mm.
Урбанистичким пројектима, могу се вршити мање корекције планираних траса и
пречника водоводних инсталација, у оквиру планом дефинисаних површина јавне
намене.
Урбанистички пројекти се морају радити за сву недостајућу инфраструктуру (водовод и
канализација), у складу са нивоом техничких захтева и усклађивања елемената техничког
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решења постојећих и планираних објеката, конфигурације терена, носивости тла,
имовинско правних односа и др.
Приликом изградње планираних саобраћајних површина унутар Савапарка, које се
прикључују на улицу Северна трансверзала, потребно је заштити изграђену потисну
водоводну инсталацију Ø700 заштитном челичном цеви одговарајућег пречника, или
неком другом одговарајућом заштитом статички отпорном на саобраћајно оптерећење и
оптерећење машина приликом изградње.
Пројектовање и изградњу нових инсталација водовода и прикључака, извести у складу
са техничким условима ЈКП "Водовод-Шабац", бр. Р-150/16 од 01.08.2016. године,
поштујући заштитне зоне инсталација.
II 1.3.3.2 Канализациона мрежа
Евакуација употребљених отпадних вода
Ова врста отпадних вода обухвата све комуналне отпадне воде које настају у
домаћинствима, комерцијалним, привредним и осталим садржајима на градском
подручју. Системом се прихватају и технолошке воде из привредних објеката, под
условом да квалитет одговара захтевима испуштања у градску канализацију.
На простору Савапарка, између два моста (целина I и II), планира се доградња
секундарне канализационе мреже употребљених отпадних вода, као део постојећег
градског система. Планирана секундарна мрежа обухвата подручје "Старог града", зоне
вашаришта и коридор до железничког моста, што би обухватило већи део урбане зоне
постојећих и планираних садржаја. Новопројектована мрежа се прикључује на градски
канализациони систем у непосредној близини, којим ће се такође обезбедити и
пречишћавање на градском централном постројењу.
Планирана мрежа употребљених отпадних вода је трасирана у простору планиране и
постојеће регулације улица, у зони коловозне површине и пешачко бициклистичке
стазе, као и у зони зелених повшина. У складу са наменом површина која је
дефинисана овим планским документом, површина кроз коју је трасирана канализација
отпадних вода је јавна површина.
Планирана мрежа се дефинише у зависности од постојећих и планираних
урбанистичких садржаја и услова јавних предузећа, који су саставни део овог планског
документа.
Количина отпадних вода је дефинисана у оквиру Генералног пројекта хидротехничко
уређење комплекса "Сава парк"- Део 2 "Каналисање употребљених и атмосферских
вода, урађен од стране Института за водопривреду "Јарослав Черни". Пројектована
количина је срачуната на нивоу процене, и очекивани средњи дневни протицаји
употребљених вода на разматраном подручју, на крају пројектног периода, за пуну
изграђеност свих предвиђених садржаја у парку, су око 300-500 m³/dan са максималним
часовним протицајем од око 15 l/s. Пројектовани протицаји не представљају значајну
количину отпадних вода и у сваком случају се могу прихватити градском
канализационом мрежом односно неће бити угрожена пријемна способност градског
система.
Отпадне воде се гравитационо евакуишу секундарном канализационом мрежом,
минималног профила Ø250mm, са минималним падом од 0,3% дужине 2064.40m, са
сливом ка постојећом канализационом колектору Ø700 mm, који даље води ка градском
ППОВ-у. У подручју Старог Града, планира се канализациона мрежа минималног
пречника Ø250mm, са минималним падом од 0,3% дужине 330.10 m, са сливом ка
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постојећом канализационом колектору општег типа БØ400 mm, који даље гравитационо
евакуише отпадне воде ка ЦС Стари Град.
Минимални надслој над теменом канализационе цеви је 90 cm. Сви пречници и падови
канализационе мреже, приказани на Графичком прилогу, су минимални и условно
нанети, и они се односе на гравитациони систем евакуисања отпадних вода.
Димензионисање канализационе мреже и нивелацију шахтова, обавити кроз даље фазе
израде техничке документације, а на основу хидрауличког прорачуна. Подручје
Савапарка карактеришу високи нивои подземних вода, стога је потребно обратити
пажњу на дубину канализације, одабир водонепорпусних канализационих шахтова, као
и инвестиционе и експлоатационе трошкове саме изградње канализације.
Како се планско решење у великој мери ослања на принципе одрживог развоја,
употребу обновљивих извора енергије и иновативан приступ контроли површинских и
подземних вода, за изградњу канализационих система могу се употребити и други,
иновативни системи каналисања као нпр. канализација под притиском, вакуумска
канализација, које су нашле велику примену у подручјима са високим нивоима
подземних вода, као што је предметна. Одабир система каналисања отпадних вода,
која ће се решити израдом планске документације, треба да буде у складу са условима
надлежних јавних предузећа, али да се у што већој мери користе иновативни и
савремени приступи.
Траса планиране канализационе мреже дата је Графичким прилогом – План
канализационе мреже (Р 1:2500), и преломне тачке су дефинисане геодетским
координатама државне геодетске мреже које су саставни део графичког прилога.
Урбанистичким пројектима, могу се вршити мање корекције планираних траса и
пречника канализације, у оквиру планом дефинисаних површина јавне намене.
Урбанистички пројекти се могу радити за сву недостајућу инфраструктуру (водовод и
канализација), у складу са нивоом техничких захтева и усклађивања елемената техничког
решења постојећих и планираних објеката, конфигурације терена, носивости тла,
имовинско правних односа и др.
Тачан положај и начин прикључења на планиране објекте биће дефинисано пројектном
документацијом, односно Пројектом за грађевинску дозволу. Ископ рова мора бити
ручни и опрезан, у присуству овлашћених лица из јавних комуналних предузећа која
поседују подземне инсталције и инфраструктуре дуж трасе (водовод и канализација,
подземни ел.ен. каблови, ТТ каблови, гас и прикључци на набројане инсталације).
Ископу рова, мора претходити обележавање на терену траса постојећих комуналних
инсталција од стране РГЗ Службе за катастар Шабац, код које је потребно уснимити
трасе и дубине полагања пре затрпавања ровова. Такође, потребно је обратити пажњу
и на будуће коридоре инсталација.
За викенд објекте у небрањеном подручју, предвидети неколико јавних тоалета сојеница у брањеној зони уз насип, које би имале и резервоар за сакупљање санитарнофекалних отпадних вода. Ауто-цистерна би повремено празнила те резервоаре.
Где је могуће, новопланиране објекте прикључити на постојећу градску канализацију, а
где то није исплативо, могу се образовати суви тоалети, тоалет кабине или сл. односно
предвидети санитарне чворове са резервоарима за пражњење. Сви значајни објекти
комплекса (тоалети, ЦС, ТС, стаклене баште и ресторани), имаће коту пода која ће бити
изнад уобичајене коте плављења терена, зависно од значаја.
На простору узводно од железничког моста је планиран независтан систем за
прикупљање и пречишћавање отпадних вода, који није повезан на градску мрежу. Ово
обухвата простор планираног еко насеља, у зони самоодрживог језера, где планирани
садржаји немају карактер класичне урбанизације. Предвиђа се изградња објеката39
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бунгалова, где се будући садржаји карактеришу повременим активностима и
неравномерном продукцијом отпадних вода. Ово подручје ће се развијати као део
еколошког парка, где су планиране зоне сојеница за евакуацију санитарно-фекалних
вода, где се може применити неки од мањих локалних система за пречишћавање.
Испуштање пречишћене отпадне воде усмерити у планирани канал, а не и будуће
језеро, како би вода у језеру била заштићена. Ниво пречишћавања треба да задовољи
законске критеријуме квалитета испуштања пречишћених отпадних вода, на основу
Закона о водама (Сл. гласник РС 30/2010), Уредби о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС, бр.
67/2011, 48/2012, и 1/2016), Уредби о граничним вредностима приоритетних и
приоритетних хазардних супстанци које загашђују површинске воде и роковима за
њихово достизање (Сл. гласник РС бр.35/2011). Врсту и тип технологије пречишћавања
(за осетљиве области) ускладити са будућим капацитетом и захтевима квалитета и на
вишим нивоима пројектовања анализирати неколико варијантних технолошких решења,
у складу са доступном савременом праксом.
Парцеле које буду дефинисане уз трасу улице Северна трансверзала, биће
инфраструктурно опремљени и прикључени на постојећу комуналну инфраструктуру.
Парцеле које буду усмерене ка подручју Савапарка, сакупљање санитарно-фекалних
отпадних вода ће обављати интерном фекалном канализацијом и евакуацијом до
природног филтра („constructed wetland“) или другим системима који врше
пречишћавање до нивоа прописани законским критеријумима, али уз одређене услове
које се односе на принципе одрживог развоја.
Евакуација атмосферских отпадних вода
На подручју Савапарк-а се задржава сепарарациони систем каналисања, где
реципијенти атмосферских отпадних вода представљају планирани отворени канали
који су усмерени ка Кочином каналу односно ка реци Сави.
Улицом Северне трансверзале изграђени су атмосферски колектори Ø1200 mm са
котом дна испуста 74.65 у Кочин канал, атмосферски колектори Ø500 и Ø600mm са
котом дна испуста 77.22/77.27 у планирани канал, и колектор Ø700 и Ø800mm са котом
дна испуста 77.57 у планирани канал. Пре излива у канале предвиђа се уградња
сепаратора и таложника на постојећим испустима.
Поред уградње нових сепаратора (сеп1, сеп2 и сеп3), планира се доградња
атмосферске канализације односно изградња нове у зони насеља „Триангла“ са
одговарајућим третманом (сеп 4).
У случају екстремних услова, пре упуштања воде у канал, неопходно је извршити њено
пречишћавање у смислу одвајања масти и уља. Предвиђа се сепаратор масти и уља са
bypass-ом који ће имати функцију пречишћавања отпадних вода за велике површине
(саобраћајнице, паркинзи..) изложене већим количинама падавина. Сепаратор са
bypass-ом обезбеђује да се први талас запрљане воде (10% максимално очекиваног
протицаја) уводи у сепаратор, а остала количина падавина са испирне површине се
преводи преко bypass-a. Разлог избора оваквог техничког решења је што се у
прошлости дешавале инцидентне ситуације где је долазило до излива атмосферског
колектора који је евакуисао воде индустријске зоне (где се јављају воде запрљане
мастима, уљима, нафтом и нафтним дериватима).
Након пречишћавања, вода се излива у вештачка каскадна језера, која имају функцију
таложења суспендованих материја и умиривања воде. Неопходно је да језера буду у
денивалицији максимално 0.5 m. Након третмана, вода се каналом гравитационо
одводи и испушта у реципијент, Сабирни канал.
Локација сепаратора је утврђена на основу постојећих излива атмосферске
канализације, али прецизно дефинисање микролокације треба утврдити за потребе
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израде пројектне документације, када ће се проверити позиције и нивелације испуста и
постојећих објеката у близини.
Капацитети сепаратора су дефинисани у односу на пројектоване количине
атмосферских вода, који су процењени у Генералном пројекту хидротехничког
уређења комплекса „Савапарк“, део 2- Каналисање употребљених и атмосферских
вода, урађен од стране Института за водопривреду „Јарослав Черни“. Атмосферске
воде у оквиру „Савапарк“-а, обухватају сопствени отицај са припадајућих површина,
протицај из постојеће и планиране атмосферске канализације града која је усмерена на
овај слив. Прорачуном су исказане и одговарајуће запремине атмосферских вода које
се генеришу са сливних површина, а које ће послужити за димензионисање и проверу
капацитета пријемних канала. Димензионисање каналске мреже унутар Савапарка, као
и црпних станица Камичак и Кочин канал, је посебан део пројекта описан у текстуалном
делу овог плана - Водопривредна инфраструктура.
Количине воде на постојећа три испуста преузете су из постојеће пројектне
документације (Идејно решење снабдевања водом и одвођења фекалних,
технолошких и атмосферских вода са подручја северозападне радне зоне у Шапцу,
2006. год.).
Максимални очекивани протицај за предметно подручје се рачуна за меродавну кишу,
двогодишњег повратног периода, у трајању од tk=45 min, (обрађено у оквиру претходно
поменутог пројекта):
- Испуст 1 (СЕП1) – Qmax,h= 1400 l/s;
- Испуст 2 (СЕП2) – Qmax,h= 2100 l/s;
- Испуст 3 (СЕП3) – Qmax,h= 3100 l/s;
- Испуст 4 (СЕП4) – Qmax,h= 300 l/s.
За сакупљање атмосферских отпадних вода насеља Триангла планира се атмосферска
канализација пречника Ø600 mm, минималног пада 1.5%, и дужине 1108.30 m, са
изливом у планирани канал у оквиру подручја Савапарка. Траса планираног
атмосферског коридора приказан је генерално, преломне тачке канализације су
дефинисане геодетским координатама, који су саставни део графичког прилога.
Урбанистичким пројектом је могуће вршити мање корекције трасе, са детаљном
снимљеном геодетском подлогом. Траса атмосферске канализације за насеље
Триангла, биће предмет посебног Урбанистичког пројекта.
За потребе даље разраде пројекта, неопходно је урадити мерења количина и квалитета
атмосферске отпадне воде, како би се боље дефинисале карактеристике и капацитети
будућих сепаратора. Сепаратор се пројектује у складу са европским стандардом ЕН
858-2, тако да обезбеђује квалитет пречишћене воде сл. карактеристика:
-ефикасност исталожавања (спец. тежине 2.65 kp/dm3 и пречника >1 mm): 90%,
-садржај уља у пречишћеној води на излазу из сепаратора : до 5 mg/l.
За колектор општег система трасиран улицом Јанка Веселиновића потребно је извести
кишни прелив (број 4) који ће имати функцију растерећења општег колектора. У случају
инцидентих ситуација, вода ће се евакуисати преко прелива атмосферским колектором
до постојећег реципијента, реке Саве, и препумпавањем испуштати у исту, низводно од
плаже. Овај коридор планираног прелива је приказан генерално, уз евентуалне
минималне корекције трасе, и биће детаљно разрађен урбанистичким и планском
документацијом.
Пројектовање и изградњу нових инсталација канализације и прикључака, извести у
складу са техничким условима ЈКП "Водовод-Шабац", бр. Р-154/16 од 04.08.2016.
године, поштујући заштитне зоне инсталација.Евакуација атмосферских вода унутар
подручја Савапарк-а
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Евакуација атмосферских вода унутар подручја Савапарк-а
Приликом планирања нових насеља и зона у подручју Савапарка, тежити да се примене
децентрализовани локални системи управљања кишним отицајем, који укључују
системе за задржавање воде на сливу, инфилтрацију и поново коришћење кишнице. У
том случају, само се вишкови кишнице евентуално испуштају у средину, под условом да
је квалитет испуштене воде задовољавајући. Постоји велики број метода за
каналисање и третман кишних вода децентрализованог типа које се примењују у
развијеним земљама, а планира се примењивати и на овом предметном подручју, а то
су:
- Ровови
- Затрављени канали
- Биоретензије
- Инфилтрациони базени
- Ретензиони базени
- Језера
- Кишна поља-лагуне
Сакупљене чисте атмосферске воде са кровова планираних објеката уз Северну
трансферзалу, решавати локално -евакуисати до малих кишних вртова („rain garden“) и
након тога ту воду испустити у Сабирни канал. Приликом пројектовања објеката у
обухвату Савапарка, обавезно је предвидети системе и резервоаре за прикупљање
чисте атмосферске воде са кровова објеката и скупљену воду користити за заливање
зелених површина или у друге намене.
На простору Савапарка ће се применивати нека од савременијих решења евакуације
кишних отицаја (поменуте методе) у складу са одређеним урбанистичким решењем за
сваку зону Савапарка, и уређење простора око будућих објеката.
Конкретна решења ће се реализовати на вишим нивоима пројектне документације, као
део уређења појединачних целина и објеката.
II 1.3.3.3 Водопривредна инфраструктура
Заштита подручја Савапарка од спољних вода – реке Саве
Према Просторном плану Општине Рума до 2025, планирана је изградња насипа на
потезу од Купинова до Сремске Митровице са надвишењем изнад стогодишње велике
воде реке Саве, којом се искључује течење великих вода левом инундацијом водотока.
Према техничким документацијама ГНП хидротехничког уређења простора „РСЦ“
Мишарска Ада код Шапца, 2015 год., и ИДР Хидротехничког уређења простора „РСЦ“
Мишарска Ада код Шапца, 2016 год. планирана је изградња кајакашке стазе и изградња
преливне преграде између леве обале и узводног шпица Мишарске Аде.
Шабац је град са преко 50.000 становника и значајним индустријским објектима, тако да
је за димензионисање система за одбрану од поплава потребно усвојити рачунску
велику воду повратног периода од 1000 година – препорука Стратегије управљања
водама на територији Републике Србије (у фази усвајања).
У оквиру Генералног пројекта хидротехничког уређења комплекса „Савапарк“, Свеска
1-Пројекат заштите подручја „Савапарка“ од спољних вода- реке Саве, који је рађен
као основа за потребе израде Плана детаљне регулације „Савапарка“ урађен је
хидраулички прорачун за велике воде са стогодишњим и хиљадугодишњим повратним
периодом у постојећем и будућем стању. Заштитни систем од поплава у Шапцу, на
подручју Савапарка не обезбеђује потребну заштиту од великих вода Саве ни за
стогодишње велике воде у постојећем стању. Потенцијално будуће стање обухвата
изградњу изградњу планираног насипа на левој обали (Грабовац- Кленак) и изградњу
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РСЦ Мишарска Ада. Хидраулички прорачуни су извршени за карактеристичне протоке
(стогодишње и хиљадугодишње велике воде), и за потенцијално будуће стање добијено
је надвишење од око 10 cm у односу на нивое стогодишњих и хиљадугодишњих вода у
постојећем стању.
Меродавни нивои за димензионисање су нивои добијени хидрауличким прорачуном
Саве за проток Q1%=6897 m³/s у потенцијалном будућем стању (са изграђеним насипом
на левој обали и преградом на Мишарској ади).
Нивои добијени за велике воде Саве са повратним периодом од хиљаду година су нижи
од нивоа стогодишњих вода са заштитном висином, тако да се за подручје Савапарка,
као меродавна кота усваја ниво стогодишње велике воде у потенцијално будућем
стању са заштитном висином од 1.2 m, што одговара критеријуму који се користи при
пројектовању савских насипа у Србији, Хрватској, Босни и Херцеговини
Према препорукама Стратегије усвојено је, да се на деоницама где није могуће
класично надвишење насипа, заштита од стогодишњих великих вода обезбеди
грађевинским објектима, а да се заштитна висина обезбеди системима мобилне
заштите.
У зависности од постојећег стања: коте заштитног система и врсте хидротехничког
објекта, као и усвојене фазе изградње подручја „Сава парка“ и објеката у залеђу,
издвојене су следеће деонице:




Друмски мост – Ушће Камичка
Ушће Камичка – Железнички мост
Железнички мост – ЦС „Кочин канал“

За деоницу насипа од друмског до железничког моста, планира се мобилна заштита, а
ван ове деонице предвића се надвишење земљаног насипа на потребну коту,
проширење тела насипа и евентуално надградњу са зидом.
Предложено техничко решење за сваку деоницу (рејоне) за одбрану подручја од
спољних вода дато је у ГП – Пројекат заштите подручја „Сава парка“ од спољних
вода- реке Саве, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“.
За наставак израде техничке документације за ову фазу хидротехничког уређења,
потребно је извршити додатна детаљна геодетска снимања насипа, истражне
хидрогеолошке-геомеханичке бушотине, прорачуне статичке стабилности насипа.
Регулација режима подземних вода
Анализа заштите простора „Савапарка“ од подземних вода је спроведена на основу
расположиве документације, и приказана у оквиру Генералног пројекта
хидротехничког уређења комплекса „Савапарк“ у Шапцу, Свеска 2 Пројекат
регулације режима подземних вода, 2016 год., Институт за водопривреду „Јарослав
Черни“. За израду математичког модела су у највећој мери коришћене подлоге
проистекле из радова у окружењу „Савапарка“, тако да за разматрани простор нема
адекватних инпута за свеобухватну анализу режима подземних вода. Пошто се
предметна документација разрађује на нивоу планске документације, питање улазних
параметра биће детаљно дефинисан разрадом виших фаза пројектовања, по
програму датом у поменутој техничкој документацији.
Основне геолошке и хидрогеолошке карактеристике терена простора Савапарка,
проистекле су из техничке документације протеклих истражних радова спроведених у
ширем окружењу разматраног простора. Приказана је геолошка грађа, просторни
положај, филтрационе карактеристике водоносне средине и повлатног слоја, као и
општи параметри режима подземних вода.
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Основни утицај на режим подземних вода на простору „Савапарка“ има река Сава,
делом дренажни систем црпне станице „Кочин канал“ и канал површинског тока
„Камичак“ као и атмосферске воде и воде које гравитирају ка Сави из залеђа.
Централним делом простора планирана је каналска мрежа, чију трасу прате трим и
бициклистичке стазе. Осим пејзажног ефекта, каналска мрежа је и у функцији
уређења режима вода на простору Савапарка. Систем међусобно повезаних канала
прихвата атмосферске, делом подземне и воде које гравитирају из правца градске
зоне, а затим преко ЦС "Кочин канал" и "Камичак" евакуишу у Саву.
У склопу израде модела интегралног хидротехничког уређења комплекса
"Савапарка", математички модел подземних вода је осмишљен и постављен као
посебан модул, где су одређени улазни параметри као и добијени резултати су
директно повезани са другим аспектима и решењима вода целог појаса. Израда
хидродинамичког модела подзмених вода, анализе и вредновање различитих
варијантних решења и избор оптималне варијанте је приказано, текстуално и
графички описано у Генералном пројекту хидротехничког комплекса подручја
"Савапарка", у оквиру Свеске 2 Пројекат регулације режима подземних вода, које је
урадило Институт водопривреде "Јарослав Черни".
Израда модела је обухватила проблеме заштите подручја од спољних и унутрашњих
вода, уређење површинских вода, проблеме водоснабдевања и каналисања
употребљених вода, као и уређења и коришћења подземних вода. Усвојени
математички модел подземних вода Савапарка се може користити као релевантна
подлога, за анализу техничког решења уређења вода, али за потребе израде
техничке документације потребно је извршити неопходне теренске радове, који ће
омогућити и прецизније дефинисати карактеристике хидродинамичког модела
подземних вода.
Приликом реализације техничких мера у обзир се мора узети да терен прве фазе је
предвиђен за коришћење током целе године, и њега треба заштити од плављења; за
терен друге фазе очекује се да делови површине овог терена буду повремено
плављени, и то плављење је дозвољено само на рачун избијања подземних вода на
површину терена, или у комбинацији са истовременим интезивним падавинама.
Трећа фаза је заузета напуштеном депонијом, за коју постоји пројектна
документација, и из које је преузето пројектовано решење заштите од подземних
вода, коју предвиђа израду линије бунара.
Заузет је став да дубина до нивоа подземних вода у брањеним површинама које
заузимају постојећи и планирани објекти, не буде мања од 1.0 m.
За подземне воде су такође значајне геометријске и хидрауличке карактеристике
главна два планирана канала, који су детаљније описани у поглављу Уређење
површинских вода у даљем делу овог текста. Коте дна канала су не ниже од 74.25
mnm, а радни водостај је око коте 75.00 mnm, ширина ободних делова канала, косине
заједно са минор коритом износе и до 20так m, а коте су од 75.00 до најчешће 76.00
mnm.
Анализа регулација режима подземних вода на подручју Савапарка у Шапцу је
извршена применом методе математичког моделирања струјања подземних вода.
Моделска испитивања су реализована у складу са усвојеним критеријумима,
услаглашена са урбанистичким захтевима. Прорачуни су изведени у четири корака
која су детаљно приказана и објашњена у оквиру поменутог Генералног пројекта.
Извршен је прорачун ефеката примене одговарајућих техничких мера у циљу
обезбеђења минималне дубине до нивоа подземних вода и функционисање
планираних и реконструисаног канала.
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Резултати прорачуна су показали да је неопходно обезбедити додатне количине
подземних вода током већег дела године, за потребе пуњења каналске мреже. За ово
је планирана изградња три бунара, са укупним капацитетом од 40 l/s (20 l/s, 15 l/s и 5
l/s) постављени на узводним крајевима канала. Улога бунара је двострука: у периоду
ниских водостаја у каналима, својим радом доприносе одржавању захтеване коте
водостаја, док у периодама високих нивоа подземних вода могу имати и дренажну
улогу односно локални утицај на снижење пијезометарског нивоа.
Активирањем целог планираног система уређења подручја у зонама постојећих и
планираних грађевинских објеката (планирана нивелација терена, канали, бунари за
допуну воде) испуњен је услов одржавања нивоа подземних вода на дубини већој од
1 метра.
Предвиђа се програм истражних радова за детаљније сагледавање и хидродинамичку
анализу режима подземних вода, која ће послужити за наредну фазу пројектовања
хидротехничких решења уређења простора Савапарка.
Уређење површинских вода
У оквиру Генералног пројекта хидротехничког уређења комплекса „Савапарк“ –
Свеска 3. Пројекат уређења површинских вода, дата је анализа и приказ меродавних
услова за димензионисање система за евакуацију атмосферских и подземних вода са
разматраног подручја коришћењем постојеће пројектне документације. У пројекту
Генералног решења регионалног хидросистема снабдевања водом Мачве, 1995год.
извршен је прорачун великих вода повратног периода 20 година, са слива
Доњомачванског канала, и добијени резултати су показали да изграђена црпна
станица са капацитетом од 5 m³/s задовољава велику воду, као и у условима потпуног
уређења пољопривредних површина. У оквиру Идејног решења одвођења
атмосферских вода са подручја северне радне зоне у Шапцу, 2006год. дефинисане
су количине воде које из зацевљене канализације са пројектованог подручја доспевају
у постојеће отворене канале. Извршено је димензионисање канализационе мреже и
дефинисане количине воде на местима излива планиране и постојеће каналске и
колекторске мреже. Предвиђене су две нове црпне станице (једна се налази у оквиру
подручја Савапарка), и повећање капацитета постојеће црпне станица на Кочином
каналу. У закључку овог пројекта наводи се да је процена величине, броја и врсте
индустријских погона одређена крајње паушално и да се у току развоја изградње зоне
морају проверавати улазни параметри, и на основу њих вршити провера
хидрауличког и функционалног димензионисања система. У оквиру ПГР Шабацревизија, 2015 год. све интервенције у смислу изградње нових канала за евакуацију
атмосферске воде и реконструкције постојећих водопривредних канала предвиђене
су у Северозападној радној зони. Основни елементи канала, локације и капацитети
планираних атмосферских канализационих црпних станица дати су у оквиру овог
пројекта. Према плану водопривредне инфраструктуре у наредном периоду,
неопходно је испитати да ли су канали исправно димензионисани, узимајући у обзир
нове хидролошке податке и климатске промене.
Концепцијским решењем уређења каналске мреже на подручју „Савапарк“-а
предвиђено је:
-

усклађивање трасе и нивелете каналске мреже са постојећим водним
објектима, тако да се не ремети нормално функционисање и одржавање тих
објеката у складу са прописима;
усклађивање критеријума за одводњавање слива ДМК, и наводњавање
подсистема ЦСН6 са критеријумима одводњавања дела слива Савапарка;
предвиђање уређаја и објеката који ће омогућити мерење и регистровање
количина вода која се упуштају у систем ;
предвиђање активности на техничком решењу спречавања загађења
површинских и подземних вода подручја Савапарка.
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Анализа могућности постојећег црпног постројења „Кочин канал“, спроведеним
хидролошко-хидрауличким
прорачуном
отицања
са
урбанизованог
и
индустријализованог подручја северне радне зоне у Шапцу, треба да покаже да ли
постојећи капацитет задовољава евакуацију вишкова воде у критичном периоду. У
тежњи да се добију што рационалнија решења одвођења вишка воде са подручја, у
пуној мери је искоришћена постојећа и планирана каналска мрежа за одводњавање
слива ДМК у зони северне радне зоне и подручја „Савапарк“-а.
Меродавни проток за димензионисање каналске мреже и објеката за предметно
подручје је рачунски проток двогодишњег повратног периода са контролом максималног
дозвољеног нивоа воде у каналској мрежи за десетогодишњи повратни период.
На основу спорведених хидролошко-хидрауличких прорачуна (урађених од стране
Института „Јарослав Черни“) може се донети закључак да постојећи и планирани
каналски систем подручја „Савапарка“, са реконструисаном црпном станицом „Кочин
канал“ капацитета 5m³/s и изградњом нове ЦС „Камичак“ капацитета 1m³/s, обезбеђује
одвођење атмосферских и подземних вода целог подручја северне радне зоне Шапца,
који припада Доњомачванском сливу, и предметног подручја „Савапарк“-а.
Прорачун укупне запремине воде у постојећој и планираној каналској мрежи дела слива
Доњомачванског канала, северозападне радне зоне и Савапарка, са и без сталног
присуства воде у каналима изнад коте 75.00 m.n.m, су приказане графички и табеларно
у оквиру поменутог пројекта
Хидротехничко решење одвођења површинских вода је планирано у складу са новом и
планираном нивелацијом терена на подручју Савапарка, као и захтеваним
критеријумима сталног и максимално дозвољеног нивоа воде у каналској мрежи.
Планом је дефинисан централни канал за одводњавање терена, уз захтев да се подели
на два слива (што омогућује фазно извођење) и то:
- један од постојеће уставе на Старом граду до постојећег железничког колосека – код
старог моста преко Саве, са сливом ка уливу у реку Саву - прва фаза;
- други од постојећег Средњемачванског канала (Кочиног канала), до постојећег
железничког колосека – код старог моста преко Саве, са сливом ка Кочином каналу друга фаза.
Диспозиционо решење каналске мреже са назначеним правцима главних одводних
канала и положаја предвиђених објеката на подручју Савапарка, приказано је на
Графичком прилогу – План каналске мреже.
Одводњавање вишка воде са подручја се остварује изградњом два независна главна
одводна канала К-1 и К-2, и затим преко црпне станице Кочин канал односно Камичак
испушта у реку Саву.
Канал за одводњавање прве фазе, имао би нову ЦС „Камичак“ са новом уставом, а
за канал друге фазе планира се реконструкција ЦС „Кочин канал“ са новом уставом.
Сврха канала је гравитационо одвођење како површинских тако и подземних вода, са
каскадним денивелацијама и постављањем цеви за оваздушењем на одређеним
местима, како не би дошло до забаривања истог.
Минор корито свих канала биће хидраулички изоловано од подземних вода
водонепропусном фолијом. Коте дна минор корита су, у зависности од удаљења од
тачке улива у црпну станицу, оријентационо између вредности 74.00 и 74.50 mnm.
Минор корито је увек испуњено водом, до висине око 0.50 m. На одређеним местима ће
се минор корито проширивати у биотопе.
За Целину 1 планира се изградња главног канала Камичак - К2. Његове хидрауличке и
геометријске карактеристике су у зависности од планираног рада нове црпне станице
односно меродавних услова нивоа воде у планираном доводном каналу К2. У зони
46

ПДР ''Савапарк'' у Шапцу
доводног канала црпне станице Камичак, коте постојећег дна су 74.5 и ниже, тако дно
канала не може бити ниже, а стална кота воде у каналу која испуњава минор корито, у
летњем периоду (односно при минималној коти нивоа подземне воде) је 75.00 mnm. У
случају кише већег интезитета и трајања од меродавног, и високих нивоа подземних
вода, кота воде у каналу ће бити 76.00 mnm, и плавиће околни терен.
Планирана је реконструкција црпне станице „Камичак“ у виду опреме која се састоји од
нових црпки и хидромашинске пратеће опреме, као и електро развода и др.
Реконструисана црпна станица служи за прихват и евакуацију вишка атмосферских и
подземних вода са разматраног слива, и контролисано одржавање пројектованих нивоа
воде у каналској мрежи.
За изградњу нове црпне станице „Камичак“ треба искористити постојеће подземне
делове грађевинске конструкције, као и постојећу инфраструктуру и помоћне објекте.
Капацитет црпне станице је дефинисан од Q=1 m³/s, и дефинисати коте укључења и
искључења пумпи према карактеристичним максималним нивоима воде у каналу
Камичак (К2) као и хидролошким карактеристикама реципијента.
За Целину 2 планира се изградња главног канала К1, хидрауличке и геометријске
карактеристике су у зависности од радних нивоа доводног канала црпне станице "Кочин
канал", односно коте дна постојећег доводног канала (ДМК) - 74.25 mnm. Дно
планираног канала К1 не може бити ниже од коте 74.25, а стална кота воде у каналу
која испуњава минор корито, у летњем периоду (односно при минималној коти нивоа
подземне воде) је око 75.00 mnm. У случају кише већег интезитета и трајања од
меродавног, и високих нивоа подземних вода, кота воде у каналу не сме да пређе коту
76.00 mnm. Планиране коте канала су усклађене са техничким карактеристикама
крајњег реципијента за прихват и евакуацију подземних и атмосферских вода - котом
дна "Кочиног канала" (74.25 mnm) што представља најнижу коту дна каналског система
ове фазе. Канал је у функцији рада црпне станице „Кочин канал“ (пумпе се укључују на
коти 75.60 mnm, а искључују када ниво воде у каналу опадне на 74.90 mnm).
Хидрауличке карактеристике и коте дна канала главних канала К1 и К2 су приказане на
Графичком прилогу – План каналске мреже, и могу се извршити мање корекције, при
детаљнијем хидруаличком прорачуну отворених канала за израду виших фаза
пројектовања.
За допуну чисте воде у каналима, у периоду када су нижи нивои подземних вода,
предвиђена су три бунара, на узводним крајевима канала у просторној целини "Север"
као и канала Камичак. Део вода за пуњење канала у рецесионом периоду, које
гравитирају ка ЦС "Кочин канал" биће обављен из језера.
Планирано решење укрштања саобраћајнице „Новопројектована 1“ са пругом,
спуштање нивелете пута на 74.00 захтева да се тај део саобраћајнице локално брани
од подземних и површинских вода. Површинско одводњавање подвожњака и рампи
саобраћајнице се сакупља помоћу ригола и сливника и евакуише преко сепаратора у
укопану шахтну црпну станицу, одакле ће пумпе препумпавати воду на почетак
отвореног канала, који се налази непосредно западно од подвожњака. Ова црпна
станица ће такође скупљати и дренажне воде, тако да ће на овај начин бити остварена
и заштита овог локалитета од подземних вода.
За израду виших фаза пројекта уређења површинских вода на предметном подручју
Савапарка, потребно је детаљније утврђивање геомеханичких и хидрогеолошких
истраживања терена дуж каналске мреже и предвиђених објеката, а самим тим и
улазних параметра за хидрауличко димензионисање канала. Могућа су мања
одступања од планом предвиђених карактеристика канала (коте дна канала, ширина
дна, и пад канала).
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За одводњавање предметног подручја предвиђени су, поред постојеће и планиране
каналске мреже, црпних станица и устава, и остали објекти као што су: пропусти,
преливи, каскаде и др.
Врста и величина објекта је одређена на основу података о протицајима и нивоима
воде у каналу, као и теренских услова на локацији сваког појединачног објекта.
Постојећи и планирани водопривредни објекти су графички и текстуално описани у
овиру претходног поменутог Генералног пројекта.
За детаљнију разраду овог дела предметног пројекта, потребни су детаљнија
истраживања и испитивања, израда геотехничких и хидрогеолошких подлога како би
систем каналске мреже и водопривредних објеката ефикасно евакуисао вишак
атмосферских и подземних вода са разматраног подручја и контролисано одржавао
нивое воде у каналској мрежи Савапарка. Пројектант треба да узме у обзир и уградњу
пијезометара, узимање узорака површинске и подземне воде и изврши лабораторијска
мерења квалитета, и резултате испитивања дати у елаборат о квалитету воде и муља,
који ће бити саставни део техничког извештаја пројектне документације.
Формирање самоодрживог језера
У просторној Целини 2 је предвиђено језеро која ће функционално бити повезана са
главним планираним каналом. Језеро је бубрежастог облика, дужине око 400 m,а
ширине око 140 m. Планирано је да дно језера буде око 3 m испод најнижег водостаја,
што је око 72 mnm, тако да је дно језера на коти 69.00 mnm. Ова кота дна обезбеђује
директну хидрауличку везу са реком Савом, обзиром да језеро задире у главни
водоносни слој. Веза језера и главног канала обезбеђује њихов истоветни водостај.
Кота дна језера као и макс. и мин. коте воде у каналу су:
- кота дна језера је планирана да буде на око 3.0 m испод минималне коте
подземне воде;
- минимална кота подземне воде – 72.00 mnm;
- кота дна језера 69.00 mnm;
- максимална кота воде у језеру 75.00 mnm.
Језеро би било изведено са каскадама висине око 0.5 m и повезано са једним каналом
са централним каналом за одводњавање, само за потребе пражњења при високом
нивоу воде у језеру - односно реци Сави. Језеро и канал имају могућност прекида
хидрауличке комуникације- уставу, јер у случају опадања нивоа подземних вода испод
коте 75.00 mnm и ниже, водостај у језеру прати овај тренд, док у каналу остаје задата
количина воде односно водостај на коти 75.00 mnm. У случају потребе, водостај у
каналу се одржава допуном чистих подземних вода помоћу бунара, одговарајућег
капацитета.
Одржавање водопривредне инфраструктуре
 Потребно је редовно одржавање и чишћење постојећих и планираних
водотокова, канала и водених површина
 Забрањено је одлагање комуналног, анималног и другог отпада у водотокове,
 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.
Не планирати изградњу објеката којима би се реметила функција или угрозила
стабилност мелиорационих канала у обостраном појасу ширине од најмање 5.0 м од
горње ивице корита канала, у циљу њиховог редовоног одржавања, као ни поред
насипа у појасу ширине најмање 10 м од небрањене ножице насипа према водотоку,
односно до 50 м према брањеном подручју, осим ако је њихова функција заштита од
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штетног дејства воде или је техничком документацијом, урађеном у складу са Законом о
водама, доказано да није угрожена стабилност насипа или отежано његово одржавање.
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),
другом планском документацијом из области водопривреде (План управљања водама
на водном подручју са програмом мера, план управљања ризицима од поплава са
картама угрожености и картама ризика од поплава, Општи и Оперативни план за
одбрану од поплава, План заштите воде од загађивања и др.) као и са Мишљењем о
поступку издавања водних услова и Допуном услова које је издало ЈВП“Србијаводе“ВПЦ“Сава-Дунав“-Београда, бр.1-3193/1 од 06.10.2016.године и бр.1-5059/1 од
04.01.2017.године, који су саставни део документације овог ПДР-а.
II 1.3.4. Електроенергетска инфраструктура
Решење за доградњу електроенергетске мреже у обухвату плана урађено је у складу са
планираном наменом простора и у складу са условима из Сагласности на ПДР
Електродистрибуције Шабац (бр.8.Л.1.0.0.-199778/1 од 22.09.2016.год.) који су
приложени у документационом делу елабората. Ради стварања могућности за
привођење простора планираној намени и за квалитетно напајање потрошача
ел.енергијом неопходно је реализовати следеће активности:
- инсталирати други енергетски трансформатор снаге 31.5MVA са пратећом
опремом у трафо-станици 110/20kV „Шабац 5“;
- изградити пет нових дистрибутивних трафо-станица 20/0.4kV „СП 1-5“ у
обухвату ПДРа, на позицијама које су дефинисане координатама детаљних
тачака зоне изградње објеката и парцела, на графичком прилогу: План електро
мреже, Тк мреже, гасовода и вреловода (Р 1:2500) . Објекти трафо-станица су
приземни, типски, зидани или монтажно бетонски, маскималних димензија
основе 4.9х5.4m. Кота пода објекта ТС треба да буде минимално 0.4m изнад
коте приступне саобраћајнице (или стазе). Заштиту од напона додира и напона
корака реализовати ТН системом заштите, са темељним уземљивачем и
мерама изједначавања потенцијала. Око објекта ТС, на растојању до 0.8m, пре
изградње бетонских стаза, урадити заштитно уземљење поцинкованом Fe-Zn
траком која се укопава на дубини од 0.8-1.0m. Елементе уземљивача
дефинисати Пројектом за добијање грађевинске дозволе, којим ће бити
дефинисано и радно уземљење трафо-станице (положај и елементи). Радни
уземљивач се поставља у зеленој површини. Код ископа темеља објекта ТС и
рова за уземљивач водити рачуна о положају постојећих подземних каблова и
коридора за друге комуналне инфраструктуре. У том смилсу, радове изводити
ручно и опрезно. Обзиром да је већи број трафо-станица планиран на
позицијама које изискују претходно насипање терена, насипање извести до пуне
и трајне статичке стабилности. За ТС „СП-1“ копањем пробних ровова утврдити
да ли је позиција у зони депоније. Уколико јесте, извршити замену земљишта на
парцели ТС (уклонити слој са садржајем депоније);
- изградити дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV ван обухвата ПДРа, а на
позицијама бр.50 (у ул. Боже Милановића на Триангли) и бр. 103 (уз ул.
Северна трансверзала 3), а које су дефинисане ПГРом „Шабац“ – Ревизија.
Конзумно подручје из те две ТС организовати и на делу обухвата ПДРа;
- изградити дистрибутивну трафо-станицу 20/0.4kV ван обухвата ПДРа, у блоку
уз ул. Кнеза Мирослава, на основу накнадне планске или урбанистичко-техничке
документације. Конзумно подручје из те ТС организовати и на делу обухвата
ПДРа;
- реконструисати трафо-станицу 10/0.4kV „ЦС Кочин канал“ у складу са новим
режимом рада и капацитетима црпне станице. Очекивана максимална
једновремена ел.снага је 360kW, тако да енергетски трансформатор треба да
буде од 630kVA и за трансформацију 20/0.4kV (са припадајућом електро
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опремом). Уколико реконструкција није могућа у постојећем објекту, могућа је
изградња типске, монтажно-бетонске или зидане трафо-станице на комплексу
црпне станице, на локацији која ће бити дефинисана техничким условима ЕДШ,
Пројектом за добијање грађевинске дозволе и и складу са општим условима за
изградњу дистрибутивних ТС „СП 1-5“;
изградити подземне високонапонске кабловске водове 20kV по коридорима који
су дефинисани координатама темених тачака осе рова у државном
координатном систему, на графичком прилогу: План електро мреже, Тк мреже,
гасовода и вреловода (Р 1:2500). Из ТС 110/20kV „Шабац 5“ изградити два нова
извода до постојећих и планираних трафо-станица
у обухвату ПДРа.
Генерално правци подземних ел.ен. каблова 20kV су: 110/20kV „Шабац 5“ – ТС
„СП 5“ – ТС „бр.103“ – ТС „Кочин Канал“ – ТС „СП 4“ – ТС „СП 3“ – ТС „СП 2“ –
ТС „СП 1“ – ТС „Нови мост“. У зависности од редоследа изградње трафостаница, техничким условима електродистрибутивног предузећа могу бити
кориговани правци напајања. Такође изградити подземни кабловски вод 20kV ка
улици Краља Александра, како би се остварило резервно напајње из друге ТС
110/20kV;
изградити стубну бетонску трафо-станицу 20/0.4kV „СП 6“ 100kVA, за напајање
јавне расвете уз сервисну саобраћајницу по насипу (пешачко-бициклистичка
стаза бр.5 и бр.6), на позицији која је дефинисана у поментуом графичком
прилогу. Напојни високонапонски кабл 20kV изградити из ТС „СП 5“, или из
друге ТС уколико то буде оптимално решење обзиром на редослед изградње;
Због нивелационог решења за улицу Новопројектована 4 и обзиром на
планирану намену у блоку, опредељен је коридор за изградњу ваздушног вода
(далековода 20kV или мешовитог вода 20+0.4kV). Пошто је терен потенцијално
угрожен од подземних вода, као целисходно решење усвојено је да се за
комплексе не граде зидане ТС, већ стубне. Коридор је дефинисан позицијом
угаоних стубова у траси. Носећи стубови и позиције ТС биће дефинисане
техничким условима електродистрибутивног предузећа. Могућа је и градња
отцепа са далековода и стубних ТС на комплексима (ван простора регулације
улице). Стубови су армирано-бетонски, округлог пресека, висине 12.0m,
aдекватно уземљени и фундирани до дубине од минимално 1/6 висине стуба.
Проводници високог и ниског напона треба да буду самоносиви кабловски сноп.
Траса високонапонског кабла напојног кабла 20kV, за предметни далеководмешовити вод, биће дефинисана техничким условима електродистрибутивног
предузећа, у зависности од редоследа изградње трафо-станица и
саобраћајница;
пошто се ради о великим растојањима, у зависности од ел.снаге крајњих
корисника може бити проблем да се остваре прописане вредности падова
напона. Из тог разлога и због тога што ће накнадном урбанистичко-техничком
документацијом бити разрађиване микро целине у оквиру дефинисане опште
намене, могуће је да ће се негде јавити потребе за капацитетима прикључака
који не могу бити обезбеђени из постојећих и планираних дистрибутивних
трафо-станица. У том смислу, могућа је изградња и додатних трафо-станица и
прикључних високонапонских водова 20kV, на земљишту јавне намене
(увађавајући резервисане коридоре) и на осталом грађевинском земљишту уз
претходно решавање имовинско-правних питања у складу са Законом;
За електроенергетске објекте (подземне ел.ен. каблове, стубове и
слободностојеће ормане јавне расвете), у зони угроженој од подземних вода
приментии одговарајуће заштиту од влаге);
у трафо-станицу 20/0.4kV „СП 2“ пребацити нисконапонски расплет из лимене
ТС 10/0.4kV „Рекреациони центар“ и исту демонтирати;
у трафо-станицу 20/0.4kV „СП 3“ пребацити нисконапонски расплет из лимене
ТС 10/0.4kV „Oбала Саве“ и стубне ТС 10/0.4kV „Вашариште“ и потом их
демонтирати;
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осим у улицама Новопројектовна 4 и Боже Милановића, прикључке објеката
реализовати подземним нисконапонским кабловским водовима из постојећих и
планираних дистрибутивних трафо-станица. Тип и пресек подземних
нисконапонских каблова кад се ради о нисконапонско мрежи и прикључцима,
биће опредељен техничким условима за прикључак ЕДШ, а траса
урбанистичким пројектима (уколико се израђују) или Пројектом за добијање
грађевинске дозволе којим ће се дефинисати недостајуће деонице од коридора
дефинисаних ПДРом до кабловских прикључних ормана. При томе треба узети
у обзир положаје постојећих и планираних комуналних инфраструктура;
демонтирати све постојеће далеководе 10kV и 20kV, по изградњи одговарајућих
поздемних кабловских водова 20kV и трафо-станица. До демонтирања,
постојећим далеководима се опредељује заштитни појас од по 4.5m у коме
нису дозвољени: изградња објеката за стални боравак људи, испади на
објектима (стрехе, терасе), постављање скела, коришћење грађевинских
машина чији се део може наћи у зони ближој од 4.5m од фазног проводника,
садња дрвећа са крошњом која се може наћи у тој зони;
изградњи саобраћајница и комуналних инфраструктура у зони постојећих
подземних електроенергетских објеката (каблова) треба да претходи
обележавање на терену трасе кабла од стране РГЗ Службе за катастар Шабац,
у присуству овлашћеног лица из ЕДШ, које на лицу места може одредити
додатне заштитне мере, поред општих који су дефинисане овим ПДРом. Све
деонице каблова које остају у зони коловоза, паркина и колских прилаза
механички заштитити провлачењем кроз заштитне цеви.
ПДРом се даје могућност изградње фотонапонских система за рад у мрежи или
за острвски рад и охрабрује изградња система за производњу и дистрибуцију
енергије из других обновљивих извора. Услове за прихватање вишкова
ел.енергије дефинисаће електродистрибутивно предузеће у складу са Законом;
Електроинсталације у објектима извести у свему у складу са важећим
прописима и стандардима и у складу са појединачним техничким условима за
прикључак електродистрибутивног предузећа.

Подземни електроенергетски каблови постављају се на дно земљаног рова дубине,
минимално, 0.8m, на слој ситнозрнасте земље или песка дебљине 0.1m. Изнад
каблова, обавезно се постављају пластични штитници и траке за упозорење. Ископ
рова мора бити ручни и опрезан. Ископу треба да претходи планирано нивелисање
терена и обележавање на терену траса постојећих подземних инсталација од стране
стручне службе РГЗ Службе за катастар – Шабац , и у присуству овлашћених лица из
предузећа која поседују и одржавају комуналне инфраструктуре у обувхату плана. У
зонама укрштања остварити минимално вертикално растојање од 0.3 m.
У зонама коловоза саобраћајница, паркинга и колских приступа на парцеле, каблови се
провлаче кроз заштитне PE цеви (ø125-150mm) које се постављају тако да је дубина
горње ивице цеви минимално 1.0m од пројектоване коте асвалтног застора. Поставити
и резервне цеви чије слободне крајеве цеви заштитити од продора земље и влаге
гуменим заптивкама. Ров засути шљунком, бетоном и асвалт бетоном до задате
носивости саобраћајнице;
У заједничком рову, растојање од нисконапонског кабла треба да износи минимално
0.07 m, а од кабла 35, 20 i 10kV - 0.2 m.
Код провођења каблова испод дна канала и језера, потребно је исте провући кроз
заштитну полиетиленску цев која се поставља на дубини од минимално 1.5m испод
пројектоване коте дна канала. За каблове по конструкцији моста, неопходно је
провлачење истих кроз челичне цеви или одговарајуће челичне профиле.
Подземни ел.енергетски каблови се проводе испод железничке пруге провлачењем
кроз заштитну полиетиленску цев 125 која се поставља подбушивањем, у укупној
дужини пружног појаса, са горњом ивицицом цеви на дубини  1.8m испод горње
површине железниче шине и  1.2m од најниже коте терена. Јаме за подбушивање
морају бити на растојању већем од 8.0m од осовине колосека. За укрштања мора бити
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обезбеђена претходна сагласност и присуство овлашћеног лица из ЈП Железнице
Србија. Овлашћено лице ће пружити информације о положају железничких кабклова
чије трасе нису евидентиране код РГЗ Служе за катастар, нити на графичким
прилозима. Додатно, мора се водити рачуна да при извођењу радова на изградњи
провода испод железничке пруге не дође до прљања железничких шина нити туцаничке
призме. Евентуални материјал од ископа мора се складишти ван железничког
земљишта, а по завршетку радова све површине морају бити достављене у претходно
стање – на начин да се атмосферске воде не задржавају у зони трупа железничке
пруге.
Пре затрпавања свих ровова, трасе и дубине електроенргетских каблова и цеви
уснимити код РГЗ Службе за катастар Шабац.
Јавну расвету у обухвату ПДРа изградити уважавајући стандарде и препоруке за
планирану намену простора и, посебно, општу премису за високим степеном енергетске
и фотометријске ефикасности. Обaвезна је уградња LED светиљки или светиљки вишег
нивоа фотометријске и енергетске ефикасности од LED расвете. Светиљке у простору
јавне намене, треба да буду са припадајућим соларним панелима који обезбеђују
аутономију у напајању и уштеду у утрошеној ел.енергији. Изузетак може бити расвета
уз стазе, које су заклоњене високим дрвећем. Сходно наведеном, определити врсту
светиљке, тип и снагу појединачних извора. Такође, уважити да се ради о простору уз
реку Саву на коме се чешће може очекивати појава магле или измаглице. До свих
светиљки на површинама јавне намене довести подземне ел.енергетске каблове са
поља јавне расвете у трафо станицама, а такође и сигнално командне каблове са
одговарајућих модула за управљање који ће бити смештени у одговарајуће, прописно
уземљене слободностојеће ормане. По пражњењу акумулиране ел.енергије, напајање
расвете пребацити на мрежу јавне расвете. Додатно, у ноћним терминима када се парк
не користи (после 23 сата, или у складу са одлуком надлежног тела) редуковати
осветљење (уколико постоје могућности смањити снагу извора, уколико не,
прихватљиво је да се искључи трећина до половине укупног броја светиљки.
Детаљи управљања јавном расветом биће дефинисани пројектом за добјање
грађевинске дозволе. Узимајући у обзир да ће изградња трајати у дужем временском
периоду, код опредљивања решења, осим већ усвојених и реализованих у ПДРу,
пројектанту се оставља обавеза да прати и тенденције (проверене у европској пракси)
које нуде веће степене ефикасности, обзиром на континуирани напрадак у технологији
из ове области. Због великих дужина праваца, могуће је да би стандардним подземним
кабловима јавне расвете било тешко обезбедити падове напона до најдаљих светиљки
у прописаним границама. У том смислу, решење је изградња деоница каблова јавне
расвете са већим пресеком (max 4x150mm2) до слободностојећег ормана јавне расвете
који могу садржавати и командне модуле. Ормане постављати у коридоре јавне
расвете, на растојањима до 250-300m од трафо-станице, и даље до светљки водити
каблове стандардног пресека (4x25mm2).
Пошто се ради о скупљој опреми јавне расвете, у односу на стандардну, препоручује
се успостављање одговарајућег надзора.
Могуће је постављање видео назора на канделаберске стубове јавне расвете, у складу
са прописима из те области. Ово подразумева да постоје телекомуникациони каблови
којима се, осим командно-управљачке функције, везано за систем јавне расвете, може
слати и видео сигнал и сигнал за приступ интернету, односно повезивање Wi-Fi Access
Points. На овај начин се ставарју предуслови за разој платформе Smart Grid или Smart
City, зато што су стубови јавне расвете чворне тачке потребне за изградњу Smart Grid.
Стубови јавне расвете треба да буду метални и прописно уземљени. Уколико је
уземљивач Fe-Zn трака, иста се може постављати у заједнички ров са каблом јавне
расвете и телекомандним каблом.
У графичком прилогу елабората, на Плану електро мреже, Тк мреже, гасовода и
вреловода дат је предлог решења јавне расвете на површинама јавне намене. Тај
предлог може бити коригован кад се ради о броју светиљки, то јест, међурастојању
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између стубова, с тим, што треба поштовати коридоре опредељене за јавну расвету и
за друге комуналне инсталације. Коридори су делимично дефинисани координатама
осовина стубова или темених тачака кабловског рова, а делимично су дефинисани
одговарајућим попречним профилом. За стазе уз канале и језера, осовина
канделаберског стуба се поставља на растојању од 0.4m од ивице пешачке, (пешачкобициклистичке) стазе која је даља од водене површине, а траса подземног кабла је на
0.8m. За сервисну саобраћајницу по круни насипа (пешачко-бициклистичка стаза бр.5)
стубови јавне расвете се постављају уз ивицу стазе, супротну од реке, а кабл јавне
расвете по траси на 0.3m од ивице стазе. Додатни захтев је да се јавна расвета узме у
обзир код израде пројектне документације за надвишење насипа.
Светиљке у зеленим острвима између стаза се постављају у осовину. Уколико су у
зеленим површинама до коловозних трака са упуштеним ивичњацима, неопхондо је
постављање декоративне металне заштитне ограде. Ограда није неопходна уколико су
коловозне траке од зелених површина одељене стандардним ивичњацима.
Генерално, препорука је да се декоративна расвета уз бициклистичке и пешачке стазе
буде са светиљкама (изворима светла) на висини 4.0-5.0m, са средњим растојањем
између стубова од 20.0m. Расвета саобраћајнице по круни насипа да буде са изворима
светла на висини од 6.0m са међурастојањем од око 25.0m и са флуксом максимално
усмереним на стазу, како би се редуковао негативан утицај на шумски простор у
подножју насипа.
Расвета коловоза, и паркинга да буде са изворима светла на висини 8.0-9.0m.
Висине стубова могу бити изнад светиљки, обзиром да се постављају и соларни
панели.
Постојећа јавна расвета по насипу се задржава, а препоручује се њена реконструкција у
смислу постизања виших вредности коефицијената енергетске и фотометријске
ефикасности (замена извора, уградња соларног напајања и модула за упављање)
Могућа је и замена због естетских критеријума.
У графичком прилогу, на Плану електромреже, Тк мреже, гасовода и вреловода (Р
1:2500) дате су позиције постојећих и планираних електроенергетских објеката.
Положаји планираних објеката су дефинисани координатама у државном координатном
систему и то: темених тачака за кабловске ровове, детаљним тачкама за парцеле и
зоне изградње зиданих и монтажно бетонских трафо-станица, координтама осовина
угаоних стубова мешовитог вода, а за јавну расвету положај светиљки је дат као
предлог решења.
II 1.3.5. Телекомуникациона инфраструктура
У обухвату ПДРа планира се реконструкција и доградња приступне, примарне и
секундарне телекомуникационе мреже у складу са планираном наменом простора и
условима Предузећа за телекомуникације Телеком Србија а.д.Београд, извршна
јединица
„Шабац“ (ТЕЛЕКОМ) (бр.7010 281282/1 од 03.11.2016.год.), а који су
приложени у документационом делу елабората.
Планира се:
- изградња новог оптичког телекомуникационог кабла из Главне централе
„Шабац“ до објекта на Старом граду (зона Д1) главног Тк кабла кроз постојећу
Тк кабловску канализацију из улице Краља Александра и кроз постојећу PE цев
ø40mm. Код пружања широкопојасних услуга на делу обухвата ПДРа између
Новог моста и улице Новопројектоване 3 формирати зоне (на 3-5 локација) са
сигналом бежичног интернета (wi-fi);
- реконструкција месне мреже на реону кабловског подручја N⁰19 АТЦ „Шабац“,
на начин да се каблови замене новим, дупло већег капацитета ;
- измештање (замена) постојећег телекомуникационог кабла преко зоне градског
парка (А) на новопредељену трасу, обавезно пре изградње канала и језера;
- успостављање заштитних мера за телекомуникационе објекте и каблове у
складу са поментуим условима ТЕЛЕКОМа, које подразумевају да сваком
ископу у зони постојећих Тк каблова треба да присуствује овлашћено лице из
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Предузећа за телекомуникације. Ископ мора бити ручни и опрезан и мора му
претходити обележавање на терену траса постојећих каблова од стране РГЗ
Службе за катастар. Овлашћено лице може, на лицу места дефинисати потребу
за додатним заштитним мерама као што су механичка заштита или измештање
Тк каблова,
- изградња подземне Тк мреже на реону новог комутационог уређаја типа МСАН
„МЛЕКАРА“, у улицама Северна Трансверзала 2 и 3, по коридорима који су
дефинисани координатама темених тачака рова у државном координатном
систему, на графичком прилогу. Положај секундарне мреже (прикључака
подземним Тк кабловима и прикључних кутија на објектима) биће дефинисани
појединачним
техничким
условима
за
прикључак
Предузећа
за
телекомуникације, урбанистичким пројектима (уколико се израђују за комплексе
или микроцелине) и Пројектом за добијање грађевинске дозволе. При томе се
мора водити рачуна о положајима свих подземних комуналних инфраструктура
и радовима на ископу мора претходити обележавање на терену истих, од
стране РГЗ Службе за катастар Шабац и у присуству овлашћених лица из јавних
комуналних предузећа која поседују и одржавају инсталације.
Могућа је фазна изградња и сукцесивна замена деоница постојеће Тк мреже новом, уз
одговарајућа фунцкионална уклапања.
У графичком прилогу елабората, на Плану електро мреже, Тк мреже,
гасовода и
вреловода (Р 1:500), дат је положај планираних коридора за изградњу подземних
телекомуникационих каблова. Положај коридора дефинисан је координатама темених
тачака у државном координатном систему.
Услови за изградњу подземних Тк каблова идентични су условима за изградњу
подземних ел.енергетских каблова, а који су утврђени у поглављу – Електроенергетика,
планирано стање.
Кабловски дистрибутивни систем у наредном периоду реализовати као подземни и
надземни са повећањем удела подземне мреже и прикључака. Проводнике КДСа
полагати у ров са телекомуникационим кабловима и градити под истим условима као Тк
каблове.
II 1.3.6. Гасоводна мрежа
Планира се изградња дистрибутивне гасоводне мреже до 4bar, са обе стране улица
Северна трансверзала 2 и Северна трансверзала 3. Такође се планира изградња
дистрибутивне гасоводне мреже до зоне Д1 (Стари град) и до новог пристаништа у
улици Савској, као и до објеката у индустријској зони И, док остају у функцији за коју су
изграђени (пекара). Планирати постојање коридора ширине 1,5m.
Услови за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже идентични су условима за
изградњу подземних ел.енергетских каблова, а који су дефинисани у поглављу
Електроенергетика, планирано стање. Положај мреже је дефинисан координатама
темених тачака рова у државном координатном ситему, на графичком прилогу: План
телекомуникационе мреже, гасовода и вреловода (Р 1:500). Поменуто јавно комунално
предузеће дефинисаће појединачне техничке услове за прикључак објеката, у складу са
Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцију
гасовитих угљоводоника („Сл.гласник РС“,бр.104/2009) као и према Правилнику о
условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16bar
(„Сл.гласник РС“,бр.86/2015). Поментутим појединачним техничким условима,
урбанистичким пројектима (уколико се израђују за комплексе и мирко локације) и (или)
Пројектима за добијање грађевинске дозволе дефинисаће се капацитет и положај
прикључака, уважавајући коридоре опредељене за изградњу других комуналних
инфраструктура.
Саставни део елабората су подаци и услови за израду ПДРа Одељења гасификације
ЈКП „Топлана-Шабац“ (бр.01-1056/16 од 26.07.2016.год.), а који су приложени у
документационом делу елабората.
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II 1.3.7. Вреловодна мрежа
У складу са условима из Сагласности на ПДР Одељења топлификације ЈКП „ТопланаШабац (бр.01-1139/16 од 12.08.2016.год., приложени у документационом делу
елабората), резервисан је коридор од котларнице у ул. Јанка Веселиновића до
северозападне радне зоне, а за изградњу вреловода до евентуалне котларницетоплане на биомасу у северозападној радној зони. Положај те топлане још није
дефинисан, извесно је би њено позиционирање у градском парку нарушило планирану
урбанистичку концепцију.
Коридор је појас земљишта ширине 1.5m који је на графичком прилогу дефинисан
кооринатама темених тачака рова. Профили цеви, степен изолације и остали услови за
изградњу утврдиће се накнадном урбанистичком документацијом за вреловодни крак,
осим што морају бити испоштовани општи услови за изградњу подземних инсталација
који су идентични условима за изградњу подземних ел.енергетских каблова
(дефинисани у поглављу Електроенергетика – планирано стање).
Пошто је једна од претпоставки изградњи Савапарка остваривање високог степена
енергетске ефикасности и примена расположивих извора обновљиве енергије, могуће
је у обухвату ПДРа градити нове топлотне изворе, као што су мали модуларни системи
даљинског грејања који користе обновљиве изворе енергије, употреба инверторских
топлотних пумпи и термосоларних колектора, осим из сагоревања. Топлотне изворе
(експлоатација соларне или геотермалне енергије) градити у складу са Законом и
важећим прописима. Могућа је локално коришћење произведене топлотне енергије а
такође и повезивање са даљинским системом за грејање градске топлане (у котларници
Ј.Веселиновића) у складу са поменутим условима ЈКП „Топлана-Шабац“. Услови за
изградњу евентуалног новог енергетског система утврдиће се накнадном урбанистичкотехничком документацијом.
У обухвату ПДРа се не планира изградња даљинског система грејања са постојећих
градских топлана и котларница.

II 1.4. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ, ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
У наредним табелама су дата правила уређења и грађења на површинама јавне
намене. Сви параметри се примењују на нивоу појединачне парцеле, дефинисане
графичким прилогом ''План поделе на јавно и остало земљиште са предлогом парцелације''.

А

ГРАДСКИ ПАРК

Површина зоне

21,7 ха
Парцеле у обухвату зоне:
целе к.п.бр.2301, 2302, 2299, 2303, 2297, 369/1, 369/3, 370;
делови к.п.бр.2283, 2284/1, 2277, 2274, 2278, 2276, 2273, 2271, 2270, 2269, 2267,
2293, 2292, 2268, 2272/1, 391, 2295, 2298, 2296;

Намена

Основна намена: Парк
Дозвољени/компатибилни садржаји: Отворени спортско-рекреативни терени
чија изградња и коришћење не узрокује загађење природне средине, површине
планиране за вишенаменске садржаје (рекреација, забава, култура), дечја
игралишта, игралишта за старија лица, теретане на отвореном, пешачке,
бициклистичке и трим стазе, изложбе на отвореном, видиковци, летње
позорнице и амфитеатри као део пејзажног уређења, едукативни и музички
павиљони, јавни тоалети, објекти за смештај опреме за одржавање парковских
површина.
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Планира се изградња Парка ружа са пратећим објектом.
У овој зони, на површинама јавне намене, дозвољена је изградња објеката у
јавној својини, као и мањих угоститељских објеката и мањих комерцијалних
објеката у служби корисника и посетилаца парка и његових садржаја.
Програмом за постављање мањих монтажних објеката привременог
карактера дефинисати постављање штандова, киоска, мобилних тезги, летњих
башти и другог покретног мобилијара.
Спортски терени у овој зони се планирају као простори јавне намене и
намењени су различитим категоријама становиштва. Спортске активности се
планирају као активности на стазама и спортске игре.
Није дозвољена изградња пратећих садржаја спортских објеката у виду
трибина, свлачионица, просторија спортских клубова, затворених спортских
терена и сала, помоћних просторија за играче, хотела, хостела, кампова и
слично, а који генеришу значајне количине отпадних материја.
Мањи угоститељски објекти у служби посетилаца парка подразумевају објекте
угоститељске намене (кафићи, ресторани, барови и сл.), укупне корисне
површине максимално 150 м2, не рачунајући летње баште које се постављају у
складу са Програмом за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера.
Мањи комерцијални објекти у служби посетилаца парка подразумевају објекте
трговине, укупне корисне површине максимално 50м2. Трговина и комерцијалне
делатности треба да буду у служби посетилаца парка и његових садржаја, као и
туризма и промоције Савапарка, попут сувенирница, пунктова за изнајмљивање
спортске и друге опреме, продавнице уметничких и занатских предмета,
информативних и промотивних пунктова и сл.
Задржавају се постојећа војна скелска места „Мачвански партизански одред“
приказана на графичком прилогу. Забрањује се изградња у радијусу од 50м око
скелских прелаза. Заштитна зона приказана је графичким прилогом План
нивелације и регулације и План намене површина
Дозвољено је постављање инфраструктурних мрежа и објеката: заливање,
интернет, јавна расвета...
Прaвилa
пaрцeлaциje
зоне изградње

и

У овој зони се дефинишу следеће парцеле: А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8 и А9,
чија се тачна позиција може видети на графичком прилогу ''План поделе на
јавно и остало земљиште са предлогом парцелације'' (Р 1:2500)
Није дозвољена деоба парцела за јавну намену, које су дефинисане планом.
Зоне изградње дефинишу се даљом разрадом, кроз урбанистичке пројекте, у
складу са одредбама датим у поглављу II 3. Спровођење плана

Индекс
заузетости
Индекс
изграђености
Проценат
незастртих
зелених
површина
Спратност

За све планиране објекте неопходно је обезбедити противпожарни приступ на
максималној удаљености 25м од објекта.
1,5%
0,015
Минимални удео незастртих зелених површина је 90%.
За све нове објекте максимална спратност: П
Нису дозвољене подземне етаже.
Максимална висина видиковца је 35м (''кула''). Под овим се подразумевају две
стајне платформе на 27 и 30м и кровна конструкција са макс.висином слемена
35м. Максимални капацитет видиковца је 50 посетилаца са могућношћу
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застакљивања простора једне платформе ради дужег задржавања посетилаца.
Обликовање

Ограђивање

Паркирање
Снабдевање

Применити материјале који се амбијентално уклапају у парк. Обавезна је
употреба дрвета, лаких конструкција од челика и стакла, и других савремених
материјала који су у складу са наменом објекта и амбијентом у коме се он
налази.
Не дозвољава се ограђивање објеката и садржаја, осим функционале ограде
око неких спортских терена. Отворени терени се не ограђују осим ако је то
неопходно због природе спорта и ради безбедности осталих корисника парка, и
у том случају дозвољено је ограђивање само транспарентним меканим
мрежастим материјалима.
Паркирање и гаражирање није дозвољено у овој зони већ на за то предвиђеним
површинама, паркинг гаражама и паркинзима. Приступ планираним наменама
остварује се преко планираних пешачких и бициклистичких стаза.
Објекти чија функција захтева дневно, недељно или повремено снабдевање
доставним возилом (аутомобил, комби), морају имати до објекта обезбеђен
прилаз у виду парковске стазе ширине минимум 2,5м.

Партерно
уређење

У оквиру градског парка предвидети зоне активног одмора (50% површине зоне)
и парковског уређења (50% површине зоне), датим у поглављу II 1.3
Урбанистички и други услови за изградњу површина јавне намене, саобраћајне
мреже и друге инфраструктуре. (детаљно погледати поглавље II 1.3.2.
Правила и услови за уређење парковских површина).

Обjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Мере ЕЕ и ОИЕ

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".
Није дозвољена изградња наменских сала за прославе са великим бројем
људи, хотела, хостела, смештајних капацитета и сл.
Није дозвољена изградња објеката занатске производње, занатских радњи и
радионица, као ни продавница типа супермаркета и продавница мешовите и
комисионе робе.
За грејање и хлађење објеката захтева се коришћење обновљивих извора
енергије. Грејање објеката фосилним горивима, електричним котловима,
електричним грејалицама и другим електро уређајима није дозвољено.
Снабдевање електричном енергијом коришћењем фотонапонских колектора,
систем острвског типа, са могућношћу прикључења на јавну електро мрежу
само за случај да PV систем не може да обезбеди довољно електричне
енергије. Вентилација простора решиће се централизованим системом уз
обавезну употребу рекуператорских јединица.

Б

ПАРК ШУМА СА АУТОХТОНИМ ЕКО СИСТЕМОМ

Површина зоне

81,7 ха

Намена

Парцеле у обухвату зоне:
целе к.п.бр.393, 394, 395/1, 395/2, 395/3;
делови к.п.бр. 294/1, 295, 296/2, 296/1, 298, 299, 289/3, 290/3, 291, 305/6, 290/5,
285, 305/5, 305/2, 321, 305/1, 328, 329, 326, 325, 323, 322, 324, 32/6, 286, 288/4,
289/5, 288/3, 287/3, 288/1, 287/3;
Основна намена: Парк шума
Дозвољени/компатибилни садржаји: Отворени спортско-рекреативни терени
чија изградња и коришћење не узрокује загађење природне средине, површине
планиране за вишенаменске садржаје (рекреација, забава, култура), ), дечја
игралишта, игралишта за старија лица, теретане на отвореном, пешачке,
бициклистичке и трим стазе, стазе здравља, изложбе на отвореном, видиковци,
посматралишта птица, едукативни, музички и изложбени павиљони, јавни
тоалети, објекти за смештај опреме за одржавање парковских површина.
Планирати се изградња управне зграде Савапарка.
У овој зони, на површинама јавне намене, дозвољена је изградња објеката у
јавној својини, као и мањих угоститељских објеката и мањих комерцијалних
објеката у служби корисника и посетилаца парка и његових садржаја.
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Програмом за постављање мањих монтажних објеката привременог
карактера дефинисати постављање штандова, киоска, мобилних тезги, летњих
башти и другог покретног мобилијара.
Спортски терени у овој зони се планирају као простори јавне намене и
намењени су различитим категоријама становиштва. Спортске активности се
планирају као активности на стазама и спортске игре.
Није дозвољена изградња пратећих садржаја спортских објеката у виду
трибина, свлачионица, просторија спортских клубова, затворених спортских
терена и сала, помоћних просторија за играче, хотела, хостела, кампова и
слично, а који генеришу значајне количине отпадних материја.
Мањи угоститељски објекти у служби посетилаца парка подразумевају објекте
угоститељске намене (кафићи, ресторани, барови и сл.), укупне корисне
површине максимално 100 м2, не рачунајући летње баште које се постављају у
складу са Програмом за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера.
Мањи комерцијални објекти у служби посетилаца парка подразумевају објекте
трговине, укупне корисне површине максимално 50 м2. Трговина и
комерцијалне делатности треба да буду у служби посетилаца парка и његових
садржаја, као и туризма и промоције Савапарка, попут сувенирница, пунктова за
изнајмљивање спортске и друге опреме, продавнице уметничких и занатских
предмета, информативних и промотивних пунктова и сл.
Дозвољено постављање инфраструктурних мрежа и објеката: заливање,
интернет, јавна расвета...
Прaвилa
пaрцeлaциje
зоне изградње

и

У овој зони се дефинишу следеће парцеле: Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, Б9,
Б10, Б11, Б12, Б13, Б14 и Б15, чија се тачна позиција може видети на
графичком прилогу ''План поделе на јавно и остало земљиште са предлогом
парцелације'' (Р 1:2500)
Није дозвољена деоба парцела за јавну намену, које су дефинисане планом.
Зоне изградње дефинишу се даљом разрадом, кроз урбанистичке пројекте, у
складу са одредбама датим у поглављу II 3. Спровођење плана

Индекс
заузетости
Индекс
изграђености
Проценат
незастртих
зелених
површина
Спратност

За све планиране објекте неопходно је обезбедити противпожарни приступ на
максималној удаљености 25м од објекта.
1,0%
0,01
Минимални удео незастртих зелених површина је 94%.
За све нове објекте максимална спратност: П
За објекат управне зграде максимална спратност: П+2
Нису дозвољене подземне етаже.

Обликовање

Ограђивање

Применити материјале који се амбијентално уклапају у парк. Могућ је етно-стил
али и савремене интерпретације типологија сојенице, брвнаре, дашчаре и
генерално употреба дрвета, али и других материјала који су у складу са
наменом објекта и амбијентом у коме се он налази.
Не дозвољава се ограђивање објеката и садржаја, осим функционале ограде
око неких спортских терена. Отворени терени се не ограђују осим ако је то
неопходно због природе спорта и ради безбедности осталих корисника парка, и
у том случају дозвољено је ограђивање само транспарентним меканим
мрежастим материјалима.
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Паркирање
Снабдевање
Партерно
уређење

Обjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Мере ЕЕ и ОИЕ

Паркирање и гаражирање није дозвољено у овој зони већ на за то предвиђеним
површинама, паркинг гаражама и паркинзима. Приступ планираним наменама
остварује се преко планираних пешачких и бициклистичких стаза.
Објекти чија функција захтева дневно, недељно или повремено снабдевање
доставним возилом (аутомобил, комби), морају имати до објекта обезбеђен
прилаз у виду парковске стазе ширине минимум 2,5м.
У оквиру парка шуме предвидети зоне пасивне рекреације (80% површине зоне)
и активног одмора (20%површине зоне), датим у поглављу II 1.3 Урбанистички
и други услови за изградњу површина јавне намене, саобраћајне мреже и друге
инфраструктуре. (детаљно погледати поглавље II 1.3.2. Правила и услови за
уређење парковских површина).
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".
Није дозвољена изградња наменских сала за прославе са великим бројем
људи, хотела, хостела, смештајних капацитета и сл.
Није дозвољена изградња објеката занатске производње, занатских радњи и
радионица, као ни продавница типа супермаркета и продавница мешовите и
комисионе робе.
За грејање и хлађење објеката захтева се коришћење обновљивих извора
енергије. Грејање објеката фосилним горивима, електричним котловима,
електричним грејалицама и другим електро уређајима није дозвољено.
Снабдевање електричном енергијом коришћењем фотонапонских колектора,
систем острвског типа, са могућношћу прикључења на јавну електро мрежу
само за случај да PV систем не може да обезбеди довољно електричне
енергије. Вентилација простора решиће се централизованим системом уз
обавезну употребу рекуператорских јединица.

В

ЈЕЗЕРО

Површина зоне

18,0 ха

Нaмeнa oбjeктa

Парцеле у обухвату зоне:
Цела к.п.бр. 289/6;
Део к.п.бр. 287/5, 287/4, 288/2, 288/4, 288/3, 289/4, 289/5, 324, 287/3;
Основна намена: Шеталиште и парк на обали самоодрживог језера са пратећим
садржајима и еко-туристичким насељем.
Језеро је планирано за активности на води, и то: купање, пливање, веслање,
бициклизам на води, риболов и сл. Језеро је уређено природно, са дном и
странама где се слободно развија акватичко и друго биље и аутохтона флора и
фауна. Око језера је предвиђено шеталиште, минималне ширине 8,0 м, које
уједно служи и као сервисна стаза за одржавање језера. Шеталиште је
повезано са стазама уз канале и део је мреже стаза у Савапарку. Шеталиште
опремити основном опремом, коју чине клупе, осветљење, корпе за отпатке.
Део обале језера уредити као купалиште. Дозвољено је постављање малих
дрвених пристана на обали језера.
Еко-туристичко насеље садржи смештајне капацитете бунгаловског типа и
пратеће функције (рецепција, управне просторије, кафе, ресторан,
поливалентна сала). Еко насеље обликовати као конгломерацију мањих и већих
бунгалова, препоручује се расписивање конкурса. Обавезна је израда
урбанистичког пројекта за овај комплекс.
Дозвољени/компатибилни садржаји: Отворени спортско-рекреативни терени
чија изградња и коришћење не узрокује загађење природне средине, површине
планиране за вишенаменске садржаје (рекреација, забава, култура), дечја
игралишта, игралишта за старија лица, теретане на отвореном, пешачке,
бициклистичке и трим стазе, стазе здравља, изложбе на отвореном, видиковци,
музички и изложбени павиљони, јавни тоалети, објекти за смештај опреме за
одржавање парковских површина.
У овој зони, на површинама јавне намене, дозвољена је изградња објеката у
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јавној својини, као и мањих угоститељских објеката и мањих комерцијалних
објеката у служби корисника и посетилаца парка и његових садржаја.
Програмом за постављање мањих монтажних објеката привременог
карактера дефинисати постављање штандова, киоска, мобилних тезги, летњих
башти и другог покретног мобилијара.
Спортски терени у овој зони се планирају као простори јавне намене и
намењени су различитим категоријама становиштва. Спортске активности се
планирају као активности на стазама и спортске игре.
Није дозвољена изградња пратећих садржаја спортских објеката у виду
трибина, свлачионица, просторија спортских клубова, затворених спортских
терена и сала, помоћних просторија за играча, хотела, хостела, кампова и
слично, а који генеришу значајне количине отпадних материја.
Мањи угоститељски објекти у служби посетилаца парка подразумевају објекте
угоститељске намене (кафићи, ресторани, барови и сл.), укупне корисне
површине максимално 100 м2, не рачунајући летње баште које се постављају у
складу са Програмом за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера.
Мањи комерцијални објекти у служби посетилаца парка подразумевају објекте
трговине, укупне корисне површине максимално 50 м2. Трговина и
комерцијалне делатности треба да буду у служби посетилаца парка и његових
садржаја, као и туризма и промоције Савапарка, попут сувенирница, пунктова за
изнајмљивање спортске и друге опреме, продавнице уметничких и занатских
предмета, информативних и промотивних пунктова и сл.
Дозвољено постављање инфраструктурних мрежа и објеката: заливање,
интернет, јавна расвета...
Прaвилa
пaрцeлaциje и
зоне изградње

Није дозвољена деоба парцеле за јавну намену, која је дефинисана планом.
Водено огледало са обалом, заштитном зоном и шеталиштом формирано је као
засебна парцела јавне намене (В1), површине 19,2 ха, која се не може додатно
парцелисати. Тачна позиција може видети на графичком прилогу ''План поделе
на јавно и остало земљиште са предлогом парцелације'' (Р 1:2500)
Зоне изградње дефинишу се даљом разрадом, кроз урбанистичке пројекте, у
складу са одредбама датим у поглављу II 3. Спровођење плана. Прилогом
План нивелације и регулације је дефинисана заштитна зона око језера од 5,0 м
од горње ивице корита, у којој је забрањена изградња објеката.
Формирана је парцела еко-туристичког насеља (В2) – 3,6 ха, која се не може
додатно парцелисати. Грађевинске линије у оквиру комплекса еко-туристичког
насеља биће дефинисане Урбанистичким пројектом, чији обухват мора бити
цела парцела еко-туристичког насеља.
За све планиране објекте неопходно је обезбедити противпожарни приступ на
максималној удаљености 25м од објекта.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Индeкс
зaузeтoсти
Индeкс
изгрaђeнoсти
Проценат
незастртих
зелених
површина
Спрaтнoст
и
висина објекта

За зону око језера: 5%
За парцелу еко-туристичког насеља: 30%
За зону око језера: 0,05%
За парцелу еко-туристичког насеља: 0,3
За зону око језера: 70%
За парцелу еко-туристичког насеља: 50%
За објекте комерцијалне и угоститељске намене максимална
спратност: П.
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У оквиру еко-туристичког насеља, бугалови треба да буду
приземни, док објекат поливалентне сале треба да доминира
својом висином у насељу. Бунгалови не могу имати галерије.
Нису дозвољене подземне етаже.
Архитектонска
обрада објекта

Партерно
уређење парцеле

Ограђивање

Паркирање
Снабдевање
Обjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Мере ЕЕ и ОИЕ

Применити материјале који се амбијентално уклапају у зону
језера. У овој зони обавезно је обликовање у сведеном етностилу, типлогије објеката сојенице, брвнаре, дашчаре и сл.
Објекте пројектовати у традицији локалне архитектуре
(мачванска кућа, поцерска кућа) са дрвеном конструкцијом и
облогама од природних еколошких материјала који су у
складу са наменом објекта и амбијентом у коме се он налази
( дрво, слама, шиндра, земља и сл.). Забрањена примена
камена на фасадама.
Дозвољени су сви типови кровова који су у складу са
архитектуром објеката.
Уз језеро предвидети шеталиште и околни парк. У парку планирати зоне
пасивне рекреације и активног одмора, датим у поглављу II 1.3 Урбанистички и
други услови за изградњу површина јавне намене, саобраћајне мреже и друге
инфраструктуре. (детаљно погледати поглавље II 1.3.2. Правила и услови за
уређење парковских површина).
Пејзажно и партерно уређење у комплексу еко-туристичког насеља треба да
буде у складу са околним парком, са минималним уделом зелених незастртих
површина 50%.
Не дозвољава се ограђивање објеката и садржаја, осим функционале ограде
око неких спортских терена. Отворени терени се не ограђују осим ако је то
неопходно због природе спорта и ради безбедности осталих корисника парка, и
у том случају дозвољено је ограђивање само транспарентним меканим
мрежастим материјалима.
Паркирање и гаражирање није дозвољено у овој зони већ на за то предвиђеним
површинама, паркинг гаражама и паркинзима. Приступ планираним наменама
остварује се преко планираних пешачких и бициклистичких стаза.
Објекти чија функција захтева дневно, недељно или повремено снабдевање
доставним возилом (аутомобил, комби), морају имати до објекта обезбеђен
прилаз у виду парковске стазе ширине минимум 2,5м.
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".
Забрањена је изградња викенд објеката на обали језера.
Није дозвољена изградња наменских сала за прославе са великим бројем
људи, хотела, хостела, смештајних капацитета и сл.
Није дозвољена изградња објеката занатске производње, занатских радњи и
радионица, као ни продавница типа супермаркета и продавница мешовите и
комисионе робе.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким, геолошким,
водопривредним условима и сл.
За грејање и хлађење објеката захтева се коришћење обновљивих извора
енергије. Грејање објеката фосилним горивима, електричним котловима,
електричним грејалицама и другим електро уређајима није дозвољено.
Снабдевање електричном енергијом коришћењем фотонапонских колектора,
систем острвског типа, са могућношћу прикључења на јавну електро мрежу
само за случај да PV систем не може да обезбеди довољно електричне
енергије.
За потребе грејања и хлађења објеката Еко насеља (бунгалови и пратећи
објекти) предвиђена је изградња мале мреже даљинског грејања и хлађења која
ће као извор енергије користити обновљиве изворе енергије.
Вентилација ресторана, поливалентне сале и других објеката где се окупља
већи број људи решиће се централизованим системом уз обавезну употребу
рекуператорских јединица.
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Д1

ТВРЂАВА и ЛОКАЛИТЕТ СТАРИ ГРАД

Површина зоне

7,4 ха

Намена

Парцеле у обухвату зоне:
целе к.п.бр. 2285, 2288, 2286, 2289/1, 2289/2, 2290;
део к.п.бр. 2284/1, 2291, 2287;
Основна намена: Тврђава као заштићени објекат културе и њена непосредна
околина као парк са културним и меморијалним садржајима
Дозвољени/компатибилни садржаји: површине планиране за вишенаменске
садржаје (рекреација, забава, култура), дечја игралишта, игралишта за старија
лица, пешачке, бициклистичке и трим стазе, изложбе на отвореном, летње
позорнице, музички павиљони, инфо штандови и пултови, урбани мобилијар,
јавни тоалети.
Од постојећег моста на Камичку који означава улаз у Стари град, па до Тврђаве,
предвиђено је фомирање парковске авеније широке регулације, са каналом у
средини и неколико низова дрвореда. Авенија се планира као вишенаменска
површина која осим комуникационе, има и изложбену, културну и
манифестациону намену.
У овој зони, на површинама јавне намене, дозвољена је изградња објеката у
јавној својини, као и мањих угоститељских објеката и мањих комерцијалних
објеката у служби корисника и посетилаца парка и његових садржаја.
У зони локалитета Стари Град планирана је изградња Меморијала страдања у
концентрационом логору који се на овом месту налазио током Другог светског
рата. Меморијал треба уклопити у постојеће пејзажно уређење и третирати као
интегрални део парка (landscape art). Обавезно је расписивање конкурса за
дизајн меморијала.
Зграда Полиције предвиђена је за пренамену, и то: као центар урбане културе,
као co-working простор за младе, смештајни објекат типа хостела, са пратећим
садржајима као што су комерцијални и угоститељски садржаји у оквиру самог
објекта.
Стрелиште – планира се пренамена простора у културну намену након
пресељења Стрељачког клуба на повољнију локацију у оквиру Савапарка
Риболовачко друштво – планира се пренамена простора у парковску зелену
површину након пресељења Риболовачког друштва на повољнију локацију у
оквиру зоне Б, просторна целина II.
Кајакашки клуб – планира се измештање Кајакашког клуба на повољнију
локацију у оквиру зоне Б, просторна целина II. Тренутно Кајакашки клуб користи
део објекта Полиције, али након пресељења клуба, овај део објекта Полиције се
функционално обједињује са остатком објекта.
Мањи угоститељски објекти у служби посетилаца парка дозвољени су у појасу
уз шеталиште уз реку Саву, у ширини од 11 м, и подразумевају објекте укупне
корисне површине максимално 100 м2, не рачунајући летње баште које се
постављају у складу са Програмом за постављање мањих монтажних
објеката привременог карактера.
Програмом за постављање мањих монтажних објеката привременог
карактера дефинисати постављање штандова, киоска, мобилних тезги, летњих
башти и другог покретног мобилијара.

Прaвилa
пaрцeлaциje и
зоне изградње

У овој зони се дефинишу следеће парцеле: Д1-1, Д1-2, Д1-3, Д1-4, чија се тачна
позиција може видети на графичком прилогу ''План поделе на јавно и остало
земљиште са предлогом парцелације'' (Р 1:2500)
Није дозвољена деоба парцела за јавну намену, које су дефинисане планом.
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Задржава се постојећа парцела тврђаве (Д1-1), између две обалоутврде,
површине 0,75 ха, која се не може додатно парцелисати.
Дефинише се парцела Парковске авеније(Д1-2), површине 0,85 ха, која се не
може додатно парцелисати.
Задржава се постојећа парцела која припада објекту Полиције (Д1-4), површине
0,17 ха, која се не може додатно парцелисати.
Зоне изградње дефинишу се даљом разрадом, кроз урбанистичке пројекте, у
складу са одредбама датим у поглављу II 3. Спровођење плана. Око Тврђаве
постоји заштитна зона у којој је забрањана изградња. Величина заштитне зоне
је 100 м од тврђаве, према графичком прилогу План нивелације и регулације.

Индекс
изграђености
Индекс
заузетости
Проценат
незастртих
зелених
површина
Спратност

Обликовање

Ограђивање
Паркирање
Снабдевање
Партерно
уређење

За све планиране објекте неопходно је обезбедити противпожарни приступ на
максималној удаљености 25м од објекта.
За парцелу објекта полиције: 2.44
За зону Старог града, без парцеле објекта Полиције: 0,015
За парцелу објекта полиције: 100% (објекат-парцела)
За зону Старог града, без парцеле објекта Полиције: 1,5%
Минимални удео зелених незастртих површина 85%.
За све нове објекте максимална спратност: П
Задржава се спратност постојећих објеката, осим садашњег објекта Полиције
где је могућа надградња до Су+П+5 у делу који је сада Су+П+3 и надградња до
Су+П+1 дела објекта који је сада Су+П.
Нису дозвољене подземне етаже.
Применити материјале који се амбијентално уклапају у парк. Обавезна је
употреба дрвета, лаких конструкција од челика и стакла, и других савремених
материјала који су у складу са наменом објекта и амбијентом у коме се он
налази.
За објекат полиције надградњу обликовати тако да се визуелно разликује од
постојећег габарита. Очекује се савремена и сведена интервенција, препоручује
се расписивање конкурса.
Не дозвољава се ограђивање објеката и садржаја.
Паркирање и гаражирање није дозвољено у овој зони већ на за то предвиђеним
површинама, паркинг гаражама и паркинзима. Приступ планираним наменама
остварује се преко планираних пешачких и бициклистичких стаза.
Објекти чија функција захтева дневно, недељно или повремено снабдевање
доставним возилом (аутомобил, комби), морају имати до објекта обезбеђен
прилаз у виду парковске стазе ширине минимум 2,5м.
У овој зони задржати и унапредити постојеће партерно уређење и зеленило, уз
очување карактера и идентитета зоне.
Приликом израде урбанистичког
пројекта извршити валоризацију постојећег зеленила.
У парку планирати предвидети зоне активног одмора и парковког уређења,
датим у поглављу II 1.3 Урбанистички и други услови за изградњу површина
јавне намене, саобраћајне мреже и друге инфраструктуре. (детаљно
погледати поглавље II 1.3.2. Правила и услови за уређење парковских
површина).
Уз део канала од Камичка до Тврђаве планирати формирање парковске авеније
са обе стране канала. Парковска авенија има широке стазе намењене
пешацима и бициклистима, уз које је могуће и организовање културних,
забавних, едукативних и комерцијалних манифестација. Регулација парковске
авеније приказана је у графичком прилогу Попречни профили.
Уз стазе обавезно фомирање густих дрвореда. Могуће постављање пешачких
мостова од лаганих материјала преко канала. Регулације авеније дата је
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графичким прилогом План нивелације и регулације и Попречни профили.
Интервенције на
постојећим
објектима

-

Обjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Мере ЕЕ и ОИЕ

Тврђава - Сви радови на реконструкцији тврђаве и у оквиру граница
заштите културног добра, могу се вршити искључиво у складу са условима
надлежног завода за заштиту споменика културе.
Објекат полиције – дозвољене су све грађевинске интервенције у
габаритима постојећег објекта, као и надградња до П+6 у савременом и
сведеном архитектонском маниру.
Стрелиште - дозвољене су све грађевинске интервенције у складу са
условима за зону и у габаритима постојећег објекта након пренамене
простора у планирану намену
Риболовачко друштво – дозвољено је инвестиционо одржавање
Кајакашки клуб – дозвољене су све грађевинске интервенције у складу са
условима за зону и у габаритима постојећег објекта након пренамене
простора у планирану намену
Јавни тоалет – дозвољена је реконструкција и доградња

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".
Није дозвољена изградња наменских сала за прославе са великим бројем
људи, хотела, хостела, смештајних капацитета и сл.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким, геолошким,
водопривредним условима и сл.
За грејање и хлађење објеката захтева се коришћење обновљивих извора
енергије. Грејање објеката фосилним горивима, електричним котловима,
електричним грејалицама и другим електро уређајима није дозвољено.
Снабдевање електричном енергијом коришћењем фотонапонских колектора,
систем острвског типа, са могућношћу прикључења на јавну електро мрежу
само за случај да PV систем не може да обезбеди довољно електричне
енергије.
Сви објекти грејне површине мање од 150 м2, односно до пројектованог
топлотног капацитета од 10 kW, користиће искључиво обновљиве изворе
енергије. Објекти где је потребан топлотни капацитет извора већи од 10 kW
користиће уређаје за производњу топлоте из обновљивих извора инсталисаног
топлотног капацитета 50% од пројектованог и уређаје за производњу топлоте
из природног гаса инсталисаног топлотног капацитета 50% од пројектованог.
Уместо природног гаса биће дозвољено прикључење на систем даљинског
грејања, уколико буду постојали технички услови.
Вентилација објеката где се окупља већи број људи решиће се
централизованим системом уз обавезну употребу рекуператорских јединица.

Д2

СТАРО ПРИСТАНИШТЕ И МЕМОРИЈАЛНА КАПЕЛА

Површина зоне

1,5 ха

Намена

Парцеле у обухвату зоне:
целе к.п.бр.2279, 2280/2;
део к.п.бр. 372, део 374, део 2280/1, део 2283, део 2278;
Основна намена: Постојећа меморијална капела, видиковац/светионик, градска
галерија или музејски објекат
Дозвољени/компатибилни садржаји: површине планиране за вишенаменске
садржаје (рекреација, забава, култура), видиковац/светионик, изложбе на
отвореном, летње позорнице, инфо штандови и пултови, урбани мобилијар.
У овој зони, на површинама јавне намене, дозвољена је изградња објеката у
јавној својини:


Меморијална капела – задржава се и штити у постојећем габариту, није
дозвољена изградња пратећих објеката



Постојећи објекат водомерне станице Шабац се задржава.
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Локацију старог пристаништа уредити као трг на обали. Могуће је
постављање видиковца/светионика, са две етаже.
Максимални
капацитет светионика је 50 посетилаца.



На истом платоу предвидети објекат музеја или градске галерије или
друге културне намене, са пратећом угоститељском и комерцијалном
наменом у служби посетилаца Савапарка и музеја/галерије (кафе,
ресторан, продаја књига и сувенира). За овај плато и планиране
објекте обавезно је расписивање конкурса.



На платоу могуће постављање летње баште и организовање
привремених културних догађаја – изложби на отвореном, музичких
наступа, песничких вечери и сл.



Планира се изградња објекта за складиштење елемената мобилне
заштите од спољашњих вода, одговарајућег габарите да прими
пројектоване елементе. Планом је дефинисана зона изградње, а тачне
димензије и површина објекта биће одређене пројектном
документацијом.

Програмом за постављање мањих монтажних објеката привременог
карактера дефинисати постављање штандова, киоска, мобилних тезги, летњих
башти и другог покретног мобилијара.
Прaвилa
пaрцeлaциje

У овој зони се дефинишу следеће парцеле: Д2-1, Д2-2, Д2-3, чија се тачна
позиција може видети на графичком прилогу ''План поделе на јавно и остало
земљиште са предлогом парцелације'' (Р 1:2500)
Није дозвољена деоба парцела за јавну намену, које су дефинисане планом.
Дефинише се посебна парцела меморијалне капеле, површине 15a, која се не
може додатно парцелисати.

Положај објекта
(грађ.линије)

Дефинише се парцела Платоа Старог пристаништа, површине 1,9ha, која се не
може додатно парцелисати.
Положај грађевинске линије је приказан у графичком прилогу План нивелације и
регулације. Дефинисане грађевинске линије су обавезујуће.
Зоне изградње које нису дефинисане прилогом План нивелације и регулације,
дефинишу се даљом разрадом, кроз конкурсну документацију у на основу ње
урађен урбанистички пројекат, у складу са одредбама датим у поглављу II 3
Спровођење плана. Обухват урбанистичког пројекта мора бити цела
грађевинска парцела у овој зони, дефинисана планом.

Индекс
изграђености
Индекс
заузетости
Спратност

За све планиране објекте неопходно је обезбедити противпожарни приступ на
максималној удаљености 25м од објекта
За парцелу капеле: 0,06 (постојећи индекс изграђености парцеле)
За парцелу Платоа Старог пристаништа: 0,2
За парцелу капеле: 6% (постојећи индекс заузетости парцеле)
За парцелу Платоа Старог пристаништа: 10%
Задржава се спратност постојећих објеката. За нове објекте максимална
спратност: П+1
Нису дозвољене подземне етаже.

Обликовање

Максимална висина светионика је 35м (''кула''). Под овим се подразумевају две
стајне платформе на 27 и 30м и кровна конструкција са макс.висином слемена
35м.
Обавезна је употреба савремених материјала који су у складу са наменом
објеката и амбијентом у коме се они налазе.
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Ограђивање

Не дозвољава се ограђивање објеката и садржаја.

Паркирање

Паркирање и гаражирање није дозвољено у овој зони већ на за то предвиђеним
површинама, паркинг гаражама и паркинзима. Приступ планираним наменама
остварује се преко планираних пешачких и бициклистичких стаза.
Објекти чија функција захтева дневно, недељно или повремено снабдевање
доставним возилом (аутомобил, комби), морају имати до објекта обезбеђен
прилаз у виду парковске стазе ширине минимум 2,5м.
Партерним уређењем, кроз конкурсно решење, формирати мултифункционални
поплочани плато који ће бити у функцији основне намене. Плато опремити
урбаним мобилијаром у складу са амбијентом.
Предвиђа се уклањање постојећих објеката стамбене намене. До привођења
планираној намени дозвољена је: адаптација, санација и реконструкција
објекта.

Снабдевање
Партерно
уређење
Интервенције на
постојећим
објектима

На постојећем објекту водомерне станице Шабац дозвољене су све
грађевинске интервенције у постојећим габаритима.
Обjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Мере ЕЕ и ОИЕ

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".
Није дозвољена изградња наменских сала за прославе са великим бројем
људи, хотела, хостела, смештајних капацитета и сл.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким, геолошким,
водопривредним условима и сл.
За грејање и хлађење објеката захтева се коришћење обновљивих извора
енергије. Грејање објеката фосилним горивима, електричним котловима,
електричним грејалицама и другим електро уређајима није дозвољено.
Снабдевање електричном енергијом коришћењем фотонапонских колектора,
систем острвског типа, са могућношћу прикључења на јавну електро мрежу
само за случај да PV систем не може да обезбеди довољно електричне
енергије.
Сви објекти грејне површине мање од 150 м2, односно до пројектованог
топлотног капацитета 10 kW, користиће искључиво обновљиве изворе енергије.
Објекти где је потребан топлотни капацитет извора већи од 10 kW користиће
уређаје за производњу топлоте из обновљивих извора инсталисаног топлотног
капацитета 50% од пројектованог и уређаје за производњу топлоте из
природног гаса инсталисаног топлотног капацитета 50% од пројектованог.
Уместо природног гаса биће дозвољено прикључење на систем даљинског
грејања, уколико буду постојали технички услови.
Вентилација простора решиће се централизованим системом уз обавезну
употребу рекуператорских јединица.

Ђ

ВАШАРИШТЕ

Површина зоне

13 ха
Парцеле у обухвату зоне:
цела к.п.бр.389;
делови к.п.бр. 390, 391, 388, 382, 383, 384, 2272/1, 2273;

Намена

Основна намена: Забавно-рекреативни парк
Дозвољени/компатибилни садржаји: Забава, рекреација, управа, дечија
игралишта, изложбе на отвореном, музички павиљони, јавни тоалети. У овој
зони дозвољени су парковски простори уређени са одређеном темом
прилагођеној деци - тематски паркови (бајковити, спортски парк...).
Парк забаве могу чинити: тобогани различитих димензија и категорија
(„rollercoaster“), панорамски точак великог пречника са кога се сагледава околни
простор, карусел, рингишпил, мали возови са посебно направљеним тунелима и
станицама, као и остали садржаји који могу да разоноде различите категорије
посетилаца.
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У овој зони, на површинама јавне намене, дозвољена је изградња објеката у
јавној својини, као и мањих угоститељских објеката и мањих комерцијалних
објеката у служби корисника и посетилаца парка и његових садржаја.
Спортски терени у овој зони се планирају као простори јавне намене,
поливалентни и намењени различитим категоријама становиштва. Спортске
активности се планирају као активности на стазама и спортске игре. Спорстки
терени нису у својој примарној функцији током одржавања Шабачког вашара
већ могу примити вашарске садржаје.
Није дозвољена изградња пратећих садржаја спортских објеката у виду
трибина, свлачионица, просторија спортских клубова, затворених спортских
терена и сала, помоћних просторија за играче, хотела, хостела, кампова и
слично, а који генеришу значајне количине отпадних материја.
Мањи угоститељски објекти у служби посетилаца парка подразумевају објекте
угоститељске намене (кафићи, ресторани, барови и сл.), укупне корисне
површине максимално 100 м2, не рачунајући летње баште које се постављају у
складу са Програмом за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера.
Мањи комерцијални објекти у служби посетилаца парка подразумевају објекте
трговине, укупне корисне површине максимално 50 м2. Трговина и
комерцијалне делатности треба да буду у служби посетилаца парка и његових
садржаја, као и туризма и промоције Савапарка, попут сувенирница, пунктова за
изнајмљивање спортске и друге опреме, продавнице уметничких и занатских
предмета, информативних и промотивних пунктова и сл.
Постављање привремених објеката, тезги, штандова, шатора и др. у време
одржавања Шабачког вашара, као и луна парка у току целе године
регулисати Програмом за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера.
Правила
парцелације
зоне изградње

и

У овој зони се дефинишу следеће парцеле: Ђ1, Ђ2, Ђ3, чија се тачна позиција
може видети на графичком прилогу ''План поделе на јавно и остало земљиште
са предлогом парцелације'' (Р 1:2500)
Није дозвољена деоба парцела за јавну намену, које су дефинисане планом.
Зоне изградње дефинишу се даљом разрадом, кроз урбанистичке пројекте, у
складу са одредбама датим у поглављу II 3. Спровођење плана

Индекс заузетост
Индекс
изграђености
Проценат
незастртих
зелених
површина
Спратност

За све планиране објекте неопходно је обезбедити противпожарни приступ на
максималној удаљености 25м од објекта.
0,5%
0,005
Минимални удео зелених незастртих површина 70%.
За нове објекте максимална спратност: П
Нису дозвољене подземне етаже.

Обликовање

Применити материјале у складу са наменом објеката.

Ограђивање

Дозвољава ограђивање комплекса забавних и тематских паркова
транспарентном оградом.
Не дозвољава се ограђивање објеката и садржаја поливалентне намене
(спортских терена, игралишта и сл.).
Паркирање и гаражирање није дозвољено у овој зони већ на за то предвиђеним
површинама, паркинг гаражама и паркинзима. Приступ планираним наменама
остварује се преко планираних пешачких и бициклистичких стаза.
Објекти чија функција захтева дневно, недељно или повремено снабдевање
доставним возилом (аутомобил, комби), морају имати до објекта обезбеђен

Паркирање
Снабдевање
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прилаз у виду парковске стазе ширине минимум 2,5м.
Партерно
уређење

Мере ЕЕ и ОИЕ

У оквиру Зоне вашаришта предвидети зоне активног одмора и парковског
уређења, датим у поглављу II 1.3 Урбанистички и други услови за изградњу
површина јавне намене, саобраћајне мреже и друге инфраструктуре.
(детаљно погледати поглавље II 1.3.2. Правила и услови за уређење
парковских површина).
За грејање и хлађење објеката захтева се коришћење обновљивих извора
енергије. Грејање објеката фосилним горивима, електричним котловима,
електричним грејалицама и другим електро уређајима није дозвољено.
Снабдевање електричном енергијом коришћењем фотонапонских колектора,
систем острвског типа, са могућношћу прикључења на јавну електро мрежу
само за случај да PV систем не може да обезбеди довољно електричне
енергије.
Вентилација простора решиће се централизованим системом уз обавезну
употребу рекуператорских јединица.

Е

ОБАЛА УТВРДЕ СА РЕЧНОМ ОБАЛОМ И РЕКОМ САВОМ

Површина зоне

Укупна површина зоне: 50 ха
- део речног корита: 37,9 ха
- копнени део: 12,1 ха ( по подзонама: Е1 6,9ха; Е2 3,8ха; Е3 1,4ха)
Парцеле:
Река Сава: к.п.бр. 14407
Обала: део к.п.бр. 2284/1, 2284/2, 32/11, 32/10, 32/9, 369/3, 371, 32/1, 32/6, 287/4

Намена

Основна намена: обала утврде, речна обала и река
Планира се реконструкција обала утврде целом дужином обале у обухвату
ПДР-а, зарад прилагођеавања захтевима одбране града од спољашњих вода.
Планиране интервенције детаљније су описане у поглављу II.1.3.3.
Хидротехника.
У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je изгрaдњa купaлиштa, шeтaлиштa, мoстoвa,
прeлaзa и сл. Програмом за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера мoжe сe дoзвoлити пoстaвљaњe угoститeљских и
туристичких oбjeкaтa, сплaвoвa, брoдoвa-рeстoрaнa и oбjeкaтa спoртa и
рeкрeaциje на води. Изгрaдњa других oбjeкaтa je зaбрaњeнa. Ниједан објекат у
плавном подручју (небрањеној зони) не може постати објекат трајног карактера.
Постојећу градску плажу уредити и одржавати. Предвиђено је проширење
градске плаже, односно уређење нове зоне купалишта северно од тврђаве до
планираног платоа Старог пристаништа. Проширење градске плаже уредити и
опремити у складу са постојећом плажом и Програмом за постављање мањих
монтажних објеката привременог карактера.
Дозвољено постављање мањих марина и пристана за наутички туризам
понтонског типа. Пристани и марине нису дозвољени у зони градске плаже и
њеног планираног проширења, зони индустрије, зони међународног путничког
пристаништа и у заштитним зонама дефинисаним посебним условима за
водопривредне објекте.
Задржавају се постојећа војна скелска места „Мачвански партизански одред“
приказана на графичком прилогу. Забрањује се изградња у радијусу од 50м око
навоза (рампи) скелских прелаза.
На отвореном току реке Саве планирају се све врсте активности на води у сврху
спорта и рекреације, укључујући и боравак на сплавовима као посебан вид
рекреације, као и постављање угоститељских објеката на води у зонама где је
то дозвољено Програмом за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера. На реци Сави налази се међународно путничко
пристаниште, које је обрађено као посебна зона у овом плану.
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Активности на води се планирају за: купање, пливање, веслање, мотонаутика и
скијеринг, бициклизам на води, риболов, роњење, рекреативна наутика.
Oсим нaвeдeнoг, дoзвoљeнe су и слeдeћe нaмeнe:

Слатководни риболов; Слатководне аквакултуре уз услове и
сагласност надлежног министарства

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;

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;
На водном земљишту је забрањена изградња сваке врсте индустријских и
других објеката од чврстог материјала. Градском oдлукoм сe дeфинишу услoви
зa пoстaвљaњe привремених oбjeкaтa нa вoди (брoд-рeстoрaни, рeкрeaтивни
сплaвoви и сл). Водно земљиште (јавно добро воде), може се користити без
водопривредне сагласности само као ливада. Приликом коришћења земљишта
је недопустиво смањивати и затварати протицајни профил водотока.
Ова зона обавезно мора бити у јавној намени. Река Сава је јавно добро.
Посебни услови
за
водопривредне
објекте

Сви објекти и грађевине у кориту и на обалама реке (обала утврде, мостови и
сл.) морају се узети у обзир при планирању и изградњи других објекта и на који
начин се не смеју угрозити. У зони минимално 200 м узводно и низводно од
моста не планирати нити градити објекте на обали и у кориту реке Саве, а
постојеће уклонити.
У зони 300 м узводно и низводно од Водомерне станице (на км 106+280 десна
обала) искључује се свако уређење и коришћење приобаља. Уколико дође до
измештања водомерне станице, укида се заштитна зона.
Забрањује се изградња у радијусу од 50м око навоза (рампи) скелских прелаза.
Није дозвољена изградња објеката поред насипа у појасу ширине 10м од
небрањене ножице насипа према водотоку, односно 50м према брањеном
подручју осим ако је њихова функција заштита од штетног дејства вода или је
техничком документацијом, урађеном у складу са Законом о водама, доказано
да није угрожена стабилност насипа или отежано његово одржавање.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

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, струjу и тeлeфoн, рeстoрaни мoрajу дa имajу урeђaj зa
прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa (сaнитaрних и фeкaлних) или нeпрoпусни тaнк
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кojи мoрa дa испуњaвa вaжeћe сaнитaрнo тeхничкe услoвe.
РEКРEAТИВНИ СПЛAВOВИ: Тo су стaциoнирaнa плoвилa сaстaвљeнa oд
плутajућих тeлa сa мaлим гaзoм, кoja нису прeдвиђeнa зa стaлнo прeмeштaњe,
a сaдржe плaтфoрмe зa сунчaњe и кaбину зa смeштaj oпрeмe и рeкрeaциoни
бoрaвaк људи. 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 m 2, 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.
Објекти чија је
изградња
забрањена

Мере ЕЕ и ОИЕ

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". Забрањена је изградња објеката у зонама 200m
од мостова на реци Сави.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким, геолошким,
водопривредним условима и сл.
За грејање и хлађење објеката захтева се коришћење обновљивих извора
енергије. Грејање објеката фосилним горивима, електричним котловима,
електричним грејалицама и другим електро уређајима није дозвољено.
Снабдевање електричном енергијом коришћењем фотонапонских колектора,
систем острвског типа, са могућношћу прикључења на јавну електро мрежу
само за случај да PV систем не може да обезбеди довољно електричне
енергије.
Вентилација простора решиће се централизованим системом уз обавезну
употребу рекуператорских јединица.

Ж

ЖЕЛЕЗНИЦА

Површина зоне

13 ха

Намена

Парцеле у обухвату зоне:
целе к.п.бр.32/7, 369/2;
део к.п.бр.14409, 392, 14408/1, 2305/2, 2304;
Комплетна површина зоне припада Железницама Србије и обавезно спада у
јавно земљиште. Намена је искључиво инфраструктурна-коридор железнице и
не може се преименовати или одузети за било коју другу намену.
Заштитни коридори планом одређени за коридор измештање железничког
триангла и будућег индустријског колосека ка северу подручја се до привођења
намени планирају као парковске површине.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

У заштитном појасу од осе крајњег железничког колосека 25 m забрањена је
изградња свих врсти објекта.
Дозвољена је реконструкција постојеће железничке инфраструктуре и објеката.
Приликом реконструкције железничког моста планира се увођење конструкције
за пешачко-бициклистичку стазу.

Партерно
уређење

Дозвољено је озелењавање зоне, у целокупној дужини коридора, као и
постављање саобраћајница у овој зони, али тако да не ометају функционисање
железнице. У појасу 8м од осе коридора на једну и другу страну (16м укупно) је
забрањено постављање високог растиња, према условима надлежног
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предузећа Железнице Србије. Строго је забрањена изградња свих типова
објеката у овој зони, изузев сигнализације и опреме која је у функцији
железнице.
Мере ЕЕ и ОИЕ

Грејање објеката фосилним горивима, електричним котловима, електричним
грејалицама и другим електро уређајима није дозвољено. Снабдевање
електричном енергијом коришћењем фотонапонских колектора, систем
острвског типа, са могућношћу прикључења на јавну електро мрежу само за
случај да PV систем не може да обезбеди довољно електричне енергије.
Вентилација простора решиће се централизованим системом уз обавезну
употребу рекуператорских јединица.

З

МЕЂУНАРОДНО ПУТНИЧКО ПРИСТАНИШТЕ

Површина зоне

1,4 ха
Парцеле:
понтонски део- део речног корита реке Саве;
копнени део- део к.п.бр. 32/9;

Нaмeнa oбjeктa

Међународно речно путничко пристаниште
Пристаниште је понтонског типа, тако да се објекат налази на самом понтону на
води. Објекат на понтону садржи: царинарница - пасошка контрола и полицијска
контрола, док се пратећи садржаји налазе на копненом делу (портирница,
административно управне просторије, медицинска и ветеринарска служба,
куповина карата и слично)
Оријентациона величина понтона: 70 м х 9 м х 0,8 м
Приступ понтону је преко уређеног платоа, чија су намена и уређење
прилагођени намени путничког пристаништа.
У оквиру понтонском пристаништа није дозвољено планирати снабдевање
горивом туристичих бродова.
Програмом за постављање мањих монтажних објеката привременог
карактера дефинисати постављање штандова, киоска, мобилних тезги, летњих
башти и другог покретног мобилијара.

Прaвилa
пaрцeлaциje

Посебни услови
за путничка
пристаништа

За зону пристаништа формирана је јединствена парцела, површине 0,4 ха. Није
дозвољена препарцелација.
Неопходно је обезбедити противпожарни приступ на максималној удаљености
25м од објекта.
Путничко пристаниште отворено за међународни саобраћај мора да испуњава
следеће услове:

да успостави наутичку службу и техничку асистенцију приликом
пристајања, односно испловљавања путничких бродова 24 сата
дневно, током целе туристичко-наутичке сезоне;

да успостави ефикасан надзор над кретањем путника, чланова посада,
запослених на пристаништу и других лица чије је кретање, задржавање
и боравак одобрен од стране надлежних органа, пртљага путника и
чланова посада или робе, односно материјала који се односи са
путничког брода;

да располаже простором са припадајућим објектима који омогућавају
несметано обављање граничне контроле и који морају да буду
прописно опремљени и означени тако да омогуће ефикасан рад и
функционисање надлежних служби граничне полиције, царине и
надлежних инспекцијских служби, у складу са прописима којима се
уређује контрола државне границе;

подручје пристаништа мора да буде прописно обележено, регулисано
вертикалном, хоризонталном и светлосном сигнализацијом и добро
осветљено;
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да обезбеди приступ паркинг простору за путничке аутобусе који може
истовремено да прими најмање три путничка аутобуса и пет путничких
аутомобила, а који се налази у оквиру или непосредно уз подручје
пристаништа;
оперативна обала мора да буде обезбеђена прописном и
функционалном оградом како би се спречио евентуални пад
путника у воду;
места укрштања железничког и/или друмског саобраћаја и токова
пешачког саобраћаја морају да буду обезбеђени;
површине пристаништа морају да буду равне, урађене тако да
имају неклизајућу подлогу, без ствари, робе и вегетације које
ометају кретање, са ефикасним системом за одвођење
атмосферских вода;
приступ возилима хитне помоћи, полиције и спасилачко
ватрогасне службе мора да буде означен и проходан у сваком
тренутку;
у оквиру подручја пристаништа мора да се одреди, уреди и обележи
простор за одлагање сортираног кућног смећа које настаје на броду.
Кућно смеће које настаје на броду мора бити сортирано у папир,
стакло, пластику, друге материјале који се могу рециклирати и остали
отпад. Простор мора да буде одговарајуће површине и запремине, тако
уређен и опремљен да се спречи растурање смећа и негативни утицаји
на животну средину;
непосредни приступ понтону и путничком броду мора да буде ограђен,
контролисан и са физичким или техничким обезбеђењем;
приступни мост са обале према понтону и путничком броду мора да
буде одговарајуће изграђен и подешен, а стање техничке исправности
под сталним надзором. Приступни мост мора да буде одговарајућих
димензија и пропусне способности за кретање лица приликом
евентуалних ванредних ситуација када се врши брзо напуштање
објекта, као и да буде прилагођен, изведен и опремљен тако да
омогући добре услове за кретање особа са инвалидитетом;
подручје пристаништа, укључујући акваторију пристаништа, мора да
буде под сталним надзором и контролом у циљу безбедносне заштите
путничких бродова од неовлашћеног приступа или других нежељених
догађања;
понтон мора да омогући прихват свих категорија путничких бродова у
међународном саобраћају, да омогући услове за њихово правилно
везивање, да буде прилагођен за безбедну везу која се остварује уз
помоћ прелазног моста са бродом;
да располаже мокрим чвором и тоалетом за потребе запослених и
посебно за потребе путника;
да располаже посебно намењеним простором за пружање хитне
медицинске помоћи и изолацију особа у случају потребе спровођења
здравствено епидемиолошког надзора;
да обезбеди услове за снабдевање путничког брода питком водом;
да обезбеди услове за снабдевање путничких бродова електричном
енергијом.

Партерно
уређење парцеле

Колски приступ је обезбеђен је са саобраћајнице по насипу, како је приказано
графичким прилогом. Планирана саобраћајница део је саобраћајног прстена
који се формира у Савапарку, и којим је локација пристаништа добро повезана
са Обилазним путем и важним градским саобраћајницама.
У оквиру зоне пристаништа обавезно је формирање 10% зелених незастртих
површина. Зeлeнило и пaртeрнo урeђeњe пo избoру пројектанта. Свe
мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу
сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.

Обjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким, геолошким,
водопривредним условима и сл.
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Мере ЕЕ и ОИЕ

За грејање и хлађење објеката захтева се коришћење обновљивих извора
енергије. Грејање објеката фосилним горивима, електричним котловима,
електричним грејалицама и другим електро уређајима није дозвољено.
Снабдевање електричном енергијом коришћењем фотонапонских колектора,
систем острвског типа, са могућношћу прикључења на јавну електро мрежу
само за случај да PV систем не може да обезбеди довољно електричне
енергије.
Сви објекти грејне површине мање од 150 м2, односно до пројектованог
топлотног капацитета од 10 kW, користиће искључиво обновљиве изворе
енергије. Објекти где је потребан топлотни капацитет извора већи од 10 kW
користиће уређаје за производњу топлоте из обновљивих извора инсталисаног
топлотног капацитета 50% од пројектованог и уређаје за производњу топлоте
из природног гаса инсталисаног топлотног капацитета 50% од пројектованог.
Уместо природног гаса биће дозвољено прикључење на систем даљинског
грејања, уколико буду постојали технички услови.
Вентилација простора решиће се централизованим системом уз обавезну
употребу рекуператорских јединица.
Паркинг места могу бити наткривена са инсталираним PV колекторима и
потребно је предвидети бар једно место за снабдевање енергијом возила са
електричним погоном.

Ј

ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Површина зоне

4,6 ха

Парцеле:
31/1 (ЦС „Кочин канал“); део 2287 (ЦС „Камичак“), део 373 (Главна хидролошка
станица са водомером), 2272/2 (КЦС Триангла), део 2298 (КЦС Краља
Александра), део: 6914/2, 389, 2288, 372, 373, 369/1, 31/1, 290/5 (трафо
станице), део: 2298, 2297, 388, 391, 324, 305/5, 385 (паркинг гараже)
Намена









Паркинг гараже
ЦС „Кочин канал“
ЦС „Камичак“
Трафо станице
КЦС Триангла
КЦС Краља Александра
Главна хидролошка станица са водомером

Нa пoдручjу oбухвaтa плaнa мoгућa je изгрaдњa спoртскoг aeрoдрoмa,
хелиодрома.
Прaвилa
пaрцeлaциje

Положај објекта
(грађ.линије)
Индекс
изграђености

Минимална димензија парцеле за паркинг гаражу је 17а.
Минимална површина парцеле других објеката инфруструктуре зависи од
техничких захтева датог објекта.
Сви објекти инфраструктуре морају имати приступ на јавну саобраћајницу или
парковску стазу адекватне ширине, због техничких захтева, функционисања
наведених система и доступности у случају хаварије.
Приказане у графичком прилогу План нивелације и регулације. Обавезно је
постављање објеката на грађевинске линије.
Паркинг гараже: максимално 4.
За друге објекте инфраструктуре према техничким захтевима.

Индекс
заузетости

Паркинг гараже: имају дозвољену заузетост од 100%.
За друге објекте инфраструктуре се неће давати индекс заузетости, обзиром да
неки немају сопствену парцелу, већ су у оквиру већег комплекса и обзиром да
овај параметар не утиче на њихово функционисање.

Спратност

Паркинг гараже: максимално П+3
Није дозвољено грађење подземних етажа због високог нивоа подземних вода.
Други објекти инфраструктуре: према техничким захтевима.
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Обликовање

Планиране паркинг гараже озеленити вертикалним зеленилом са спољних
страна гаражног објекта садњом пузавица и пењачица које могу бити зимзелене
или листопадне. На последњим етажама гаража уместо ограде предвидети
жардињере бруто ширине најмање 1,0 м и висине минимум 0,5 м. У жардињере
садити саднице шибља које су примерене за овакав тип озелењавања чије
висина не сме прелазити 1,0 м, у средње густим проредима.
Други објекти инфраструктуре: према техничким захтевима.

Ограђивање

Парцеле паркинг гаража се не ограђују.
Други објекти инфраструктуре: према техничким захтевима.

Паркирање
Снабдевање


Парцела за ЦС Кочин канал - 1 ПМ на сопстеној парцели.
Објекти чија функција захтева дневно, недељно или повремено снабдевање и
сервисирање морају имати до објекта обезбеђен прилаз возилом у виду
парковске стазе ширине минимум 2,5м.
Зеленило у непосредној близини паркинг гаража може се састојати од дрвећа и
шибља на за то предвиђеним површинама око спољних габарита гаражних
објеката. На тим површинама формирати дрвореде, густе засаде шибља, али и
композициона решења дрвећа и жбуња, перена и сл.

Партерно
уређење

Парцеле које припадају објектим инфраструктуре озеленети у складу са
наменом и техничким захтевима објеката.
Обjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". Намена или капацитет објекта могу бити
забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне
самоуправе, еколошким условима и сл.

Мере ЕЕ и ОИЕ

За грејање и хлађење објеката захтева се коришћење обновљивих извора
енергије. Грејање објеката фосилним горивима, електричним котловима,
електричним грејалицама и другим електро уређајима није дозвољено.
Снабдевање електричном енергијом коришћењем фотонапонских колектора,
систем острвског типа, са могућношћу прикључења на јавну електро мрежу
само за случај да PV систем не може да обезбеди довољно електричне
енергије.
На кровној плочи паркинг гараже могу бити инсталираним PV колектори и
потребно је у свакој паркинг гаражи предвидети бар једно место за снабдевање
енергијом возила са електричним погоном.

К

КАНАЛИ

Површина зоне

Укупна површина: 38,4 ха;
подзона К1: 20,6 ха
подзона К2: 11,3 ха
подзона К3: 6,5 ха
Парцеле у обухвату подзоне К1:
део к.п.бр. 289/3, 288/1, 290/4, 291, 289/4, 289/5, 288/3, 288/4, 289/6, 288/2, 287/5,
285, 322, 286, 305/2, 323, 305/1, 325, 327, 328, 329, 326, 14401;
Парцеле у обухвату подзоне К2:
део к.п.бр. 381, 382, 380, 383, 386, 387, 2275, 2274, 2272/1, 2276, 2270, 2267,
2277, 2278, 2293, 2292, 2283, 2292;
Парцеле у обухвату подзоне К3:
к.п.бр.14401

Намена

Основна намена: Каналска мрежа
Минор корито канала је водонепропусно, континуалне ширине 2,0 м и дубине

74

ПДР ''Савапарк'' у Шапцу
0,5 – 1,0 м, док је шири профил корита (до коте 76,0 мнм) променљив. Дно
корита канала пројектовати са благим падом и каскадама како би се омогућио
сталан проток воде и њена аерација. У случају потребе, водостај у каналу се
одржава допуном чистих подземних вода помоћу бунара, одговарајућег
капацитета.Минимална стална кота нивоа воде у главним каналима је 75,00
мнм а максимални ниво воде на целом подручју не сме да пређе коту од 76.00
мнм. Ако количине воде у каналима достигну пројектоване дозвољене нивое,
вишак воде се уз помоћ црпних станица „Кочин канал“ и „Камичак“ препумпава
назад у реку Саву.
На оба канала су планирана локална проширења сочивастог облика,
максималне ширине до око 45 m, а дужине до око 200 m, где се формирају
биотопи са каратеристичном флором и фауном.
Забрањена је изградња објеката било које друге намене, осим хидротехничког
објекта канала и насипа око канала.
Планом је дефинисана заштитна зона око канала од 5,0 м од горње ивице
корита, у којој је забрањена изградња и постављање било каквих објеката.
Прaвилa
пaрцeлaциje
Ограђивање

Формирају се парцеле Јужног (К2) и Северног канала (К1), и није дозвољена
даља парцелација. Задржава се постојећа парцела Кочиног канала (К3).
Зона канала се не ограђује, већ представља интегрални део Савапарка.

Паркирање

Паркирање и гаражирање није дозвољено у овој зони већ на за то предвиђеним
површинама, паркинг гаражама и паркинзима. Приступ планираним наменама
остварује се преко планираних пешачких и бициклистичких стаза.

Партерно
уређење

Канали су праћени целом својом дужином пешачко бициклистичком стазом
ширине 3,5м, која је тако пројектована да може да служи и као сервисна
саобраћајница за потребе одржавања и чишћења канала. Нивелација и
регулација канала и пратеће пешачко бициклистике стазе дата је у графичком
прилогу План нивелације и регулације.
Озелењавање каналске мреже базирати на формирању зелених коридора дуж
канала, обострано у виду затравњених површина, дрвореда или ширих појасева
зеленила. Одабир биљних врста базирати на врстама из аутохтоних
фитоценолошких заједница карактеристичних за приобаље река (Salicetum
albae, Populetum nigro-albae…) и врстама које добро подносе повремено плавно
земљиште (Populus nigra var.Pyramidalis, Acer negundo, Juglans regia,
Liquidambar stiraciflua, Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Salix alba,
Salix babilonica, Ostrya carpinifolia, Taxodium disichum, Salix viminalis, Alnus
glutinosa, Fraxinus angustifolia, Quercus robur, Querqus palustris , Acer rubrum,
Platanus x acerifolia…) у циљу постизања жељене амбијенталне целине
карактеристичне за приобаље река и самоодрживе предеоне матрице.
Биљне врсте у биотопима прилагодити биоеколшким условима и
карактеристичном микроамбијенту (акватичне врсте, Taxodium disichum...итд).
Могуће је сваки биотоп озеленити тако да има специфичан карактер. Биотопи у
Јужном каналу могу садржати и егзотичне врсте, док на северном каналу треба
користити аутохтоне врсте акватичких биљака.
У кориту канала није дозвољено постављање било какве опреме или објеката,
већ само озелењавање.
Стазе уз канале опремити основном опремом, коју чине клупе, осветљење,
корпе за отпатке. Где год је рационално и технички могуће, предвидети пешачке
мостове преко канала, препоручено од природних материјала и у складу са
амбијентом.
(Детаљно погледати поглавље II 1.3.1. Јавне зелене површине)
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Могуће је постављање паметних клупа које користе фотонапонске колекторе
(Smart Bench) sa opcijama инфо панели, бесплатно пуњење мобилних
телефона, бесплатан Wi-Fi, подаци о времену и сл.
Осветљење извести LED сијалицама или сијалицама вишег нивоа
фотометријске и енергетске ефикасности од LED сијалицама. На стубовима
јавне расвете поставити PV панеле.

Л

ЗОНА РЕКУЛТИВАЦИЈЕ

Површина зоне

17,8 ха

Парцеле у обухвату:
Намена

Прaвилa
пaрцeлaциje
Ограђивање

целе к.п.бр. 2310;
део к.п.бр- 2311, 2305/1, 2307, 2309;
Зона рекултивације бивше депоније Дудара. Неопходна је израда Пројекта
санације, рекултивације и затварања депоније. Део пројекта су и истражни
радови на пијезометрима који ће утврдити степен загађености тла и подземних
вода. Предузети све мере за спречавање даљег загађења животне средине.
Очекивани период за опоравак тла је неколико десетина година. Дозвољена је
изградња искључиво објеката, уређаја и постројења предвиђених пројектом који
су неопходни за његову реализацију.
Након спровођења пројекта санације и рекултивације депоније, могућа је
пренамена у зону Г - Мешовите намене.
До потпуне санације и рекултивације депоније, као и опоравка загађеног
земљишта, није дозвољена парцелација и препарцелација. Након стицања
услова за пренамену и потенцијалну изградњу, могућа је подела на парцеле у
складу са правилима за зону Г-Мешовите намене
Обавезно је ограђивање зоне и контрола уласка/изласка из безбедносних
разлога.

Партерно
уређење

У складу са техничким захтевима за спровођење пројекта санације и
рекултивације депоније.

Обjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Забрањена је изградња свих објеката у овој зони, осим објеката и уређаја
неопходних за санацију и рекултивацију депоније.

II 1.5. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА, ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ
УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
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. Објекти који користе ОИЕ уз захтев за Грађевинску дозволу
достављају и доказ о увођењу у Регистар ОИЕ Града Шапца, с тим што овај услов
почиње да се примењује када град формира Регистар ОИЕ.
За издавање Употребне дозволе, неопходно је обезбедити комуналну опремљеност
према табели која следи:
Типична целина; зона
Мешовита намена

Комуналне делатности

Мин. степен комуналне опремљености
приступна
саобраћајница
или
парковска
стаза,
противпожарни пут 25м од објекта, енергија, водовод,
канализација или независни систем за пречишћавање на
бази биофилтера
приступна саобраћајница или парковска стаза, ел.
енергија
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Верски и меморијални објекти
Туристички и угоститељски
објекти
Објекти и површине јавне намене

објекти: приступна саобраћајница или парковска стаза,
противпожарни пут 25м од објекта, енергија, водовод,
канализација или независни систем за пречишћавање на
бази биофилтера
површине: пре изградње партерних спортско-рекреативне
површина јавне намене, сви планирани објекти и мреже
инфраструктуре морају бити постављени
ел. енергија
приступна
саобраћајница
или
парковска
стаза,
противпожарни пут 25м од објекта, енергија, водовод,
канализација или независни систем за пречишћавање на
бази биофилтера
објекти: приступна саобраћајница или парковска стаза,
противпожарни пут 25м од објекта, енергија, водовод,
канализација или независни систем за пречишћавање на
бази биофилтера
површине: пре изградње партерних површина јавне
намене, сви планирани објекти и мреже инфраструктуре
морају бити постављени

II 1.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ
КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА,
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
II 1.6.1. Урбанистичке мере за заштиту културно историјског наслеђа
За потребе Плана детаљне регулације „Савапарк“ у Шапцу су коришћени услови
прибављени од Завода за заштиту споменика културе ''Ваљево'' (бр.356/1 од
26.08.2016.), као и услови добијени за План генералне регулације „Шабац“ –ревизија
(бр. 01-60 од 14.01.2015). На територији обухваћеној планом, налазе се следећи
елементи од интереса за наведено надлежно предузеће:
 утврђено непокретно културно добро: Шабачка тврђава
 археолошки локалитет: налазиште Стари град
 вредни објекти градитељског наслеђа: Железнички мост преко Саве на прузи
Рума-Шабац
Реконструкција и ревитализација шабачке тврђаве
Шабачка тврђава са непосредном околином је утврђено непокретно културно добро –
споменик културе. На тврђави су делимично изведени конзерваторско-рестаураторски
радови у циљу очувања и презентације споменика, а пројекат реконструкције
подразумева даље радове на потпуној обнови као и делимичној обнови поједних
делова једне од фаза изградње тврђаве. Предвиђа се потупна обнова западног, јужног
и источног бедема из једне од фаза изградње тврђаве. То подразумева обнову шетних
стаза са одговарајућим хидроизолационим слојем, парапета, топовских отовра и
пушкарница, за које постоје поуздани материјални подаци. Такође се предвиђа обнова
северозападне куле у висини првог спрата до нивоа шетне стазе, као и казамата
касније дозиданог уз северни бедем. Предвиђа се делимична обнова на југоисточној и
северноисточној кули, као и на северном бедему.
Оваква обнова омогућила би посетиоцима приступ и континуално кретање по тврђави
на нивоу шетне стазе. Кретање би било у једном смеру, што ће бити могуће
формирањем два степенишна тракта, један уз источни бедем, а други уз јужни са
унутрашње стране тврђаве.
Условима је дефинисана и обавеза изградње обалоутврде која би остатке тврђаве
штитила од подкопавања. Обзиром да је постојећи бедем који је урађен у складу са
релевантном котом највиших вода, заклонио саму тврђаву, нови бедем мора бити на
нижој коти, максимално до висине горње коте темеља тврђаве. На тај начин би се тло
обезбедило од подлокавања, тврђава би се правилно сагледавала, али се не би могло
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избећи природно плављење. Периодично плављење је прихватљивије од заграђивања
тврђаве високом обалоутврдом, која заклања тврђаву до половине висине. Доњу
обалоутврду урадити на натуралан начин, уптребом природних материјала као штто су
камен и земљани затрављени насип, а у складу са посебним водопривредним
условима и условима надлежног завода за заштиту споменика.
Изведене и планиране конзерваторско-рестаураторске интервенције имају за циљ
враћање некадашњег облика и изгледа и презентације тврђаве као споменичке целине,
што омогућава њено коришћење само у туристичке и едукативне сврхе – разгледање
тврђаве (унутрашњег простора, са бедема, са воде), одржавање јавних часова и сл.
Разматрајући положај тврђаве (на обали Саве), њено окружење и савремене садржаје у
том простору (парковска зона, шеталиште, градска плажа, спортско-рекреативни
садржај) као и повезаност са језгром, потребно је планирати активно коришћење
тврђаве у ограниченом периоду у летњим месецима (април-октобар) кроз предлог
њене ревитализације кроз организовање културно-забавних садржаја са пратећим
комплеметарним активностима.
 Предлаже се формирање летње сцене за различите културно-забавне
манифестације – концерти, позоришне представе са мањим бројем уечсника,
монодраме и др.
 Сценски простор – бина је у складу с тим, ограничене величине и монтажно –
демонтажног типа.
 Гледалиште је од покретног мобилијара, на нивоу терена, без фиксираних
седишта и издигнутих трибина.
 Простор за извођаче могуће је организовати у кули, али не по стандардима
класичних гардероба, већ за минималне потребе извођеча (одлагање
инструмената, реквизита, пресвлачење и сл.). зато и није могуће учествовање
великих музичких и позоришних група које имају другачије потребе.
 Као комплеметарни садржај предлаже се угоститељство, али не ресторанског
типа већ у складу са могућностима простора.
 Летња башта – организоваће се под сводовима отворених казамата и на
отвореном простору.
Предложени концепт ревитализације Шабачке тврђаве могуће је реализовати, с
обзиром да ће по изведеним конзерваторским радовима тврђава бити затворена
грађевинска целина са једним улазом, што је основни предуслов за контролисано
коришћење у издржавање.
Надлежно предузеће прописује услове чувања, одржавања и коришћења тврђаве:
 правни основ примене одредби Закона о културним добрима ''Сл.гласник РС''
71/94 је постојање Одлуке односно Решења о утврђивању;
 мере техничке заштите оквирно и у најширем смислу одређене су самом
Одлуком односно Решењем о утврђивању;
 власници односно корисници Непокретног културног добра (НКД) дужни су да
пре преузимања било које врсте интервенције на објекту (инвестиционо
одржавање, реконструкција, адаптација, санација и ревитализација) поднесу
надлежном органу захтева за добијање Локацијских услова, чији саставни део
су услови Завода за заштиту споменика културе
 власници односно корисници објекта су дужни да по добијању Решења о
предузимању мера техничке заштите надлежног завода за заштиту споменика
културе, израде пројектну и пратећу техничку документацију у свему према
датим условима, као и да на исту прибаве решење о сагласности надлежног
Завода за заштиту споменика културе
 мере техничке заштите се првенствено издају у циљу враћања објекта у
аутентично стање
 на објектима где се по процени стручњака надлежног Завода за заштиту
споменика културе 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
амтеријала, ане могу у погледу габарита и регулационе линије бити
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супротсатвљени општој регулацији предвиђеној регулационим плановима
Урбанистичке службе.
Утврђена НКД имају заштићену околину дефинисану самом Одлуком. Издавање
услова за предузимање мере техничке заштите је у функцији самог НКД: објекти
не смеју габаритом и изгледом да конкуришу утврђеном НКД; не сме се
дозволити градња нових објеката који би заклањали и угрожавали визуру
утврђеног НКД;
На објектима у заштићеној околини за издавање услова за предузимање мера
техничке заштите и других радова није основни критеријум задржавање
аутентичности, мада је то и даље битан критеријум, али се мере техничке
заштите издају кроз сагледавање целокупног простора и свих објеката на њему;
За заштићени простор обавезно је урбанистичко и комунално решење у
сарадњи са надлежним Заводом за заштиту споменика културе;
Тенде и рекламе се могу поставити уз дозволу и по условима надлежне службе
заштите;
У заштићеном простору се не дозвољава постављање надземних и ТТ водова
Не дозвољава се постављање монтажних киоска;
Не дозвољава се постављање контејнера као ни депоновање било каквог
отпадног материјала
Паркирање возила се може вршити уз дозволу и по условима надлежне службе
заштите
У просторним целинама постојање и режим саобраћаја се регулишу уз доволу и
по условима надлежне службе заштите
Рушење објеката у заштићеној околини се може вршити уз дозволу и по
условима надлежне службе заштите:

Заштита археолошког локалитет „Стари град“
Уз тврђаву и археолошки локалитет „Стари град“ се налази у обухвату ПДРа. Надлежно
предузеће прописује услове заштите археолошких локалитета:
 На простору архолошког налазишта се на смеју вршити неовлашћена
прекопавања, ископавања и дубока заоравања (преко 30 цм)
 Дозвољава се инфраструктурно опремање локалитета које је у функцији
туристичке презентације и рекреативних садржаја и његово уређење према
посебним условима и стручним мишљењима које доноси Завод за заштиту
споменика културе „Ваљево“, и уз предтходно обезбеђење заштитних
археолошких ископавања и адекватне презентације налаза.
 Забрањено је вађење и одвожење камена, земље и грађевинског материјала са
археолошког налазишта и непосредне околине.
 Забрањено је складиштење материјала и стварање депонија, као просипање,
одлагање и депоновање отпадних и штетних материја – хемијски агресивних,
експлозивних отровних и радиоактивних.
 Забрањено је неовлашћено прикупљање повшинских покретних архолошких
налаза.
 Забрањена је изградња комерцијалних, стамбнеих и помоћних објеката као и
објеката који нису у сврси туристичке презентације и рекреације на
археолошком налазишту.
 Дозвољно је сађење високе вегетације према посебним условима и стручним
мишљењима које доноси Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“.
 Забрањени су радови који могу угрозити статичку безбедност споменика
културе;
 У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови спроводе
се уз повећане мере опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите
(Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“).
 Јасно обележити да је простор старог града у време Другог светског рата
представљао нацистички концетрациони логор у коме је страдао велики број
цивила и антифашиста.
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Дозвољава се постављање привремених објеката који су у сврси туристичке
презентације и рекреације а чији темељи не прелазе дубину од 30 цм. Његово
уређење према посебним условима и стручним мишљењима које доноси Завод
за заштиту споменика културе „Ваљево“.
Према реци Сави потребно је изградити обалну утврду која би на незаштићеном
делу између бивше војне касарне и плаже штитила остатке тврђаве од
поткопавања.
У случају трајног уништавања или нарушавања архолошког локалитета због
инвестиционих радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку
инвеститора (члан 110. Закона о културним добрима).
Уколико би се током земљаних радова наишло на архолошке предмете извођач
радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавеси надлежни
Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи
и не оштети, те да се сачува на месту и у положају у коме је откривен (члан 109.
ст. 1 Закона о културним добрима).

II 1.6.2. Урбанистичке мере за заштиту природног наслеђа
Сава са приобалним појасом у природном и блиско-природном стању је међународни
еколошки коридор, а водотоци и канали са приобаљима у природном и блископриродном 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 Републике Србије. У обухвату плана нема
подручја у поступку заштите, евидентираних природних добара и утврђених еколошки
значајних подручја еколошке мреже.
 Водене површине и приобалне појасеве са влажним стаништима у природном и
блиско-природном стању, издвојена травна и шумска станишта у обухвату
Плана валоризовати као мултифункционалне просторе значајних природних
вредности, укључити их у систем јавног зеленила и наменити као заштитно
зеленило посебне намене у јавној својини.
 У циљу ублажавања негативних особина измењене обалне структуре водотока,
приликом изградње/реконструкције обалоутврда омогућити кретање дивљих
врста на измењеним деоницама водотока следећим техничким решењима:
грубо храпава површина обалоутврде са нагибом 45 степени изузев пристана,
мала оаза природне вегетације као саставни део заштитног зеленила на сваких
100-200м а оптимално на 50м.
 Обезбедити континуирани појас вишеспратне аутохтоне вегетације уз водотоке
очувањем или ревитализацијом приобалног вишеспратног појаса зеленила, а на
деоницама где не постоје услови за формирање појаса заштитног зеленила,
обалу визуално одвојити од простора људских активности зеленилом висине 13м.
 Минимална удаљеност планираних објеката који захтевају поплочавање и/или
осветљење треба да буде 50м од обала Саве (ван зоне становања) и 20-50м од
обале водотока и канала (у зони становања).
 За заштиту од последица евентуалне дисперзије горива воденом површином,
предвидети одговарајуће хемијско-физичке мере и биолошке мере санације
према посебним условима. Гориво, уља и друге загађујуће супстанце просуте
на површину воде морају се покупити у најкраћем року.
 Поред обала није дозвољено коришћење јаких светлосних извора (рекламни
ротирајући рефлектори, ласери и сл.) усмерених ка небу. Ограничити трајање
спољног осветљења у приобалном простору на прву половину ноћи.
 При озелењавању јавних површина, дати предност аутохтоним врстама
(минимално 50% врста) које су највише прилагођене локалним педолошким и
климатским условима. Могуће је користити егзоте за које је потврђено да се
добро адаптирају датим условима средине а да при том нису инванзивне и
одређени проценат пажљиво одабараних зимзелених (четинарских) врста.
 Предвидети изградњу тзв. зелених зидова који би апсорбовали највећи део буке
од саобраћаја. У ту сврху предлаже се формирање дрвореда отпорних на
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аерозагађење који би поред основне функције имали и афирмативни визуалне
ефекат (платан, дивљи кестен, липа, јасен, јавор, млеч, кошћела и друге).
Ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева требало би подизати тако да не
ометају одвијање саобраћаја. Постојеће дрвореде попунити и уједначити како
би у континуитету повезивали градско са ванградским зеленилом.
Паркинг просторе равномерно покрити високим лишћарима широких крошњи
(предлог: по једно стабло на свака два паркинг места), при том бирајући врсте
које својим плодовима ни на који начин не би угрожавале аутомобиле и
пролазнике (избегавати врсте које имају велике и тврде плодове, плодове који
би запрљали простор, а 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).
Очувати посебне амбијенталне средине и пејзажно вредне просторе, историјско
и културно наслеђе.

II 1.6.3. Урбанистичке мере за заштиту животне средине
Израда Стратешке процене утицаја планског документа на животну средину није
потребна, у складу са Одлуком да се не израђује стратешка процена утицаја на животну
средину за ПДР "Савапарк" у Шапцу ("Сл лист Града Шапца и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева" број 18/15), ценећи да ће се планом обезбедити услови за
развој парковиских и зелених површина што ће имати позитиван утицај на животну
средину.
У складу са Мишљењем Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове
градске управе града Шапца, бр. 501-4-24/2015-08 од 07.07.2015, уколико се у
будућности буду реализовали пројекти предвиђени Уредбом о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 84/05), за исте је
неопходно поднети захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину, односно захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на
животну средину. Остали пројекти који се буду реализовали, а нису предвиђени
поменутом Уредбом, не смеју вршити никакве штетне утицаје на животну средину.
У оквиру зоне мешовитих намена се могу одвијати делатности које су у складу са
доминантним и компатибилним наменама које су дефинисане овим планом. Сваки
инвеститор је у обавези да пре издавања локацијских услова поднесе захтев за давање
мишљења о потреби подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на
животну средину.
Правилима уређења и правилима грађења овог плана утврђиване су мере за
максималну заштиту парковских и зелених површина чија се реализација планира на
предметном подручју, као и сузбијање негативних ефеката постојећих индустријских
комплекса на будући зелени фонд локације.
У сва поглавља плана уграђени су услови за заштиту животне средине, и то:
 Заштита ваздуха, заштита од буке, вибрација и нејонизујућег зрачења –
планом су дефинисане дистанце између планираних зона у парку које могу
међусобно реметити функционисање. Уз све саобраћајнице планирани су
заштитни зелени појасеви зарад смањења загађења ваздуха и загађења буком.
Планирана је употреба енергија из одрживих извора, што доприноси смањеној
емисији штетних материја.
 Заштита воде– планирано решење базирано је на заштити подручја од
спољашњих и подземних вода, и омогућава увођење иновативних система
менаџмента водом у објекте и цео Савапарк. Како би се заштитиле воде у
обухвату плана планирану су различити системи локалног пречишћавања:
сепаратори, природни системи пречишћавања отпадних вода, таложници у виду
каскадних језера, локални пречишћивачи за поједине постојеће и планиране
намене.
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Заштита земљишта – у Савапарку је неопходна употреба средстава за заштиту
постојећег и планираног растиња у овом подручју и одржавање парка. Пре
привођења планираној намени обавезна је ремедијација делова земљишта на
којима се постојећим и додатним истраживањима утврђено присуство токсичних
материја. Потребно је спречити и увести мониторинг загађења земљишта која
долазе од комплекса у суседној Северо-западној радној зони.
Обавезна је израда пројекта затварања, санације и рекултивације подручја
старе градске депоније „Дудара“, јер она и даље представља
најозбиљнији извор загађења воде, ваздуха и земљишта на овом
подручју.
У Савапарку планирати систем мониторинга квалитета животне средине у
складу са европском регулативом.

II 1.6.4. Урбанистичке мере за заштиту животне средине од негативних утицаја
привредних делатности
План дефинише критеријуме и мере заштите животне средине од негативних утицаја
појединих привредних делатности, које су преузете као стечена обавеза у обухвату
плана. Привредни развој Савапарка се очекује кроз ревитализацију и технолошко
унапређење у складу са еколошким захтевима према европским стандардима
привредних делатности на постојећим локацијама.
У циљу унaпрeђeњa свеукупног стaњa живoтнe срeдинe, пoстojeћи oбjeкти и прoизвoдни
пoгoни који се задржавају морају спровести све нeoпхoднe урбанистичке, техничкотехнолошке, сaнaциoнe, организационе мере заштите у складу са захтевима Закона о
заштити животне средине и другим прописима који уређују дату област, а у складу са
законодавством ЕУ.
Сва постројења или делатности морају поступити у складу са Законом и прописима који
се односе на интегрисано спречавање и контролу загађења животне средине. Све
постојеће и планиране делатности технологију морају прилагодити стандардима и
прописима заштите животне средине и здравља људи. Делатности које не могу у
потпуности да се прилагоде еколошким захтевима и ризике и последице по околину
сведу на минимум, морају се изместити на другу адекватну локацију. У фази
трансформације комплекса мора се извршити испитивање потенцијалног историјског
загађења а потом санација и ремедијација пре било какве планиране изградње.
Основни инструмент за управљање хемијско-технолошким ризиком је дословна
примена Правилника о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији
израде извештаја о безбедности и плана заштите од удеса („Службени гласник РС”,
број 41/10), као и друга акта из ове области. Мере заштите за комплексе,објекте и
постројења се односе пре свега на обавезу израде процене ризика од хемијског удеса,
којом ће се поред осталог утврдити и мере заштите.Ова студија мора бити оверена од
стране надлежног органа за заштиту животне средине. Комплекси/ постројења који не
добију сагласност надлежног органа, морају се иселити на другу локацију или своју
делатност прилагодити условима безбедним за здравље људи и испунити захтеве у
погледу квалитета животне средине.
Оператери SEVESO постројења, односно комплекса у коме се обављају активности у
којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја у
прописаним ко- личинама, дужан је да предузме све мере заштите од хемијског удеса и
ограничавање утицаја тог удеса на живот и здравље људи и животну средину у циљу
стварања услова за управљање ризиком у складу са Законом о заштити животне
средине.
У процесу спровођења планског документа обавезно је поштовање и следећих мера:
 смањити емисију у ваздух SО2 , NОX, VOC, PAH, суспендованих честица и
других загађујућих материја у постојећим IPPC индустријским постројењима која
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не задовољавају ЕУ стандарде у складу са Програмом мера прилагођавања
рада постојећег постројења или активности прописаним условима;
изградити одговарајућа постројења за пречишћавање технолошких отпаних
вода ако њихов квалитет не задовољава критеријуме за упуштање у реципијент;
увести чистије производње и систем управљања заштитом животне средине
(ЕМАС) у постојећа индустријска постројења , за нова постројења примену
технологије и процеса у производњи који испуњавају прописане стандарде
заштите животне средине и обезбеђују заштиту животне средине по најбољим
доступним технологијама;
груписати сродне и компатибилне делатности у оквиру саме привредне зоне;
имплементирати интегрисани систем дозвола за индустријска постројења у
складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне
средине;
управљање свим категоријама отпада као и посебним токовима отпада и
амбалажом насталим у току коришћења објеката, мора бити у складу са
законима којима је уређена ова област и другим важећим прописима из ове
области и/ или плановима управљања отпадом;
спроводити санацију и ремедијацију контаминираног земљишта у привредниминдустријским комплексима;
повећати енергетску ефикасност и уштеду сировина у индустрији и свим другим
областима;
спроводити прописан начин начин складиштења сировина, полупроизвода и
производа у циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења, у складу
са посебним законима;
Обезбедити:
o сакупљање, разврставање, привремено складиштење и испоруку
отпадних материја које имају карактеристике штетних и опасних
материја, као и отпада из постројења за пречишћавање технолошких
вода, у складу са важећим прописима из ове области;
o одговарајући број и врсту контејнера за одлагање неопасног отпада на
водонепропусним површинама (комунални отпад, рециклабилни отпадпапир, стакло, лименке, ПВЦ боце и сл.).

II 1.6.5. Евакуација отпада
Судове за смеће – контејенере поставити у нише дуж интерних саобраћајница које
треба да задовољавају услове надлежног јавног комуналног предузећа.
Минимална ширина проступних саобраћајница треба да буде 3,5м за једносмерни и 6м
за двосмерни саобраћај. Није дозвољено кретање возила уназад па се у случају слепе
улице, на њеном крају обавезно мора урадити окретница за комунално возило
габаритних димензија 8,6 x 2,5 x 3,5m са осовинским притиском од 10тона и
полупречником окретања 11м.
Контејнере треба поставити у комплексима објеката или у њиховој непосредној близини
са обезбеђеним директним и неометаним прилазом за комуналан возила.
При објектима за које се претпоставља да ће својом делатношћу бити значајни
генератори отпада, као и дуж праваца интензивнијих корисничких токова, неопходно је
поставити и уличне корпице за смеће.
Сви објекти који производе комунални отпад, морају у оквиру свог објекта применити
основну сепарацију отпада. Сепарација отпада треба да обухвата и зелени и органски
отпад намењен одлагању на компостилиште. Динамику одвожења отпада регулише
надлежно јавно комунално предузеће. Евакуација отпада врши се преко приступне
парковске стазе ширине минимум 2,5м, која може служити и за снабдевање објеката.
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II 1.6.6. Урбанистичке мере за заштиту од пожара
План детаљне регулације ''Савапарк'' је неопходно израдити у складу са важећим
законима, техничким прописима и српским стандардима, па сходно томе се одређују
следећи услови у погледу извршења потребних мера заштите од пожара и експлозије:
 пре издавања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног за
заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од
пожара и експлозија за безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим
течностима и запаљивим гасовима у складу са одредбама чл.6 Закона о
запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (''Сл.гласник РС'',
бр.54/15) и одредбама чл.16 став 1 Уредбе о локацијским условима (''Сл.гласник
РС'', бр.35/15 и 114/15);
 у поступку прибављања локацијских услова потребно је од стране органа
надлежног за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера
заштите од пожара и експлозија сходно чл.16 став 2 Уредбе о локацијским
условима (''Сл.гласник РС'', бр.35/15 и 114/15) узимајући у обзир да због
специфичности објекта. План детаљне регулације не може садржати све
неопходне могућности, ограничења и и услове за изгардњу објекта, односно све
услове заштите од пожара и експлозија;
 у погледу обезбеђења испуњености основних захтева заштите од пожара
приликом пројектовања и изградње објеката и то на начин утврђен посебним
прописима и стандардима којима је уређена област заштите од пожара и
експлозија и проценом ризика од пожара којом су исказане мере заштите од
пожара за конструкцију, материјале, инсталације и опремање заштитним
системима и уређајима, објекти морају бити изведени у складу са Законом о
заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр.111/09 и 20/15);
 фазну изградњу, уколико ће градња трајати дуже, предвидети на начин да свака
фаза представља техничко-технолошку целину, која може самостално да се
користи;
 објектима обезебдити приступни пут за ватрогасна возила у складу са
одредбама Правилника о техничким нормативима за приступне путеве,
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног
ризика од пожара (''Сл.лист СРЈ'' бр.8/95);
 обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу која се пројектује у складу са
Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара
(''Сл.лист СФРЈ'' бр.30/91);
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту
складишта од пожара и експлозија (''Сл.лист СФРЈ'' бр.24/87);
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту
угоститељских објеката од пожара (''Сл.гласник РС'', бр.61/15);
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту
гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија (''Сл.лист СЦГ'',
бр.31/05);
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту
нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (''Сл.лист
СФРЈ'', бр.13/78 и 37/95);
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електричне
инсталације ниског напона (''Сл.лист СФРЈ'', бр.53 и 54/88 и 28/95);
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту
објеката од атмосферског пражњења (''Сл.лист СРЈ'', бр.11/96);
 Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким
нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара
(''Сл.лист СРЈ'', бр.87/93);
 Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким
мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова
(''Сл.лист СФРЈ'' бр.41/93);
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Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за уземљење
електроенергетских постројења називног напона изнад 1000В (''Сл.лист СРЈ''
бр.61/95);
Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за
електроенергетска постројења називног напона изнад 1000В (''Сл.лист СФРЈ''
бр.4/74, 13/78 и ''Сл.лист СРЈ'' бр.61/95);
Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту
електроенергетских постројења и уређаја од пожара (''Сл.лист СФРЈ'' бр.74/90);
Као и други Правилници и стандарди са аспекта заштите од пожара који
произилазе из горе наведених законских и подзаконских аката.

Одредбе чл.30 Закона о заштити од пожара дају могућност да се у недостатку
позитивних прописа у Републици Србији могу прихватити доказивање испуњености
захтева заштите од пожара и према страним прописима и стандардима, као и према
признатим методама прорачуна и моделима уколико су тим прописима предвиђени.
Сагласно са одредбама чл.123 Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС''
бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14), чл. 38 Правилника о
поступку сровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС''
бр.113/15) и чл.33 и 34. Закона о заштити од пожара, потребно је доставити на
сагласност пројекте за извођење објеката, а пре отпочињања поступка за утврђивање
подобности објекта за употребу ради провере примењености датих услова и
усклађености са осталим планским актима у поступку обједињене процедуре.
II 1.6.7. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода
Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају: поштовање
степена сеизмичности од 80 МКС приликом пројектовања, извођења или реконструкције
објеката и свих других услова дефинисаних геолошким условима. Приликом
утврђивања регулације саобраћајница, грађевинских линија и услова за изградњу
објеката, обезбеђени су основни услови проходности у случају зарушавања објеката.
Превентивне мере заштите од ветра подразумевају: грађевинско-техничке мере које
треба примењивати код изградње објеката у односу на дату ружу ветрова; забрана сече
зеленог фонда са високим растињем и подизање нових у складу са ПДР-ом.
Превентивне мере заштите од леда, снега и других атмосферилија подразумевају:
уређење и одржавање саобраћајних површина. Сваки објекат мора бити опремљен
громобранском инсталацијом.
II 1.6.8. Урбанистичке мере за цивилну заштиту људи и добара
Основна мера цивилне заштите која се мора планирати у плану јесте мера склањања
запослених и посетилаца. Препоручује се изградња заклона на локацијама који могу
послужити сврси склањања корисника простора у условима ратне угрожености, као и
изградња подрумских просторија у стамбеним објектима. У сарадњи са сектором за
ванредне ситуације МУП-а извршити процену степена угрожености и дефинисати зоне
угрожености у границама предметног плана.

II 1.7. УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СКЛАДУ СА
СТАНДАРДОМ ПРИСТУПАЧНОСТИ
У току разраде и спровођења плана применити одредбе Правилника о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава
несметано кретање и приступ собама са инвалидитетом, деци и старим особама
(''Сл.гласник Републике Србије'' бр. 3/2015).
Обезбедити рампе са дозвољеним падом ради несметаног приступа колица објекту и
лифту. На пешачким прелазима поставити оборене ивичњаке. На семафорима
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поставити звучну сигнализацију. Јавни објекти обавезно морају обезбедити несметан
приступ, кретање и рад особама са инвалидитетом, у складу са Правилником и Законом
о планирању и израдњи, док објекти који пружају и друге врсте услуга (трговина,
сервиси и др.) морају бити приступачни за кретање хендикепираних и лица са посебним
потребама.
Основни услови уграђени су у планиране саобраћајнице (ширина тротоара, рампе) и сл.

II 1.8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
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).
Енергетска ефикасност се постиже квалитеном градњом зграда и другим грађевинским
мерама, коришћењем ефикасних система грејања, вентилације, климатизације,
припреме топле воде и расвете, укључујући и коришћење отпадне топлоте као и
применом паметних решења (Smart City, Smart Grid). Приоритет при изградњи или
реконструкцији објеката, треба дати примени обновљивих извора енергије.. Утицајни
фактори на потрошњу енергије су облик и оријентација објекта који одређују његову
меру изложености спољашњим климатским утицајима (температура, ветар, влага,
сунчево зрачење). Избором одговарајућег облика, оријентације и положаја објекта, као
и одговарајућим избором конструктивних и заштитних материјала, могу се обезбедити
прописана енергетска својства објеката.
При пројектовању, изградњи и употреби планираних објеката применити следеће мере
енергетске ефикасности:
 У обликовању избегавати превелику разуђеност објекта јер разуђен објекат има
неповољан однос површине фасаде према корисној површини основе, па су
губици енергијевелики;
 Заштитити објекат од прејаког летњег сунца зеленилом и елементима за
заштиту од сунца;
 Приликом изградње или реконструкције објеката применити транспарентне и
нетранспарентне преграде у складу са захтевима Правилника о енергетској
ефикасности зграда,
 Користити обновљиве изворе енергије, (нпр. сунчеву енергију применом
пасивних система грејања, фотонапонских соларних колектора, термо соларних
колектора и слично);
 Уколико постоји могућност груписања објеката обавезно планирати мале
модуларне мреже даљинског грејања и хлађења које користе обновљиву
енергију.
 Обавезна је примена термотехничких мера енергетске ефикасности и то:
o Предвидети уградњу уређаја са високим степеном корисности,
o Електромоторни погони пумпи, вентилатора, компресора морају бити
фреквентно регулисани,
o Грејна тела на инсталацијама централног грејања морају имати
уграђене термостатске вентиле,
o У објектима у којима је потребна вентилација простора, вентилациони
системи се пројектују као централизовани уз обавезну примену
рекуперационих јединица.
 Предвидети уградњу електричних апарата водећи рачуна о захтевима екодизајна.
 Обавезна је уградња LED светиљки или светиљки вишег нивоа фотометријске и
енергетске ефикасности од LED светиљки за потребе јавне расвете, спољне и
унутрашње расвете објеката
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Употреба електричне енергије за грејање објеката није дозвољена, изузев за
рад електромоторних погона у системима грејања, хлађења и вентилације.
 Сваки објекат односно функционална целина различитих власника (корисника)
мора имати сопствено мерење топлоте (расхладне ако постоји централизован
систем) енергије, електричне енергије и воде. У објектима где је инсталисана
снага топлотног извора већа од 10 kW препоручује се раздвајање мерења
електричне енергије и воде за потребе топлотног извора и осталих потрошача у
објекту.
 Обавезно раздвојити мерење утрошене електричне енергије за потребе
потрошача унутар објекта и за потребе спољне расвете за потребе објекта.
Дугорочно решење за снабдевање топлотном енергијом представља коришћење
обновљивих извора енергије (ОИЕ) на одржив начин. На територији града расположиви
ОИЕ су соларна енергија, геотермална енергија, биомаса и друга биогорива, енергија
из комуналног отпада и отпадних вода и отпадна енергија. Охрабрује се коришћење
компресорских топлотних пумпи уз следеће услове (апсорпционе топлотне пумпе се
примењују без ограничења уз поштовање процедура прописаних Законом):
- Дозвољена је употреба топлотних пумпи, које као извор (понор) енергије користе
енергију околног ваздуха, искључиво инверторског типа,
- Топлотне пумпе које користе геотермалну енергију морају имати минималан
коефицијент перформансе 4 (укључујући и електричну снагу компресора и
примарне бунарске пумпе односно пумпе за циркулацију радног флуида
коришћењем сонди).
- У објектима грејане (хлађене) површине веће од 150 м2, уколико постоје техничке
могућности за прикључење на систем даљинског грејања, дозвољава се уградња
топлотног извора који користи ОИЕ инсталисаног топлотног капацитета минимално
50% у односу на пројектовани.
Сви објекти који користе ОИЕ обавезно се уводе у Регистар ОИЕ и мапирају
коришћењем ГИС града Шапца, након што град формира Регистар ОИЕ. Доказ о
увођењу у Регистар ОИЕ доставља се уз захтев за грађевинску дозволу Одељењу за
урбанизам града Шапца.
Коришћење обновљивих извора енергије у систему снабдевања топлотном енергијом
мора да се заснива на:
 Детаљној процени потенцијала и истраживањем на терену свих врста
обновљивих извора енергије
 Изради студија оправданости примене енергетских система који користе
обновљиве изворе енергије
 Утврђивању топлотног конзума
 Примени савремених технологија и ефикасној употреби енергије
 Сарадњи приватног и јавног сектора
Електрична енергија која се производи за сопствене потребе (острвски режим) из
обновљивих извора, не подлеже регулаторним мерама Агенције за енергетику
Републике Србије. То не искључује поштовање техничких прописа, стандарда и
правила струке.
За све објекте у оквиру Савапарка предвиђа се постојање фотонапонских система који
би радили у острвском режиму, али са могућносшћу да у неком моменту буду повезани
у локалну мрежу из које ће евентуални вишкови електричне („зелене“) енергије преко
овлашћених компанија бити понуђени тржишту односно јавној електро мрежи уз
поштовање процедура прописаних Законом
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II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
II 2.1. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ, КАО И МИНИМАЛНУ И МАКСИМАЛНУ
ПОВРШИНУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
Парцеле у оквиру зона остале намене могуће је парцелисати и препарцелисати према
потребама.
Све парцеле у обухвату Плана детаљне регулације, а по карактеру су површине јавне
намене, дефинисане су координатама детаљних тачака и приказане на графичком
прилогу "План парцелације површина јавне намене".
Правила парцелације дефинисана у текстуалном целу плана су обавезујућа.
Правила парцелације за грађевинско земљиште осталих намена дата су за
кaрактеристичне зоне.

II 2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Г

МЕШОВИТА НАМЕНА

Површина зоне

Укупно: 59.2 ха
подзона Г1: 6,5ха
подзона Г2: 26 ха
Парцеле у обухвату зоне:
целе к.п.бр.385, 375, 384;
део к.п.бр. 386, 387, 2276, 2274, 2278, 2277, 2283, 2305/1, 2306;
Парцеле у обухвату подзоне Г1:
целе к.п.бр. 378, 379;
део к.п.бр. 384, 383, 382, 380, 381
Парцеле у обухвату подзоне Г2:
целе к.п.бр. 2973/7, 294/4;
део к.п.бр. 297/1, 298, 296/1, 294/1, 296/2, 295, 292, 305/6, 290/5, 285;

Нaмeнa oбjeктa

У овој зони дозвољена је изградња следећих намена које су међусобно
компатибилне:
-

спортско-рекреативни објекти са пратећим садржајима
комплекс отворених базена и спа центар
туристички смештајни капацитети (хотели, хостели, мотели)
геронтолошки центар, смештајни домови за ученике и децу
рехабилитациони центри
угоститељство до 200 м2
културни и јавни објекти
пословање канцеларијског типа везано за садржаје у парку (нпр. спортска
друштва, удружења и др.)
едукативни центри
Привредни паркови - комплекси технолошки најсавременијих група
делатности, за технолошки, економски и еколошки напредне гране и
јединице привреде, пословања и примењене науке, које развија и одржава
јединствени организатор, у склопу грађевинског комплекса. Садрже погодну
мешавину привредних активности, изразито квалитетан еколошки и
естетски амбијент. Ова намена подразумева дугорочни квалитетни развој,
одрживост и позитиван утицај на животну средину и ширу друштвену
заједницу. Привредни паркови обухватају и различите видове
организованих привредних комплекса и њима комплементарних садржаја у
виду технолошких, бизнис паркова, научно-истраживачких комплекса,
слободних зона и сл.
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Уз оквиру горенаведених намена и комплекса предвиђају се пратећи саржаји у
виду комерцијалних, услужних и угоститељских делатности. Није дозвољена
изградња појединачних објеката искључиво намењених трговини или услужним
делатностима ван комплекса или објекта неке од наведених доминантних
намена.
Задржава се постојећи објекат мотела и дозвољава се његова надградња.
Основно ограничење у овој зони је не угрожавање животне средине и
компатибилност планираних намена са амбијентом парка.
За изградњу ове врсте објеката локацијски услови се издају директно на
основу ПДР-а.
Прaвилa
пaрцeлaциje

Положај парцеле – парцела мора имати приступ на саобраћајницу или
парковску стазу. Ако за специфичну функцију није неопходно, није обавезно
обезбедити колски приступ, већ се садржајима прилази пешачким и
бициклистичким стазама. Неопходно је обезбедити противпожарни приступ
свим објектима на максималној удаљености 25м од објекта.
Величина парцеле – минималне величине парцела дате су према дозвољеним
наменама. Мaксимaлнa пoвршинa ниje oгрaничeнa:
-

Положај објекта

-

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

туристички смештајни капацитети (хотели, хостели, мотели): 10а
геронтолошки центар, смештајни домови за ученике и децу: 10а
рехабилитациони центри: 10а
угоститељство: 5а
културни и јавни објекти: 10а
пословање канцеларијског типа везано за садржаје у парку (нпр. спортска
друштва, управна зграда Савапарка и др.): 10а
едукативни центри: 10а
грађевинске линије су дефинисане графичким прилогом План нивелације и
регулације
удаљеност од међа и суседа - минимално растојање од суседног објекта је
једнако висини вишег објекта.
Дозвољена је изградња неколико објеката на једној парцели за све намене
изузев угоститељства, с тим да је минимална удаљеност два објекта на
једној парцели 5м.

Индeкс
зaузeтoсти

-

-

Индeкс
изгрaђeнoсти

-

спортско-рекреативни објекти са пратећим садржајима –
60% (у обрачун не улазе површине под травнатим
теренима; у обрачун улазе базени, терени који су од
чврстог материјала)
комплекс отворених базена и спа центар:60%
туристички смештајни капацитети (хотели, хостели,
мотели): 35%
геронтолошки центар, смештајни домови за ученике и
децу: 35%
рехабилитациони центри: 35%
угоститељство: 35%
културни и јавни објекти: 35%
пословање канцеларијског типа везано за садржаје у
парку (нпр. спортска друштва, управна зграда Савапарка
и др.): 35%
едукативни центри: 30%
Привредни паркови:35% ,
мотел 68%
спортско-рекреативни објекти – 1,2
комплекс отворених базена и спа центар – 1,2
туристички смештајни капацитети (хотели, хостели,
мотели) – 1,35
геронтолошки центар, смештајни домови за ученике и
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-

Спрaтнoст
и
висина објекта

децу – 0,95
рехабилитациони центри – 0,95
угоститељство – 0,7
културни и јавни објекти – 0,95
пословање канцеларијског типа – 1,8
едукативни центри – 0,9
постојећи објекат мотела – 2,04

Уколико објекат комбинује више намена за које су
дозвољене различити индекси изграђености, примењује се
виша вредност.
Максимална спратност дефинисана је према наменама:
спортско-рекреативни објекти – спратност П+1, висина
одређена функцијом објекта
комплекс отворених базена и спа центар – спратност
П+1
туристички смештајни капацитети (хотели, хостели,
мотели) – спратност П+4, максимална висина 30м.
геронтолошки центар, смештајни домови за ученике и
децу - спратност П+2
рехабилитациони центри - спратност П+2
услужно занатство– спратност П+1
комерцијални садржаји– спратност П+1
угоститељство– спратност П+1
културни и јавни објекти – спратност П+2
пословање канцеларијског типа - спратност П+2
едукативни центри - спратност П+2
постојећи објекат мотела – надградња до спратности
П+2
Уколико објекат комбинује више намена за које су
дозвољене различите спратности, примењује се виша
спратност. Јавни и смештајни објекти морају имати лифтове.
Није дозвољено формирање отворених и затоврених
галерија у оквиру етажа у објектима следеће намене: Спа
центар, геронтолошки центар, смештајни домови за ученике
и децу, Рехабилитациони центри, објекти услужног
занатства, комерцијални садржаји, угоститељски објекти,
пословни објекти и едукативни центри.
Нису дозвољене подземне етаже.

Архитектонска
обрада објекта

Партерно
уређење парцеле

У подзони Г1, непосредно уз путничко пристаниште, није
дозвољена спратност већа од П+2, максималне висине 12 м
до венца, без обзира на намену објекта.
Објекте треба конципирати на основама одрживе и зелене
изградње, уз употребу савремених материјала, примену
зелених кровова и зидова на фасадама, примену
обновљивих извора енергије за задовољење енергетских
потреба. Архитектонска обрада мора бити таква да подиже
ниво еколошког и естетског амбијента. Идејна решења
објеката морају бити верификована од стране Комисије за
планове града Шапца.

Минимални удео зелених незастртих површина је 50%, осим за спортскорекреативне објекте где је 10%, привредне паркове 20% и постојеће објекте.
Зелене површине у оквиру целина мешовите намене уредити у складу са
амбијентом Савапарка, као зону активног одмора или парковског уређења,
датим у поглављу II 1.3 Урбанистички и други услови за изградњу површина
јавне намене, саобраћајне мреже и друге инфраструктуре. (детаљно
погледати поглавље II 1.3.2. Правила и услови за уређење парковских
површина).
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Ограђивање

Дозвољено је ограђивање комплекса отворених базена, геронтолошког центра,
смештајних домова за ученике и децу и рехабилитационих центара озелењеним
оградама или транспарентним оградама до 2,0 м висине. Материјализацију
ограде ускладити са архитектуром објекта.
Ограђивање парцела је могуће обележити применом адекватног мобилијара
(жардињере и клупе).
Отворене спортске терене по потреби могуће је оградити само транспарентним
меканим мрежастим материјалима.

Паркирање

Oбјекти морају обезбедити паркирање на сопственој парцели, према табели за
обрачун капацитета паркирања према наменама, датој у поглављу Саобраћајна
инфраструктура. Ако објекат не може да обезбеди довољан број паркинг
места потребно је иста надоместити у планираним капацитетима паркинга за
Савапарк.
Отворени паркинзи могу бити покривени надстрешицом на којој се инсталирају
фотонапонски системи за рад у острвском режиму који могу да се употребе за
напајање спољне расвете и за друге потребе.
Препоручује се изградња бар једног места за пуњење возила са електричним
мотором.
Објекти чија функција захтева дневно, недељно или повремено снабдевање
доставним возилом (аутомобил, комби), морају имати до објекта обезбеђен
прилаз у виду парковске стазе ширине минимум 2,5м. Снабдевање ће бити
регулисано режимом саобраћаја у Савапарку (временска ограничења,
ограничења тежине и габарита за теретни саобраћај и сл.)
Забрањена је изградња објеката примарних и секундарних делатности,
велетржница и хипермаркета, трговина на велико, бензинских пумпи,
породичних и вишепородичних стамбених објеката, наменских сала за прославе
са великим бројем људи, магацина, погона за одлагање, сепарацију и прераду
отпада.

Снабдевање

Обjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Мере ЕЕ и ОИЕ

За грејање и хлађење објеката захтева се коришћење обновљивих извора
енергије. Грејање објеката фосилним горивима, електричним котловима,
електричним грејалицама и другим електро уређајима није дозвољено.
Снабдевање електричном енергијом коришћењем фотонапонских колектора,
систем острвског типа, са могућношћу прикључења на јавну електро мрежу
само за случај да PV систем не може да обезбеди довољно електричне
енергије.
Сви објекти грејне површине мање од 150 м2, односно до пројектованог
топлотног капацитета од 10 kW, користиће искључиво обновљиве изворе
енергије. Објекти где је потребан топлотни капацитет извора већи од 10 kW
користиће уређаје за производњу топлоте из обновљивих извора инсталисаног
топлотног капацитета 50% од пројектованог и уређаје за производњу топлоте
из природног гаса инсталисаног топлотног капацитета 50% од пројектованог.
Уместо природног гаса биће дозвољено прикључење на систем даљинског
грејања, уколико буду постојали технички услови.
Вентилација простора решиће се централизованим системом уз обавезну
употребу рекуператорских јединица.

И

ИНДУСТРИЈА

Површина зоне

2,5 ха

Нaмeнa oбjeктa

Парцеле у обухвату зоне:
целе к.п.бр. 373, 377, 376, 2308;
Ова зона обухвата постојећа индустријска постројења са складиштима,
сервисима и управним зградама. Планом се подстиче се пренамена постојећих
објеката индустрије обзиром да је ова намена у потпуности некомпатибилна са
примарном наменом Савапарка - парк.
Док се не стекну услови за пренамену, задржава се постојећа намена идустрије
у оквиру постојећих капацитета и локација. Пренамена је могућа у неки од
следећих садржаја: смештајни капацитети, културни, угоститељски и трговински
објекти у служби туристичких потенцијала простора.
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У случају пренамене омогућавају се изградња, доградња, и све грађевинске
интервенције уз поштовање услова одрживе и зелене градње у складу са
целокупним концептом Савапарка. У том случају, правила уређења и грађења
применити у складу са наменом у коју се трансформише.

Прaвилa
пaрцeлaциje
Положај објекта
Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

До пренамене индустријске зоне у неку која је компатибилна парковској намени,
забрањена је даља изградња и ширење постојеће индустрије. Сви објекти се
задржавају у постојећим габаритима. Дозвољава се текуће и инвестиционо
одржавање и постављање инфраструктурних елемената који ће спречити
испуштање отпадних вода директно у Саву и који ће спречити даље
угрожавање животне средине уопште, као и техничко-технолошке опреме
унутар објеката.
положај парцеле – парцела мора имати приступ на јавну саобраћајницу
величина парцеле: Градска пекара 1,35ха; Управни објекат Еликсир 1,08ха;
Неопходно је обезбедити противпожарни приступ на максималној
удаљености 25м од објекта.
објекти се задржавају у постојећим габаритима
Индeкс
Градска пекара:41%
зaузeтoсти
Управни објекат Еликсир:20.1%
Индeкс
Градска пекара:1.8
изгрaђeнoсти
Управни објекат Еликсир:0.42
Спрaтнoст
и Задржава се постојећа спратност објеката и није дозвољена
висина објекта
доградња.
Архитектонска
обрада објекта

Партерно
уређење парцеле
Ограђивање
Паркирање

Приступ парцели

Обjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Применити материјале који се амбијентално уклапају у парк.
Препоручује се употреба дрвета, лаких конструкција од
челика и стакла, и других савремених материјала који су у
складу са наменом објекта и амбијентом у коме се он
налази.
Очекује се савремена и сведена интервенција
Минималан удео незастртих зелених површина је 30%.
Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имати систем за сепарацију
масти и уља.
Дозвољено је ограђивање индустријског комплекса транспарентном оградом
максималне висине 2,2м.
У oвој зони објекти морају обезбедити паркирање на сопственој парцели, према
табели за обрачун капацитета паркирања према наменама, датој у поглављу
Саобраћајна инфраструктура. Ако објекат не може да обезбеди довољан број
паркинг места потребно је иста надоместити у планираним капацитетима
паркинга за Савапарк.
Паркинг места могу бити наткривена надстрехом са инсталираним PV
колекторима и потребно је предвидети бар једно место за снабдевање
енергијом возила са електричним погоном.
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.
Терентни саобраћај и снабдевање ће бити регулисано режимом саобраћаја у
Савапарку (временска ограничења, ограничења тежине и габарита за теретни
саобраћај и сл.)
Изградња нових и доградња постојећих индустријских постројења, њихових
складишта, сервиса и слично је забрањена због некомпатибилности са
планираним садржајима и наменама.
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
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зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa".

Мере ЕЕ и ОИЕ

За грејање и хлађење објеката захтева се коришћење обновљивих извора
енергије. Грејање објеката фосилним горивима, електричним котловима,
електричним грејалицама и другим електро уређајима није дозвољено.
Снабдевање електричном енергијом коришћењем фотонапонских колектора,
систем острвског типа, са могућношћу прикључења на јавну електро мрежу
само за случај да PV систем не може да обезбеди довољно електричне
енергије.
Сви објекти грејне површине мање од 150 м2, односно до пројектованог
топлотног капацитета од 10 kW, користиће искључиво обновљиве изворе
енергије. Објекти где је потребан топлотни капацитет извора већи од 10 kW
користиће уређаје за производњу топлоте из обновљивих извора инсталисаног
топлотног капацитета 50% од пројектованог и уређаје за производњу топлоте
из природног гаса инсталисаног топлотног капацитета 50% од пројектованог.
Уместо природног гаса биће дозвољено прикључење на систем даљинског
грејања, уколико буду постојали технички услови.
Вентилација простора решиће се централизованим системом уз обавезну
употребу рекуператорских јединица.

II 2.3. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
На подручју обухвата нису рађена детаљна инжењерско-геолошка истраживања. За
парцеле на којој ће се градити нови објекти, препоручује се израда посебног
геомеханичког елабората којим ће се утврдити детаљни услови терена.
Генералном рејонизацијом, комплекс се налази у два инжењерско-геолошка реона:
рејон IV и рејон VI. Подручја плана у овим рејонима се могу видети на графичком
прилогу плана.
Рејон IV
Инжењерскогеолошки рејон IV обухвата сегменте алувијалне равни на којима су
таложени барски лесоиди. Ове наслаге изграђене су од пескова лесоидног типа,
алевритских пескова и алевритских глина мрко-сиве боје, са гвожђевитим примесама и
биљним детритусом. У највишем седиментационом нивоу, ови седименти се
наизменично смењују са барским творевинама и то у пакетима мале дебљине од 0.31м. Укупна дебљина барских лесоида је најчешће до 10 м, али је могуће, да у пакету са
сегментима алувиона, дебљина износи и до 30 м.
Функционална ограничења терена
 Терен је равничарски, са падом до 5 %;
 Водозасићење тла је константно, непосредно испод површине терена, у вишим
зонама испод два метра дубине, са осцилацијама подземних вода у функцији
вертикалног биланса и водостаја река;
 Најнижи терени уз приобаље Саве угрожени су поплавним таласом изазваним
нископроцентним водама;
 Нестабилности терена нису присутне, осим ретких локација на којима се
дешавају процеси одламања обала, најчешће у току великог протока вода;
Неопходни услови коришћења терена
 Израда хидротехничких објеката регулације, делом и одбране и заштите од
поплавних вода, као и кишних, површинских и подземних вода;
 Израда система фекалне канализације ради санитације простора и загађења;
 Локална нивелација терена насипањем шљунковитим гранулатом;
 Дренирање терена код уређења и изградње објеката;
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Пројектовање објеката у сеизмичким условима за 7 и 7+0 МЦС сизмичког
интензитета.

Услови изградње
 Хидротехнички објекти одбране и заштите од вода, у подручјима ближим
приобаљу Саве – насипи, бедеми, лукобрани, пројектују се на максимуме
водостаје за катастрофалне воде;
 кишни и фекални колектори и цевоводи, граде се са оптималним нагибима до 3
%, а ослањају се на средње стишљиво тло, па је само локално неопходно
предвидети
санационе подлоге, од грубозрног шљунчаног гранулата
мешовитих фракција; код већих нагиба и дубоких ископа, потребна је заштита
лаким подградама, локално и комбинацијом разупирања и кратких шипова; тло
је у дубоким ископима претежно нестабилно и склоно одламању; свуда се
појављују подземне воде, па је за извођење радова неопходно цпљење;
 Објекти линијске инфраструктуре, шахте, растеретне и црпне станице, као и
други објекти инфраструктуре, изводиће се у средње, локално слабо носивом
тлу, неједнаке стишљивости; фундирање се може изводити директно, уз
квалитетне санације тампонима од шљунка при напонима изнад 150 кН/м2 или
на дубоким темељима; обавезна је хидротехничка заштита подова приземља на
стални водени ниво, као и издизање објеката нивелационим насипима у зонама
утицаја поплава;
 Нивелација терена може се изводити шљунчаним гранулатом, али и тлом из
локалних ископа не дубљих од 2м;
 Објекти становања, комуналних услуга, индустрије, јавних и спортских намена,
граде се уздиректно темељење, на свим врстама темеља, при напонима у тлу
до 150 кН/м2, санацијом темељног тла шљунчаним тампонима, за напоне до 200
кН/м2 или темељењем на дубоким темељима;
 Саобраћајнице се граде на тлу неповољном као постељица, за које је
неопходна поправка мешањем, просушивањем и просејавањем, или потпуна
замена насипима од других материјала (копнени лесови или шљунак, камена
дробина и сл);
 Објекти гробља у вишим зонама рејона, граде се у релативно повољним
условима, где су нивои осцилације подземних вода испод 3 м дубине; у нижим
зонама неопходна су насипања, може и овим тлом из ископа плићих од два
метра, или тлом од копнених лесова са суседног побрђа;
 Депоније не могу бити лоциране у овим рејонима због близине изданских вода,
близине водотока, потенцијалних поплава;
 Водоснабдевање у овом рејону могуће је дубоким бунарима из језерских
седимената, из пескова и шљункова ограниченог хоризонталног и вертикалног
распрострањења.
Рејон VI
Инжењерско геолошки рејон VI обухвата алувијалну зараван између делова рејона IV и
на западном делу Града, у терену са надморском висином до 80 м. Геолошки профил
терена изграђују алувијални седименти Саве, типа поводња, плажа, корита и мртваја.
Изграђени су од алевритских глина и пескова, локално шљунка, ређе муљевитих
секвенци. Дебљина алувијалних наслага је врло променљива, од једног метра, до десет
метара у приобаљу Саве. Седименти алувиона су по правилу потпуно засићени водом,
са формираном отвореном издани средњег до великог капацитета, меки, стишљиви и
слабо носиви.
Функционална ограничења терена
 Терен је равничарски, са нагибом од 3-5 %;
 Изградња се реализује у алувијалним прашинасто-песковитим седиментима
високе деформабилности, мале носивости, у локалним депресијама често и
муљевитим, неподобним за градњу, са неопходним санацијама тла, као и
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објектима одбране и заштите од високих вода, а у приобаљу од поплавног
таласа;
Водозасићење тла је свуда присутно, нивои вода су непосредно испод
површине терена, на око 1 м дубине, неретко и при површини.

Неопходни услови коришћења терена
 Израда хидротехничких објеката одбране и заштите од високих и
катастрофалних вода, регулација кишних, површинских и подземних вода;
 Израда система фекалне канализације ради санитације простора и загађења;
 Често неопходна нивелација - издизање терена насипањем шљунковитопесковитим гранулатом и рефулационим песком;
 Дренирање терена код уређења и изградње објеката;
 Пројектовање објеката у сеизмичким условима за 70 и 7+0 МЦС сеизмичког
интензитета.
Услови изградње
 Хидротехнички објекти регулације, кишни и фекални колектори и цевоводи,
граде се са нагибима до 3 % и мање, а ослањају се на до јако стишљиво тло;
неопходно је предвидети санационе подлоге, а код објеката великог пречника
предвидети и могућност плитког шипирања; код дубоких ископа потребна је
стабилна заштита разупирањем, талпирањем и шипирањем; терен је потпуно
водозасићен, па је неопходно црпљење вода пумпама капацитета 5-8 л/с;
 Хидротехнички објекти, црпне станице или објекти трансформатора изводиће се
у слабо носивом, јако стишљивом тлу; фундирање се углавном не може
изводити директно, за напоне веће од 100 кН/м2; тампонски слојеви треба да су
од шљунчаног гранулата, са истовременом функцијом дренажног тепиха,
пројектовани за велике напоне са збијеношћу до 30.000 кН/м2; обавезна је
хидротехничка заштита подова најнижих етажа на стални водени ниво;
 Нивелација терена може се изводити рефулацијом, или шљунковитим
гранулатом, са предходном израдом подлоге од каменог набачаја;
 Објекти становања, комуналних услуга, индустрије, јавних и спортских намена,
са напонима већим од 100 кН/м2, темеље се на дубоким темељима, али је
могућа и израда тампона чија се дебљина и збијеност усклађују са напонима у
тлу:
 Саобраћајнице се граде у песковито-прашинастом тлу житке до меке
консистенције, са масивном заменом постељице насипима и тампонима од
грубозрних гранулата;
 Објекти гробља не могу се градити у овом тлу, осим на локалним узвишењима,
изнад нивоа вода мин. 3 м, уколико такве локације постоје;
 Депоније не треба планирати у овом рејону због високог нивоа вода и сталног
водозасићења тла,
 Водоснабдевање у овом рејону могуће је из алувијалних пескова и шљункова,
са више нивоа аквифера, али је потребна деферизација вода.

II 2.4. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И
КАПАЦИТЕТА
Приказ остварених урбанистичких параметара и капацитета за све зоне/намене у
којима је дозвољена изградња објеката се даје кроз следећу табелу:
Зона

А
Б

НАМЕНА
Градски парк
Парк шума са аутохтоним

Површина
зоне
(ха)

Степен
заузет.

Индекс
изгр.

Спратност

БРГП

21.7
81.7

1.5%
1%

0.015
0.01

П
П

3 255
8 170

(м2)
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В
В
Д

екосистемом
Зона око језера без еко насеља
Еколошко туристичко насеље
Објекат полиције

3.1
3.6
0.17

5%
30%
100%

0.05
0.3
2.44

Д
Д
Д
Г
Г
Г
Г
Ђ
И
И

Стари град без објекта полиције
Спомен капела
Плато старог пристаништа
Мотел
Зона код путничког пристаништа
Зона уз Северну трансверзалу
Мешовите намене
Вашариште
Градска пекара са силосима
Управна зграда Еликсир групе

5.34
0.15
1.9
0.19
6.5
26
26.7
13
1.35
1.08

1.5%
6%
10%
68%
10%
35%
35%
0.5%
41%
20,1%

0.015
0.06
0.2
2.04
0.2
1.05
1.05
0.005
1.8
0.42

П
П
Кула П+6
део П,
део П+2
П
П
П+1
П+2
П+1
П+2
П+2
П
П до П+12
П+1

1 550
10 800
4 145
801
90
3 800
3 876
13 000
273 000
280 350
650
24 336
4 342

II 3. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овај план представља основ за издавање информације о локацији, локацијских услова,
формирање грађевинских парцела, израду пројеката парцелације и препарцелације у
складу са правилима овог плана и у складу са Законом о планирању и изградњи
(Службени гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и
145/14).
Препарцелација парцела јавне намене није довољена, изузев за саобраћајне површине
где је могућа парцелација и препарцелација у циљу фазног спровођења при чему свака
фаза треба да буде функционална целина у смислу да се мора повезати са постојећом
односно реализованом саобраћајницом. Кроз израду техничке документације за јавне
саобраћајне површине, у оквиру дефинисане регулације саобраћајнице, дозвољена је
промена нивелета, попречног профила и мреже инфраструктуре.
Није дозвољена промена границе јавне и остале намене. Дозвољена је промена
граница парцела и корекција граница између парцела јавне намене у току даље израде
урбанистичке и техничке документације.
Кроз израду техничке документације за површине јавне намене, у оквиру дефинисаних
зона, дозвољено је планирање нових и промена дефинисаних парцела за објекте
инфраструктуре.
За зону Л: Зона рекултивације је неопходна израда Пројекта санације, рекултивације
и затварања депоније. Део пројекта су и истражни радови на пијезометрима који ће
утврдити степен загађености тла и подземних вода. Након спровођења пројекта
санације, могућа је пренамена у зону Г: Мешовита намена уз правила уређења и
грађења која важе за ту зону.
Изградња нових објеката и реконструкција и доградња постојећих објеката који се
налазе у заштитној зони обале утврде, ширине 50м према брањеном подручју од
ножице насипа, је дозвољена уколико се током израде пројектно-техничке
документације докаже да није угрожена стабилност насипа или отежано његово
одржавање и прибави сагласност надлежног јавног предузећа (Србијаводе).
Пре почетка израде техничке документације за изградњу објеката у кориту реке Саве
као међународног водног пута као и за изградњу објеката од утицаја на безбедност
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пловидбе неопходно је прибавити услове за пројектовање Дирекције за водне путеве,
преко надлежног органа у поступку обједињене процедуре.
Приликом спровођења Плана, потребно је прибавити услове надлежних институција у
циљу спровођења посебних услова који су наведени у појединачним поглављима.
Омогућена је фазна реализација планираних садржаја, али је за изградњу објеката у
зонама А, Б, В, Г, Ђ неопходно да технички услови дефинисани планом буду претходно
реализовани, и то:
- Геолошки и хидрогеолошки истражни радови и израда пројектно-техничке
документације за изградњу каналске мреже и генерално уређење терена
- Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и изградњу црпних
станица
- изградња каналске мреже са истражно-експлоатационим бунарима, по фазама
- чишћење постојећих канала који се повезују са планираним каналима
- реализација и пуштање у рад црпних станица, по фазама
- реализација пројеката генералног уређења терена кроз насипање терена,
озелењавање и реализацију инфраструктурних система и мрежа у складу са
планом
- тамо где је потребно, обезбеђење приступа у смислу саобраћаја и потреба за
паркирањем – изградња саобраћајница и паркинг гаража у дефинисаним зонама

Локације за које се обавезно ради урбанистички пројекат







Грађевинске парцеле у оквиру Зоне А: Градски парк, Зоне Б: Парк-шума са
аутохтоним екосистемом, делу Зоне В: Језеро и Зоне Ђ: Вашариште.
Грађевинске парцеле у Зони Г: Мешовите намене, уколико су веће од 10а или
уколико су парцеле 10а и мање али садрже више од једног објекта на парцели
Еко-туристичко насеље на бази бунгалова у Зони В: Језеро, а на бази
спроведеног конкурса
Градска галерија у Зони Д2: Старо Пристаниште и Меморијална капела
Изградњу садржаја у Зони Л: Зона рекултивације – Дудара након што се стекну
услови за пренамену у Зону Г: Мешовите намене
Недостајућа инфраструктура

У следећим зонама: А: Градски парк, Б: Парк-шума са аутохтоним екосистемом, делу В:
Језеро и Ђ: Вашариште, парцеле се разрађују урбанистичким пројектима, ради
уређења простора и реализације планираних садржаја, а у зависности од потреба
корисника простора. Минимални обухват урбанистичког пројекта је грађевинска
парцела дефинисана овим планом, изузев за следећа подручја где је обавезни
минимални обухват једног УП-а следећи обухват:
 А4 +А5
 А2 + А3 + А6 + Ђ3
 Ђ1 + Ђ2 + А8 + А9
 Б1 + Б3 + Б4
 В1 + Б5 + Б6 + Б7 + Б8
 Б12 + Б13 + Б14 + Б15
У току израде урбанистичког пројекта за површине јавне намене (Зоне А, Б, В и Ђ),
неопходно је извршити валоризацију постојећег зеленила на подручју предметног
урбанистичког пројекта.
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Локације за које се обавезно ради идејно решење и верификује од стране
Комисије за планове:


Парцеле у зони Г: Мешовита намена уколико је парцела површине 10а и мање
са једним објектом

Урбанистички пројекат комплекса са више објеката треба да садржи идејна решења
свих објеката. У случају фазне реализације комплекса, идејна решења објеката у
каснијим фазама морају бити верификована од стране Комисије за планове.

Локације за које је обавезно расписивање јавних архитектонских или
урбанистичких конкурса:




Меморијал логора на Старом граду
Архитектонско-урбанистичко решење еко-насеља поред језера
Градска галерија

Локације за које је препоручено расписивања јавних архитектонских или
урбанистичких конкурса:




Уређење одређених целина у парку или тематских паркова, у складу са
графичким прилогом План грађевинских парцела са смерницама за
спровођење
Решење типских привремених објеката у савапарку (Киоска, покретних тезги и
сл.)
Стадион, мултифункционална арена и други велики спортски објекти и
комплекси у јавној употреби

Локације за које је обавезна израда Програма за постављање монтажних
објеката привременог карактера:







Зона А – Градски парк
Зона Б – Парк-шума са аутохтоним еко-системом
Зона В – Језеро
Зона Д – Културни, меморијални и верски садржаји
Зона Ђ – Вашариште
Зона Е – Обала утврде са речном обалом и реком Савом

Програм постављања монтажних објеката привременог карактера дефинише пројектну
документацију коју је потребно доставити надлежној служби зарад добијања одобрења
за постављање, као и временски рок важења предметног одобрења.
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II 4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР
Саставни део ПДР су следећи графички прилози:
 Документациони део:
o Извод из ПГР Шабац – ревизија
o Катастарско-топографски план са границом обухвата
o Власнички статус
o Постојећа намена површина
o Инжењерско-геолошка карта


1:25000
1:5000
1:5000
1:5000
1:25000

Планирано стање:
o Планирана намена површина (2 листа)
1:2500
o План нивелације и регулације (2 листа)
1:2500
o Попречни профили (6 листова)
1:100
o План водовода (2 листа)
1:2500
o План канализације (2 листа)
1:2500
o План каналске мреже (2 листа)
1:2500
o План електро мреже, ТК мреже, гасовода и вреловода (2 листа)
1:2500
o План поделе на јавно и остало земљиште са предлогом парцелације
1:2500
o Карта спровођења плана
1:2500

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План детаљне регулације "Савапарк" ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева"
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Бр. 351-104/2017-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
__________________________

Немања Пајић
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