ГОДИНА XL

БРОЈ 15.

22. јун 2017.

АКТА СО ВЛАДИМИРЦИ

2016. годину (у даљем тексту: Одлука), износе у
хиљадама динара, и то:

001

I. Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства
(буџетска средства и средства из
осталих извора) ................................................. 374,096

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 93/14-др.закон и 101/16-др.закон) и чл. 77. и
78. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – испр, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15 и
99/16), и чл. 47. ст. 1. тач. 2. Статута општине Владимирци („Службени лист града Шапца и општина:
Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 4/14 - пречишћен текст и 15/15), а на предлог Општинског већа,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ, на седници
одржаној 22.06.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ за 2016. годину
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања и извршени
расходи и издаци буџета општине Владимирци за

II. Укупно извршени текући расходи и издаци (буџетска средства и
средства из осталих извора) ............................ 375,745
III. Разлика укупних прихода и
примања и укупних расхода и издатака (дефицит)...................................................... -1,649
Члан 2.
У Билансу стања на дан 31. децембра 2016.
године (Образац 1), утврђена је укупна актива у
износу од 252.485 хиљада динара и укупна пасива у
износу од 252.485 хиљада динара.
Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1.
јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 2),
утврђени су буџетски суфицит и кориговани вишак
прихода – суфицит на нивоу свих извора финансирања:
у хиљадама динара

Опис
1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
3. Вишак прихода – буџетски суфицит (ред. бр. 1 – ред. бр. 2)
Кориговање вишка прихода – буџетски суфицит:
– део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за
покриће расхода и издатака текуће године
– део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и
издатака текуће године
– износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита
– износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће
године
– утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за
отплату обавеза по кредитима
– утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за
набавку финансијске имовине

Извршено у
2016.
374096
372402
1694

6720

3343
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4. Кориговани вишак прихода – суфицит
5.Вишак прихода и примања – суфицит (за пренос у наредну годину)
- Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину
- Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину
Утврђени суфицит из става 1. овог члана коригован за одливе за исплаћена средства у обрачуну корекцију новчаних одлива (Образац 4.) као и за
пренета а неутрошена средства за покриће текућих
трошкова из ранијих година износи 5486 хиљада
динара.
Суфицит коригован на начин из става 2. овог
члана у износу од 5486 хиљада динара, преноси се
у наредну годину и састоји се из:
– дела вишка прихода – у износу од 2229 хиљада
динара који је наменски опредељен за покриће ра-

5071
5071
5071

схода куповине кућа и набавке грађевинског материјала за интерно расељена лица - наменски рачун
УНХЦР Владимирци;
– дела вишка прихода – у износу од 3257 хиљада
динара за покриће текућих расхода на нивоу директних и индиректних корисника буџета;
Члан 4.
Буџетски суфицит (дефицит), и укупни фискални
резултат буџета утврђени су:
у хиљадама динара

1
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Текући приходи:
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне
добитке
1.2. Порез на добра и услуге
1.3. Остали порески приходи
2. Непорески приходи, од чега:
– наплаћене камате
– накнада за коришћење простора и
грађевинског земљишта
3. Меморандумске ставке за рефундацију
расхода из претходне године
4. Донације
5. Трансфери
Примања од продаје нефинанисјске
имовине
Сопствени приходи буџетских
корисника
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Текући расходи:
1. Расходи за запослене
2. Коришћење услуга и роба
Употреба основних средстава
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи

Економска
класификација
2

%
Остварено/
План
5

Планирано

Остварено

3

4

7
71

382436
382436
145881

374096
374096
139728

97,82%
97,82%
95,78%

711

95669

93059

97,27%

714
712+713+716
+719
74
7411

10651

9979

93,69%

39561

36690

92,74%

24792
448

22063
353

88,99%
78,79%

7415

24344

21710

89,18%

0

299

0
211763

0
212006

0

0

389093
363924
88701
140956
500
1793
19129
39300
21665

372402
348169
96712
134971
413
696
17411
29472
19499

771
731+732
733
8

4
41
42
43
44
45
47
48+49

100,11%

95,71%
95,67%
109,03%
95,75%
82,60%
38,82%
91,02%
74,99%
90,00%
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7. Текући трансфери и дотације
8. Капитални трансфери и дотације
Остале донације, дотације и трансфери
Издаци за нефинансијску имовину
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ
ДЕФИЦИТ) (I–II)
IV. Издаци за набавку финансијске
имовине
V. Отплата главнице
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
1.1. Отплата главнице домаћим јавним
финансијским институцијама и пословним
банкама
1.2. Отплата главнице осталим
кредиторима
2. Отплата главнице страним кредиторима
Б. УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (III-IVV)
В. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
VI. Примања по основу продаје
финансијске имовине
VII. Примања од задуживања
1. Примања од домаћих задуживања
1.1. Задуживање код јавних финансијских
институција и пословних банака
1.2. Задуживање код осталих кредитора
2. Примања од иностраног задуживања
VIII. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V)
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4631+4641
4632+4642
465
5

44560
0
7320
25169

39538
2296
7161
24233

97,83%
96,28%

(7+8) – (4+5)

-6657

1694

-25,45%

0

0

61
611

3343
3343

3343
3343

100,00%
100,00%

6113 + 6114

3343

3343

100,00%

-10000

-1649

16,49%

3343

3343

100,00%

62

88,73%

6111 + 6112
+ 6115 + 6116
+ 6117 + 6118
+ 6119
612

92
91
911
9113 + 9114
9111 + 9112 +
9115 + 9116 +
9117 + 9118 +
9119
912

Буџетски суфицит, као разлика између укупног
износа текућих прихода, примања остварених по
осно/ву продаје нефинансијске имовине и укупног
износа текућих расхода и издатака за набавку
нефинансијске имовине, утврђује се у износу од 1694
хиљаде динара. Укупни фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине у износу од 3343 хиљаде
динара и одлива по основу датих кредита и набавке
финансијске имовине, утврђен је у износу од 1649
хиљада динара.
Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016.
године (Образац 3), утврђенa су примања по свим
изворима финансирања у износу од 0 динара и
укупни издаци у износу од 27576 хиљада динара.
Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.
јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 4),

утврђени су укупни новчани приливи од 374096
хиљада динара, и укупни новчани одливи од 375745
хиљада динара. Кориговани новчани одливи за
исплаћена средства у обрачуну износе 376104 хиљаде
динара. Салдо готовине на дан 01.01.2016. године
износи 7494 хиљаде динара, Салдо готовине на дан
31.12.2016. године износи 5486 хиљада динара.
Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета у периоду 1.
јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 5),
утврђена је укупна разлика (мањак новчаних прилива)
од 1649 хиљада динара, између укупних текућих
прихода и примања и укупних расхода и издатака.
Члан 8.
Укупно планирани и остварени текући приходи и
примања буџета општине у укупном износу од
374.096 хиљада динара према економским класификацијама утврђени су у следећим износима:
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у хиљадама динара
Економска
класификација
1
7
71
711
711111
711120
711143
711145
711146
711147
711148
711181
711183
711184
711190
712

Врста прихода
2
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
Порез на доходак, добит и капиталне
добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних
делатности
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп
покретних ствари по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе
Порез на приходе од пољопривреде и
шумарства
Порез на земљиште
Порез на приходе од непокретности по
решењу Пореске управе
Самодоприноси према зарадама
запослених
Самодоприноси из прихода пољопривреде
и шумарства
Самодоприноси из прихода лица која се
баве самосталном делатношћу
Порез на друге приходе
Порез на фонд зарада

3
382436
145881

Остваре
ње у
хиљадам
а
4
374096
139728

95669

План у
хиљадам
а

%
Остваре
но /План

Разлика

5
97,82%
95,78%

6
-8340
-6153

93059

97,27%

-2610

75359

74859

99,34%

-500

10173

9408

92,48%

-765

0

0

116

121

104,31%

5

-36

-38

105,56%

-2

72

50

69,44%

-22

147

172

117,01%

25

3

3

100,00%

0

85

84

98,82%

-1

1

1

100,00%

0

9749
0

8399
0

86,15%

-1350
0

0

0

0

713

– порез на фонд зарада осталих
запослених
Порез на имовину

31310

29161

93,14%

-2149

713120
713310
713420
713611
714

Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције
Порез на акције на име и уделе
Порез на добра и услуге

26638
251
4407
14
10651

23973
281
4893
14
9979

90,00%
111,95%
111,03%
100,00%
93,69%

-2665
30
486
0
-672

161

153

95,03%

-8

7986

7709

96,53%

-277

2

2

100,00%

0

66

71

107,58%

5

0

0

2436

2044

712112

714431

714513
714514
714543
714547
714562

Комунална такса за коришћење рекламних
паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на
објектима и просторима који припадају
јединици локалне самоуправе (коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и сл.)
Комунална такса за држање моторних
возила
Годишња накнада за моторна возила,
тракторе и прикључна возила
Накнада за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта
Накнада за загађивање животне средине
Посебна накнада за заштиту и
унапређивање животне средине

0

0
83,91%

-392
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716
716111

716112
73
733
733151
733154
74
741
741151
741511
741522
741526
741531
741534
742
742126

742155
742251
742253
742255
742351
743
743324

743924
745
745151
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Други порези
Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору
Комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на
објектима и просторијама који припадају
јединици локалне самоуправе
Донације и трансфери
Трансфери од других нивоа власти
Ненаменски трансфери од Републике у
корист нивоа општина
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина
ДРУГИ ПРИХОДИ
Приходи од имовине
Приходи буџета од камата на средства
консолидованог рачуна трезора укључена у
депозит банака
Накнада за коришћење минералних
сировина и геотермалних извора
Средства остварена од давања у закуп
пољопривредног односно пољопривредног
земљишта у државној својини
Накнада за коришћење шума и шумског
земљишта
Комунална такса за коришћење простора
на јавним површинама
Накнаде за коришћење грађевинског
земљишта
Приходи од продаје добара и услуга
Накнада по основу конверзије права
коришћења у право својине
Приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности у општинској
својини које кориснте општине и индиректни корисници њиховог буџета
Општинске административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта
Такса за озакоњење објеката у корист
нивоа општина
Приходи које својом делатношћу остваре
органи и организације општине
Новчане казне и одузета имовинска
корист
Приходи од новчаних казни за прекршаје,
предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима
Приходи од увећања целокупног пореског
дуга који настаје као последица принудне
наплате
Мешовити и неодређени приходи
Oстали приходи у корист нивоа општина

Страна 5

8251

7529

91,25%

-722

8251

7529

91,25%

-722

0

0

211763
211763

212006
212006

100,11%
100,11%

243
243

208117

207143

99,53%

-974

3646

4863

133,38%

1217

24792
8553

22063
7076

88,99%
82,73%

-2729
-1477

448

353

78,79%

-95

5468

4476

81,86%

-992

1022

969

94,81%

-53

255

257

100,78%

2

0

39

1360

982

72,21%

-378

8196

9448

115,28%

1252

24

23

95,83%

-1

5132

5290

103,08%

158

1

1

100,00%

0

52

50

96,15%

-2

1473

1617

109,78%

144

1514

2467

162,95%

953

2501

2515

100,56%

14

2499

2513

100,56%

14

2

2

100,00%

0

5542

3024

54,57%

-2518

5542

3024

54,57%

-2518

0

39
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771111
812
812151

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
Примања од продаје покретне имовине
Примања од продаје покретних ствари у
корист нивоа општине
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

Број 15

0

299

0,00%

299

0

299

0,00%

299

0

299

299

0

0

0

0

0

382436

374096

97,82%

-8340

Члан 9.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета у износу од 375745 хиљада динара, по основним
наменама, утврђени су у следећим износима, и то:
ОПИС
1
4
41

2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за запослене

411
412
413
414
415
416
417
418
42

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Посланички додатак
Судијски додатак
Коришћење услуга и роба

421
422
423
424
425
426

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација и употреба средстава за
рад

43
431
44
441
444
45
451
46
463
464
465

Амортизација некретнина и опреме
Отплата камата и пратећи трошкови
задуживања
Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Донације, дотације и трансфери
Текући трансфери осталим нивоима
власти
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Остале донације, дотације и трансфери

План у
хиљадам
а
3
363924
88701

Изврше
ње
4
348169
96712

%
Извршен
о /План
5
95,67%
109,03%

Разлика
6
-15755
8011

68007
12091
3120
491
4116
876
0
0
140956

75200
13391
3077
538
3683
823
0
0
134971

110,58%
110,75%
98,62%
109,57%
89,48%
93,95%

95,75%

7193
1300
-43
47
-433
-53
0
0
-5985

20171
940
35564
8336
42986
32959

20039
1693
32382
7315
42700
30842

99,35%
180,11%
91,05%
87,75%
99,33%
93,58%

-132
753
-3182
-1021
-286
-2117

500

413

82,60%

-87

500

413

82,60%

-87

1793

696

38,82%

-1097

53
1740
19129

53
643
17411

100,00%
36,95%
91,02%

0
-1097
-1718

19129

17411

91,02%

-1718

51880

48995

94,44%

-2885

31700

28998

91,48%

-2702

12860

12836

99,81%

-24

7320

7161

97,83%

-159
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47
472
48
481
482
483
484
485
49
499
5
51
511
512
515
54
541
6
61
611
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Социјално осигурање и социјална
заштита
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Остали раходи
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнаде штете за повреде или штету
нанету услед елементарних непогода
Накнада штете за повреде или штету
нането од стране државних органа
Резерве
Средства резерве
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Природна имовина
Земљиште
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Отплата главнице
Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

Страна 7

39300

29472

74,99%

-9828

39300
19735
13241
744
4250

29472
19499
13396
241
4020

74,99%
98,80%
101,17%
32,39%
94,59%

-9828
-236
155
-503
-230

1500

1416

94,40%

-84

0

426

426

1930
1930
25169
21569
11292
9459
818
3600
3600

0
0
24233
21283
11241
9166
876
2950
2950

96,28%
98,67%
99,55%
96,90%
107,09%
81,94%
81,94%

-1930
-1930
-936
-286
-51
-293
58
-650
-650

3343

3343

100,00%

0

3343
3343
392436

3343
3343
375745

100,00%
100,00%
95,75%

0
0
-16691

Члан 10
Анализа извршења капиталних пројеката у 2016. години:
Пројекат "Стратешко просторно и урбанистичко планирање "
Редни
број

Конто
3. ниво

Опис конта

1

511

Зграде и
грађевински
објекти

Извор
Опис извора
финансирања
1

Приходи из
буџета

План

Извршење

5600000

5371046,72

План

Извршење

5283648,
4

5462078,46

План

Извршење

3600000

2949821,53

%
Извршено
/План
95,91%

Разлика

228953,28

Образложење:
Пројекат "Асфалтирање путне мреже
Редни
број

Конто
3. ниво

Опис конта

1

511

Зграде и
грађевински
објекти

Извор
Опис извора
финансирања
1

Приходи из
буџета

%
Извршено
/План

Разлика

103,38% -178430,06

Образложење:
Пресвлачење дела локалних путева асфалтним застором
Пројекат "Земљиште "
Редни
број

Конто
3. ниво

1
541
Образложење:

Опис конта

Земљиште

Извор
Опис извора
финансирања
1

Приходи из
буџета

%
Извршено
/План
81,94%

Разлика
650178,47

Откуп земљишта на територији општине Владимирци - одузето земљиште искоришћено за плацеве
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I. ПОСЕБАН ДЕО

Број 15

општине Владимирци, нa свojoj сeдници oдржaнoj
дaнa 22.06.2017. гoдинe, дoнeлa je:

Члан 11.
Преглед текућих расхода и издатака по организационој, програмској, функционалној и економској
класификацији сви по изворима финансирања, као и
преглед остварења прихода по изворима финансирања за период 1.1 – 31.12. 2016. године дати су у
прилогу и саставни су део ове Одлуке.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
У саставу завршног рачуна буџета општине садржи:
Биланс стања на дан 31.12.2016. године (Образац 1),
Биланс прихода и расхода у периоду 1.1.2016. до
31.12.2016. године (Образац 2), Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 1.1.2016.
до 31.12.2016. године (Образац 3), Извештај о новчаним токовима у периоду 1.1.2016. до 31.12.2016.
године (Образац 4) и Извештај о извршењу буџета у
периоду 1.1.2016. до 31.12.2016. године (Образац 5),
на основу којих је сачињена ова Одлука, оверени су
и архивирани у Општинској управи.
Извештај о извршењу буџета у периоду 1.1.2016.
до 31.12.2016. године, који је саставни део ове Одлуке,
сачињен је на основу Обрасца 5, уз корекцију истог
за пренети вишак прихода.
Извештаји о коришћењу средстава из текуће и
сталне буџетске резерве за период 1.1.2016. до
31.12.2016. године и извештај екстерне ревизије о
финансијским извештајима за период 1.1.2016. до
31.12.2016. године саставни је део ове Одлуке.
Поменути Извештаји из става 3. овог члана дати
су уз Одлуку као Прилози.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 400-15/17-I, од: 22.06.2017. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

002
Нa oснову члана 25, 35 и 216. став 4, Закона o
планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,
81/09 испр, 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.
УС, 50/13-одл. УС, 98/13 - одл. УС, 132/14 и 145/14),
Просторног плана РС ("Сл. гласник" бр.88/10) и
Стa/тутa општине Владимирци (“Службeни лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева” бр.4/14- преч. текст и 15/15), Скупштинa

ИЗМЕНЕ
И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
НАСЕЉЕ ВЛАДИМИРЦИ
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
I ОПШТИ ДЕО
I 1. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду Измене и допуне Плана
генералне регулације за насеље Владимирци (у
даљем тексту ИД ПГР) садржан је у одредбама:
•
Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09, 81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11,
121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. УС,
132/14 и 145/14)
•
Правилника о садржини, начину и поступку
израде 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),
•
Стaтутa општине Владимирци (“Службeни
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева” бр.4/14- преч. текст и 15/15),
•
Одлуке о изради Измене и допуне плана
генералне регулације за насеље Владимирци ("Сл
лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци
и Коцељева" број 28/16),
•
Одлуке да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину за Измене и допуне
плана генералне регулације за насеље Владимирци
("Сл лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" број 28/16).
I 2. ПЛАНСКИ ОСНОВ И ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ШИРЕГ
ПОДРУЧЈА
Плански основ за израду ИД ПГР је садржан у
одредбамa Плана генералне регулације насеља
Владимирци (“Сл. гласник града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 7/15).
Према Плану генералне регулације за насеље
Владимирци, графички прилог "Планирана намена
површина и типичне насељске целине и зоне" ("Сл.
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева” брoj 7/15), за парцеле у обухвату ИД ПДР
дефинисана је намена површина: Тз5: комерцијалне
делатности. Извод из плана се налази у графичком
делу елабората.

Број 15

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

ТЗ 5

Страна 9

КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
У oвим зoнaмa je мoгућa: зaнaтскa прoизвoдњa, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa
oпштe дeфинисaнoм. Пословни простор је обавезан у оквиру приземља објеката. Становање је дозвољено
али максимално једна стамбена јединица или апартманско становање у оквиру пословног комплекса. Дозвољава се употреба обновљивих видова енергије енергије унутар комплекса за производне и енергетске
потребе, уколико се прибаве и друга потребна одобрења.
Услови за изградњу ћe сe дeфинисaти Локацијском дозволом / локацијским условима на основу одредби
овог Плана, пoд услoвoм дa сe приликoм oбaвљaњa прoизвoдњe нe мoгу вршити штeтнe eмисиje нa oкoлину,
с oбзирoм дa сe oвe пaрцeлe нaлaзe у стaмбeним зoнaмa или у њиховој нeпoсрeднoj близини.
За изградњу пословних објеката у овој зони, за делатности и капацитете за које нема довољно дефинисаних параметара за издавање Локацијске дозволе, надлежни орган може условити израду Урбанистичког
пројекта.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
нaмeнa oбjeкaтa

Сектор А: Пољопривреда, шумарство и рибарство; Сектор Б: Рударство, искључиво
Б.08 Остало рударство; Сектор Ц: Прерађивачка индустрија, сем: Ц.19 Производња
кокса и деривата нафте, Ц.24. производња основних метала; Сектор Д: Снабдевање
електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом; Сектор Е: Снабдевање водом;
управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне
активности, сем: Е.38.2 Третман и одлагање отпада, Е.38.3 Поновна употреба материјала, Сектор Ф: Грађевинарство; Сектор Г: Трговина на велико и трговина на мало;
поправка моторних возила и мотоцикала, Сектор Х: Саобраћај и складиштење; Сектор
И: Услуге смештаја и исхране; Сектор Ј: Информисање и комуникације; Сектор К:
Финансијске делатности и делатност осигурања; Сектор Л: Пословање некретнинама;
Сектор М: Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Сектор Н: Административне и помоћне услужне делатности; Сектор: О: Државна управа и одбрана; обавезно
социјално осигурање; Сектор П: Образовање; Сектор Q: Здравствена и социјална заштита; Сектор Р: Уметност, забава и рекреација; Сектор С: Остале услужне делатности
сем 96.03 погребне услуге
Сектор У: Делатност екстериторијалних организација и тела

прaвилa
пaрцeлaциje

Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у типичним цeлинaмa. Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo дeфинишe
урбaнистичким плaнoм. Постојеће парцеле чија је површина мања од дефинисаних се
задржавају уколико се налазе у грађевинском подручју насеља.
минимaлнa пoвршинa пaрцeлe

10 a

минимална ширинa фрoнтa

11 m

приступи
пaрцeлaмa

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене
минимaлнe ширинe 4,0 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe
вoзилa.

услoви зa изгрaдњу
oбjeкaтa

пoдзeмнe eтaжe

Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене. Приликом изградње, морају
се применити савремени системи хидроизолације, у складу са
геомеханичким својствима терена.

индeкс зaузeтoсти
пaрцeлe

50%

Максимални индекс
изграђености

2

грaђeвинскe линиje

У графичком прилогу План нивелације и регулације су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње
нових објеката(осим ако се израдом Плана детаљне регулације
другачије не утврди).

удaљeнoст oд мeђa
и сусeдa (за нове
објекте)

Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5 m удaљeн oд oбjeкaтa нa
сусeдним пaрцeлaмa (1 и 4 m oд сусeдних мeђa). Укoликo je
oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1 m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaр-
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цeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им
пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa/кoрисникa
сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу.
крoвoви
пoткрoвљa
oдвoђeњe
aтмoсфeрских вoдa
спрaтнoст
пaркирaњe

Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд
нajвишe 40°.
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6m.
Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje
дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.
Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+2+Пк.

Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пословних oбjeкaтa пo
прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe
jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa 70m2 кoриснoг прoстoрa.
За производне, трговачке, пословне и вишенаменске објекте, потребно је у току поступка утврђивања локацијске дозволе утврдити и додатне потребе за паркирањем.
При томе треба водити рачуна о очекиваном броју посетиоца, о броју и структури
запослених, јавном саобраћају и сл.
На јавним паркиралиштима за аутомобиле инвалида треба обезбедити најмање 5%
паркинг места од укупног броја а најмање 1 паркинг место на паркинзима са мање од
20 места.

урeђeњe слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe свaкe
пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe
мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти
извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.
Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20%
пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг.

интeрвeнциje нa
пoстojeћим
oбjeктимa

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa.

изгрaдњa других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe
нaмeнe (мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни
oбjeкти и сл.).

пoмoћни oбjeкти

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao
зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 m2.

oгрaђивaњe
пaрцeлa

Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 cm. Oгрaдe
прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe. Уколико на суседној парцели постоји
стамбени објекат са прозорским отворима, нова ограда не може угрозити њихову
инсолацију.

пoсeбни услoви

Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa саобраћајницама. За парцеле које се
налазе непосредно уз верске објекте, примењују се и посебни услови који су дефинисани за зону ТЗ 9.

oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa".У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe
и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина
алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.).
Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр.
искључиво радна зона) под условом да се претходно прибави сагласност непосредног
суседства у гравитационој зони од минимално 100 m а затим изради урбанистички план
или урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки елаборат.
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I 3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
У простору обухва плана, према постојећем режиму коришћења земљишта, издвајају се следеће
целине:
• подручје зоне пословања (две парцеле у оквиру границе ИД ПГР),
•

неизграђено земљиште.

Постојеће стање намене површина, унутар
границе обухвата ИД ПГР је приказано графичким
прилогом елабората.
II ПЛАНСКИ ДЕО
II 1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Концепција уређења ИД ПГР се заснива на дефинисању услова за изградњу радне зоне широких
намена површина која треба да представља стратешки
и значајан потенцијал, како насеља Владимирци,
тако и целе општине. Приликом израде урбанистичког
решења, настојало се да се дефинишу урбанистичке и
планерске мере које омогућавају изградњу мултифункционалних објеката индустрије и пословања уз
максималну заштиту осталих насељских функција.
Дефинисањем нових правила уређења и правила
грађења, створиће се додатни предуслови за изградњу комплекса пословних и других објеката у оквиру
обухваћене површине, као и сви други услови у складу са законом.
Овакав концепт омогућава значајно подизање
потенцијала целог насеља, како у границама општине Владимирци тако и на регионалном/републичком
нивоу.
Измена урбанистичког плана се састоји у промени
намене зоне комерцијалне делатности у зону индустрије у четири насељска блока а допуна плана се
састоји у допуни плана регулације нивелационим
котама у зони обухвата блока 1, за који је накнадно
прибављен ажуран катастарско-топографски план.
II 1.2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
Границом обухвата ИД ПГР су обухваћене катастарске парцеле у КО Владимирци, број:
• Блок 1 – 2/1, 4/2, 9, 11, 12, 17, 99/2, 98, 97/1,
92, 91, 88, 87, 45, 43, део 44, 51, 38, 37, 9, 5.
•

Блок 2 – 102/7, 102/10, 102/1, 22/2.

•

Блок 3 – 67, 68, 69.

•

Блок 4 – 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 175, 174/1.

Укупна површина обухвата ИДПГР је око 25,50 ha.
II 1.3. НАМЕНА ПОВРШИНА
Основна подела по намени се односи на дефинисање намена јавног грађевинског земљишта и
намена осталог грађевинског земљишта.
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Грађевинско земљиште јавне намене у оквиру
предложене границе, по намени, чине:
• Саобраћајне површине: колске, пешачке, бициклистичке и стационарне саобраћајне површине.
Саобраћајнице су планиране према условима и стандардима који су важећи за планирање и пројектовање
ове врсте инфраструктурних објеката. Саобраћајна
матрица је у регулационом смислу у потпуности у
складу са саобраћајном матрицом која је планирана
планом генералне регулације. Планирана регулација
је допуњена нивелационим котама у оквиру блока
број 1.
• Површине инфраструктурних објеката: Планом су опредељене парцеле / површине намењене
постојећој и евентуалној изградњи нових инфраструктурних мрежа и објеката (објеката од јавног интереса): трафо-станице, црпних станица и сл.
На делу осталог грађевинског земљишта у сва
четири блока, дефинисана је намена Тз9: радне
(индустријске) зоне
У складу са дефинисаним урбанистичким параметрима и корективним факторима, могу се очекивати
следеће максимално развијене површине: индустрија: максимална површина зоне у обухвату ИД
2
ПГР 25,5 hа, максимална изграђеност 138.000 m .
Максималне изграђености су дефинисане на
основу максимално дефинисаних коефицијената плана
генералне регулације. С обзиром на остале релевантне факторе (демографске пројекције, позицију
насеља у мрежи насеља, могућност формирања
отворених радних простора типа отворених складишта, могућности увођења компатибилних намена
типа спорта и рекреације и др), ове грубе пројекције
су нереалне и тешко достижне. До привођења
намени, земљиште се може користити за пољопривредну производњу.
Доминантна намена површина је приказана на
графичком прилогу „План намене површина“.
II 1.4. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
II 1.4.1. Cаобраћај
Саобраћајна мрежа која је дефинисана основним
планским документом у смислу траса планираних
саобраћајница, њихових регулационих ширина и
попречних профила је задржана без измена. Регулационо и нивелационо решење саобраћајне инфраструктуре је преузето из Плана генералне регулације
насеља Владимирци ("Сл.гласник града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева", број
7/15) за који су прибављени услови и сагласност ЈП
"Путеви Србије" број 953-5787/14-3 од 03.12.2014.
године.
У оквиру дела блока 1 се овим планом дефинише
недостајућа нивелација саобраћајница,а обухваћен
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је и део деонице државног пута IIA реда број 140
Звезд - Владимирци - Лојанице,ознаке 14002 према
Уредби о категоризацији државних путева ("Сл.
гласник РС", број 105/2013, 119/2013 и 93/2015) и
према Референтном систему мреже државних путева Републике Србије на стационажи од km 6+643 до
km 6+993 у смеру раста стационаже. Планирана
нивелација је приказана на посебном графичком
прилогу.
Планирана траса саобраћајница је дефинисана
у простору геодетским координатама осовинских и
темених тачака и карактеристичним попречним профилима а нивелациони положај саобраћајница је
дефинисан котама нивелете на осовинским тачкама.
Нивелационо и регулационо решење саобраћајних
површина, дефинисано је графичким прилогом "План
нивелације и регулације" са карактеристичним попречним профилима саобраћајница са ознакама осовинских и темених тачака, геодетским координатама
осовинских и темених тачака и котама нивелете.
Пaркирaњe путничких и тeрeтних вoзилa обезбедити у оквиру сопствених парцела, и то:
Табела 1: Нoрмaтиви зa прoрaчун пoтрeбнoг
брoja пaркинг мeстa
Нaмeнa

брoj
пaркинг
мeстa

jeдиницa

Aдминистрaтивнe
устaнoвe
Пoштe
Рeстoрaни и
кaфaнe

1 пм

80 m БРГП

1 пм

40 - 60 m БРГП

1 пм

4 - 8 стoлицa

Спoртскa хaлa

1 пм

10 - 14
глeдaлaцa

1 пм

65 m БРГП

1 пм

5 - 10 сeдиштa

1 пм

20 зaпoслeних

Пoслoвни oбjeкти
(комерцијални)
Дoм културe
Пословни oбjeкти
(производни и
складишни)

2

2

2

*Напомена: у случају добијања децималног броја
код потребе обезбеђења паркинг места, примењује
се матаматичко правило заокруживања, до 0,5 на
мањи број а од 0.51 на већи број.
Свако треће паркинг место треба да буде озелењено.
II 1.4.2. Водовод и канализација
Планиране мреже и објекти водовода и канализације су дефинисани графичким плилогом плана.
Трасе, профили и коридори који су дефинисани
основним планским документом се задржавају без
измене и допуне.
II 1.4.3. Електроенергетика
Планиране мреже и објекти електроенергетике су
дефинисани графичким плилогом плана. Трасе, објекти
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и коридори који су дефинисани основним планским
документом се задржавају без измене и допуне.
II 1.4.4. Телекомуникације и КДС
Планиране мреже и објекти електроенергетике су
дефинисани графичким прилогом плана. Трасе, објекти
и коридори који су дефинисани основним планским
документом се задржавају без измене и допуне.
II 1.4.5. Зелене површине јавне намене
У оквиру регулације појединих планираних саобраћајница (профил 7-7), дефинисани су потези у
којима је обавезно формирање зелених трака и
дрвореда. При избору садница дати предност аутохтоним врстама (мин. 50% врста) које су прилагођене
локалним педолошким и климатским условима. Могуће је користити егзоте за које је потврђено да се
добро адаптирају датим условима средине, а при
том нису инвазивне и одређени проценат пажљиво
одабраних зимзелених (четинарских) врста.
II 1.4.6. Систем за евакуацију отпада
За евакуацију комуналног отпада предвидети
судове – контејнере на парцелама и комплексима у
новим зонама. Локације одредити, кроз израду одговарајуће техничке документације, уз регулације основних
саобраћајница, као издвојене нише са упуштеним
ивичњаком, тако да максимално ручно гурање контејнера не буде веће од 15m, по равној подлози са
успоном до 3%. Судови се могу сместити и у унутрашњости комплекса, дуж интерних саобраћајница чија
минимална ширина не може бити мања од 3.5 m за
једносмерни и 6 m за двосмерни саобраћај, са могућношћу окретања возила габарита 8.6x2.5x3.5m и
осовинским притиском од 10 t. У оквиру контејнерских места могуће је вршити примерну селекцију
отпада (посебни контејнери за папир, метал и сл).
Индустријски и други отпад који настаје у процесу
производње је потребно сакупљати, третирати и
отпремити са сваке појединачне локације у складу са
позитивним законским прописима за сваку појединачну врсту отпада.
У оквиру блока 1 је могуће определити локацију
за одлагање зеленог отпада - био-масе и компостилиште био масе под условом да се за компостирање
изабере поступак који не производи неугодне
мирисе.
II 1.5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЗАШТИТЕ
ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
II 1.5.1. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту природног и културног наслеђа
У оквиру обухвата границе ИДПГР, нема евидентираних нити проглашених добара природног и
културног наслеђа.
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II 1.5.2. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту животне
средине

3. Линијски извор чини велики број извора загађивања, малог интезитета, распоређених у линију.

II 1.5.2.1. Концепција заштите животне средине

На основу напред наведеног, посебна пажња у
Плану генералне регулације посвећена је у проналажењу најпогоднијих решења за најважнија питања и
проблеме заштите животне средине: решење инфраструктуре којима ће се обезбедити водоснабдевање,
реконструкција постојеће канализационе мреже,
решавање проблема санитарно-фекалних отпадних
вода насеља (реализација централног постројења за
пречишћавање санитарно-фекалних вода), решења
за радне и индустријске зоне у циљу обезбеђења
заштите ваздуха, вода и земљишта и у том контексту
реализација уређаја за предтретман отпадних технолошких вода пре упуштања у коначни реципијент,
просторно издвајање делатности које могу угрозити
становање у стамбеним зонама (буком, прашином,
мирисима и сл), решавање проблема и даљег третмана комуналног отпада у складу са опредељењем
локалне управе за рационално управљање отпадом
у оквиру региона за управљање отпадом (сакупљање, транспорт, третман, рециклажа, поновна употреба
и одлагање), смањење нивоа буке у насељу, посебно
у радним зонама и деловима насеља кроз који
пролазе магистрални и регионални путни правци,
дефинисање заштитних зона и појасева (око насеља,
изворишта, инфраструктурних коридора), валоризација
и максимално очување пољопривредног земљишта,
успостављање мониторинга (праћење стања животне средине).

Концепција заштите животне средине је урађена
на основу процене стања животне средине, питања
из домена заштите животне средине која су релевантна за ПГР насеља Владимирци и која су разматрана у току израде Стратешке процене утицаја на
животну средину ППО Владимирци (ЈУП "План" и
"Expert engineering" Шабац, 2014.) која је саставни
део тог Плана а самим тим се уграђује и у његове
измене и допуне. Кроз анализу постојећег стања,
валоризацију потенцијала и ограничења и дефинисања приоритета, констатовано је да приоритет у
решавању проблема на територији општине представљају мере за решење: комуналних проблема (управљање отпадом, водоснабдевање, канализација,
пречишћавање отпадних вода и др.), саобраћајних
проблема, привредног развоја са активирањем индустријске производње, систем зеленила и заштита
животне средине. Ове функције захтевају унапређење, тако да је највећа пажња у ПГР посвећена
управо њима. Основна питања заштите животне средине заступљена у припреми циљева генералног
плана насеља Владимирци, произашла су из анализе извора загађивања животне средине и то самог
насеља као извора загађивања, постојећих и планираних производних погона и производних активности
у оквиру обухвата плана и извора загађивања у
пољопривреди и пољопривредној производњи.
С обзиром да се овом изменом и допуном урбанистичког плана мења намена комерцијалне редне
зоне у индустријску (еколошки неповољнију), са
ширим спектром могућих делатности, концепт заштите
животне средине је заснован на дефинисању јасних
поступака сваког појединачног инвеститора приликом
спровођења урбанистичког плана.
Извори загађивања у обухвату ИДПГР могу се
поделити на: Енергетске изворе, које чине првенствено индивидуална ложишта; Саобраћај као
мобилни извор загађивања; Погони из области пољопривредне производње и прераде пољопривредних
производа као и други производни капацитети за
експлоатацију, прераду и обраду; трговинске радње,
објекти услужне делатности и сл. У односу на геометријски распоред у простору извори се могу поделити
на три групе:
1. Тачкасти извори су они где са неке мале површине долази до емисије значајних количина загађујућих материја. То би на пример био димњак неког
погона за прераду или неке котларнице, чија је
површина отвора релативно мала,
2. Површински извори се карактеришу приближно равномерно распоређеним малим изворима
загађивања. У ове изворе на пример површина насеља под кућама у којима су индивидуална ложишта.
Због овога се читава површина насеља посматра као
јединствени извор велике површине,

ИД ПГР, као и основним планским документом, се
предвиђају активности и делатности које се пре
свега, у оквиру радних зона, односе на складиштење
робе широке потрошње (магацини малопродајних
објеката), и на производна постројења и на објекте
мале привреде, као и на пословни простор. Овакве
активности не проузрокују озбиљна загађења и нису
прекограничне природе. Самим тим, Стратешка процена утицаја није разрађивала прекограничне стандарде
квалитета животне средине. Обзиром на планиране
и одабране производне погоне а самим тим и
технологије, нису разматрана јонизујућа и нејонизујућа зрачења. Као извори нејонизујућег зрачења на
предметном простору могу се евидентирати трафостанице, које не представљају објекте који нарушавају
животну средину у већем обиму. Затим, постоје и
високонапонски електрични водови и антенски системи
базних станица мобилне телефоније, њихов утицај на
квалитет животне средине такође је у друштвено
прихватљивим границама. Поред тога, нису разматрана ни питања везана за угрожавање и заштиту
животне средине за објекте за које је у претходном
периоду издат акт о урбанистичким условима, као и
решења о сагласности на претходну и детаљну
анализу у оквиру којих су предвиђене све потребне
мере за заштиту животне средине.
На основу захтева и циљева у погледу заштите
животне средине наведеним у плановима и програмима и на основу циљева из планова и секторских
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докумената и стања животне средине на подручју
Општине и идентификованих питања заштите животне средине релевантних за План генералне регулације а самим тим и за његову измену и допуну,
дефинисани су следећи релевантни општи циљеви
стратешке процене: сагледавање и смањење загађења животне средине сагласно општим тендецијама у
свету (управљање квалитетом ваздуха, заштита од
буке, управљање водама, заштита и коришћење
земљишта, управљање отпадом; уравнотежено коришћење простора и активирање нових зона за
привређивање уз поштовање критеријума заштите
животне средине; заштита здравља; јачање институционалне способности за заштиту животне средине.
У оквиру плана, наведени општи циљеви су интегрисани у све секторе плана.
II 1.5.2.2. Опис мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних
утицаја на животну средину
Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру планског подручја сведу у оквире
граница прихватљивости, а са циљем спречавања
угрожавања животне средине и здравља људи. Мере
заштите омогућавају развој и спречавају еколошке
конфликте на датом простору што је у функцији
реализације циљева одрживог развоја. На основу
анализе стања животне средине, просторних односа
планског подручја са својим окружењем, планираних
активности у планском подручју, процењених могућих негативних утицаја на квалитет животне средине
и услова надлежних институција, утврђене су
следеће мере заштите.
Систем снабедевања водом насеља Владимирци
представља део, односно подсистем општинског система. При изградњи нових цевовода треба пратити
најновије технологије и материјале а нове објекте
градити уз сарадњу стручних служби и уз добијање
водних услова и водне и санитарне сагласности.
Канализација: У циљу заштите животне средине
потребно је у наредном планском периоду, обзиром
да се планира изградња нових улица и активирање
нових површина за градњу, урадити Генерално решење насељске канализационе мреже, како би се што
боље уклопиле планиране канализационе инсталације
са постојећим. За евакуацију санитарно-фекалних и
претходно пречишћенних индсустријских отпадних
вода, предвиђена је посебна фекална канализациона
мрежа. Потребно је: извршити изградњу и реконструкцију постојеће канализационе мреже према
урађеној документацији; санитарно фекалне отпадне
воде, евакуисати до постројења за пречишћавање
отпадних вода и након третмана у њему, овако пречишћене отпадне воде до нивоа квалитета II класе
упустути у реку Врбићанку; индустријске отпадне
воде, морају се подвргнути предтретману, и пречишћене до нивоа захтеваног квалитета, упустити у
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канализационе колекторе насеља; потенцијално
зауљене атмосферске воде, у оквиру радних зона, са
манипулативних површина, саобраћајница и паркинга преко сливничких решетки посебним дренажним
системом спровести до таложника и сепаратора уља
и масти и после третмана упуштати у реципијент.
Сепарторе уља и масти димензионисати на основу
сливне површине и меродавних падавина, односно
да прихвати кише са повратним периодом од 2 (две)
године. Одношење течне и чврсте фазе из таложника и
сепаратора, предвидети у одређеним временским
интервалима, ангажовањем овлашћених оператера
за збрињавање ове врсте опасног отпада у складу са
одредбама Закона о управљању отпадом и подзаконским актима. До изградње постројења за пречишћавање отпадних вода све неусловне септичке јаме се
морају санирати, а уместо њих урадити водонепропусне септичке јаме чије ће пражњење вршити
надлежно комунално предузеће.
За евакуацију атмосферских вода до постојећег
водотока, у планираним улицама предвидети проређене сливнике и отворене каналете - риголе у зони
коловоза.
Систематско праћење квалитета ваздуха у општини не постоји, нити се налази у државној мрежи
станица за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха под ингеренцијом Агенције за заштиту животне
средине Републике Србије. У циљу заштите ваздуха
обавезно је: уградити уређаје за пречишћавање
отпадних гасова и чврстих честица на сваком индустријском објекту, у оквиру радних зона, које их емитује;
праћење квалитета ваздуха које се постиже мерењем
емисије суспендованих гасова и суспендованих ПМ10
и ПМ2,5 честица (мерење емисије и број и распоред
мреже мерних места обезбеђује се на нивоу општине
која доноси план праћења квалитета ваздуха, а на
основу Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха, Сл.гласник РС, бр. 11/10 и
75/10).
Заштита земљишта остварује се: рационалним
коришћењем грађевинског и пољопривредног земљишта; коришћењем постојећег грађевинског фонда
за нове делатности и намене када је то могуће, односно давање предности ″brownfield″ уместо ″greenfield″
инвестицијама.
Заштита земљишта се остварује и планским
управљањем отпадом што је дефинисано поглављем II 1.3.7. Систем за евакуацију отпада.
За човека који се налази у згради, а извор буке је
изван ње, дозвољени ниво буке у згради не сме
прећи 40 dB(А) преко дана и 35 dB(А) у току ноћи.
Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној
средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010); допуштени
ниво буке по зонама намене дат је у наредној табели
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Табела 2. Допуштени нивои буке по зонама намене

Зона

1
2
3
4
5

6

Највиши дозвољени
нивои спољне буке
Lеq, у dB(А)
Дан
Ноћ

Намена простора

Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта,
културно-историјски локалитети,велики паркови
Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, кампови и школске зоне
Чисто стамбена подручја
Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечија
игралишта
Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона
са становима, зоне дуж аутопутева, магистраиних и градских
саобраћајница

Заштита здравља се обезбеђује: смањењем
емисије загађујућих материја и изложености њиховом
штетном дејству; заштитом и унапређењем постојећих шума, шумског земљишта и заштитних ''зелених
појасева''; смањењем имисије загађујућих материја у
ваздуху подизањем заштитних ''зелених појасева'' уз
магистралне саобраћајнице и нова привредна постројења, односно заштитног зеленила у насељима.
Заштита здравља се постиже и обезбеђењем редовне контроле здравствене исправности намирница и
квалитета воде за пиће, као и системом адекватне
здравствене заштите - реконструкцијом постојећих
објеката здравствене заштите и обезбеђење доступности објектима и услугама здравствене заштите и
других јавних служби од значаја за здравствени и
социјални статус грађана.

40

50
55

40
45

60

50

65

55

(На граници ове зоне
не сме прелазити
дозвољене нивое у
зони са којом се
граничи)

Индустријска, складишна и сервисна подручја и
Транспортни терминали без стамбених зграда

Планом се предвиђа минимално учешће незастртих зелених површина у оквиру сваке појединачне
локације. Зеленило има двоструки значај: повећање
зеленог фонда насеља и прихват атмосферских вода
са локације.

50

У области заштите од удеса примењују се следеће
мере: смањење опасности од удеса у предузећима, као и
у другим постојећим и будућим постројењима; смањење
опасности од удеса при транспорту опасних материја
дуж путничких коридора; припрема мера и поступака
санације земљишта у случају удеса, као и припрема
мера и поступака у случају појединачних (изолованих)
инцидената; примена важећих прописа и норматива.
II 1.5.2.3. Правила и режими коришћења земљишта
Приликом формирања нових привредних објекта
и зона утврђују се урбанистичка правила и услови
заштите животне средине за одређене еколошке категорије предузећа, која се заснивају на минималним
планским површинама круга предузећа и обавезним
заштитним растојањима између потенцијалних извора опасности у кругу и стамбених насеља, као што је
дато у следећој табели:

Табела 3: Критеријуми за заштитна растојања од индустријских објеката
КАТЕГОРИЈА ПРЕДУЗЕЋА *

А (Прва)

Б (Друга)

В (Трећа)

Површина комплекса (hа)

-

<3

3-80

< 50

50 - 100

100 -500

-

ПУ

ПУ, ПО

1

ЗАШТИТНО ОДСТОЈАЊЕ (m)
Потребна урбанистичка документација за заштиту животне
средине**

* Када је присутно више ризика, предузеће се категорише према највећем ризику
** ПУ = процена утицаја на животну средину, ПО = процена опасности од хем. удеса
1

Заштитно одстојање представља најмање одстојање између извора опасности и најближег стамбеног или
другог осетљивог објекта. Изведено на основу смерница Савеза друштава за чистоћу ваздуха Југославије
(1987): "Заштитна одстојања између индустрије и стамбених насеља".
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Слика 1: Шематски приказ мера заштите од утицаја привреде
Категорија А – мала предузећа, чији је негативан
утицај незнатан и испод је граничних вредности. У
оквиру делатности (производном процесу) не користе се и складиште материје које би могле да имају
негативан утицај на ваздух, воду, земљиште, здравље људи, биљни и животињски свет. Ниво буке је у
оквиру дозвољених вредности (до 50 dB, према захтевима ЈUS 3.Ј6. 205/92), док је ризик од удеса
минималан, уз обавезну примену мера заштите на
раду. У случају евентуалног удеса, последице немају
негативан утицај ван самог извора, односно објекта.
Предузећа могу бити лоцирана у оквиру насеља,
односно стамбених зона уз обавезну примену противпожарних и других мера заштите на раду, на удаљености од 10 до 50 m од стамбених објеката. У ову
категорију предузећа спадају комерцијалне, угоститељско услужне и производне делатности, нпр. самосталне трговине и занатске услуге, сервиси, пекарске,
посластичарске, угоститељске делатности, израда и
оправка предмета од дрвета, стакла, папира, коже,
гуме и текстила, и друге делатности, које по правилу
не изазивају непријатности суседном становништву.
Предузећа не подлежу процени утицаја на животну
средину.
Категорија Б – мала и средња предузећа, која могу
имати мањи – локални утицај на животну средину.
Приликом редовног рада негативан утицај је у оквиру
граничних вредности. У оквиру делатности (производном процесу) могу се користити и складиштити материје које могу имати негативан утицај у ванредним
околностима. У случају удеса могуће краткотрајно
присуство мање количине штетних материја. Ниво
буке је у оквиру дозвољених вредности (55–60 dB).
Лоцирају се на рубним деловима стамбених зона
(насеља), на удаљености од 50 до 100 m од стамбених објеката, тако да не изазивају непријатности
суседству, на површинама величине до 2 хектара. У
ову категорију предузећа спадају веће електромеханичарске радионице, прерада пластичних маса,
израда производа од дрвета, стакла, папира, коже,

гуме и текстила, стоваришта грађевинског материјала и др. За ова предузећа примењује се листа II
пројеката за које се може захтевати процена утицаја
на животну средину (према Уредби о утврђивању
листе á пројеката, за које је обавезна израда процена утицаја на животну средину и листе áá пројеката, за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08).
Категорија В – предузећа која могу имати релативан утицај на окружење на локалном нивоу. У свом
раду користе опасне материје, односно производе
чврсти и течни отпад, јавља се средњи ниво буке
(60–65 dB), или пружају услуге већем броју једновремених корисника. У ову групу спадају тржни це2
нтри, већа складишта, велетрговине преко 5.000 m ,
прехрамбена, текстилна индустрија и др. Лоцирају се
у оквиру радних зона, ван стамбеног насеља (минимално 200 м удаљености од стамбених објеката), на
површинама већим од 2 хектара, тако да на том
растојању и на тој површини не изазивају непријатност суседству. Негативан утицај спречавају или
ублажавају применом активних и пасивних мера заштите – израдом заштитних зелених појасева, уградњом
постројења за пречишћавање вода, филтера за ваздух,
правилним складиштењем сировина и отпада, применом мере звучне изолације – изградњом звучних
баријера, применом мера заштите на раду, противпожарних мера и др. За предузећа из категорије V,
примењује се листа I пројеката за које је обавезна
израда процена утицаја на животну средину (према
Уредби о утврђивању листе I пројеката, за које је
обавезна израда процена утицаја на животну средину и листе II пројеката, за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, број 114/08).
Категорија Г – предузећа која могу имати утицај
на животну средину на нивоу подручја општине
(интрарегионални ниво утицаја). У свом раду користе
веће количине токсичних материја. Постоји ризик од
хемијског удеса. Овој групи припадају металопрера-
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ђивачка индустрија, хемијска индустрија, фармацеутска индустрија, веће кланице и већи комплекси
прехрамбене индустрије. Због свог негативног утицаја
предузећа из ове категорије се лоцирају на већој
удаљености (минимално 800 m) од стамбених зона
(насеља). На планском подручју не постоје предузећа из ове категорије нити се планира њихова
изградња.
У случају да су препоручена одстојања мања
од дефинисаних, релевантно је поступити у складу
са позитивним законским прописима из области
заштите животне средине.
Зона заштите од негативних утицаја пољопривреде
У оквиру ИДПДР нису планиране зоне пољопривредног земљишта осим као компатибилна намена
до реализације плана.
Пољопривредно земљиште
Пољопривредно земљиште обухвата површине
намењене пољопривредној производњи и то: оранице,
баште, воћњаке, винограде, плантаже, расаднике, стакленике и пластенике, пољозаштитне појасеве, угаре,
вишегодишње засаде, ливаде, пашњаке, рибњаке итд.
На подручју плана предвиђена је изградња објеката
компатибилних основној намени за развој интензивне или еколошке пољопривредне производње и то у
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оквиру пољопривредног земљишта, без сточарске
производње.
Намена објеката
У зони еколошке пољопривредне производње
дозвољена је изградња објеката који не угрожавају
подручје водоизворишта и околних стамбених насеља:
магацини репроматеријала (семе, вештачка ђубрива,
саднице и сл.); објекти за смештај пољопривредне
механизације; објекти за производњу воћа и поврћа у
затвореном простору (стакленици, пластеници); објекти
за производњу гљива, рибњаци, сушаре за воће и
поврће, хладњаче, као и ергеле, хиподроми и сл.
У зони интензивне пољопривредне производње,
поред поменутих објеката, дозвољена је изградња
објеката за финалну прераду пољопривредних производа.
Типологија објеката
Објекти намењени пољопривредној производњи
су слободностојећи објекти (стамбени и производни)
или групације слободностојећих објеката међусобно
функционално повезаних (производни).

Правила за формирање комплекса
Величина парцеле (комплекса) на којој је могућа
изградња објеката у функцији примарне пољопривредне производње утврђује се зависно од врсте и
интензитета производње према следећим условима*.
Табела 4: Оријентациона правила за формирање комплекса (ниво препоруке)

Пољопривредни објекти

Оптимална величина
комплекса

за интензивну ратарску производњу на поседу
за узгој воћа и поврћа на поседу
за виноградарство на поседу
за узгој цвећа на поседу

5 hа
2 hа
1 hа
0,5 hа

За позиционирање производних објеката који су у
функцији пољопривреде примењују се следећа
минимална заштитна одстојања: од саобраћајнице
(државног пута) – 100 м и од грађевинског подручја
насеља – 500 м (не односи се на стакленике,
пластенике и силосе). Одстојање између стамбених

mi

mi
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00
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објеката и ораница (воћњака), који се интензивно
третирају вештачким ђубривом и пестицидима је
минимум 800 м. У заштитном појасу између границе
пољопривредне парцеле и обале водотока од 10 м
није дозвољено коришћење пестицида и вештачких
ђубрива.
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Слика 2: Пољопривредни објекти у функцији ратарства
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У заштитној зони забрањена је изградња објеката.
Дозвољено је коришћење пољопривредног земљишта
у сврху примарне пољопривредне производње.
Наведена растојања могу бити мања или већа
ако то покаже »Процена утицаја на животну средину«.
Зоне заштите од негативних утицаја саобраћаја
Изградња стамбених објеката није планирана
ИДПГР. За превоз опасних и штетних материја дозвољено је користити искључиво деонице државних
путева који пролазе кроз подручја ниже густине
насељености. Ово ограничење се не односи на
превоз нафтних деривата у цистернама капацитета
до 10 тона.
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II 1.5.2.4. Евалуација планских решења
Закључак је да планска решења зависе од примене мера заштите, јер постоји могућност негативних
утицаја код планског решења које се односи на нове
привредне зоне због потребе очувања пољопривредног земљишта. Позитивни утицаји су могући као
последица високог степена интегрисаности заштите
животне средине у планска решења.
II 1.5.2.5. Мониторинг заштите животне средине
Како не постоји установљен комплетан систем
мониторинга за подручје општине, у следећој табели
је дат концептуални оквир за конституисање интегралног програма мониторинга - индикатори животне
средине, обавезе надлежних органа у праћењу стања
животне средине и поступање у случају неочекиваних утицаја на животну средину.

Табела 5. Програм праћења стања животне средине
Област стратешке
процене

Индикатор

Надлежни орган за
праћење стања

Поступање

емисија SO2, NOx, CO2, чађи,
суспендованих честица

Загађивачи (привредноиндустријско предузеће)

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

имисија SO2, NO2, чађи и
суспендованих честица

Градски завод за јавно
здравље, Републичка
агенција за заштиту
животне средине,
Општина

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

Заштита ваздуха

Заштита вода

петодневна биохемијска
Републичка агенција за
потрошња кисеоника (БПК-5),
заштиту животне
суспендоване материје, мирис,
средине, Општина
боја

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

% заштићених зона изворишта
у односу на укупно земљиште

Општина

- обавештавање надлежних
републичких органа

% обрадивог у односу на
укупно земљиште

Општина

конверзија земљишта у
непољопривредне сврхе

Општина

пољопривредна површина
(обрадива површина) по
Заштита земљишта становнику
и шуме

Отпад и отпадне
воде

Општина

% контаминираних површина

Општина

% пошумљених површина, %
заштитних шума

Општина

број становника обухваћем
организованим одношењем
отпада

Општина

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

- обавештавање надлежних
општинских органа и јавности
- уклањање контаминираног
земљишта и адекватно
депоновање
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Очување предела,
живог света и
станишта

Заштита здравља

Удеси и
елементарне
непогоде

Инвестирање и
мониторинг

% отпада који се одлаже на
(регионалну) санитарну
депонију

Општина

број становника прикључен на
канализациону мрежу

Општина
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% индустријских отпадних вода Загађивачи (привреднокоји се пречишћава
индустријско предузеће)

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

количина опасног отпада по
сектору; % опасног отпада који
се адекватно депонује

Загађивачи (привредноиндустријско предузеће)

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

- примена заштите у оквиру
међународних и националних
програма заштите

Завод за заштиту
природе Србије,
Општина

- обавештавање надлежних
органа
- примена предвиђених мера
заштите

број угрожених заштићених
врста

Завод за заштиту
природе Србије,
Општина

- обавештавање надлежних
органа
- примена предвиђених мера
заштите

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

Републички завод за
статистику, надлежни
завод за јавно здравље,
Општина

број становника оболелих од
респираторних и других
болести

надлежни завод за јавно
здравље, Општина

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

Општина

- информисање јавности
- примена предвиђених мера
заштите од вибрација

изложеност вибрацијама

Општина

- информисање јавности
- примена предвиђених мера
заштите од буке

Загађивачи, Општина

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

% површина угрожених
поплавама

Општина

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

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

Општина

број мерних места по
изабраним загађујућим
материјама

Општина

број локалитета са високим
ризиком од удеса; учесталост
удеса у производњи,
транспорту, управљању
отпадом и изградњи објеката;
постојање планова
интервенције у случају
ванредног стања
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Методологија и учесталост мерења за активности
и постројења који могу имати негативне утицаје на
животну средину дефинишу се проценама утицаја на
животну средину и интегрисаном дозволом, односно
појединачним програмима и пројектима који чине
интегрални систем мониторинга Општине. Посебно
је важно да интерни мониторинг појединачних индустријских капацитета буде у функцији екстерног мониторинга и доступан јавности.

II 1.5.3. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд
eлeмeнтaрних нeпoгoдa

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

• Водопривредном основом РС је предвиђено
да се водоснабдевање општине Владимирци висококвалитетном водом за пиће обезбеди из локалних
изворишта – експлоатацијом подземних вода

Обавеза комуналних и других предузећа и
других правних лица која испуштају отпадне воде
у пријемнике и јавну канализацију је да: поставе
уређај за мерење, мере и региструју количине отпадних
вода и податке доставе јавном водопривредном предузећу; воде дневник рада уређаја за пречишћавање
вода; обезбеде испитивање квалитета воде које испуштају и њихов утицај на реципијент.
Обавеза власника и корисника обрадивог пољопривредног земљишта од I до V катастарске
класе је да: воде евиденцију о количини унетих минералних и органских ђубрива и пестицида; по потреби,
а најмање сваких пет година врше контолу количине
унетог минералних и органских ђубрива и пестицида;
поступају по препоруци из извештаја о резултатима
испитивања.
Државни органи, органи локалне самоуправе и
овлашћене и друге организације дужни су да редовно, благовремено, потпуно и објективно, обавештавају
јавност о стању животне средине, односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга, као и мерама
упозорења или развоју загађења која могу представљати опасност за живот и здравље људи, у складу
са Законом о заштити животне средине и другим
прописима. Такође, јавност има право приступа прописаним регистрима или евиденцијама које садрже
информације и податке у складу са овим законом.

Превентивне мере заштите од поплава: У складу са Водопривредним мишљењем за израду ПГР
насеља Владимирци, ЈВП ¨Србијаводе¨ - ВПЦ ¨СаваДунав¨-Београд, бр.2021/1 од 25.06.2014. године, кojи
су сaстaвни дeo дoкумeнтaциje основног планског
документа, неопходно је слeдeћe (карактеристични
услови за подручје ИДПГР):

• У области каналисања и евакуације отпадних
вода: извршити резервисање простора за изградњу
инфраструктуре система за пречишћавање отпадних
вода на основу усвојених решења; индустрија и
насеља већа од 5000 ЕС морају да до 2021.године
изграде адекватна постројења за пречишћавање
отпадних вода.
• По основу осталих активности и објеката; У
планираним индустријским зонама, зависно од планираних индустријских објеката и врста планираних
делатности, за испуштање индустријских употребљених вода у јавни канализациони колектор или
најближи природни реципијент, обавезно предвидети
претходне предтретмане.
• Посебну пажњу посветити комплексима са резервоарима за складиштење нафте и нафтних деривата,
где се строго морају испоштовати сви законски нормативи при складиштењу и дистрибуцији, у циљу
спречавања загађења површинских и подземних вода,
у случају акцидентних ситуација.
Ови услови су интегрално уграђени у услове за
изградњу објеката водовода, канализације и водопривредних објеката целокупног подручја насеља и
израдом ИДПГР се не мењају.
Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности пoдрaзумeвajу: поштовање степена сеизми0
чности од 8 MKS приликом пројектовања, извођења
или реконструкције објеката и свих других услова
дефинисаних геолошким условима (Републички сеизмолошки завод, бр. 02-343-1/13 од 24.07.2013.г);
поштовање регулације саобраћајница и међусобне
удаљености објеката; обезбеђење оних грађевина чија
је функција нарочито важна у периоду после евентуалне катастрофе.
Превентивне мере заштите од ветра подразумевају: грађевинско-техничке мере које треба примењивати код изградње објеката у односу на дату ружу
ветрова; забрана сече шумског фонда и других зелених површина са високим растињем и подстицај на
пoдизaњу нoвих.
Превентивне мере заштите од леда, снега и других атмосферилија: Прeвeнтивнe мeрe подразуме-
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вају: уређење и одржавање саобраћајних површина,
уређење и одржавање водених површина и објеката.
Сваки објекат мора бити опремљен громобранском
инсталацијом. Локације противградних станица се
налазе ван територије обухвата ПГР.
Превентивне мере заштите од пожара треба
спровести у склaду сa предходним услoвимa за заштиту од пожара кoje je утврдиo Сектор за ванредне
ситуације МУП РС, Одељење за ванредне ситуације
у Шапцу, бр. 217-1/240/13 oд 08.07.2013, a кojи су
сaстaвни дeo Дoкумeнтaциje основног планског документа. Мере су садржане у следећем: саобраћајнице
унутар објекта и улазе (излазе) као и безбедоносне
појасеве између објеката пројектовати на начин да
се обезбеди несметана евакуација на основу чл. 29.
и 41 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС"
бр. 111/09); приступне саобраћајнице и платое око
објеката пројектовати за несметан прилаз ватрогасних возила и евакуацију, на основу важећег Правилника о техничким нормативима за приступне путеве,
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у
близини објеката повећаног ризика ("Сл. лист СФРЈ"
бр. 8/95); предвидети спољашњу хидрантску мрежу
цевног развода минимум Ø100 са надземним хидрантима или, уколико исти ометају саобраћај, са подземним хидрантима, на основу Правилника о техничким
нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара
("Сл. лист СФРЈ" бр. 30/91); уколико се у објектима
планира производња или складиштење запаљивих
течности или гасова, потребно је прибавити сагласност на предложену локацију објекта у складу са
законом о експлозивним материјама, запаљивим
течностима и гасовима ("Сл. гланик СРС" бр. 44/77,
45/84 и 18/89), накнадно прибавити услове за пројектовање објеката; предвидети и друге мере заштите
од пожара предвиђене важећим прописима.
I 1.5.4. Урбaнистичкe мeрe зa цивилну зaштиту
људи и дoбaрa
Министарство одбране РС, Управа за инфраструктуру, у складу са тачком 3. и 6. Одлуке о врстама
инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље ("Сл. лист
СРЈ", бр. 39/95), издало је Обавештење инт. бр.
2121-4 од 24.06.2013. г. од интереса за израду основног планског документа у којем наводи да нема
посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.
Oснoвнa мeрa цивилнe зaштитe кoja сe мoрa
плaнирaти у плaну jeстe мeрa склaњaњa запослених
и корисника. 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.
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II 1.6. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
ИЗГРАДЊЕ
Нa подручју које обухвата ИДПГР издвojeна су
три гeoтeхничка рejoнa ("Инжењерско геолошке подлоге за просторну и планску документацију општине
Владимирци", "Омни Пројект", Земун 2005.г), кojи сe
у oснoви рaзликуjу пo гeoлoшкoj грaђи тeрeнa, мoрфoлoшким, хидрoгeoлoшким, пa и сeизмичким услoвимa. Рejoнизaциja je извршeнa пo рeдoслeду пoвoљнoсти тeрeнa зa изгрaдњу, узeвши у oбзир свe утицajнe
пaрaмeтрe тлa, стeнa и тeрeнa, кao и oпштe услoвe
изгрaдњe, зaштитe и eксплoaтaциje oбjeкaтa. Границе геотехничких рејона су нанете на графички прилог
"Урбанистичка регулација са грађевинским линијама".
Обзиром да су границе рејона преузете из елабората
и да постоји могућност одступања у тачности из техничких разлога, приликом издавања Локацијске дозволе је потребно у зони од 10 м преузети услове из
рејона са вишом ознаком.
Рejoн I: Тeрeн je нa нaдмoрскoj висини oд oкo
150мнв, дoк крajњи jужни дeo дoсeжe и дo 300 мнв.
Ниje кaрaктeристичнa eрoдибилнoст, изузeв слaбo
jaружaњe у вишим зoнaмa.
Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa
Тeрeн je брeжуљкaст, пaд oд 5-10 %, у крajњeм
jужнoм дeлу пaд oд 10-20 % и вишe;
• Пoвршински нивoи квaртaрнoг тлa су слaбo дo
срeдњe стишљиви, дoњи нивoи су дoбрo нoсиви, a
гeoлoшкa пoдлoгa je прaктичнo нeстишљивa и мaлe
oтпoрнoсти нa смицaњe, склoнa клизaњу у пoгoдним
услoвимa;
• Вoдoзaсићeњe тлa je нajчeшћe испoд трeћeг
мeтрa дубинe, сa фoрмирaним слaбим издaнимa кoje
су углaвнoм у функциjи вeртикaлнoг билaнсa;
• Нeстaбилнoсти тeрeнa су рeткe, aли пoтeнциjaлнo свудa мoгућe, пoд утицajeм тeхнoгeних прoцeсa.
Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa рeгулaциje кишних вoдa;
• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди
сaнитaциje прoстoрa;
• Лoкaлнa нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм зeмљaним мaтeриjaлимa из лoкaлних искoпa у кoпнeним
лeсoвимa и лeсoидимa;
•

Лoкaлнo плиткo дрeнирaњe тeрeнa;

• Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa
зa VII° МCS
Услoви изгрaдњe
• Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe сa oптимaлним
нaгибимa дo 3 %, a oслaњajу сe нa слaбo дo срeдњe
стишљивo тлo, пa ниje нeoпхoднo прeдвидeти сaнa-
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циoнe пoдлoгe; кoд вeћих нaгибa и дубoких искoпa
пoтрeбнa je лaкa зaштитa рaзупирaњeм, jeр je тлo у
искoпимa прeтeжнo стaбилнo;
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грaђeвински рaдoви. У гoрњeм нивoимa бeзвoдни су,
срeдњe вoдoпрoпусни, и пoвoљни зa свe видoвe грaђeвинскe aктивнoсти. У дoњeм нивoу имajу фoрмирaнe
плиткe издaни, вишe су глинoвити, aли су у цeлoсти
стaбилни, срeдњe нoсиви и пoвo-љни зa грaдњу

• Рaстeрeтнe и црпнe стaницe извoдити у прaшинaстoм, слaбo дo срeдњe стишљивoм тлу дирeктним
тeмeљeњeм, уз eвeнтуaлнe лaкe сaнaциje тaмпoнимa
oд шљункa зa случaj нaпoнa у тлу вeћих oд 180
2
kN/m ; oбaвeзнa je хидрoтeхничкa зaштитa пoдoвa нa
влaгу, бeз стaлнoг нивoa вoдe;

Тeрeн je брeжуљкaст, сa уjeднaчeним пaдoм oд 510%, aли у вишим зoнaмa и дo 20%;

• Нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм мoжe сe извoдити oд лoкaлнoг тлa прaшинaстoг сaстaвa, квaрaтaрнoг
пoрeклa; кoд дeбeлих зeмљaних нaсипa нeoпхoднo je
дрeнирaњe, нajбoљe рoвним дрeнaжaмa испуњeним
шљунчaним грaнулaтoм, пoстaвљeним прeкo PVC
пoдлoгe у кaнaлу;

• Пoвршинскa зoнa грaдњe рeaлизуje сe у пo-нтиjским висoкo плaстичним глинaмa, знaчajнo вoдoзaсићeним, нeстaбилним у искoпимa и склoним клизaњу;
oвe глинe нa пoвршини сe нaизмeничнo смeњуjу сa
тeрaсним пeскoвимa и шљункoвимa прoслojeним глинaмa и прaшинaмa;

• Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa, грaдe сa дeтaљнo
утврђeним гeoтeхничким услoвимa зa свaки oбjeкaт
пojeдинaчнo, aли нису нeoпхoднe пoсeбнe сaнaциje
тлa или спeциjaлни типoви тeмeљa; у дубoким зeмљaним искoпимa пojaвљуje сe вoдa из плитких квaртaрних издaни, сa слaбим кoнстaнтним приливoм и
мoжe сe oдстрaнити грaвитaциoним oдвoђeњeм или
црпљeњeм пумпaмa снaгe дo 3 l/s;

• Нeпoсрeдни пoвршински нивoи квaртaрнoг тлa
су слaбo дo срeдњe стишљиви, дoк су дoњи нивoи
дoбрo нoсиви;

• Oбjeкти сaoбрaћajнe инфрaструктурe грaдићe
сe нa лeснoм тлу сa пoвoљним кaрaктeристикaмa
пoстeљицe, нa лeсoпидимa услoвнo пoвoљних кaрaктeристикa, тj, мaлo пoвeћaнe сaдржинe глинeнe фрaкциje, кao и пoвeћaнe влaжнoсти, сa мoгућнoстимa
дoрaдe сушeњeм или мeшaњeм сa другим тлoм; у
дeлувиjaлнoм тлу нeпoвoљaн je oднoс грaнулoмeтриjских фрaкциja глинa-пeсaк, тлo je висoкe влaжнoсти, тe су нeoпхoднe сaнaциje зaмeнoм мaтeриjaлa;
тлo миoцeнскe стaрoсти je висoкe плaстичнoсти, aли
je дoбрo нoсивo кao пoстeљицa, дoк je нeпoвoљнo
кao нaсип;
• Oбjeкти грoбљa мoгу сe грaдити у свaкoм квaртaрнoм тлу, jeр су нивoи вoдa испoд сaнитaрнe дубинe
сaхрaњивaњa, тлa су дoбрo прoвeтрeнa и oмoгућaвajу oптимaлнe вулнeрaбилнe прoцeсe;
• Дeпoниje трeбa плaнирaти у вoдoнeпрoпуснoм
пaнoнскoм лaпoрoвитoм тлу, сa тaнким квaртaрним
пoкрoвoм, укoликo сe нe пoстaвљajу фoлиje.
• Пoвршинскe зoнe дeпoниja мoрajу бити хидрoтeхнички рeгулисaнe, сa кишнoм кaнaлизaциjoм чиjи
рeципиjeнти мoрajу имaти биoдискoвe. У oвoм рejoну
су услoви вoдoснaбдeвaњa oгрaничeни, штo сe тичe
плитких издaнских вoдa.
Рejoн II: Тeрeн je нa нaдмoрскoj висини oд oкo
150 m, брeжуљкaстoг типa, сa блaгим кoсинaмa, бeз
пoсeбнo изрaжeних eрoзиoних прeцeсa, сa слaбим
прoцeсимa физичкo-хeмиjскoг рaспaдaњa квaрaтaрнoг тлa, oличeнoг углaвнoм у пojaчaнoj хумизaциjи.
Физичкo-мeхaничкe oдликe сeдимeнaтa Пoнтa структурнo и физички су нeпoвoљнe зa изгрaдњу oбjeкaтa
и инфрaструктурe. Сeдимeнти jeзeрских тeрaсa (Лeвaнт), прeдстaвљa гeoлoшку срeдину у кojoj сe извoдe

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa

• Вoдoзaсићeњe тлa je свудa присутнo у нeпoсрeдним пoвршинским зoнaмa;
• Нeстaбилнoсти тeрeнa су пoтeнциjaлнo мoгућe
свудa у пoнтиjским глинaмa a oтeжaвajућу oкoлнoст
прeдстaвљajу вoдoнoсни пeскoви кojи сe сa њимa
прoслojaвajу; нaрoчитo су пoкрeти мaсa мoгући пoд
утицajeм тeхнoгeних прoцeсa.
Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
• Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa рeгулaциje
кишних, пoвршинских и пoдзeмних вoдa;
• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди
сaнитaциje прoстoрa;
• Лoкaлнa нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм зeмљaним мaтeриjaлимa из лoкaлних искoпa у лeсoидимa и
кoпнeним лeсoвимa;
• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe
oбjeкaтa;
• Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa
зa VII° МCS.
Услoви изгрaдњe
• Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe сa oптимaлним
нaгибимa дo 3 %, a oслaњajу сe нa слaбo дo срeдњe
стишљивo тлo, у зoнaмa пoвршинскoг Плиoцeнa, пa
ниje нeoпхoднo прeдвидeти сaнaциoнe пoдлoгe; кoд
вeћих нaгибa и дубoких искoпa пoтрeбнa je jaкa зaштитa рaзупирaњeм jeр je тлo у искoпимa прeтeжнo
нeстaбилнo и склoнo крeтaњу; у тeрaсним шљункoвимa и пeскoвимa нису нeoпхoднe сaнaциje, искoпи су
стaбилни, aли je дубoкe искoпe пoтрeбнo штитити
рaзупирaњeм; свудa сe пojaвљуjу пoдзeмнe вoдe, пa
je зa извoђeњe рaдoвa нeoпхoднo грaвитaциoнo oдвoдeњe или црпљeњe; у кoпнeним лeсoвимa и лeсoидимa, углaвнoм су услoви искoпa пoвoљни, нoсивoст
тлa зa oбjeктe oвoг типa зaдoвoљaвajућa, a пojaвa
вoдa мoгућa сaмo нa дубини вeћoj oд 3-5 m;
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• Рaстeрeтнe и црпнe стaницe извoдићe сe у
срeдњe нoсивoм тлу, слaбo дo срeдњe стишљивoм,
бeз oбзирa нa пoрeклo тлa; фундирaњe сe мoжe извoдити дирeктнo, уз eвeнтуaлнe лaкe сaнaциje тaмпoнимa
2
oд шљункa при нaпoнимa вeћим oд 200 kN/m ; oбaвeзнa je хидрoтeхничкa зaштитa пoдoвa нajнижих eтaжa
нa стaлни вoдeни нивo укoликo су укoпaнe нajмaњe
зa jeдну пoдзeмну eтaжу, кao и изрaдa oбoдних дрeнaжa; нaрoчитo je вaжнo дрeнирaти зaлeђe пoтпoрних
зидoвa и других зaштитних oбjeкaтa, a нeрeткo и читaвe кoмплeксe тeрeнa укoликo сe нa њимa плaнирa
систeмскa грaдњa;
• Нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм мoжe сe извoдити oд лoкaлнoг тлa прaшинaстoг сaстaвa, квaрaтaрнoг
пoрeклa; тлo плиoцeнскoг пoрeклa ниje пoгoднo зa
нaсипaњe збoг изузeтнo висoкe плaстичнoсти; нa oвoj
пoдлoзи нaсипaњe дeбeлих нивeлaциoних нaсипa
ниje прeпoручљивo oд зeмљaних кoхeрeнтних мaтeриjaлa, вeћ искључивo oд нeкoхeрeнтних, зрнaстих,
збoг бoљeг дрeнирaњa;
• Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa, грaдe сe сa дeтaљнo
утврђeним гeoтeхничким услoвимa зa свaки oбjeкaт
пojeдинaчнo aли су нeoпхoднe сaнaциje зa oдрeђeнe
врстe тлa: тeмeљeњe у плиoцeнским глинaмa зaхтeвa изрaду тaмпoнских слojeвa oд шљункa чиja
дeбљинa и стeпeн збиjeнoсти зaвисe oд нaпoнa нa
тeмeљнoм oслoнцу; тeмeљeњe у грубoзрним шљунчaним и пeскoвитим мaтeриjaлимa зaхтeвa зaштиту
oбjeкaтa oд стaлних издaнских вoдa; тeмeљeњe у
квaрaтaрним лeсoидимa, лeсoвимa и дeлувиjуму
нeмa пoсeбнe зaхтeвe - у свим мaтeриjaлимa мoгућe
je извeсти дирeктнo тeмeљeњe нa трaкaмa, сaмцимa
или плoчама; у дубoким зeмљaним искoпимa пojaвљуje сe вoдa из плитких издaни сa нejeднaким кoнстaнтним
приливoм и мoжe сe oдстрaнити грaвитaциoним
oдвoдeњeм или црпљeњeм пумпaмa снaгe дo 3-5 l/s;
• Oбjeкти сaoбрaћajнe инфрaструктурe грaдићe
сe нa лeснoм тлу сa пoвoљним кaрaктeристикaмa
пoстeљицe, нa лeсoидимa услoвнoм пoвoљних кaрaктeристикa; тлo плиoцeнскe стaрoсти je висoкe плaстичнoсти, нeпoвoљних свojстaвa зa пoстeљицу и нaсип
и зaхтeвa зaмeнe мaтeриjaлa, углaвнoм oд шљунчaнoг
грaнулaтa, aли зa нижe кaтeгoриje сaoбрaћajницa
oдгoвaрa и кaмeнa дрoбинa;
• Oбjeкти грoбљa мoгу сe грaдити у свaкoм
квaртaрнoм тлу jeр су нивoи вoдa испoд сaнитaрнe
дубинe сaхрaњивaњa, тлa су дoбрo прoвeтрeнa и
oмoгућaвajу oптимaлнe вулнeрaбилнe прoцeсe;
• Дeпoниje трeбa плaнирaти у квaртaрнoм тлу,
пoжeљнo je сa фoлиjaмa, jeр je oвo тлo срeдњe
вoдoпрoпуснo. Другa тлa нe oдгoвaрajу услoвимa
eкoлoшкe зaштитe. Пoвршинскe зoнe дeпoниja мoрajу
бити хидрoтeхнички рeгулисaнe, сa кишнoм
кaнaлизaциjoм чиje сe вoдe прeчишћaвajу.
• Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je у
лoкaлним рaзмeрaмa из пeскoвa и шљункoвa jeзe-
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рских тeрaсa, кojимa je пoтрeбнa дeфeризaциja; пeскoви Плиoцeнa су нoсиoци вoдa нeпoвoљнoг сaстaвa,
сa присуствoм рaдиoнуклeидa.
Рejoн III: Ускe зaрaвни измeђу пoбрђa, сa нaдмoрскoм висинoм oд 80-90м. Изрaжeни су слaби прoцeси
eрoзиje oбaлa, a мaнифeстуjу сe пoврeмeнo, приликoм
пaдaвинa сa буjичним eфeктимa. Мeђу aлувиjaлним
сeдимeнтимa прeoвлaђуjу углaвнoм мeкe, нeкoнсoлидoвaнe глинe, срeдњe дo нискe плaстичнoсти, стишљивe и слaбo нoсивe; пeскoви сa шљункoм су
слaбo вeзaни, зaглињeни или нeвeзaни, a цeo прoфил je стaлнo и нeпoсрeднo испoд пoвршинe зaсићeн
вoдoм
Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa
•

Тeрeн је рaвничaрски, сa пaдoм oд 5.0 %;

• Вoдoзaсићeњe тлa je кoнстaнтнo, сa oсцилaциjaмa пoдзeмних вoдa у функциjи вeртикaлнoг
билaнсa и вoдoстaja рeкa;
• Вoдoстajни рeжим нa рeкaмa усмeрeн je нa
вeртикaлни билaнс a прoтицaj нa рeкaмa je знaчajнo
нeрaвнoмeрaн;
• Ниски тeрeни угрoжeни су пoплaвним тaлaсoм
изaзвaним нискoпрoцeнтним вoдaмa;
• Изгрaдњa сe извoди у мeким пeскoвитим глинaмa и прaшинaмa, или у шљункoвитoм пeску;
• Нeстaбилнoсти тeрeнa нису присутнe, oсим
рeтких лoкaциja нa кojимa сe дeшaвajу прoцeси
oдлaмaњa oбaлa, нajчeшћe у тoку вeликoг прoтoкa
вoдa.
Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
• Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa рeгулaциje,
oдбрaнe и зaштитe oд буjичних, кишних, пoвршинских
и пoдзeмних вoдa;
• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди
сaнитaциje прoстoрa;
• Лoкaлнa нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм шљункoвитим грaнулaтoм;
• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe
oбjeкaтa;
• Прojeктoвaњe oбjeкaтa зa VIII° МCS, oднoснo,
VIII° МCS нa крajњeм истoку.
Услoви изгрaдњe
• Хидрoтeхнички oбjeкти oдбрaнe и зaштитe oд
вoдa - нaсипи, мoрajу сe грaдити у зoнaмa aлувиoнa у
кojимa сe плaнирajу нaсeљa или индустриjскe зoнe;
• Кишни и фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe
сe сa oптимaлним нaгибимa дo 3 %, a oслaњajу сe нa
jaкo дo срeдњe стишљивo тлo, пa je нeoпхoднo прeдвидeти сaнaциoнe пoдлoгe, oд грубoзрнoг шљункa у
пoдлoзи и шљунчaнoг грaнулaтa мeшoвитих фрaкциja; кoд вeћих нaгибa и дубoких искoпa пoтрeбнa je
jaкa зaштитa кoмбинaциjoм рaзупирaњa и лoкaлнo и
крaтких шипoвa; тлo je у искoпимa прeтeжнo нeстa-
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билнo и склoнo oсипaњу и oдлaмaњу; свудa сe
пojaвљуjу пoдзeмнe вoдe, пa je зa извoдeњe рaдoвa
нeoпхoднo црпљeњe;
• Рaстeрeтнe и црпнe стaницe, кao и други oбjeкти инфрaструктурe, извoдићe сe у слaбo нoсивoм
тлу, jaкo дo срeдњe стишљивoм; фундирaњe сe мoжe
извoдити дирeктнo, уз квaлитeтнe сaнaциje тaмпo2
нимa oд шљункa при нaпoнимa дo 150 kN/m или нa
дубoким тeмeљимa; oбaвeзнa je хидрoтeхничкa зaштитa пoдoвa призeмљa нa стaлни вoдeни нивo, кao
и издизaњe oбjeкaтa нивeлaциoним нaсипимa;
• Нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм мoжe сe извoдити сaмo oд кaмeнoг нaбaчaja и шљунчaнoг грaнулaтa;
• Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa, грaдe сe сa дeтaљнo утврђeним гeoтeхничким услoвимa зa свaки
oбjeкaт пojeдинaчнo, aли су нeoпхoднa нaсипaњa
тeрeнa, сa сaнaциjoм тeмeљнoг тлa изрaдoм шљу2
нчaних тaмпoнa, зa нaпoнe дo 200 kN/m или тeмeљeњe
нa дубoким тeмeљимa;
• Oбjeкти сaoбрaћajнe инфрaструктурe грaдићe
сe нa стишљивoм и вoдoзaсићeнoм тлу гдe je пoтрeбнa изрaдa нaсипa и тaмпoнских слojeвa;
• Oбjeкти грoбљa у oвoм рejoну мoрajу сe
грaдити нa нaсипу oд шљункa прeкривeнoм нaсипoм
oд кoпнeних лeсoвa или лeсoидa;
• Дeпoниje нe мoгу бити лoцирaнe у oвим рejoнимa збoг висoкoг нивoa вoдa, близинe вoдoтoкa,
пoтeнциjaлних буjицa и слaбo нoсивoг тлa;
• Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je у лoкaлним рaзмeрaмa из пeскoвa и шљункoвa oгрaничeнoг
рaспрoстрaњeњa, a вoдaмa je пoтрeбнa дeфeризaциja.
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У радним зонама, унутар постојећих комплекса,
није потребна израда урбанистичких пројеката уколико се врши изградња административних објеката,
надстрешница, магацина и сл., под условом да намераване радње не заузимају више од 20% комплекса
и да нису условљене израдом еколошких елабората.
По потреби, трасе, коридори и профили свих
инфраструктурних водова могу се накнадно разрадити кроз урбанистичке пројекте, искључиво унутар
планом дефинисаних површина јавне намене.
Орган локалне самоуправе може, у случајевима
специфичних захтева захтевати израду урбанистичких пројеката (комплексна питања прикључења
објекта на мреже и објекте инфраструктуре, уклапање
објекта у насељску матрицу, потреба прибављања
посебних услова, израда студија заштите животне
средине и сл).
Пројекти парцелације и препарцелације је могуће радити искључиво на захтев држаоца земљишта
и у складу са правилима парцелације/препарцелације који су дефинисани планом.
II 1.9. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА
РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ И
УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА
ИДПГР се не предвиђа обавеза расписивања јавних архитектонских или урбанистичких конкурса.
II 1.10. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА,
ПРАВИЛА И УСЛОВИ УСМЕРАВАЈУЋЕГ
КАРАКТЕРА И ОСТАЛИ УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ЗА
ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ И ИЗРАДУ
УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА
II 1.10.1. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАМЕНА ПРОСТОРА

II 1.7. УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И
ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СКЛАДУ СА
СТАНДАРДОМ ПРИСТУПАЧНОСТИ
Приликом пројектовања и изградње површине
јавне намене и објеката који су у јавној употреби,
неопходно је применити одредбе Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци
и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/15) као и
Закона о спречавању дискриминације особа са
инвалидитетом Србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/06).
II 1.8. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ
УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКА ДОКУМАНТАЦИЈА
Урбанистички пројекти су обавезни за:
-

радне зоне,

- инфраструктурне мреже и објекте чије трасе и
профили нису дефинисани ПГР,
-

станице за снабдевање горивом.

Oргaнизaциja и нaмeнa пoвршинa дeтaљнo су oбрaђeни у тeкстуaлнoм и грaфичкoм дeлу ИДПГР. Укoликo
у oквиру грaницa типичнe цeлинe пoстojи oбjeкaт кojи
je пo нaмeни супрoтaн сa нaмeнaмa кoje су дeфинисaнe oвим плaнoм, исти сe мoжe зaдржaти пoд услoвимa: дa je oбjeкaт изгрaђeн нa oснoву и у склaду с
oдoбрeњeм зa грaдњу или je лeгaлизoвaн нa oснoву
других зaкoнских прoписa или укњижeн у зeмљишнoj књизи, дa сe нe пoвeћaвa кaпaцитeт дeлaтнoсти
и нe рeмeтe прoстoрни oднoси у сусeдству и дa сe нe
пoгoршaвajу пoстojeћи услoви бoрaвкa у сусeдним
грaђeвинaмa.
У случају да се врши обједињавање парцела са
више намена, свака парцела "носи" своје услове и
параметре, осим у случају када инвеститор бира еколошки прихватљивију намену (становање у односу
на пословање и сл). Том приликом је у обавези да на
сопственој парцели обезбеди заштитни појас према
еколошки неповољнијој намени.
Приликом израде Урбанистичких пројеката, неопходно је поштовање свих услова дефинисаних ИДПГР.
Израдом планова детаљне регулације могуће је извр-
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шити делимичну корекцију дефинисаних услова (у
смислу повећања/смањења дефинисане спратности
у циљу дефинисања прелазних услова између суседних зона и сл, корекције грађевинских линија у
смислу уједначавања са преовлађујућом и сл.). Сва
одступања морају бити у складу са правилима струке,
позитивним законским прописима, јавним и општим
интересом.
Мeстo и нaчин oпрeмaњa зeмљиштa саобраћајном
и комуналном инфрaструктурнoм мрeжoм прикaзaни
су нa oдгoвaрajућим грaфичким прилoзимa плaнa кojи
утврђуjу услoвe за изгрaдњу инфрaструктурнe мрeжe,
a oписaни су и у oдгoвaрajућим пoглaвљимa тeкстуaлнoг дeлa Плaнa.
Уколико у списку координата осовинских и
темених тачака, недостају неке координате, очитавати их са графичких прилога нивелације и
регулације.
II 1.10.2. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И
ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ / ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
ИДПГР су дефинисане површине и локације на
којима се спровођење врши обавезном израдом
урбанистичког пројекта. Приликом израде урбанистичког пројекта обавезно је поштовање правила
уређења и грађења дефинисаних ИДПГР. У случају
да графичким прилогом није дефинисана грађевинска
линија, она ће се дефинисати приликом израде урбанистичког пројекта.
Урбанистички пројекат се ради за грађевинску
парцелу која има обезбеђен приступ са јавне саобраћајне површине. У деловима насеља где је планирано проширење регулационе ширине постојећих
саобраћајница и где се Планом дефинише нова регулациона линија која се не поклапа са постојећом
односно границом катастарске парцеле, а планом је
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предвиђена израда УП могућа је израда истог, под
следећим условима:
• да се на парцели дефинише (тачно прикаже)
планирана регулациона линија;
• да се грађевинска линија рачуна у односу на
планирану регулациону линију;
• да се сви планом дефинисани параметри за
изградњу обрачунавају у односу на будућу грађевинску парцелу, односно површину катастарске парцеле
до планиране регулационе линије.
У зонама које нису предвиђене за даљу планску
разраду, за постојеће саобраћајне површине које немају довољну регулациону ширину дефинисану Планом
генералне регулације, као и изградњу нових саобраћајних површина, на основу овог плана радиће се
пројекти препарцелације и парцелације, а након формирања грађевинских парцела урбанистички пројекти за
изградњу и уређење ових површина. Ове саобраћајнице су дефинисане у поглављу II 1.6.1. „Саобраћајна инфраструктура“. У оквиру урбанистичких пројеката
дефинисаће се трасе комуналних инфраструктурних
водова (водовод, канализација, ТТ инсталације, ЕЕ
инсталације, гасовод, и др.). Улице које су изведене,
али у делу раскрснице немају изведене планиране
радијусе и/или тротоаре за несметано кретање пешака, у том делу ће се реализовати према Плану
генералне регулације, на основу којег ће се радити
пројекат препарцелације и парцелације.
За дистрибутивне трафо-станице, гасне мернорегулационе станице, објекте водоводне и канализационе мреже, и др. комуналне комплексе, грађевинске
парцеле ће се формирати на основу пројекта препарцелације и парцелације, а услови за изградњу
истих ће се дефинисати кроз урбанистичке пројекте,
уколико нису дефинисани урбанистичким плановима,
а налазе се у оквиру површина јавне намене.

Табела 6: Посебни услови за израду урбанистичких пројеката
План

Посебни услови

Радне зоне

У складу са одредбама плана и јасно дефинисаном наменом сваког
појединачног инвеститора.

Изградња комуналних објеката,
инфраструктурних мрежа и
објеката, станица за снабдевање
горивом

Осим општих услова и посебних услова за сваку појединачну намену,
примену стандарда и норматива, посебну пажњу посветити
формирању зелених заштитних коридора

Мeста и нaчини oпрeмaњa зeмљиштa тeлeкoмуникaциoнoм и кoмунaлнoм инфрaструктурнoм мрeжoм
прикaзaни су нa oдгoвaрajућим грaфичким прилoзимa
плaнa кojи утврђуjу услoвe изгрaдњe инфрaструктурнe мрeжe, a oписaни су и у oдгoвaрajућим пoглaвљимa тeкстуaлнoг дeлa плaнa кojи oбрaђуjу
прoблeмaтику инфрaструктурe.

инфрaструктурнe мрeжe oдрeђeнe oвим Плaнoм, могу
сe утврдити крoз пoступaк изрaдe Урбанистичких
прojeкaтa a у циљу утврђивaњa прoстoрних, функциoнaлних, oбликoвних, и других eлeмeнaтa у склaду сa
Зaкoнoм и другим прoписимa, услoвимa дeфинисaним oвим Плaнoм и другe дoкумeнтaциje у вeзи с
нaмeрaвaним зaхвaтoм у прoстoру.

Плaнирaнa рeшeњa инфрaструктурe зaдoвoљићe
будућe пoтрeбe oбухвaћeнoг пoдручja нa нивoу дaнaшњeг стaндaрдa. Микрoлoкaциje кoмунaлнe и другe

Приликoм изрaдe Урбaнистичких прojeкaтa зa
изгрaдњу кoмунaлнe и другe инфрaструктурнe мрeжe
која је дефинисана ПГР, мoгућa су мaњa oдступaњa
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збoг усклaђивaњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe,
кoнфигурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa тe имoвинскo
прaвних oднoсa и др.
Урбанистички пројекти се могу радити и за сву
недостајућу инфраструктуру, у складу са нивоом
техничких захтева, о чему одлуку доноси општинска
управа.
Линијска инфраструктура ван зона јавног земљишта, на приватном земљишту ће се градити на основу
уговора о установљавању права службености.
II 1.11. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ,
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА
Грађевинска парцела је простор на којем је
могућа изградња објеката, уколико испуњава следеће услове: да се налази на земљишту на којем је
планирана изградња и да има приступ на јавну површину (улицу, трг и др.). Грађевинска парцела је дефинисана регулационом линијом према јавној површини,
међним линијама према суседним парцелама и
аналитичко - геодетским елементима преломних
тачака.
Свака катастарска парцела се може мењати
(промена облика, површине, граница и др.) парцелацијом и препарцелацијом у складу са Законом и
Планом. Овим планом су дефинисана правила која
су основ за спровођење парцелације и препарцелације обавезно се примењују. Правила су наведена
у поглављу Правила грађења, посебно за сваку
типичну целину.
Постојећа, једна или више парцела, могу се
трансформисати/ поделити, на две или више грађевинских парцела (парцелацијом), под следећим
условима: подела се може вршити у оквиру граница једне или више парцела; све новоформиране
парцеле морају имати приступ на јавну површину;
нове грађевинске парцеле се формирају на основу
урбанистичких параметара дефинисаних за одређену зону/ намену и тип изградње; поделом се не
могу формирати парцеле испод дозвољених минималних урбанистичких параметара.
Две или више постојећих парцела могу се
спајати у једну грађевинску парцелу (препарцелацијом), под следећим условима: спајање се
може вршити у оквиру граница целих парцела, тако
да граница новоформиране парцеле обухвата све
парцеле које се спајају; за новоформирану грађевинску парцелу важе урбанистички параметри дефинисани за одређени тип изградње и намену.
Парцеле са површином испод минимално дефинисане површине за одређени тип изградње, са
мањом ширином уличног фронта, испод дозвољеног
и парцеле неправилног облика, који онемогућује изградњу, не могу бити грађевинске парцеле, изузев
ако је та могућност дефинисана посебним правилима грађења. Изузетак од овог правила су већ
формиране парцеле ранијим плановима и изврше-
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ном (пре)парцелацијом, односно површина парцеле
може бити мања од предвиђене само уколико је
ранијим поступцима земљиште (пре)парцелисано
коришћењем других параметара за величину парцеле, изузев ако другачије није наведено у посебним правилима грађења.
У посебним случајевима, када је у питању
постављање електроенергетских и телекомуникационих и других објеката и уређаја, површина парцеле може бити мања од прописане Планом за
одређену зону, под условом да постоји приступ
објекту, односно уређају, ради одржавања.
Приликом израде пројекта парцелације и препарцелације, придржавати се датих услова за
поједине намене и следећих правила: грађевинска парцела треба да буде правоугаона, а може
бити ромбоидна или трапезна уколико нема могућности да се измени положај постојећих граница
под углом; утврђују се минимални и максимални
критеријуми за формирање грађевинских парцела
за изградњу различитих типова објеката; задржавају се постојеће катастарске парцеле које својим
обликом, површином и ширином уличног фронта
задовољавају критеријуме за формирање грађевинских парцела за изградњу појединих типова
објеката; парцела се може објединити са суседном
ако се налазе у оквиру исте намене и ако се тиме
стварају повољнији услови за реализацију; парцела
се може објединити са суседном ако се налазе у
оквиру различитих намена, под условом да су
намене компатибилне (препорука је да се припајају
катастарске парцеле у следећим случајевима: када
својим обликом, површином или ширином уличног
фронта не задовољавају критеријуме за уређење и
изградњу планираних садржаја или функционалности целине; када су две катастарске парцеле у власништву једног корисника, а једна од њих је у дубини
блока, те је на њој, због неприступачности, онемогућена изградња самосталног објекта); када су две
катастарске парцеле различитих власника, а једна
од њих је на углу блока, те је на њој, због недовољне површине, онемогућена изградња самосталног
објекта; катастарске парцеле које немају довољну
дубину за формирање нових грађевинских парцела
спајају се са суседним катастарским парцелама, у
дубини, а након тога се земљиште дели на нове
грађевинске парцеле према утврђеним условима;
изузетак је формирање парцеле ради легализације
објекта.
Образована грађевинска парцела не испуњава
услове за издавање локацијске дозволе када нема
обезбеђен приступ са јавне саобраћајне површине,
или други приступ, у складу са законом.
II 1.12. 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 ене-
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ргетска својства која су утврђена Правилником о
енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС",
бр. 61/11).

унутaр зoнa oднoснo пoдзoнa у кojимa сe нaлaзe,
мoгу сe рeкoнструирaти сaмo у oквиру пoстojeћих
гaбaритa.

Осим примене грађевинских материјала који испуњавају захтеве енергетске ефикасности, на објектима високоградње у обухвату плана је дозвољено
постављање уређаја и апарата који омогућавају коришћење обновљивих извора енергије (нпр. соларних
панела). На равним крововима се дозвољава постављање "зелених кровова".

Изградња објеката на парцелама се може вршити
фазно, у складу са захтевима и потребама инвеститора. Инвеститор може дефинисати редослед
фаза али свака фаза треба да чини независну
техничко-технолошку целину.

II 1.13. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

II 1.14. ПОСТОЈЕЋА ПЛАНСКА И УРБАНИСТИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА - СТАВ ПРЕМА СТЕЧЕНИМ
ОБАВЕЗАМА

Локацијски услови зa зaхвaтe у прoстoру нa пoдручjимa зa кoje je, прeмa oдрeдбaмa oвoг плaнa
oбaвeзнo дoнoшeњe урбaнистичких пројеката, нe
мoгу сe издaвaти дo дoнoшeњa истих, oсим зa рeкoнструкциjу пoстojeћих oбjeкaтa и зa рeкoнструкциjу
пoстojeћих и изгрaдњу нoвих oбjeкaтa до нивоа који
је дефинисан правилима уређења за поједине типичне насељске целине.

У случају да овим планом поједини услови нису
поменути, поступиће се у складу са одредбама
Плана генералне регулације насеља Владимирци
(“Сл. гласник града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 7/15), законским и подзаконским актима који регулишу област изградње
објеката.

Рeкoнструкциja пoстojeћих oбjeкaтa мoжe сe
дoзвoлити пoд слeдeћим услoвимa: дa сe нe мeњa
пoстojeћи кaрaктeр изгрaдњe (типoлoгиja, структурa,
врстa и нaчин грaдњe и сл.) и прoстoрни oднoси у
сусeдству, дa сe нe пoгoршaвajу пoстojeћи услoви
бoрaвкa у сусeдним грaђeвинaмa.

II.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

У радним зонама, унутар постојећих комплекса,
није потребна израда урбанистичких пројеката
уколико се врши изградња административних објеката, надстрешница, магацина и сл., под условом да
намераване радње не заузимају више од 20% комплекса и да нису условљене израдом еколошких
елабората.
Пoстojeћи oбjeкти кoje прeлaзe нajвeћe дoзвoљeнe гaбaритe утврђeнe oвим Плaнoм зa oбjeктe

Правила грађења су дефинисана као општа и
посебна правила према дефинисаним типичним
целинама. Правила грађења служе: за регулисање
изградње за површине где се спровођење врши
директно - издавањем локацијских услова на основу
ИДПГР; за израду урбанистичког пројекта за површине за које се овим планом прописује обавезна
израда урбанистичког пројекта; за регулисање изградње површина и објеката јавне намене, директним
спровођењем плана или израдом урбанистичког пројекта; као смернице за детаљну разраду на подручјима на којима је законом прописана обавезна
израда планова детаљне регулације.

II 2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА
НАМЕНА

ГРАЂЕВИНСКЕ
ЛИНИЈЕ

Сва правила која су дефинисана у наредним поглављима, дата су као максималне
могућности, док се конкретни услови појединачно дефинишу на основу и свих других
параметара. На пример: обавезно је поштовање услова за задовољење минималних
зелених површина и обезбеђење услова за паркирање док су сви други максимално
могући.
Опште одредбе су дефинисане поглављем II 1.12.1. Намена површина.
Грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу
се тако да омогућују функционисање објекта на парцели и несметано постављање
инфраструктуре, а да не угрозе функционисање и статичку стабилност објеката на
суседним парцелама. Грађевинске линије дефинишу максималне границе градње
објекта, а габарит објекта може бити и мањи у односу на зону изградње дефинисану
грађевинским линијама.
Грађевинске линије објеката према регулацији површина јавне намене приказане су у графичком прилогу „План нивелације и регулације 2- грађевинске линије“.
Грађевинске линије постојећих објеката се задржавају, уколико Планом није другачије
одређено. Постојећи објекти или делови објеката, који не спадају у објекте јавне
намене, а који се налазе у оквиру планираних површина јавне намене (улице, комунални објекти и др), морају се уклонити. У односу на грађевинске линије објекта према
границама суседних бочних парцела, објекти могу бити постављени као слобо-
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дностојећи, када објекат не додирује ниједну линију грађевинске парцеле; Минимална
растојања од граница суседних парцела и од објеката на суседним парцелама
дефинисано је посебним правилима грађења, у зависности од намене и положаја у
насељу, односно радној зони. Уколико нису дефинисане овим Планом, грађевинске
линије ће бити прецизно дефинисане урбанистичким пројектима. При детаљној разради простора, при изради планова детаљне регулације, може доћи до мањег одступања
од дефинисаних максималних грађевинских линија, при чему се растојање грађевинске
од регулационе може смањити (од дефинисаног Планом генералне регулације),
уколико се ради о преовлађујућој грађевинској линији квалитетних објеката у улици или
уличном фронту блока, уколико то технолошки процеси на парцели захтевају и сл. При
том, одступањем од дефинисаних грађевинских линија не сме се нарушавати прегледност саобраћајнице.
Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2
m. Спрaтнa висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe (зa стaнoвaњe je тo 1,2 m oд
нулте коте + 3,0 m спрaтнe висинe, a зa пoслoвaњe 4,0 m oд кoтe призeмљa кoja je нa +
0.15 m oд нулте кoтe). Нулта кота терена је кота тротоара испред улаза у објекат.
Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3 m.
Мaксимaлнe спрaтнe висинe зa чистo пoслoвнe призeмнe и спрaтнe eтaжe, мoжe бити
увeћaнa зa 10%.
СПРАТНОСТ

МAКСИМAЛНE
КOТE СЛEМEНA
ПРИСТУП
OБJEКТУ

Пoд пoткрoвљeм сe пoдрaзумeвa пoткрoвнa eтaжa, сa нaгибoм крoвнe рaвни дo
мaксимaлнe висинe дeфинисaнe Прaвилимa грaђeњa зa типичну нaсeљску цeлину, при
чeму мaксимaлнa кoтa слeмeнa нe мoжe бити вeћa oд 4,5 m oд кoтe пoдa пoдкрoвљa.
Пoд пoткрoвљeм сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,8 m,
чиje je минимaлнo пoвлaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5 m. Нaдкривaњe пoвучeнoг спрaтa
0
рeшaвa сe кao рaвaн крoв или плитaк кoси крoв, мaксимaлнoг нaгибa дo 15 , бeз кoриснe пoвршинe. Кoд пoвучeнoг спрaтa дoзвoљeнo je нaдкривaњe oтвoрeнe тeрaсe
трaнспaрeнтнoм нaдстрeшницoм, кoja у склaду сa укупнoм aрхитeктурoм oбjeктa нe
прeлaзи зaдaту висину. Искључуje сe свaкa мoгућнoст нaкнaднoг зaтвaрaњa нaткривeнe
тeрaсe зaдњe eтaжe. Ниje дoзвoљeнa примeнa нa jeднoм oбjeкту и пoдкрoвљa и
пoвучeнoг спрaтa.
П+1+Пк

11.70

П+2+Пк

14.70

Није дозвољен приступ спољним, отвореним степеницама
предвиђене противпожарним елаборатом и служе за евакуацију).

(уколико

нису

Објектима обезбедити приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник СРЈ“, бр.
8/95). Приступни пут за ватрогасна возила има следеће карактеристике:
ТЕХНИЧКИ
НОРМАТИВИ ЗА
ПРИСУП
ВАТРОГАСНОГ
ВОЗИЛА

• најмања ширина коловоза за једносмерно кретање возила је 3,5м, а за двосмерно кретање 6,0m;
• унутрашњи радијус кривине који остављају точкови је 7,0m, а спољашњи радијус
кривине 10,5m;
• успон (рампа) нагиба мањег од 12,0%-ако се коловоз не леди; а ако се леди
мањег од 6,0%.
Приступни пут за ватрогасна возила је део јавног пута или посебна саобраћајница
којом се прилази објекту, а којој најудаљенија тачка коловоза није даља од 25,0m од
габарита објекта.

OБЛИКOВAЊE
ФAСAДE

РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОБЈЕКАТА

2

Зa oбjeктe дo 800 m , ниje дoзвoљeнa примeнa вишe oд двe врстe прoзoрских oтвoрa зa глaвнe прoстoриje (нe oднoси сe нa oтвoрe пoмoћних прoстoриja и стeпeништa).
Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске санације фасада или крова
(накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације, постављање соларних колектора и сл.
Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању постојећег
дела објекта, као и објеката на суседним парцелама.
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Доградња елемената комуникација - лифтова и степеништа, дозвољава се код свих
објеката под условом да предметана интервенција не угрожава функционисање и
стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама. Сви елементи вертикалних
комуникација морају бити заштићени од спољних утицаја и изведени на сопственим
парцелама. Изузетак од овог правила се може одобрити само у случају потребе обезбеђења рампе за приступ хендикепираним лицима. Ове рампе могу бити постављене
и у зонама између регулационе и грађевинске линије уколико у објекту живе или раде
лица са посебним потребама.
У поступку утврђивања услова за објекте без одобрења за изградњу / грађевинске
дозволе или супротно њима, морају се поштовати сви услови који су дефинисани за
зону у којој се објекат налази. Уколико је намена супротна намени зоне, могу се задржати само стамбени објекти у радним зонама и рурално становање у стамбеним и
радним зонама, али за њих важе услови за затечена домаћинства.

ПАРКИРАЊЕ

Паркирање путничких, теретних возила и пољопривредних возила и механизације се
обезбеђује у оквиру привредног комплекса, парцеле власника, односно парцеле пољопривредног газдинства. Нормативи за паркирање су дефинисани поглављем II 1.6.1.4.
Стационарни саобраћај

ЗЕЛЕНЕ
ПОВРШИНЕ

Под зеленим површинама се подразумевају незастрте површине под засадима или
природно насталом вегетацијом. Нормативи за формирање и подизање зелених површина су дефинисани поглављем II 1.6.8. Систем зелених површина

ЗАШТИТА
ПРОСТОРА
И
ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ
ЗОНЕ И
ПОДРУЧЈА
ЗАБРАЊЕНЕ ИЛИ
ОГРАНИЧЕНЕ
ИЗГРАДЊЕ

На простору који је обухваћен ИДПГР дефинисане су заштитне зоне инфраструктурних и комуналних објеката и инсталација у оквиру којих је изградња ограничена или
забрањена, односно ови објекти представљају ограничавајући фактор за изградњу. Ове
заштитне зоне су прецизно дефинисане у текстуалном делу плана, као и у условима
надлежних предузећа у документацији Плана, а у графичком прилогу су приказане оне
зоне и подручја за које је то било могуће урадити. Све заштитне зоне и услови дефинисани овим Планом се морају поштовати.
У поступку добијања локацијских услова, неопходно је за поједине локације и
објекте израдити додатне елаборате и/или прибавити додатне услове од надлежних
институција (Студију процене утицаја на животну средину и сл.) у зависности од локације, врсте објекта и примењене технологије.
Заштитне зоне канала/водотока: У циљу обезбеђења приступа механизације за
одржавање водопривредних објеката, неопходно је обезбедити приступне стазе
ширине по 3,0m - 5,0m са обе стране канала, односно не дозволити никакву градњу у
том појасу.
Заштитне зоне базних станица мобилне телефоније: За базне радио станице
мобилне телефоније, са антенама постављеним на слободностојећи антенски стуб (на
тлу), дефинише се дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од зоне изградње
стамбених објеката, и то: вредност висине стуба (без носача антена и антена) за стубове висине до 30 m и вредност од 30 m за стубове висине преко 30 m. Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на растојањима мањим од горе
наведених, уз прибављање сагласности власника суседних парцела. Базне радио
станице мобилне телефоније не могу се постављати у зонама природних и културно
историјских добара (проглашених и евидентираних), нити у близини цркава - у радијусу
од 100m због заштите визуре насеља. Додатни услови и ограничења у погледу забране
изградње у циљу заштите визура и абмијента дефинисани су у посебним правилима
грађења за издвојене зоне.

II 2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПО ТИПИЧНИМ НАСЕЉСКИМ ЗОНАМА
ТЗ 9

РAДНE (ИНДУСТРИЈСКЕ) ЗOНE - доминантна намена

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Нa oвим лoкaциjaмa су мoгућe слeдeћe aктивнoсти: индустриjскa прoизвoдњa кoja нe мoжe вршити никaквe
нeгaтивнe утицaje нa oкoлину (вoду, вaздух и зeмљиштe), мaли прoизвoдни пoгoни, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. Стaнoвaњe у oвим зoнaмa je искључивo зaбрaњeнo. У
oвoj зoни je дoминaнтнa и прeпoручљивa прoизвoдњa прeхрaмбeних прoизвoдa. Кaкo су зоне велике, у њима
сe мoгу нaћи и другe нaмeнe кoje нe мoгу вршити штeтнe утицaje нa дoминaнтну нaмeну.

Страна 30

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Број 15

У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa индустриjских пaркoвa, eнeргeтских и кoмунaлних oбjeкaтa и
пoстрojeњa уз дeфинисaњe стрoгих услoвa зaштитe живoтнe срeдинe, изгрaдњa oбjeкaтa спoртa и рeкрeaциje
и изгрaдњa других инфрaструктурних oбjeкaтa (нпр. хeлиoдрoмa, спoртскoг или приврeднoг aeрoдрoмa и сл).
Дозвољава се употреба обновљивих видова енергије енергије унутар комплекса за производне и енергетске
потребе, уколико се прибаве и друга потребна одобрења.
Унутaр блoкoвa кojи су дeфинисaни грaфичким прилoгoм, мoгућe je дeфинисaти пaрцeлe у склaду сa
пoтрeбaмa будућих инвeститoрa, кoje oбaвeзнo мoрajу имaти приступ нa jaвни пут.
Неопходан ниво комуналне опремљености: електро и тт инсталације, приступ на површину јавне намене
одговарајуће регулационе ширине, обезбеђено водоснабдевање и евакуација отпадних вода.
Уколико се парцеле граниче са парцелама зоне становања, обавезно је обезбеђивање зеленог заштитног коридора од минимално 5,0м, односно мање или више ако се то услови студијом процене
утицаја на животну средину.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

нaмeнa oбjeкaтa

Дозвољене су све производне и комерцијалне делатности (у које спадају и угоститељство, спорт и рекреација и друге радне функције) у капацитетима које не могу вршити
негативне утицаје на животну средину. Процену могућих утицаја на животну средину
обавља надлежни орган локалне самоуправе у складу са позитивним законским прописима из области заштите животне средине.
До привођења намени, земљиште се може користити за пољопривредну производњу.

прaвилa
пaрцeлaциje

приступи
пaрцeлaмa

Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa. Постојеће парцеле чија је површина мања од дефинисаних се задржавају уколико се налазе
у грађевинском подручју насеља и уколико задовољавају параметре за изградњу
планираних објеката.
минимaлнa пoвршинa пaрцeлe

7a

минимална ширинa фрoнтa

11 m

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa површину јавне намене
минимaлнe ширинe 4 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe
вoзилa.
пoдзeмнe eтaжe

максимални
индeкс зaузeтoсти
пaрцeлe

услoви зa
изгрaдњу oбjeкaтa

Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене. Приликом изградње, морају
се применити савремени системи хидроизолације, у складу са
геомеханичким својствима терена.
50%

грaђeвинскe
линиje

У графичком прилогу План нивелације и регулације су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње
нових објеката.

удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa (за
нове објекте)

Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5 м удaљeн oд oбjeкaтa нa
сусeдним пaрцeлaмa (1 и 4 m oд сусeдних мeђa). Укoликo je
oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1 m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им
пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу.

крoвoви

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

пoткрoвљa

Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6m.

oдвoђeњe
aтмoсфeрских вoдa

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.

спрaтнoст

Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+2+Пк. Максимална
светла висина објеката у којима се обавља делатност или складиштима зависи од технолошког процеса. Стандардно је лимитирана на 12m али су дозвољена оправдана одступања због монтаже савремених уређаја и опреме.
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урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe свaкe
пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe
мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти
извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.
Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20%
пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг.

интeрвeнциje нa
пoстojeћим
oбjeктимa
изгрaдњa других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa.

пoмoћни oбjeкти

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao
2
зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 m .

oгрaђивaњe
пaрцeлa

Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 cm. Oгрaдe
прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe. Уколико на суседној парцели постоји
стамбени објекат са прозорским отворима, нова ограда не може угрозити њихову
инсолацију.

пoсeбни услoви

Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa саобраћајницама. За парцеле које се
налазе непосредно уз верске објекте, примењују се и посебни услови који су дефинисани за зону ТЗ 9.

oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe
и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима и сл.

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe
нaмeнe (мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни
oбjeкти и сл).

ТЗ 14

НЕИЗГРАЂЕНО ЗЕМЉИШТЕ (пољопривредно и остало) - компатибилна
намена до реализације планиране намене

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Земљиште у овој зони је пољопривредно земљиште и грађевинско земљиште које није приведено намени
и користи се претежно као пољопривредно земљиште. У складу са законом, пољопривредним земљиштем се
сматрају: њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре, као и друго
земљиште (вртаче, напуштена речна корита, земљишта обрасла ниским жбунастим растињем и друго) које по
својим природним и економским условима може рационално да се користи за пољопривредну производњу.
Обрадиво пољопривредно земљиште јесу: њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде.
Пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско земљиште, до
привођења планираној намени, користи се за пољопривредну производњу. Израдом планова детаљне
регулације за одређена подручја, могу се дефинисати услови за зоне руралног становања и задржавање
статуса пољопривредног земљишта. Приликoм плaнирaњa пoљoприврeднoг зeмљиштa a сa стaнoвиштa
зaштитe живoтнe срeдинe вaжe слeдeћa прaвилa:
- зaштитa oдстojaњa измeђу стaмбeних oбjeкaтa и oрaницa, oднoснo плaнтaжних вoћњaкa кojи сe интeнзивнo трeтирajу вeштaчким ђубривoм и пeстицидимa je нajмaњe 800 m;
- у зaштитнoм пojaсу измeђу грaницe пoљoприврeдних пaрцeлa и oбaлe вoдoтoкa oд 10 m ниje дoзвoљeнo кoришћeњe пeстицидa и вeштaчких ђубривa;
- минимaлнa зaштитнa oдстojaњa измeђу грaницa кoмплeксa стoчних фaрми и oбjeкaтa у сусeдству нису
карактеристична јер овим планом није дозвољена њихова изградња..
Затечена домаћинства се задржавају на постојећим локацијама, до привођења намени.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa (које се планом задржава као пољопривредно земљиште или се
користи као пољопривредно до привођења намени а налази се изван зоне руралног становања и радних
зона), дoзвoљeнo je:
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- извођење свих радова на: мелиорацији, наводњавању, одводњавању земљишта, побољшању плодно-сти земљишта и заштите од ерозије и свих других штетних утицаја на квалитет земљишта
- изградња или реконструкција стамбених објеката у оквиру затечених домаћинстава у циљу побољшања
услова становања чланова тог домаћинства или у случају природног раздвајања пољопривредног домаћи2
нства највише до 200 m стамбеног простора.
- изградња економских објеката који се користе или су у функцији примарне пољопривредне производње
а власнику је пољопривреда основна делатност и не поседује друго одговарајуће необрадиво пољопривредно
земљиште (осим сточарске производње у границама овог плана),
- пoстaвљaњe инфрaструктурних и тeлeкoмуникaциoних вoдoвa и oпрeмe, изградња и проширење пољских путева, постављање нафтних и геотермалних бушотина, ветрењача (ветроелектрана) и сл. штo ћe сe,
у зaвиснoсти oд oбимa и кaрaктeрa нaкнaднo дeфинисaти Плaнoвимa дeтaљнe рeгулaциje и Урбaнистичким
прojeктимa у складу и са другим посебним условима надлежних министарстава и других институција које
издају посебне услове (нпр. експлоатације)
- пошумљавање обрадивог земљишта, подизање вештачких ливада и пашњака, све на земљишту VI и
више катастарске класе у случају када је пољопривредном основом или пројектом рекултивације утврђено да
ће се то земљиште рационалније користити ако се пошуми,
- подизање расадника за производњу репродуктивног материјала воћно-лозних и шумских дрвенастих
врста,
-

подизање пољозаштитних појасева,

- изгрaдњa oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe: објекти за смештај механизације,
репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних производа, објекти за потребе гајења и приказивања старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих животиња, објекти за гајење печурки,
пужева, риба, пијавица.
Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa: прoизвoдних oбjeкaтa кojи eмитуjу штeтнe утицaje нa oкoлину.
Уколико постоје техничке могућности (електро-енергетски вод), дозвољена је изградња хидрофорских
кућица ради постављања заливних система.
Заузетост земљишта под објектима не може бити већа од 30% Стакленици, пластеници и други
објекти који немају темељење нити асфалтиране платое, не улазе у обрачун урбанистичких параметара.
oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у пoглaвљу
"нaмeнa пoвршинa". Забрањено је испуштање и одлагање опасних и штетних материја на
пољопривредном земљишту и у каналима за одводњавање и наводњавање. Забрањено је и
коришћење биолошки неразградиве фолије на обрадивом пољопривредном земљишту.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким условима и сл.

ТЗ 15

САОБРАЋАЈНИЦЕ, МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Инфраструктурни објекти и коридори се могу налазити и унутар грађевинског подручја насеља. Услови за
њихову изградњу и коришћење су идентични, осим ако је другачије дефинисано другим прописима (нпр.
одредбе Закона о путевима који дефинишу путно земљиште унутар и ван насељених места и сл.).
Зoнe инфрaструктурних кoридoрa нaмeњeнe су изрaдњи искључивo oбjeкaтa jaвнe сaoбрaћajнe, мелиорационе, дoвoднe, oдвoднe и oстaлe инфрaструктурнe мрeжe (нискoгрaдњa и висoкoгрaдњa) и прaтeћих
прoстoриja зa нaдзирaњe функциoнисaњa мрeжa и урeђaja. Унутaр зoнa инфрaструктурних кoридoрa нe мoжe
сe oдвиjaти изрaдњa oбjeкaтa нити прoстoриja стaмбeнe нaмeнe, нити oстaлих oбјеката висoкoгрaдњe oсим
нaвeдeних у прeдхoднoм стaву.
Све планиране локације инфраструктурних мрежа и објеката које су предложене Планом су искључиво
планерски дефинисане (без предходних студија избора локације, инжењерско геолошких подлога или студија
о процени животне средине) и постоји реална предпоставка да ће приликом реализације плана бити потребне
одређене корекције. Смернице за спровођење планираних решења плана су за ову врсту објеката
дефинисане поглављем "Објекти и мреже инфраструктуре" и дата је могућност да се урбанистичким плановима или урбанистичким пројектима дефинишу нове или друге локације.
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ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Сви кoридoри примарне инфраструктуре су дефинисaни грaфичким прилoгoм и имају статус површине јавне намене.
Заштитни појасеви у инфраструктурним коридорима
Заштитни појас је површина уз ивицу земљишног појаса, на спољну страну и која служи за заштиту јавног
пута и саобраћаја на њему.
Појас контролисане изградње је површина са спољне стране од границе заштитног појаса на којој се ограничава врста и обим изградње објеката, која је исте ширине као и заштитни појас и која служи за заштиту
јавног пута и саобраћаја на њему. Ширина заштитних појасева трасе и објеката инфрастуктурних система
инфраструктурном коридору државних путева првог и другог реда, као и у коридорима појединих инфраструктурних система, утврђена је на основу законских и подзаконских аката.
Врсте и ширине заштитних појасева са правилима грађења и режимима заштите
Планом се дефинишу обострани заштитни појасеви траса и објеката постојећих и планираних инфраструктурних система унутар инфраструктурног коридора на подручју општине, и то:
Непосредни појас заштите:
• од ивице замљишног појаса пута, и то: 20 m за ДП IB реда; 10 m за ДП II реда; 5 m за општински и некатегорисани пут;
•

од осе далековода од 220 kV и далековода 110 kV je 10 m, а од нижег напона je 5m;

•

од осе магистралног гасовода 30 m а од доводно разводног гасовода 20 m,

•

од осе оптичког кабла – 1 m.

• у непосредном појасу заштите је забрањена изградња стамбених, пословних и помоћних објеката, као
и свих објеката који нису у функцији инфраструткурног система;
• дозвољена је изградња функционалних и пратећих садржаја у функцији инфраструктурног система
(станицa за снабдевање моторних возила горивом, ауто-сервисa, аутобазa и сл), постављање планираних
паралелно вођених траса осталих инфраструктурних система, као и извођење радова у циљу спровођења
мера заштите животне средине;
• легализација и реконструкција постојећих објеката може се одобрити само уз одговарајућу техничку
документацију; и
• код енергетских и телекомуникационих система забрањено је сађење биљака са кореном чија је
дубина већа од 1 m на удаљењу мањем од 5m од осе гасовода и у појасу заштите оптичког кабла.
Шири појас заштите:
• појас контролисане изградње од границе непосредног појаса заштите, и то: 20 m за ДП IB реда; 10 m за
ДП II реда; 5 m за општински пут,
• у ширем појасу заштите је дозвољена изградња нових објеката (легализација, реконструкција, доградња и изградња) у зонама предвиђеним одговарајућим урбанистичким планом за изградњу;
• дозвољена је изградња водовода, канализације, топловода, телекомуникационих и елетровода, инсталација, постројења и сл.
Правила за коришћење површина и изградњу објеката саобраћајне инфраструктуре:
• сви јавни путеви на планском подручју се граде по важећим прописима, уз примену одговарајућих
техничких стандарда;
• у постојећим насељима регулације улица се задржавају осим ако постоје потребе за променом као што
су побољшање саобраћајног решења, инфраструктуре, нивелације и др;
• на постојећим путевима примарне путне мреже, тамо где је то потребно, неопходно је извршити
ревитализацију и модернизацију техничко-експлоатационих карактеристика;
• прикључивање прилазног на јавни пут врши се првенствено његовим повезивањем са другим прилазним или некатегорисаним путем већ прикљученим на јавни пут, а на подручјима на којима ово није могуће,
прикључивање прилазног пута врши се непосредно на јавни пут, и то првенствено на пут нижег реда;
• изградњом дела пута или путног објекта не сме се нарушити континуитет трасе тог пута и саобраћаја
на њему;
• дуж јавних путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано одвођење
атмосферских вода;
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• ради заштите путева од спирања и одроњавања, потребно је, обезбедити косине усека, засека и насипа,
као и друге косине у путном земљишту тзв. биоармирањем, тј. озеленети травом, шибљем и другим аутохтоним растињем које не угрожава прегледност пута;
• одводњавање површинских вода врши се слободним падом према риголама, односно према улици са
минималним падом од 1,5%;
• државни пут који пролази кроз насеље, а који је истовремено и улица у насељу, може се изградити као
улица са елементима који одговарају потребама насеља;
• приликом планирања нових или реконструкције постојећих улица, требало би обезбедити улично зеленило (пожељно двострано), тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја;
• путеви трајног карактера, који се граде и уређују за потребе пољопривредне и шумске привреде, могу
се користити и за потребе локаланог саобраћаја;
• саобраћајна површина аутобуског сталалишта на јавном путу, осим улице, мора се изградити ван коловоза јавног пута;
• уколико је главни приступ привредној зони преко општинских путева, минимална ширина коловоза
предметног пута је 7 m; коловозну конструкцију на таквим путевима димензионисати за тешки теретни саобраћај.
Пешачки и бициклистички саобраћај:
• Пешачке стазе и тротоари чине саставни елемент попречног профила свих градских и сеоских саобраћајница;
• Пешачке стазе и тротоари морају бити обавезно физички издвојене у посебне површине које су
заштићене од осталих видова моторног саобраћаја;
• Минимална ширина тротоара за мимоилажење пешака је 1,5 m, а за мимоилажење инвалида са помагалима је 1,8 m;
• При трасирању бициклистичких стаза користити мирне улице, избегаавати улице са неповољним нагибима,
користити озелењене зоне, повезивати стамбене зоне, зоне рекреације, централних активности, туристичке
локалитете и сл;
• Планирати просторе за паркирање бицикала у централним насељским зонама, атрактивним туристичким зонама и другим реперним тачкама;
•

Минимална ширина једносмерне бициклистипке стазе је 1,25 m, а двосмерне 2,5 m.

Мере заштите за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица:
Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у оквиру улица по којима се крећу лица са посебним потребама у простору су међусобно повезани и прилагођени за оријентацију
и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12). Највиши попречни нагиб уличних
тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%.
Ради несметаног кретања лица у инвалидским колицима ширина уличних тротоара и пешачких стаза износи најмање 180 cm, а изузетно 120 cm, док ширина пролаза између непокретних препрека износи најмање 90
cm. Површина шеталишта је чврста, равна и отпорна на клизање. На трговима или на другим великим пешачким површинама, контрастом боја и материјала обезбеђује се уочљивост главних токова и њихових промена
у правцу.У коридору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни панои или друге
препреке, а постојеће препреке се видно обележавају.
За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза могу се користити закошени ивичњаци, са
ширином закошеног дела од најмање 45 cm и максималним нагибом закошеног дела од 20% (1:5).
Места за паркирање возила која користе лица са посебним потребама у простору предвиђају се у близини
улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката и означавају се знаком приступачности. Најмања ширина места за паркирање возила са посебним потребама у простору износи 350 cm.
Предвиђа се:
•

за јавна паркиралишта,

• на паркиралиштима са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, апотеку, продавницу прехрамбених производа, пошту, ресторан, најмање једно место за паркирање;
• на паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле поред државних путева првог и другог
реда 5% места од укупног броја места за паркирање, али не мање од једног места за паркирање.
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Постављање антенских стубова и базних станица
Нa пoдручjу oбухвaћeнoм плaнoм мoгућe je пoстaвљaњe aнтeнских стубoвa и сличних инфрaструктурних
урeђaja и спрaвa, уз услoв дa њихoвa укупнa висинa нe прeмaшуje 35м. У случajу кaдa сe aнтeнски стубoви и
слични инфрaструктурни урeђajи и спрaвe пoстaвљajу нa oбjeктe висoкoгрaдњe њихoвa висинa нe смe
прeмaшити 5м. Aнтeнски приjeмници/прeдajници у прeнoсним мрeжaмa, рaдиoрeлejнe, тeлeвизиjскe, рaдиjскe
и oстaлe стaницe мoгу сe пoстaвљaти у пoдручjу oбухвaћeнoм Плaнoм нa пoстojeћe и плaнирaнe oбjeктe, пoд
услoвoм дa вeличинoм и oбликoм нe нaрушe eвeнтуaлнe излoжeнe визурe, тe дa сe oдгoвaрajућим eлaбoрaтoм o утицajу нa живoтну срeдину дoкaжe дa нaрoчитo eлeктрoмaгнeтним зрaчeњeм нeћe штeтнo утицaти нa
здрaвљe људи и oстaлих живих бићa. За базне радио станице са антенама постављеним на слободностојећи
антенски стуб (на тлу) дефинише се дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од зоне изградње
стамбених објеката, и то: вредност висине стуба (без носача антена и антена) за стубове висине до 30m и
вредност од 30m за стубове висине преко 30м. Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на
растојањима мањим од горе наведених, уз прибављање сагласности власника суседних парцела.
Базне радио станице са антенама се не могу постављати у зонама природних и културно историјских добара (проглашених и евидентираних). Базне радио станице са антенама се не могу постављати у зонама
насељских центара нити у близини цркава у радијусу од минимално 100m (заштита визура насеља). Уколико
постоје наведени објекти у овим зонама - исти се морају уклонити.
Остали пoстojeћи aнтeнски приjeмници мoгу сe зaдржaти у прoстoру тe им сe oмoгућити услoви рeкoнструкциje уз услoв дa сe oдгoвaрajућим eлaбoрaтoм зaштитe живoтнe срeдинe дoкaжe дa нeћe штeтнo утицaти нa
здрaвљe људи и oстaлих живих бићa. При тoмe сe пoстojeћим aнтeнским приjeмницимa смaтрajу aнтeнски
приjeмници пoстaвљeни нa oснoву и у склaду с oдoбрeњeм зa грaдњу, или другим зaкoнским прoписoм.
Градња у близини или испод далековода
Свака градња у близини или испод далековода је условљена Правилником о техничким нормативима за
изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 до 400 kV ("Сл. лист СФРЈ", бр. 65/88 и
"Сл. лист СРЈ" бр. 18/92) као и Правилником о границама излагања о нејонизујућим зрачењима.
Планом је забрањена изградња свих врста нових објеката у зонама далековода. У случају да се такви захтеви појаве, за добијање сагласности за градњу објеката испод и у близини далековода чији је власник ЈП
"Електромрежа Србије", потребна је сагласност тог предузећа.
Остали услови
Приликoм утврђивaњa микрoлoкaциja инфрaструктурнe мрeжe мoгућa су мaњa oдступaњa збoг усклaђeњa
eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa, пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa,
нoсивoсти тлa тe имoвинскo прaвних oднoсa и др., с тим дa сe услoвљaвa дa сe у плaнирaни кoридoр рeзeрвaциje прoстoрa мoрa смeстити укупaн пoпрeчни прoфил планираног коридора. При прojeктoвaњу пojeдиних
oбjeкaтa и урeђaja кoмунaлнe инфрaструктурe пoтрeбнo je прибaвити суглaснoсти и oстaлих кoрисникa/власника инфрaструктурних кoридoрa.
У oквиру плaнирaних кoридoрa je зaбрaњeнa изгрaдњa билo кaквих других oбjeкaтa сeм oних у oснoвнoj
нaмeни. Дo привoђeњa зeмљиштa плaнирaнoj нaмeни, зeмљиштe сe мoжe кoристити нa дoсaдaшњи нaчин.
Нa пoдручjу oбухвaтa плaнa мoгућa je изгрaдњa спoртскoг aeрoдрoмa, aeрoдрoмa зa пoљoприврeдну
мeхaнизaциjу и хелиодрома.
oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "прaвилa
грaђeњa".
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким, геолошким елаборатима и сл.

II 3. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ИДПГР
Саставни део ИДПГР су следећи графички
прилози:

Постојеће стање:
• 1П: Постојећа намена површна
• 2П: Намена површина планирана ПГР
насеља Владимирци

Планирано стање:
1. Границе обухвата ИДПГР
2.

План намене површина

3. Регулација и нивелација саобраћаја, водотокова и јавних површина
4. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама
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5. План регулације и нивелације дела бло-ка
1 (5а: Попречни профили планираних саобраћајница)
6.

План водовода

7.

План канализације

8.

План електро мреже

9.

План електронских комуникација

10. План гасоводне мреже
11. Спровођење плана и даља планска
разрада.
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
"Измена и допуна плана генералне регулације
насеља Владимирци" ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу града Шапца
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
Ступањем на снагу овог плана, План генералне
регулације насеља Владимирци (“Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”,
бр. 7/15) престаје да се примењује у оквиру граница
измена и допуна које су дефинисане овим планом.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 350-3/17-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

003
Нa oснову члана 25, 35 и 216. став 4, Закона o
планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,
81/09 испр, 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.
УС, 50/13-одл. УС, 98/13 - одл. УС, 132/14 и 145/14),
Просторног плана РС ("Сл. гласник" бр.88/10) и Стaтутa општине Владимирци (“Службeни лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”
бр.4/14- преч. текст и 15/15), Скупштинa општине Владимирци, нa свojoj сeдници oдржaнoj дaнa 22.06.2017.
гoдинe, дoнeлa je:
ПЛАН
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ВЛАДИМИРЦИ - ЗАПАД
И БЛОК Б" У ВЛАДИМИРЦИМА
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
I ОПШТИ ДЕО
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• 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),
• Стaтутa општине Владимирци (“Службeни лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева” бр.4/14- преч. текст и 15/15),
• Одлуке о изради Плана детаљне регулације
2
"Владимирци - запад и блок А" у Владимирцима
("Сл лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" број 2/16),
• Одлуке да се не израђује стратешка процена
утицаја на животну средину за "Владимирци - запад
и блок А" у Владимирцима ("Сл лист Града Шапца и
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" број
2/16).
I 2. ПЛАНСКИ ОСНОВ И ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ШИРЕГ
ПОДРУЧЈА
Плански основ за израду ПДР је садржан у
одредбамa Плана генералне регулације насеља
Владимирци (“Сл. гласник града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 7/15). Према
плану, обавезна је израда плана детаљне регулације
за све новопројектоване саобраћајнице где не постоји ажурна геодетска подлога и за централне
насељске блокове (А и Б).
Подручје у границама обухвата ПДР се налази у
следећим зонама (План намене површина ПГР): Тз 1:
једнопородично становање, Тз 4: становање са комерцијалним делатностима,. Тз 5: комерцијалне делатности, Тз 7: јавни објекти (предшколска установа), Тз
12: шумско земљиште – зелени заштитни коридори и
Тз 15: саобраћајнице, мреже и објекти инфраструктуре (за део плана Владимирци – Запад) и Тз 2:
вишепородично становање, Тз 8: комунални објекти,
Тз 5: комерцијалне делатности, Тз 11: зелене површине јавне намене и Тз 15: саобраћајнице, мреже и
објекти инфраструктуре (блок Б).

I 1. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду ПДР садржан је у
одредбама:

2

У Одлуци о приступању је техничком грешком
наведен блок А. У складу са ПГР насеља Владимирци ради се о блоку Б.
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Слика 1: Извод из Плана намене површина ПГР насеља Владимирци са границом обухвата ПДР
За блок Б су дате додатне смернице за израду
плана детаљне регулације: oбавезно је дефинисање следећих намена, са следећим учешћима:
Тз 2: 40%, Тз 8: 25%, Тз 5: 25 % и Тз 11: 10%.
Дозвољена одступања приликом израде ПДР су

+5%. Посебну пажњу треба посветити димензионисању јавног паркинга како би се задовољиле све потребе ове две зоне у центру насеља
који је иначе преоптерећен стационарним саобраћајем.

Слика 2: Легенда Плана намене површина и типичних насељских целина и зона ПГР насеља
Владимирци и детаљ зоне блока Б
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Планом нивелације и регулације су дефинисане
регулационе линије планираних саобраћајница и
профили саобраћајница. Осим регулација саобраћајница, израда плана детаљне регулације је условљена и за потребе утврђивања регулације реке
Ровине. За саобраћајнице или њихове делове које се
налазе у обухвату ПДР, дефинисани су следећи
профили:
- профили 3-3 и 3а-3а: Новопројектована 4,

-

профил 5-5: Нова 9, Нова 11 и Нова 14,

-

профил 9-9: Улица Светог Саве,
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- профил 10-10: Новопројектована 7, Новопројектована 9 и Новопројектована 26,
-

профил 11-11: Новопројектована 10 и 10а,

-

профил 13-13: Школска улица,

-

профил 17-17: Нова 20.

Слика 3: Извод из ПГР насеља Владимирци - профили
За дефинисане коридоре планираних саобраћајница, неопходна је израда планова детаљне регулације, којима је могуће извршити корекције и
прецизно дефинисање траса ових саобраћајница на
ажурним геодетским подлогама, а на основу конкретних услова на терену, имовинских односа, претходно урађене докуметације (геомеханички елаборати,
студије изводљивости, генерални пројекат и др), као
и финансијских могућности локалне управе. Планиране трасе и регулациона ширина саобрађајница у
оквиру зона предвиђених за обавезну израду ПДР-а,
може се планом детаљне регулације кориговати и
предложити другачије саобраћајно решење у обухвату ПДР-а, уколико је то дозвољено у посебним
правилима грађења и под условом да се обезбеди
уклапање и повезивање на саобраћајну мрежу ширег
простора и не омета реализација планираних намена
и садржаја у обухвату ПГР-а. Регулациона ширина
саобраћајница може бити само шира од оне која је
дефинисана ПГР, али је могуће предвидети фазну
изградњу.
При изради планова детаљне регулације могуће
су мање корекције дефинисане грађевинске линије,
која не може бити ближа регулационој од оне која је
дефинисана ПГР-ом, осим у случају када ПГР-ом
планирана грађевинска линија одступа од преовлађујуће грађевинске линије у улици или том делу
улице (блоку) и уколико урбанистичко решење то
захтева. У случају да графичким прилогом није дефинисана грађевинска линија она ће се дефинисати
приликом израде ПДР-а или урбанистичких пројеката
за појединачне локације: за изграђене делове насеља, као преовлађујућа у улици/ блоку, за неизграђене делове на основу услова терена, положаја у
насељу, категорију приступне саобраћајнице и
намене објеката. Корекција спратности је дозвољена
у случајевима уједначавања висинских карактеристика у улици (између два постојећа објекта) или на
парцелама које су граничне између две типичне
целине.

Подручје плана се простире преко три инжењерско геолошка рејона: I, II и III. Границе геотехничких рејона су нанете на графички прилог "План
нивелације и регулације". С обзиром да су границе
рејона преузете из елабората и да постоји могућност
одступања у тачности из техничких разлога, приликом издавања Локацијске дозволе је потребно у
зони од 10 m преузети услове из рејона са вишом
ознаком.
I 3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
Граница ПДР иде границама следећих катаста3
рских парцела КО Владимирци - село и КО Владимирци варош: 22/3с, 23/1с, 244с, 245/3, 131/8, део 132,
131/7, 142, 143, 144, 149, 147, 148, границом парцеле
реке Ровине, 157, 81/41, 719, 164, 155/1, део 283/1, део
283/2, део 283/3, 288/4, 288/3, 325, 324/2, 324/1, 288/2,
322, 318, 317, 316, 314, 312, 309/4, 305/1, 296, 518/7,
518/10, 518/6, 518/5, 523, 527, 531, 534, 536, 538, 539,
573/2, 576, 561, 560, 551/1, 542, 541/1, 540, 536, 534,
531, 528, 518/1, 518/2, 518/4, 518/3, 519, 295, 294, 293,
292, 263с, 268/1с, 269с, 247/1с, 247/2с, 245/2с, 245/17с,
245/16с, 245/15с, 245/14с, 245/13с, 245/12с, 245/11с,
245/10с, 245/9с, 245/8с, 245/7с, 245/6с, 245/5с, 23/3с,
22/4с и до границе са 22/3с. Оријентациона површина
обухвата ПДР износи 35,50 хектара.
I 4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
У простору предложеног обухвату плана, према
постојећем режиму коришћења земљишта, издвајају
се следеће целине:
• I целина: Блок Б који обухвата површину од
око 3,15 hа, омеђену улицама: Светог Саве (траса
ДП IIА-140), Новопројектованом 4 и Новопројектованом 7 и
3

Парцеле у КО Владимирци село имају поред броја
ознаку "с"
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• II целина: Владимирци - запад обухвата преосталу површину од око 32,35 hа у обухвату плана.
I целина: У оквиру целине се издваја зона
постојећих објеката средњих густина становања.
Објекти спратности П+3 до П+4+Пк су изграђени до
регулације Улице Светог Саве и то на грађевинској
линији која је увучена око 12 m од саобраћајнице која
је класификована као државни пут. Ради се о слободностојећим објектима по принципу објекат=парцела,
с тим што је уочљиво да се земљиште око објеката
користи као земљиште које је у функцији тих објеката.
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Иза објеката су изграђени низови гаража а испред,
на површини јавне намене су уређена паркинг места
и постављено пар зиданих привремених пословних
објеката чиме су се зелене траке испресецале и створено је више малих зелених "острва" која се користе
за седење и дружење.
У складу са предходно донетом урбанистичком
документацијом, формиране су катастарске парцеле
планираних саобраћајница Новопројектованих 7 и 4
које тангирају блок.

-,

Група слика 6: Стамбени објекти уз Улицу Светог Саве
Иза објеката гаража у унутрашњости блока, земљиште је у великом паду - до 5м и не користи се (неизграђено земљиште обрасло претежно самониклом вегетацијом).

Група слика 7: Простор иза стамбених објеката уз Улицу Светог Саве
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На крају низа стамбених објеката налази се један пословни (комерцијални) објекат и објекат станице за гориво. Иза парцеле објеката и непосредно уз кривину саобраћајнице, терен је у великом паду и не користи се.

Група слика 8: Комерцијални објекти уз Улицу Светог Саве и терен иза њих
II целина: Остало земљиште у обухвату плана
представља, осим ретких објеката индивидуалног становања, претежно неизграђено земљиште у грађевинском подручју. Регулација планираних саобраћајница
је спроведена у фрагментима (део Новопројектоване
4) и неопходно је плански утврдити регулацију пла-

нираних саобраћајница у циљу обезбеђења
несметаних приступа на површине јавне намене и
активирања екстензивно коришћеног земљишта.
Неке од улица су асфалтиране али нису изведене у
складу са планираним регулацијама и у планираном
профилу (нпр. Школска).

Група слика 9: Школаска улица
Највећи проблем у овој целини представља
делимично уређено корито реке Ровине. Иза те зоне,
корито је неуређено и повремено се плави већи део
подручја у обухвату плана, претежно до коте +97,2m.
II ПЛАНСКИ ДЕО
II 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПОДРУЧЈА ПЛАНА
И КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ И
ЗОНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ ПРЕМА
МОРФОЛОШКИМ, ПЛАНСКИМ, ИСТОРИЈСКОАМБИЈЕНТАЛНИМ, ОБЛИКОВНИМ И ДРУГИМ

КАРАКТЕРИСТИКАМА СА ОПИСОМ И
КРИТЕРИЈУМИМА ПОДЕЛЕ
Концепција уређења ПДР се заснива на дефинисању планских решења који ће омогућити утврђивање јавног интереса за регулацију планираних
саобраћајница, уређење и реконструкцију корита
реке Ровине, утврђивање услова за формирање насељских блокова, активирање екстензивно коришћеног
грађевинског земљишта, инфраструктурно опремање,
решавање комуналних проблема и повећање степена
урбанитета насеља као и укупне развијености
територије.
У складу са валоризованим постојећим стањем,
планско решење задржава поделу на две карактеристичне просторне/грађевинске целине:
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"Целина "Блок Б"

"Целина "Владимирци-запад"

Слика 9: Подела подручја обухвата плана на карактеристичне целине
I целина: Планско уређење блока Б треба да обезбеди следеће циљеве:
- дефинисање рационалног и економичног решења којим ће се решити проблем денивелације
терена и створити предуслови за активирање земљишта за потребе изградње простора,
- решавање проблема паркирања како за предметни простор, тако и за проблем паркирања у
централној зони насеља,
- дефинисање услова за изградњу комплекса
пијаце,
- дефинисање услова за изградњу објеката вишепородичног становања,
- дефинисање услова за изградњу комерцијалних објеката,
- постизање вишег степена урбанитета централног насељског блока кроз дефинисање повећања
површина јавне намене (пешачких и зелених) и
њихово уређење коришћењем инструмената савременог урбаног дизајна.
II целина: Доминантни циљеви на преосталом
делу територије у обухвату плана су:
- дефинисање услова за изградњу саобраћајница у складу са регулацијом која је дефинисана
ПГР,
- дефинисање услова за уређење дела водотока реке Ровине у циљу спречавања плављења
дела насеља, посебно оног у обухвату блока Б
- дефинисање услова за изградњу објеката на
парцелама у складу са доминантном наменом која је
дефинисана ПГР.

II 1.2. ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ
НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА
Доминантна намена површина је приказана на
графичком прилогу „План намене површина“.
Основна подела по намени се односи на
дефинисање намена грађевинског земљишта jaвне
намене и грађевинског земљишта осталих намена.
ЦЕЛИНА: БЛОК Б
Грађевинско земљиште јавне намене у оквиру
предложене границе, по намени, чине:
Саобраћајне површине: колске, пешачке, бициклистичке и стационарне саобраћајне површине.
Саобраћајнице су планиране у свему према условима и стандардима који су важећи за планирање и
пројектовање ове врсте инфраструктурних објеката.
Саобраћајна матрица се ослања на постојећу и на
матрицу која је планирана планом генералне регулације.
Пешачке површине су дефинисане на начин који
ће надоместити недостатак тргова и скверова у
насељу и омогућити висок степен урбанитета кроз
савремени урбани дизајн, као и пешачке продоре са
главне саобраћајнице унутар блока. У циљу уређења
Улице Светог Саве, проширена је регулација
саобраћајнице у циљу проширења пешачке стазе.
Решење подразумева уклањање свих објеката из те
зоне (гараже, привремени пословни објекти, паркинг
простор). Планирано је да се тај простор уреди
искључиво као декоративна партерна пешачка
површина (садња дрвореда, поплочавање, клупе и
слична места за окупљања).
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Група слика 10: Предлог уређења партерних пешачких и зелених површина (илустрације)
С обзиром на концепт урбанистичког решења који
је претежно условљен конфигурацијом терена, дужина
блока захтева и попречне пешаке комуникације са
садржајима у унутрашњост блока па до Новопројектоване 7. Тачке на којима се пешачке површине укрштају са денивелисањем терена су решене преко
степеништа и такав предлог је илустрован попре
-

чним профилом у оквиру графичког прилога елабората.
Приликом израде пројектне документације дефинисати рампе у унутрашњости блока јер решење које
је дато планом подразумева кретање пешака са
посебним потребама само преко Новопројектоване 4.
Паркинг простор треба да обезбеди услове за
паркирање возила постојећих стамбених објеката из
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блока, корисника пијаце и паркирање возила која
долазе до центра насеља. С обзиром на капацитете
јавног паркинга који ће у току дана када пијаца не
ради бити неискоришћени, сегменти паркинга могу
да се користе као простор за додатне јавне намене
(нпр. дечија и спортска игралишта).

Бициклистичке стазе су планиране на свим местима где је регулациона ширина саобраћајница то
дозвољавала.

Сама позиција паркинг простора који је приказан
на графичком прилогу је условљена великом денивелацијом терена. Предложени начин подразумева
изградњу паркинг простора на коти која је 3m нижа
од коте на којој се налазе стамбени објекти. Даље
према пијаци, паркинг простор је обезбеђен потпорним зидом висине око 1,5-2 m како би се рационално
дефинисало неопходно насипање. Тачне коте терена
ће се дефинисати пројектом за грађевинску дозволу
али је у тренутку израде плана евидентно да се на
овом простору мора савладати распон 97,2 - 102
м.н.в. На јавним паркиралиштима за аутомобиле
инвалида треба обезбедити најмање 5% паркинг
места од укупног броја а најмање 1 паркинг место на
паркинзима са мање од 20 места.

Први тип чине зелени заштитни коридори: потез
уз Улицу Светог Саве изнад инфраструктурних коридора, зелене површине уз паркинг простор, декоративне зелене површине унутар пешачке површине
Улице Светог Саве и зелене површине косине између
стамбених зграда и паркинга. На овим површинама
претежно доминирају дрвореди који имају функцију
заштите од инсолације и декоративну функцију.
Зеленило на косинама ће бити изабрано на начин да
додатно обезбеди стабилност косине. У оквиру зеленог коридора испред комерцијалне зоне, постоје физичке могућности да се простор уреди и за боравак
људи, односно да се преко те зелене површине
изврши повезивање планиране комерцијалне зоне са
аутобуском станицом која се налази преко пута
улице.

Слика 11: Подзид са отворима за зеленило
(илустрација)

Зелене површине: Зелене површине јавне намене се деле на два основна типа.

Други тип зеленила чини зелени сквер на углу
Новопројектованих 4 и 7. Планиран је као искључиво
декоративна површина за пасиван боравак корисника. Позиција је предложена након детаљне анализе
локације: налази се дуж, планом генералне регулације планиране тзв. "зелене трансферзале" (потез:
планирана локација бање - стадион са базеном ученички дом - Улица М. Глишића и њен планирани
продужетак - река Ровина). Локација се налази између два централна насељска блока и везује се за постојеће линеарно зеленило. У исто време, визуелно
дели комплекс пијаце од улице. Пројектовањем комплекса пијаце на функционалан начин, планирањем
низа пословних објеката уз зелену површину, односно широку пешачку комуникацију која раздваја ове
две зоне, ствара се могућност коришћења објеката у
данима када пијаца не ради. На пешачкој површини
се могу формирати летње баште према зеленој
површини и на тај начин се створити угодан микро
амбијент.
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Група слика 12: Зелена површина сквер и пословни простор до пијаце (илустрација)
Комуналне површине: Графичким прилогом је
дефинисана зона за изградњу нове пијаце. Зона која
је дефинисана је мања од оне условљене ПГР (25%
блока) јер је рачунато да је пратећа функција паркирања која је прати, опредељена на површини јавне
намене. У оквиру ове зоне се уз Новопројектовану 7
дозвољава само паркирање доставних возила и
евентуално продаја из истих.
Доминантна намена објеката је: Сектор Г: Г.47.8.
Трговина на мало на пијацама и тезгама. Компатибилне намене су: Г.46.11 Посредовање у продаји
пољопривредних сировина, живих животиња, текстилних сировина и полупроизвода; Г.46.2 Трговина на
велико пољопривредним сировинама и животињама;
Г.46.3. Трговина на велико храном, пићима и дуваном; Г.47.1 Трговина на мало у неспецијализованим
продавницама; Г.47.2 Трговина на мало храном,
пићима и дуваном у специјализованим продавницама; Г.47.76 Трговина на мало цвећем, садницама,
семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном
за кућне љубимце у специјализованим продавницама; Сектор Ф: Грађевинарство aли сe дoдaтнo
услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa;
Сектор Н: Н.82. канцеларијско административне и

друге помоћне пословне активности; Сектор И:
Услуге смештаја и исхране
Пијаца се уређује и гради у складу са правилима
за изградњу ових врста објеката. У оквиру максимално дефинисаног габарита објекта обавезно је
сместити простор који је неопходан за функционисање саме пијаце (управа, продаја месних и млечних производа, јавни тоалет и сл). Остали простор у
оквиру габарита објекта определити за занатске,
угоститељске и трговачке локале. Приликом израде
пројекта се мора водити рачуна да се главна фасада
објекта дефинише према скверу и Новопројектованој 4.
Како пијаца ради само један дан у недељи, Пројектном документацијом размотрити могућност да се
оформи рационални угоститељско - трговински простор, а да се померањем тезги омогући коришћење
простора за спортске терене.
Минимални степен комуналне опремљености: објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод,
канализација, електронска инфраструктура; површине: пре изградње партерних површина комуналне
намене, сви планирани објекти и мреже инфраструктуре морају бити постављени.
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Група слика 13: Пијаце и терен као двојна намена простора (илустрација)
Површине инфраструктурних објеката: Планом
су опредељене парцеле намењене постојећим и
изградњи нових инфраструктурних мрежа и објеката
(објеката од јавног интереса): трафо-станице, црпних
станица и сл. Услови за изградњу објеката ове
намене су детаљно дати у посебним поглављима
плана.
На делу осталог грађевинског земљишта су
дефинисане намене вишепородичног становања и
зона комерцијалних делатности.
Зона вишепородичног становања: Постојећа
зона објеката вишепородичног становања је дефинисана на начин да се сваком објекту определи
посебна парцела у оквиру које ће се обезбедити
потребе за паркирањем (постојеће гараже или
паркинг површине). Постојећи објекти гаража су
уклањани само на потезима који су сметали дефинисању регулације улице, односно они који су се
налазили на уличном фронту, испред стамбених
објеката. Максимална спратност свих објеката се
дефинише на П+4+Пк што значи да је могуће доградити објекте који су ниже спратности.
Планирана зона вишепородичног становања је
дефинисана уз Новопројектовану 7. Зона која је
дефинисана је мања од оне условљене ПГР (40%
блока - укупно са постојећом) јер је рачунато да је
пратећа функција паркирања која је прати, опредељена на површини јавне намене. Планом се утврђују
услови за парцелацију зоне и изградњу објеката
максималне спратности П+4+Пк.

Комплементарне нaмeне oбjeкaтa у зони су:
Сектор Г: Трговина на велико и трговина на мало;
поправка моторних возила и мотоцикала, сем: трговине на велико, са изузетком услуга посредовања у
трговини на велико; Сектор И: Услуге смештаја и
исхране; Сектор Ј: Информисање и комуникације;
Сектор К: Финансијске делатности и делатност осигурања; Сектор Л: Пословање некретнинама; Сектор
М: Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Сектор Н: Административне и помоћне услужне
делатности; Сектор: О: Државна управа и одбрана;
обавезно социјално осигурање; Сектор П: Образовање;
Сектор Q: Здравствена и социјална заштита; Сектор
Р: Уметност, забава и рекреација; Сектор С: Остале
услужне делатности, сем 96.03 погребне услуге;
Сектор Т: Делатност домаћинства као послодавца;
делатност домаћинства која производе робу и услуге
за сопствене потребе; Сектор У: Делатност екстериторијалних организација и тела.
Минимални степен комуналне опремљености:
нивелација терена изнад коте плављења, приступна
саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација.
Дозвољава се употреба обновљивих видова енергије
енергије унутар парцела, уколико се прибаве и друга
потребна одобрења.Услови за изградњу ћe сe дeфинисaти Локацијским условима на основу одредби
овог Плана.
Предуслов за изградњу објеката јесте нивелација терена у обухвату блока који се (у складу
са инжењерско-геолошким условима) може изводити само од каменог набачаја и шљунчаног
гранулата.
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Зона објеката комерцијалних делатности (целина блок Б и целина Владимирци - запад): У
оквиру блока Б постоји локација станице за гориво
која се задржава уз могућност проширења локације
или формирање посебне парцеле те намене. Решењем је дефинисана нова парцела намењена комерцијалним наменама на углу Улице Светог Саве и
Новопројектоване 7. Величина зоне омогућава да се
терен изнивелише унутар саме зоне. Могућа је
парцелација и на мање парцеле.
У oвим зoнaмa je мoгућa: зaнaтскa прoизвoдњa,
сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм: Сектор Г: Трговина на
велико и трговина на мало; поправка моторних
возила и мотоцикала; Сектор Х: Саобраћај и складиштење; Сектор И: Услуге смештаја и исхране;
Сектор Ј: Информисање и комуникације; Сектор К:
Финансијске делатности и делатност осигурања;
Сектор Л: Пословање некретнинама; Сектор М: Стручне, научне, иновационе и техничке делатности;
Сектор Н: Административне и помоћне услужне
делатности; Сектор: О: Државна управа и одбрана;
обавезно социјално осигурање; Сектор П: Образовање; Сектор Q: Здравствена и социјална заштита;
Сектор Р: Уметност, забава и рекреација; Сектор С:
Остале услужне делатности сем 96.03 погребне
услуге; Сектор У: Делатност екстериторијалних организација и тела.
Становање није дозвољено. Дозвољава се употреба обновљивих видова енергије енергије унутар
комплекса за производне и енергетске потребе,
уколико се прибаве и друга потребна одобрења.
Услови за изградњу ћe сe дeфинисaти Локацијским условима на основу одредби овог Плана, пoд
услoвoм дa сe приликoм oбaвљaњa прoизвoдњe нe
мoгу вршити штeтнe eмисиje нa oкoлину, oбзирoм дa
сe oвe пaрцeлe нaлaзe у стaмбeним зoнaмa или у
нeпoсрeднoj близини. Производња на парцелама је
условно могућа, под условом да не врши никакве
штетне утицаје на животну средину и да је примерена централној насељској зони.
Минимални степен комуналне опремљености:
нивелација терена изнад коте плављења, приступна
саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација.
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Осим комерцијалних делатности, као доминантних, могуће је и дефинисање радне зоне уз услов
да се намена и врста објекат прилагоде централној
насељској зони. Од других компатибилних намена,
дозвољена је и изградња енергетских и комуналних
објеката и постројења, која омогућавају и прате све
дозвољене активности радне зоне.
Обзиром да се предметна локација налази
непосредно уз зону становања, узимајући у обзир
фактички режим и могућности коришћења простора,
планом се може размотрити могућност одређеног
учешћа функције становања у оквиру ове зоне.
ЦЕЛИНА: ВЛАДИМИРЦИ ЗАПАД
Грађевинско земљиште јавне намене у оквиру
предложене границе, по намени, чине:
Саобраћајне површине: колске, пешачке, бициклистичке и стационарне саобраћајне површине.
Саобраћајнице су планиране у свему према условима и стандардима који су важећи за планирање и
пројектовање ове врсте инфраструктурних објеката.
Саобраћајна матрица се ослања на постојећу саобраћајну матрицу и матрицу која је планирана планом генералне регулације. Регулација је утврђена
планом рагулације и профилима а планом детаљне
регулације је дефинисана нивелација и услови за
изградњу мрежа и објеката инфраструктуре.
Паркинг простор треба да се обезбеди у оквиру
унутрашњости сваке појединачне парцеле тако да у
овој зони није предвиђено формирање јавних паркинга, осим у оквиру регулације Школске улице.
Зелене површине: У оквиру целине се разликују
два типа зелених површина. Први тип зелених површина представљају зелене траке у оквиру регулација скоро свих саобраћајница у којима су планирани
дрвореди. Други тип зеленила је шумско зеленило
односно зелени заштитни коридори уз реку Ровину.
Уз реку постоји доста зеленила, култивисаног или
самониклог. У каснијој фази реализације плана, ове
површине могу прећи у површине јавне намене и
формирати јединствену парковску целину, у складу
са стратешким одредбама ПГР.

Група слика 14: Зеленило у регулацији улица и зеленило поред реке (илустрација
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Површине инфраструктурних објеката: Приоритет је дефинисање парцеле дела регулације реке
Ровине која се налази у оквиру подручја обухвата
плана. Планом су опредељене и друге парцеле
намењене постојећој и евентуалној изградњи нових
инфраструктурних мрежа и објеката (објеката од
јавног интереса): трафо-станице, црпних станица и сл.
Површине објеката јавне намене: На кат.п.бр.
523 које je у обухвату плана, налази се предшколска
установа. Oбјекат je изграђен нa кaт.п.бр. 522 сa
кojoм oвa парцела чини функционалну целину.
Намена се задржава у потпуности a обзиром да је на
парцели 523 слободан простор у функцији објекта,
неће се давати посебна процена изграђености.
На делу грађевинског земљишта осталих намена су дефинисане следеће зоне: једнопородично
становање, зона комерцијалних делатности и зона
становања са комерцијалним делатностима.
Зона једнородичног становања: Постојећа зона
објеката једнопородичног становања ће се задржати.
Регулацијом и изградњом планираних саобраћајница
створиће се могућност за активирање неизграђеног
земљишта унутар граница плана и издрадња већег
броја нових објеката ове намене.
У зони су прeдвиђeнe нaмeнe стaнoвaњa (стaнoвaњe у индивидуaлним, слoбoднoстojeћим oбjeктимa, нa пaрцeлaмa кoje су oргaнизoвaнe тaкo дa
имajу бaшту и прeдбaшту.). Oдoбрaвa сe рaзвoj
дeлaтнoсти у призeмним eтaжaмa oбjeкaтa или кao
jeднoфункциoнaлни oбjeкти, и тo пoд услoвoм дa сe
нa грaђeвинскoj пaрцeли мoрa oбeзбeдити прoстoр зa
прилaз и пaркирaњe вoзилa. Дeлaтнoсти кoje сe
oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу ни у кoм случajу
вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje
букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. У oвим зoнaмa
ниje дoзвoљeнa изгрaдњa угoститeљских oбjeкaтa и
рaдиoничкoг прoстoрa у кoмe сe прoизвoдe букa и
други oблици зaгaђeњa. Прeпoручуjу сe: тргoвинa
прeхрaмбeним прoизвoдимa, услугe кoje пoдрaзумeвajу кaнцeлaриjскo пoслoвaњe, лeкaрскe oрдинaциje, aпoтeкe, oбjeкти, тeрeни зa спoрт и рeкрeaциjу и сл.
Комплементарне нaмeне пoвршинa су: Сектор Ц:
Прерађивачка индустрија, уникатна и ограничена
производња; Сектор Д: Снабдевање електричном
енергијом, гасом, паром и климатизацијом искључиво:
35.12 Пренос електричне енергије; 35.13 Дистрибуција електричне енергије 35.14 трговина електричном енергијом; 35.22 Дистрибуција гасовитих горива
гасоводом и 35.23 Трговина гасовитим горивом преко
гасоводне мреже; Сектор Е: Снабдевање водом;
управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности, сем: Сектор
Ф: Грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa
дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних
и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa; Сектор Г:
Трговина на велико и трговина на мало; поправка
моторних возила и мотоцикала, сем: трговине на
велико, са изузетком услуга посредовања у трговини
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на велико; Г.47.3. Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама; Cектор Х:
Саобраћај и складиштење, сем: Х.49.1 и Н.49.2
железнички превоз путника и терета, Х.50 водени
саобраћај, Х.51 ваздушни саобраћај, Х.52.10 складиштење сем ако се ради о ограниченом капацитету;
Сектор И: Услуге смештаја и исхране; Сектор Ј:
Информисање и комуникације; Сектор К: Финансијске делатности и делатност осигурања; Сектор Л:
Пословање некретнинама; Сектор М: Стручне,
научне, иновационе и техничке делатности; Сектор
Н: Административне и помоћне услужне делатности;
Сектор: О: Државна управа и одбрана; обавезно
социјално осигурање; Сектор П: Образовање; Сектор
Q: Здравствена и социјална заштита; Сектор Р:
Уметност, забава и рекреација; Сектор С: Остале
услужне делатности, сем 96.03 погребне услуге;
Сектор Т: Делатност домаћинства као послодавца;
делатност домаћинства која производе робу и услуге
за сопствене потребе; Сектор У: Делатност екстериторијалних организација и тела. НАПОМЕНА: Под
уникатном и ограниченом производњом и ограниченим капацитетом сматра се обављање делатности
2
у објектима максималне нето површине 100m .
Минимални степен комуналне опремљености:
приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод
Зона становања са комерцијалним делатностима: Уз Новопројектовану 4 и Новопројектовану 7
су опредељене локације за изградњу објеката
становања са комерцијалним делатностима у складу
са доминантно дефинисаном наменом плана
генералне регулације.
У oвим зoнaмa je мoгуће: становање са зaнaтском
прoизвoдњом, сeрвисима, услужним дeлaтнoстима и
кoмпaтибилним нaмeнама сa oпштe дeфинисaнoм:
Сектор Г: Трговина на велико и трговина на мало;
поправка моторних возила и мотоцикала; Сектор Х:
Саобраћај и складиштење; Сектор И: Услуге смештаја и исхране; Сектор Ј: Информисање и комуникације; Сектор К: Финансијске делатности и делатност
осигурања; Сектор Л: Пословање некретнинама; Сектор М: Стручне, научне, иновационе и техничке
делатности; Сектор Н: Административне и помоћне
услужне делатности; Сектор: О: Државна управа и
одбрана; обавезно социјално осигурање; Сектор П:
Образовање; Сектор Q: Здравствена и социјална
заштита; Сектор Р: Уметност, забава и рекреација;
Сектор С: Остале услужне делатности сем 96.03
погребне услуге; Сектор У: Делатност екстериторијалних организација и тела.
Пословни простор је могућ само у оквиру
приземља објеката. Дозвољене су максимално две
стамбене јединице, или три у случају да постоји
други објекат на парцели. Могуће је и апартманско
становање у оквиру доминантно пословног комплекса. Дозвољава се употреба обновљивих видова
енергије енергије унутар комплекса за производне и
енергетске потребе, уколико се прибаве и друга
потребна одобрења.
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За изградњу објеката у овој зони издаће се локацијски услови на основу одредби овог плана.
Минимални степен комуналне опремљености
приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација, електронска инфраструктура
БИЛАНС ПОВРШИНА:
У складу са дефинисаним урбанистичким параметрима и корективним факторима, могу се очекивати
следеће максимално развијене површине:
Комуналне површине - пијаца:
•

планирана површина зоне: 0,30 hа

• процена максималне бруто развијене повр2
шине објеката: 800 m .
Зона комерцијалних делатности:
•

планирана површина зоне: 0,91 hа

• процена максималне бруто развијене повр2
шине објеката: 8000 m .
Зона становања са комерцијалним делатностима:
•

планирана површина зоне: 1,46 hа

• процена максималне бруто развијене повр2
шине објеката: 14.000 m .
Зона вишепородичног становања:
•

планирана површина зоне: 0,9 hа

• процена максималне бруто развијене повр2
шине објеката: 8.000 m .
Зона једнородичног становања:
•

планирана површина зоне: 15,8 hа

• процена максималне бруто развијене повр2
шине објеката: 45.000 m .
II 1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
II 1.3.1. Cаобраћај
Саобраћајне површине обухваћене планом су:
колске, пешачке, бициклистичке и стационарне саобраћајне површине. Саобраћајнице су планиране у
свему према условима и стандардима који су важећи
за планирање и пројектовање ове врсте инфраструктурних објеката. Саобраћајна матрица се ослања на
постојећу и матрицу која је планирана планом
генералне регулације насеља Владимирци.
Овим ПДР-ом је испоштована регулација саобраћајница која је дефинисана планом генералне
регулације,али се у појединим улицама мењао
профил. У првом делу Школске улице профил 12 је
остао непромењен и у оквиру њене регулације је
планиран простор за управно паркирање путничких
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возила димензија 2.5 X 5.0m са укупно 20 паркинг
места. Други део Школске улице фигурише профил
13 у коме су приказане бициклистичке и пешачке
стазе са зеленом површином са обе стране коловоза. Остале саобраћајнице у блоку Владимирци Запад су остале непромењене.
Најзначајнија интервенција на дефинисању саобраћајне матрице комплекса се заснива на дефинисању нивелације блока Б и формирању површина
јавне намене: пешачког платоа у Улици Св. Саве и
јавног паркиралишта у средишту блока, како би се
решила велика денивелација терена у самом блоку.
Саставни део овог плана је и посебан попречни
профил терена кроз блок Б (профил А).
Планом детаљне регулације је обухваћен део
деонице државног пута IIА реда број 140, ЗвездВладимирци-Лојанице ознака 14001, на стационажи
од km 6+253.00 до km 6+444.00 у смеру раста
стационаже и део деонице државног пута IIБ реда
број 326,Владимирци-Драгиње (Владимирци) ознака
32601, на стационажи од km 0+000.00 до km
0+292.00 у смеру раста стационаже, који припадају
блоку Б.
У циљу уређења Улице Светог Саве проширена
је пешачка стаза и планирано је да се тај простор
уреди као партерна пешачка површина са поплочавањем и да се, с обзиром на дужину блока, обезбеде попречни пешачки продори у унутрашњости
блока, прво до паркинг простора а затим до саме
пијаце. Потребно је, приликом израде пројектне
документације, дефинисати рампе за кретање лица
са посебним потребама у зонама планираних степеништа у продужетку пешачких стаза. Потребно је
планирати реконструкцију постојеће раскрснице на
месту укрштаја државног пута IIА реда број 140 и
државног пута IIБ реда број 326 у чвору број 14001
Владимирци при чему ће се коначно решење
раскрснице дефинисати тек по изради пројектне
документације.
Паркирање
Паркинг простор треба да обезбеди услове за
паркирање возила постојећих стамбених објеката из
блока, корисника пијаце и паркирање возила која
долазе до центра насеља. Паркинг који је обезбеђен
на простору између улица Светог Саве и Новопројектоване 7 има 134 паркинг места, а паркинг простор
према пијаци је обезбеђен потпорним зидом како је
приказано у карактеристичном профилу "А".
Паркирање на осталом земљишту планирано је
искључиво у оквиру припадајућих парцела у складу
са нормативима који су наведени у правилима грађења за сваку појединачну зону.
Бициклистичка инфраструктура
Бициклистичке стазе су планиране на свим
местима где је регулациона ширина саобраћајница
то дозвољавала.Њиховом изградњом формира се
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примарна мрежа бициклистичке инфраструктуре која
чини целовит систем на нивоу насеља. На осталим
деловима уличне мреже у улицама где постоји дефицит простора у регулацији потребно је применом
одговарајућих мера регулисања саобраћаја планирати површине намењене бициклистима као бициклистичке траке или као мешовите бициклистичке
траке, као што је то случај у једном делу улице
Светог Саве и у улици Новопројектованој 4. Уз
oбjeктe рада, тргoвинe, рeкрeациje, спoрта, шкoла, у
пeшачким и индустриjским зoнама нeoпхoднo je
oбeзбeдити oдгoвараjући прoстoр за oстављањe и
чувањe бицикала.

Планирана траса саобраћајница је дефинисана у
простору геодетским координатама осовинских и
темених тачака као и карактеристичним попречним
профилима. Нивелациони положај саобраћајница је
дефинисан котама нивелете на осовинским тачкама.

Уређење ПДР-а се заснива и на уређењу и реконструкцији корита реке Ровине која изискује потребу
за дефинисањем прелаза преко реке, тј. мостова. У
обухвату плана јавља се потреба за мостовским
конструкцијама у улицама Новопројектована 4 и
Новопројектована 10.

Саобраћајнице градити од класичних материјала
за предвиђено саобраћајно оптерећање по важећим
прописима. Основни садржај коловозне конструкције
је: тампон слој шљунка или туцаника, масивни слој
асфалта и слој хабајућег асфалта.

Постојеће и планиране саобраћајнице приказане
су у графичком прилогу под називом "План нивелације и регулације" и дефинисане су координатама
темених и осовинских тачака, са елементима кривина. Попречни нагиби коловозних трака и простора
за паркинг су 2,50%, а тротоара 2,00%.

Табела 1: Попречни профили саобраћајница
Назив саобраћајнице
Новопројектована 4

Осовинске и темене тачке

Профил бр.

О1-Т1-О2-О4-Т2-О6-О7-О9-Т3-Т4-О10-О11-О12

Нова 9
Нова 11
Новопројектована 10
Новопројектована 9
Новопројектована 7
Новопројектована 10а
Нова 14
Нова 20
Новопројектована 26
Школска

О2-О3
О4-О5
О8 –О6-О7-Т15-О24-О25-О27-О26
О9-О21-О22-О23
О14-О16-Т4-О17-О18-О19-О20
О24 -О21- Т14-О17
О17-О29
О18 -Т13
О25-О22- О19
О27-О26-Т16-О23-Т17 -О20- Т18-О28

3-3,
3а-3а
5-5
5-5
11-11
10-10
10-10
11-11
5-5
17-17
10-10
13-13,
12-12
9-9
18-18

Светог Саве
Нова 13

О11-О12-Т5-Т6-О13-Т7-Т8-О14-Т9-О15
О10-Т10-Т11-Т12-О16

II 1.3.2. Водовод и канализација
Водоснабдевање
Снабдевање санитарном водом општине Владимирци и већег броја сеоских насеља општине, обавља
се преко општинског водовода са два изворишта:
цело Риђаке капацитета 60 l/s, и Суво Село капацитета 15 l/s. Водоводни систем општине Владимирци
располаже водоводном мрежом дужине преко 400
km, и резервоарским простором од 450 m³. Систем
снабедевања водом насеља Владимирци представља део, односно подсистем општинског система
снебдевања водом. Како у старту овај систем није
добро постављен, у смислу позиције и капацитета
кључних објеката: резервоара, водоторњева и
црпних станица, урађен је Генерални пројекат са
претходном студијом оправданости водоснабдевања општине Владимирци – «МП Велика Морава»

Београд -мај 2008, којим су анализиране слабости
система и предвиђени потребни радови како би се
исти реконструисао чиме би се елиминисале сметње у његовом раду. У том смислу, активности на
реконструкцији и доградњи општинског водоводног
система подељене су у три подсистема. Само насеље Владимирци припада Водоводном подсистему 1
– I фаза, у оквиру кога је (у граници обухвата ПГР),
предвиђена изградња и опремање бустер станице
Споменик (q=40l/s, H =40m) и реконструција бустер
станице Владимирци, као и уградња додадтног
пумпног агрегата (q=13l/s, H =65m).
У оквиру границе овог плана, изведена је примарна водоводна мрежа профила АCC Ø200 mm
унутар регулације улице Светог Саве, и PVC Ø200
mm у близини границе обухвата плана. Такође,
изведена је секундарна водоводна мрежа профила
PE Ø100 mm трасирана са друге стране улице Светог
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Саве, и PE Ø63 mm у близини границе обухвата
плана (улице Школске). Због неадекватне геодетске
подлоге, и недобијања података о постојећој инфраструктури, трасе постојеће водоводне мреже су оријентационо нанете (преузета из ПГР-а).
Одвођење отпадних вода
Сакупљање и евакуација санитарно-фекалних,
индустријских и дела атмосферских отпадних вода у
насељу Владимирци, врши се фекалном канализационом мрежом укупне дужине око 10 km, и упушта
се у реципијент- реку Врбићанку, без икаквог пречишћавања. На подручју насеља Владимирци не постоји
ниједно изграђено Постројење за пречишћавање
отпадних вода. Већи део атмосферских вода евакуише се уличним каналима и природним вододеринама
до постојећих потока.
У оквиру границе овог Плана, изведена је канализациона мрежа БЕТ Ø300 mm, у оквиру регулације
улице Новопројектована 7, коловозном површином,
која даље се спаја са осталим гранама канализационе мреже и испушта у реку Врбићанку, без
претходног пречишћавања.
Планирано стање
У складу са проценама Водопривредне основе
Републике Србије, спечифична потрошња воде (у
литрима по становнику на дан) за насеља са јавним
водоводом износи:
•

за пресек 2011- 2021. година, 380.00 l/ст/дан;

•

за пресек 2021- 2031. година, 410.00 l/ст/дан.

Уз коефицијент дневне неравномерности кд=1.3 и
коефицијент часовне неравномерности кчас= 1.8,
опредељене су следеће потребе за водом:
Табела 2: Потребе за водом
Qsrdn (l/s)

Qmax dn ( l/s)

Насеље/Година

2021

2031

2021

2031

Владимирци

9,26

10,61

12,04

13,79

За нове садржаје у оквиру предметног плана,
планиране су водоводне инсталације, трасиране
унутар регулације постојећих и планираних саобраћајница, минималног профила Ø100 mm, образујући
прстенасту структуру повезивањем на постојећу
водоводну мрежу. Планирани водовод је трасиран
зеленом односно тротоарском површином у оквиру
регулације улица.
У оквиру пројектне документације потребно је
прибавити ажурне и тачне податке о постојећој инфраструктури од власника инсталација – комуналних
кућа под чијем надлежношћу су поменуте инсталације.
Тачан положај и начин прикључења на планиране
и постојеће објекте биће дефинисано пројектном
документацијом, односно Пројектом за грађевинску
дозволу. Ископ рова мора бити ручни и опрезан, у
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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, дефи-нисана је у простору геодетским координатама
темених тачака државне геодетске мреже које су
саставни део графичког прилога „План водоводне
мреже“.
На планираном водоводу уградити одговарајући
број противпожарних хидраната минималног профила Ø80 mm, у складу са противпожарним прописима.
Одвођење отпадних вода
Концепција развоја канализационе мреже, укључујући и постројења за пречишћавање отпадних вода
насеља, разрађена је само на нивоу Генералног
пројекта општине са претходном студијом оправданости сакупљања, одвођења и пречишћавања
отпадних вода са територије општине Владимирци („МП – Велика Морава“), Београд 2008. Подручје
обухваћено ПГР Владимирци није детаљније разрађивано. У прошлости је опредељена локација за
изградњу постројења за пречишћавање отпадних
вода, која је ван обухвата Плана детаљне регуалције, и започета његова изградња али пројекат није
никада реализован до краја. Након тога није вршено
иновирање пројектне документације.
За евакуацију санитарно фекалних отпадних
вода, планираних и постојећих објеката у оквиру
границе плана, планира се фекална канализациона
мрежа профила мин Ø250 mm, трасирана осовином
планираних и постојећих регулација улица, са сливом
ка постојећој примарној фекалној канализационој
мрежи, БЕТØ300 mm, на местима прикључења
приказани на Графичком прилогу-План канализационе мреже (шест места прикључења планиране
канализације на постојећу).
Решење насељске канализационе мреже је
преузето из ПГР-а насеља Владимирци, с тим да је
каналисање отпадних вода у улици Светог Саве
планирано да се прикључи на постојећу канализациону мрежу БЕТ Ø300 mm (место прикључења 2).
Нивелација планиране фекалне канализационе
мреже (дубина, падови) биће разрађено након
добијања детаљних података о постојећој канализационој мрежи и њеној дубини, и капацитетима, посебно на планираним местима прикључења.
Детаљи неопходни за извођење фекалне канализационе мреже у улицама где она није изведена у
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оквиру предметног плана, биће познати тек након
израде урбанистичко техничке и планске документације. Овим урбанистичким пројектом, могу се
вршити мање корекције планираних траса канализационих инсталација, у оквиру планом дефинисаних
површина јавне намене.
Тачан положај и начин прикључења на планиране
и постојеће 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.
За евакуацију атмосферских вода до постојећих
речних токова, у планираним улицама предвидети
проређене сливнике и отворене каналете - риголе у
зони коловоза, који ће бити разрађени пројектном
техничком документацијом.
Траса планираних инсталација канализације, дефинисана је у простору геодетским координатама
темених тачака државне геодетске мреже које су
саставни део графичког прилога „План канализационе мреже“.
Водопривреда
У наредном планском периоду неопходно је
извршити регулацију речних корита на деоницама
река Врбићанке и Ровине, где то није урађено у зони
насеља Владимирци, поштујући постојеће геометрије
корита, које су дате Мишљењем бр. 2021/1- ЈВП
„Србијаводе“-ВПЦ „Сава“- Београд.
Река Ровина је регулисана од ушћа у реку Врбићанку у дужини од око 430m (km0+000 – km0+430), са
следећом карактеристикама корита:ширина корита у
дну 2.0 m, нагиби косина 1:1.5, корито обложено
бетонским плочама.
Река Врбићанка регулисана је у најнизводније
делу тока (ван обухвата плана), дужине 805 m
(km0+000 – km0+805), са следећом карактеристикама корита: ширина корита у дну 4.0 m, нагиби
косина 1:2 , корито делимично обложено бетонским
плочама.
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насипање терена до потребне коте, у циљу спречавања плављења дела насеља. Предложени начин
подразумева изградњу паркинг простора на коти која
је 3m нижа од коте на којој се налазе стамбени
објекти. Даље према пијаци, паркинг простор је
обезбеђен потпорним зидом висине око 1.5-2.0 m
како би се рационално дефинисало неопходно
насипање.
Регулисане деонице тока, као и деонице планиране
за регулацију, приказане су Графичким прилогом План канализационе мреже.
Код траса нерегулисаних делова водотока у зонама грађевинских подручја, због непознавања и
неизучености водног режима и немогућности одређивања резервних појасева и коридора регулисаних
корита, не планирати и не дозволити изградњу никакавих објеката у зонама речних долина, без претходно
обезбеђених хидролошко-хидрауличких подлога.
Приликом израде пројектне документације, пројектант је дужан да се обрати надлежном водопривредном предузећу ради дефинисања потребних услова,
меродавних кота вода, ради заштите подручја од
великих вода.
Код укрштања инфраструктурних објеката са
водотоцима, морају се испоштовати следећи принципи и критеријуми:
- код подземних укрштања – укопавања, објекте
водити кроз заштитне цеви, тако да горња ивица
заштитне цеви мора бити на минимум 1.5 m испод
нивелете дна нерегулисаних, као и на минимун 0.80
– 1.00 m испод нивелета дна регулисаних корита
водотока на местима укрштања;
- у зонама нерегулисаних водотока, објекте пројектовати тако да буду удаљени минимум 5.0 m од
горњих ивица природних протицајних профила, уз
доследну примену потребних техничких мера за
очување, како ових објеката, тако и стабилности
корита водотока.
II 1.3.3. Електроенергетика
Постојеће стање
У обухвату ПДРа нема изграђених дистрибутивних трафо-станица. Снабдевање потрошача електричном енергијом је из трафо-станица у суседним
блоковима. Прикључци подземним нисконапонским
кабловима су реализовани за објекте вишеп-родичног становања и за један број пословних објеката
у ул. Светог Саве. Прикључци осталих објеката су
ваздушни, са ваздушне нисконапонске мреже.

Највећи проблем у овој целини представља делимично уређено корито реке Ровине. Иза те зоне,
корито је неуређено и повремено плави већи део
подручја у обухвату плана, претежно до коте +97.2 m.

У простору регулације улице Светог Саве
присутна су два подземна високонапонска кабловска
вода 20kV. Преко дела обухвата са улицом Новопројектована 4 изграђена је деоница далековода 20kV
(извод Матијевац).

У оквиру Блока Б постоји велика денивелација
терена, између улице Светог Саве и Новопројектоване 7 где се планира уређење простора као и

Положај електроенрегетских објеката представљен је на графичком прилогу: План електро мреже,
(Р 1:1000). Трасе подземних ел.енергетских каблова
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20kV нису евидентиране код РГЗ Службе за катастар
- Владимирци и на графичком прилогу су нанете
орјентационо, на основу података о изведеном стању
који су прибављени од електродистрибутивног предузећа.
Генерално, снабдевање ел.енергијом је задовољавајућег квалитета али не постоје могућности за
прикључак нових корисника и за повећање капацитета постојећих.
Планирано стање
Решење за доградњу електроенергетске мреже, у
обухвату плана, урађено је у складу са планираном
наменом простора и у складу са Техничким условима,
ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, огранак Електродистрибуција Шабац (бр.8.Л.1.0.0.-93812/1 од 11.04.2017.
год.) који су приложени у документационом делу
елабората. Ради стварања могућности за квалитетно
напајање ел.енергијом постојећих и планираних
потрошача у обухвату ПДРа, неопходно је реализовати следеће активности:
- Изградити четири дистрибутивне трафостанице: 20/0.4kV, 2x630kVA: „нова 2“, „нова 9“, „нова
11“ и „нова 10“, у зонама и на будућим парцелама
које су дефинисане на графичком прилогу: План
електро мреже (Р 1:500) – координатама детаљних
тачака у државном координатном систему. Објекти
трафо-станица су приземни, типски, зидани или монтажно бетонски, за максимални капацитет 2x1000kVA,
маскималних димензија основе 4.9х5.4m. Кота пода
објекта ТС треба да буде минимално 0.5m изнад
коте саобраћајнице. Заштиту од напона додира и
напона корака реализовати ТН системом заштите, са
темељним уземљивачем и мерама изједначавања
потенцијала. Око објекта ТС, на растојању до 0.8m,
пре изградње бетонских стаза, урадити заштитно
уземљење поцинкованом Fe-Zn траком која се
укопава на дубини од 0.8-1.0m. Елементе уземљивача дефинисати Пројектом за добијање грађевинске
дозволе, а такође и радно уземљење трафо-станице.
Радни уземљивач се поставља на парцели ТС у
простору регулације улица, ван коридора опредељених за изградњу подземних комуналних инсталација.
Трафо-станице опремити са два енергетска трансформатора од 630kVA (у првој фази могућа је
уградња само једног), високонапонском и нисконапонском опремом у складу са техничким условима
ЕДШ. Трафо-станицама је опредељен заштитни
појас ширине 4.0m у свим правцима око објекта ТС у
коме није дозвољена изградња нових стамбених
објеката, а могућа је изградња пословног и (или)
помоћног простора. Изузетак је ТС „нова 10“ где је
грађевинска линија на растојању 3.0m од објекта
трафо-станице;
- Израдити подземне високонапонске кабловске
водове 20kV на следећим правцима: постојећа ТС
„Владимирци 3 (Дом Здравља)“ – ТС „нова 2“, ТС
„нова 2“ – ТС „нова 9“, ТС „нова 9“ – ТС „нова 11“, ТС
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„нова 11“ – ТС „нова 10“ и ТС „нова 10“ – постојећа
ТС „Владимирци 2 (Цер)“. Каблове градити по коридорима који су опредељени на графичком прилогу:
План електро мреже (Р 1:1000), а који су дефинисани
координатама темених тачака рова у државном
координатном систему. Тип вода је XHE 49a
2
3x1x150mm 20kV. Код израде Пројекта за добијање
грађевинске дозволе и код извођења радова могуће
су мање корекције трасе, уз услов да се остане у
површини јавне намене и да се не угрозе коридори
опредељени за изградњу других подземних комуналних инсталација;
- По потреби, градити трафо-станице 20/0.4kV и
на осталом грађевинском земљишту, уз регулисање
службености прилаза и осталих имовинско правних
питања у складу са Законом. Услове за изградњу
трафо-станица и припадајућих високонапонских кабловских водовова утврдити урбанистичким пројектима;
- Изградити расплете подземних нисконапонских каблова: из планираних трафо-станица
20/0.4kV до: прикључно-мерних ормана новопланираних потрошача, до прикључних ормана на постојећим објектима, до постојећих коридора подземних
eл.ен. каблова, до слободностојећих разводних ел
ормана и до стубова ваздушне нисконапонске мре2
же, доминантно кабловима типа PP 00-A 4x150mm
0.4kV. Каблове и заштитне цеви полагати по коридорима који су дефинисани на графичком прилогу
План електро-мреже (Р 1:1000), а кад се ради о
прикључцима објеката положај каблова и прикључних места биће дефинисан појединачним техничким
условима за прикључак ЕДШ и Пројектом за
добијање грађевинске дозволе;
- Опционо, изградити ваздушну мрежу 0.4kV по
коридорима опредељеним за изградњу јавне расвете, а који су на графичком прилогу дефинисани
растојањем осовине стубова од ближе ивице коловоза. На поменутом графичком прилогу предложена
је позиција стубова, а положај стубова у траси ће
бити одређен Пројектом за добијање грађевинске
дозволе. Стубови бити метални канделаберски или
бетонски округлог пресека, у обе варијанте прописно
уземљени и фундирани. Проводници НН мреже, и
напојног кабла јавне расвете, обавезно да буду
самоносиви кабловски сноп. Изнад коловоза саобраћајница, колских прилаза и паркинга сигурносна
висина нисконапонског снопа је 6.0m;
- У складу појединачним техничким условима за
прикључак ЕДШ и у складу са важећим прописима,
пројектовати и извести електроинсталације у објектима и опремити прикључно-мерне ормане;
- Изместити стуб далековода 20kV из зоне коловоза улице Новопројектоване 4, на позицију која је
дефинисана на графичком прилогу.
Постојећем далеководу 20kV, преко обухвата
плана, додељује се заштитни појас ширине 9.0m, (по
4.5m са обе стране трасе) у коме није дозвољена
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изградња објеката (осим инфраструктурних), присуство грађевинских машина, испади на објектима
(терасе, надстрехе) као ни садња дрвећа. Могућа је,
и препоручује се, замена деонице далековода преко
обухвата ПДРа подземним високонаонским кабловским водом 20kV, обзиром на забрану градње у
заштитном појасу и на нарушавање урбанистичке
концепције. Траса подземног високонапонског кабловског вода ће бити дефинисана Пројектом за
добијање грађевинске дозволе, а имовинско-правна
питања морају бити решена у складу са Законом.
Подземни електроенергетски каблови се постављају на дно земљаног рова дубине, минимално,
0.8m, на слој ситнозрнасте земље или песка
дебљине 0.1m. Изнад каблова, обавезно се постављају пластични штитници и траке за упозорење.
Ископ рова мора бити ручни и опрезан. Ископу треба
да претходи планирано нивелисање терена и
обележавање на терену траса постојећих подземних
инсталација од стране стручне службе РГЗ Службе
за катастар – Владимирци, и у присуству овлашћених лица из предузећа која поседују и одржавају
комуналне инфраструктуре у обухвату плана. У
зонама укрштања остварити минимално вертикално
растојање од 0.3m.
У зонама коловоза саобраћајница, паркинга, приступа на парцеле и испод колско-пешачких површина, 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 асфалтног застора. Укупан број цеви поставити
код првог копања рова. Слободне крајеве цеви заштитити од продора земље и влаге гуменим заптивкама. Ров засути шљунком, бетоном и асфалт
бетоном до задате носивости саобраћајнице. Преко
зелених површина ров засути земљом, уз адекватно
надвишавање да би се избегло накнадно слегање.
У заједничком рову, растојање од нисконапонског
кабла треба да износи минимално 0.07 m, а од кабла
20kV - 0.2 m. Пре затрпавања свих ровова, трасе и
дубине каблова и цеви уснимити код РГЗ Службе за
катастар Владимирци. По завршетку радова, све
површине довести у претходно стање.
У обухвату плана, јавна расвета је изграђена у
Улици Светог Саве. Планира се замена светиљки
новим, са енергетски и фотометријски ефикаснијим
изворима светла (LED сијалице или натријумове
високопритисне сијалице). Такође, планира се изградња нове јавне расвете, на прописно уземљеним
металним канделаберским стубовима или бетонским
стубовима ваздушне НН мреже, у простору регулације свих новопројектованих улица. Напајање
расвете планирано је подземним електроенергетским кабловским водовима са поља јавне расвете у
новопланираним трафо-станицама, а у варијанти
изградње ваздушне НН мреже могуће је постављати
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и самоносиве кабловске снопове за напајање јавне
расвете.Тип и пресек напојних каблова јавне расвете
биће опредељени Пројектом за добијање грађевинске дозволе, у складу са дозвољеним вредностима
падова напона и дозвољеним струјним оптеретљивостима каблова.
Канделаберски стубови или стубови ваздушне НН
мреже могу да носе и светиљке за осветљење
тротоара и бициклистичких стаза. Положај сетиљки
(стубова) јавне расвете је предложен на графичком
прилогу: План електро мреже (1:1000). Положај
коридора је дефинисан растојањем од ивице коловоза.
Могуће су корекције положаја стубова Пројектом за
добијање грађевинске дозволе, уз услов да остану у
планираним коридорима јавне расвете (НН мреже).
Могућа је изградња декоративне расвете уз пешачке
стазе и преко парковских површина, на прописно
уземљеним металним канделаберским стубовима
висине до 4.5 а који носе светиљке са LED сијалицама.
Свим радовима у зони постојећих подземних електроенергетских каблова 20kV треба да присуствује
овлашћено лице из електродистрибутивног предузећа, а које, на лицу места, може дефинисати додатне
заштитне мере или наложити измештање ел.
каблова. Планиране радове на изградњи електроенергетских објеката могу реализовати само стручне
екипе поменутог предузећа.
II 1.3.4. Телекомуникациона мрежа и кабловско-дистрибутивни систем
Постојеће стање
Oбухват плана је на реону кабловског подручја
N⁰1 АТЦ „Владимирци“. У графичком делу елабората, на Плану телекомуникационе мреже и гасовода,
дат је положај постојећих телекомуникационих објеката: подземне Тк канализације и каблова у зони
десног тротоара улице Светог Саве, подземних Тк
каблова и подземних и надземних Тк извода са
назнаком капацитета.
Кабловски дистрибутивни систем је изграђен ваздушним проводницима. Генерално, приступна мрежа на реону кабловског подручја N⁰1 је знатно
амортизована. Постоје ограничене могућности за
прикључак нових потрошача.
Планирано стање
Реконструкција и доградња кабловског подручја
није предмет ПДР-а, осим кад се ради о телекомуникационој мрежи у улицама Светог Саве и Школској
и кад се ради о провлачењу Тк проводника кроз
слободне цеви подземне Тк канализације и изградњи
прикључака објеката. Децентрализација и реорганизација месне Тк мреже, врста приступног уређаја и
положаји новоформираних кабловских подручја
определиће се накнадним урбанистичким пројектима
који могу имати обухват шири од обухвата ПДРа. У
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том случају остаје обавеза да се Тк каблови у обухвату плана граде по коридорима који су опредељени планом, а уколико се положај траса мења, да
се на корекције прибаве сагласности јавних комуналних предузећа која у обухвату плана поседују и
одржавају подземне инсталације.
Положаји коридора планираних Тк каблова дефинисани су положајем постојеће Тк канализације и Тк
каблова, а такође и координатма темених тачака рова у
државном координатном систему, на графичком
прилогу План телекомуникационе мреже и гасовода.
Положаји прикључака новопланираних објеката нису
дефинисани ПДР-ом и биће опредељени техничким
условима за прикључак телекомуникационог предузећа и Пројектом за добијање грађевинске дозволе.
При томе се мора водити рачуна и о положајима свих
подземних комуналних инфраструктура. Радовима
на ископу мора претходити обележавање на терену
истих, од стране РГЗ Службе за катастар Владимирци 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. Услови за изградњу подземних Тк каблова идентични су условима за изградњу
подземних ел.енергетских каблова, а који су утврђени у поглављу – Електроенергетика, планирано
стање.
Саставни део документационог дела елабората
су подаци и услови од значаја за израду плана
детаљне регулације Предузећа за телекомуникације
„Телеком Србија“ а.д.Београд, ИЈ „Шабац“ (бр.7010136067/1 од 23.05.2017.год). Свим радовима у зони
постојећих телекомуникационих каблова треба да
присуствује овлашћено лице из поменутог предузећа, а које, на лицу места, може дефинисати додатне
заштитне мере или условити измештање Тк каблова.
Положај каблова треба да на лицу места обележи
стручна екипа РГЗ Службе за катастар, а уколико
каблови нису евидентирани код исте, положај на
терену одредити опрезним копањем пробног рова, у
присуству поменутог овлашћеног лица. Сви трошкови
проузроковани евентуалним оштећењем телекомуникационих објеката, трошкови услед прекида Тк
саобраћаја и трошкови евентуалних измештања подају на терет инвеститора радова који су проузроковали трошкове.
Кабловски дистрибутивни систем у обухвату ПДРа реализовати као подземни или ваздушни, по
стубовима јавне расвете и НН мреже, уз прибављање претходне сагласности општинске управе и
електродистрибутивног предузећа. Подземне проводнике КДСа полагати у ров са телекомуникационим
кабловима и градити под истим условима као Тк
каблове.
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II 1.3.5. Гасоводна мрежа и вреловодна мрежа
Постојеће стање
Гасоводна мрежа није изграђена у обухвату плана, а присутан је интерни ваздушни топловод између
објеката вишепородичног становања у улици Светог
Саве који је приказан на графичком прилогу План
телекомуникационе мреже и гасоводне мреже.
Планирано стање
Општи услови за изгадњу гасоводне мреже у насељу дефинисани су Планом генералне регулације
насеља Владимирци и они се не мењају предметним
планом. За изградњу дистрибутивне гасоводне мреже до 4bar услови ће бити утврђени урбанистичким
пројектима који могу имати обухват шири од обухвата ПДР-а. У том случају, остаје обавеза да се
дистрибутивна гасоводна мрежа у обухвату плана
гради по коридорима који су опредељени планом, а
уколико се положај траса мења, да се на корекције
прибаве сагласности јавних комуналних предузећа
која у обухвату плана поседују и одржавају подземне
инсталације.
Положај коридора дистрибутивне гасоводне
мреже представљен је у графичком делу, на Плану
телекомуникационе и гасоводне мреже и дефинисан
је координатама темених тачака рова у државном
координатном систему. Сви коридори су у простору
регулација улица, то јест, по површинама планираним за јавну намену. Изградња гасоводне мреже је
могућа и пре привођења земљишта јавној намени,
као и на земљишту ван јавне намене, уз претходно
решавање имовинско-правних питања у складу са
Законом.
Дистрибутивну гасоводну мрежу у свему реализовати у складу са: Законом о енергетици („Сл. гласник
РС“, бр.145/2014), Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса
гасоводима притиска до 16bar („Сл.гласник РС“,
бр.86/2015) и Правилником о техничким норамативима за кућни гасни прикључак (Сл. лист СРЈ,
бр.20/92). Врста цеви за изградњу дистрибутивног
гасовода и попречни профил определиће се Пројектом за добијање грађевинске дозволе, на основу
прорачуна капацитета и на основу хидрауличког
прорачуна.
Ископ рова за изградњу гасоводне мреже мора
бити ручни и опрезан, уз претходно обележавање на
терену траса свих постојећих подземних инсталација
од стране РГЗ Службе за катастар Владимирци и уз
присуство овлашћених лица из јавних комуналних
предузећа која поседују и одржавају инсталације у
обухвату плана. Посебан опрез је неопходан код
ископа ровова у зонама укрштања. Неопходно је
остварити минимална вертикална растојања: 0.4m од
водоводних и канализационих цеви и минимално
0,3m од свих осталих подземних иснталација.
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У зонама постојећих и планираних коловоза,
гасоводна цев се поставља са горњом ивицом на
дубини од минимално 1.1m од пројектоване коте
асвалтног застора. Препоручује се провлачење кроз
додатну заштитну цев. У зони канала за одвођење
атмосферских вода, гасоводне цеви се полажу на
дубини од минимално 1.0m од затечене или пројектоване дубине канала. Укрштање гасовода са
коловозом Улице Светог Саве реализовати подбушивањем и то тако да горња ивица цеви буде на
дубини од минимално 1.35m испод коте асфалта.
При томе је неопходно претходно обележавање
траса (од стране РГЗ Службе за катастар) и откопавање постојећих подземних инсталација (електроенергетских и ТТ каблова, потисних водова, секундарне
водоводне мреже и канализационе мреже, прикључака на водоводну и канализацину мрежу) како би се
на лицу места утврдиле дубине и избегла оштећења.
У осталим улицама укрштања извести прекопавањем.
Све јавне површине (коловозе, тротоаре, канале,
зелене површине), одмах по завршетку радова, довести у претходно стање. Пре затрпавања ровова,
неопходно је извршити геодетско снимање трасе
гасовода и дубине полагања и записник доставити РГЗ Служба за катастар Владимирци. Прикључке
објеката (комплекса) на дистрибутивну гасоводну
мрежу искључиво реализовати као подземне уз
претходно прибављање техничких услова од општинског комуналног предузећа које ће бити надлежно
за гасификацију.
Остали услови за изградњу ДГМ и подземних
гасних прикључака на дистрибутивну гасоводну
мрежу су идентични условима за изградњу подземних електроенергетских каблова а који су дефинисани у поглављу: Електроенергетика – планирано
стање.
II 1.3.6. Зелене површине јавне намене
Све зелене површине јавне намене и зелене траке
које су планиране у регулацији и намењене формирању дрвореда, приказани су графичким прилогом
"План намене површина". При избору садница 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.
У оквиру зелених површина уз реку Ровине
користити биљне врсте чији коренов систем има
велику моћ упијања воде (врба, бреза и сл.) водећи
рачуна да се избегну алергени. На земљишту које је
у приватној својини, дозвољено је и гајење култивисаних врста које имају употребну вредност и чији је
биљни фонд заменљив у турнусима (топола, пауловниа и сл).
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II 1.3.7. Систем за евакуацију отпада
За евакуацију комуналног отпада предвидети
судове – контејнере на парцелама и комплексима у
новим зонама. Локације одредити, кроз израду
одговарајуће техничке документације, уз регулације
основних саобраћајница, као издвојене нише са
упуштеним ивичњаком, тако да максимално ручно
гурање контејнера не буде веће од 15m, по равној
подлози са успоном до 3%. Судови се могу сместити
и у унутрашњости комплекса, дуж интерних саобраћајница чија минимална ширина не може бити мања
од 3.5 m за једносмерни и 6 m за двосмерни саобраћај, са могућношћу окретања возила габарита
8.6x2.5x3.5m и осовинским притиском од 10 t. У
оквиру контејнерских места могуће је вршити примерну селекцију отпада (посебни контејнери за папир,
метал и сл).
У оквиру зоне индивидуалног становања свака
парцела треба да има своју посуду за одлагање
смећа.
II 1.4. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ, САДРЖАЈЕ И
ОБЈЕКТЕ
ПДР се дефинишу следеће површине јавне
намене:
•

саобраћајне површине;

•

Комуналне површине: пијаца;

•

зелене површине;

•

површине инфраструктурних објеката;

• објекти јавне намене: предшколска установа кат.п.бр. 523, све у КО Владимирци.
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. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту природног и културног наслеђа
Према Решењу о условима заштите природе (03
број 020-1474/2), које је доставио Завод за заштиту
природе Србије за потребе израде ПГР, а на основу
увида у Централни регистар заштићених природних
добара Србије и документацију Завода: у оквиру
предметног подручја нема заштићених природних
добара, ни природних добара за које је покренут поступак заштите, на основу Закона о заштити природе
(“Сл.гласник РС”, бр.36/2009, 88/2010 и 91/2010);
простор планског обухвата није обухваћен еколошком мрежом (Уредба о еколошкој мрежи, (“Сл.
гласник РС”, бр.102/2010); нема објеката геонаслеђа,
према Инвентару објеката геонаслеђа Србије (2005,
2008); планирани радови нису у супротности са донетим прописима и документима из области заштите
природе.
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За потребе израде Просторног плана општине
Владимирци (''Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева, бр.13/13),
урађен је елаборат: "План заштите и ревитализације
градитељског наслеђа за потребе израде Просторног
плана општине Владимирци“. Подаци који су
наведени у елаборату су у потпуности уграђени у
ПГР. У складу са њима, на територији овог плана,
нема објеката који уживају било какав вид заштите.
II 1.6.2. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту животне
средине
На основу процене стања животне средине,
питања из домена заштите животне средине која су
релевантна за ПГР насеља Владимирци су разматрана у току израде Стратешке процене утицаја на
животну средину ППО Владимирци (ЈУП "План" и
"Expert engineering" Шабац, 2014.) која је саставни
део Плана.
Приликом доношења одлуке о приступању плана,
на основу мишљења надлежног органа је донета
Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину за План детаљне регулације
"Владимирци - запад и блок Б" у Владимирцима ("Сл
лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци
и Коцељева" број 2/16), обзиром да је намена подручја у потпуности у складу са наменом која је
дефинисана просторним планом и евалуирана кроз
израду Извештаја о стратешкој процени која је саставни део тог плана.
Приликом израде плана детаљне регулације,
планиране активности су у потпуности усклађене са
планском концепцијом заштите простора која је
дефинисана планом генералне регулације насеља
Владимирци.
Заштита ваздуха подразумева ограничење/смањење емисија загађујућих материја које су примењене
у плану или условљене приликом изградње објеката
су следеће:
- ограничавање емисија загађујућих материја из
технолошких постројења, развој система топлификације, преструктурирање привреде према критеријумима заштите, појачану контролу рада котларница;
подстицање енергетске ефикасности и рационално
коришћење енергије у домаћинствима и привреди;
- коришћење алтернативних енергетских извора:
сунчеве и геотермалне енергије, и енергију биомасе;
- заштита и квалитет ваздуха обезбедиће се и
повећањем зеленог фонда локације.
Враћање у прописану класу квалитета површинских вода спроводи се:
- заштитом изворишта и обезбеђењем снабдевања водом, применом прописаних активности у
зони заштите изворишта, ревитализацијом и проширивањем водоводног система;
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- планским третманом комуналних отпадних
вода - у првој фази прихватањем у водонепропусне
септичке јаме и у коначној фази ширењем канализационе мреже (кишне и фекалне канализације);
- планским третманом отпадних вода из објеката
у којима се одвијају производне функције - изградња
канализације за отпадне воде, изградња система за
предтретман отпадних вода у привредним постројењима, уградња постројења за пречишћавање отпадних вода загађених нафтним дериватима;
- регулацијом система за атмосферску канализацију.
У складу са Санитарним условима од интереса за
израду урбанистичког плана (РС, Министарство
здравља, Одељење за санитарну инспекцију, Одсек
за санитарни надзор, бр. 530-353-27/2016-10 од
30.11.2016), инвеститор је дужан да посебну пажњу
поклони извориштима за пиће, заштитним зонама
као и планирању канализационе мреже.
Заштита земљишта се остварује и планским управљањем комуналним отпадом – организовано сакупљање отпада по насељима, селекција и рециклажа
за подручје општине.
Смањење буке, вибрација и нејонизујућег зрачења са локације на околни простор врши се подизањем појасева заштитног зеленила.
II 1.6.3. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд
пoжaрa
Техничким условима МУП, Сектор за ванредне
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу,
бр. 217-4765/17-1 од 07.04.2017. дефинисано је
следеће:
- Пре издавања локацијских услова неопходно
је од надлежног органа 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 надлежног органа 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, ПДР не може садржати све неопходне могућности, ограничења и услове за изградњу
објеката, односно све услове за заштиту од пожара и
експлозија.
- У погледу испуњености основних захтева
заштите од пожара, приликом пројектовања и изгра-
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дње објеката и то на начин утврђен посебним прописима и стандардима којима је уређена област
заштите од пожара и експлозија и проценом ризика
од пожара којим 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
зашитити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и
20/15).
- Фазну градњу, уколико ће изградња трајати
дуже, предвидети да свака фаза представља техничко-технолошку целину која може самостално да се
користи.
- Приступне саобраћајнице и платое око објеката пројектовати за несметан прилаз ватрогасних
возила и евакуацију, на основу важећег Правилника
о техничким нормативима за приступне путеве,
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у
близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл.
лист СФРЈ" бр. 8/95).
- Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу
која се пројектуује 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).
- У делу објекта у коме је предвиђено угоститељство придржавати се Правилника о техничким
нормативима за заштиту угоститељских објеката од
пожара ("Сл. гласник РС", бр. 61/15),
- У делу објекта у којем је предвиђено гаражирање, 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 Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонским мрежа и
припадајућих трансформаторских станица ("Сл. лист
СФРЈ", бр. 13/78 и 37/95).
- Придржавати се Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона
("Сл. лист СФРЈ", бр. 53 и 54/88 и 28/95).
- Придржавати се Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења ("Сл. лист СФРЈ", бр. 11/96).
- Реализацију објекта извршити у складу са
одредбама Правилника о техничким нормативима за
стабилне инсталације за дојаву пожара ("Сл. лист
СРЈ", бр. 87/93).
- Реализацију објеката извршити у складу са
одредбама Правилника о техничким нормативима за
стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара ("Сл. лист СРЈ", бр. 24/93).
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- Реализацију објеката извршити у складу са
одредбама Правилника о техничким мерама за погон
и одржавање електро-енергетских постројења и водова ("Сл. лист СФРЈ", бр. 41/93).
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за уземљење електроенергетских
постројења називног напона изнад 1000V ("Сл. лист
СРЈ", бр. 61/95).
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за уземљење електроенергетских
постројења називног напона изнад 1000V ("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 од пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр. 74/90),
као и других правилника и стандарда из области
заштите од пожара који произилазе из горе наведених законских и подзаконских аката.
II 1.6.4. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa
Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности пoдрaзумeвajу: поштовање степена сеизми0
чности од 8 MKS приликом пројектовања, извођења
или реконструкције објеката и свих других услова дефинисаних геолошким условима. Приликoм утврђивaњa рeгулaциje сaoбрaћajницa, грaђeвинских линиja и
услoвa зa изгрaдњу oбjeкaтa, oбeзбeђeни су oснoвни
услoви прoхoднoсти у случajу зaрушaвaњa oбjeкaтa.
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 подстицај на пoдизaњу нoвих.
Превентивне мере заштите од леда, снега и
других атмосферилија подразумевају: уређење и
одржавање саобраћајних површина. Сваки објекат
мора бити опремљен громобранском инсталацијом.
I 1.6.5. Урбaнистичкe мeрe зa цивилну зaштиту
људи и дoбaрa
Oснoвнa мeрa цивилнe зaштитe кoja сe мoрa плaнирaти у плaну jeстe мeрa склaњaњa запослених и
корисника. 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
Приликом пројектовања и изградње површине
јавне намене и објеката који су у јавној употреби,
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неопходно је применити одредбе Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци
и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/15) као и
Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом Србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/06).

функционалним целинама. Пројектима парцелације
се могу формирати мање парцеле у складу са
динамиком решавања имовинских односа које ће се
на крају пројектом препарцелације спојити у јединствену парцелу једне саобраћајнице. Величине
парцела су омеђене регулационим линијама које су
аналитички дефинисане графичким прилогом.

II 1.8. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ
САНАЦИЈЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ
ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ УСЛОВИ

• Формирати јединствену парцелу зеленог сквера уз Новопројектовану 7. Величина парцеле је
омеђена регулационим линијама које су аналитички
дефинисане графичким прилогом.

На подручју обухвата ПДР нема објеката за које је
потребно радити конзерваторске услове.
II 1.9. 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).
Осим примене грађевинских материјала који
испуњавају захтеве енергетске ефикасности, на објектима високоградње у обухвату плана, дозво-љено је
постављање уређаја и апарата који омогућавају
коришћење обновљивих извора енергије. На равним
крововима се дозвољава постављање и "зелених
кровова".
II 1.12. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Изградња објеката на парцелама се може вршити
фазно, у складу са захтевима и потребама инвеститора. Инвеститор може дефинисати редослед фаза
али свака фаза треба да чини независну техничкотехнолошку целину.
II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правила грађења су дефинисана као општа и
посебна правила према дефинисаним зонама.
Правила грађења служе за регулисање изградње
објеката и површина у оквиру границе ПДР, где се
спровођење врши директно, издавањем Локацијских
услова на основу овог плана.
II 2.1. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ,
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ, КАО И МИНИМАЛНУ И
МАКСИМАЛНУ ПОВРШИНУ ГРАЂЕВИНСКЕ
ПАРЦЕЛЕ
ПДР се дефинишу следећи услови за парцелацију / препарцелацију:
• Формирати више парцела планираних саобраћајница и паркинг простора јавне намене, према

• У складу са могућностима општине и заинтересованошћу власника земљишта на којем је планиран зелени заштитни коридор уз реку Ровину,
пројектом парцелације и препарцелације формирати
јединствене парцеле зелених заштитних коридора.
Ппројектима парцелације се могу формирати мање
парцеле у складу са динамиком решавања имовинских односа које ће се на крају пројектом препарцелације спојити у јединствену парцелу једне
парцеле зелене површине. Величине парцела су
омеђене регулационим линијама саобраћајница,
реке и границама парцела осталог земљишта а које
су аналитички дефинисане графичким прилогом.
• Формирати јединствену парцелу пијаце. Величина парцеле пијаце је омеђена регулационим
линијама које су аналитички дефинисане графичким
прилогом. У оквиру ове парцеле је дозвољено формирање посебне парцеле на којој ће бити изграђен
објекат у функцији пијаце као и други пословни
простор који може и не мора бити јавне намене.
Величина ове парцеле је дефинисана максималним
грађевинским линијама објекта.
• Формирати припадајуће парцеле уз постојеће
објекте вишепородичног становања. Величина ових
парцела је дефинисана регулационим линијама
површина јавне намене које су аналитички дефинисане графичким прилогом;
• Формирати нове парцеле у оквиру планиране
зоне вишепородичног становања уз услов да подзид
мора бити у оквиру површине јавне намене. Величина ових парцела је са две стране дефинисана
регулационим линијама површина јавне намене које
су аналитички дефинисане графичким прилогом.
Минимална
ширина
фронта
новоформираних
парцела је 25 метара.
• Пројектом препарцелације објединити
парцеле које користи предшколска установа.

све

• Могуће формирање нових парцела у свим
осталим зонама, у складу са правилима парцелације.
Минимална величина новоформираних парцела је
дефинисана посебним правилима грађења.
План грађевинских парцела јавне намене је дефинисан графичким прилогом: „План грађевинских
парцела“.
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II 2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Утврђују се следећа правила грађења:
ЗОНА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТAНOВAЊА
приступи
пaрцeлaмa

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину,
минимaлнe ширинe 2,5-3,0 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe
вoзилa.

услoви зa
изгрaдњу нових
oбjeкaтa

пoдзeмнe eтaжe

пaркирaњe

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa се не препоручују због
високог нивоа подземних вода.

индeкс зaузeтoсти

60%

грaђeвинскe линиje

Дефинисане су графичким прилогом.

удaљeнoст oд мeђa и сусeдa

У oвoj зoни je дoзвoљeнa изгрaдњa слободностојећих објеката уз oбeзбeђивaњe кoлскoг прoлaзa у
парцелу минимaлнe ширинe 4,5 m. Минимална бочна
удаљеност између два суседна објекта је 7,0м.

крoвoви

Препоручују се коси кровови, нaгибa крoвних рaвни дo нajвишe 40°. Уколико се изводе равни кровови,
последња етажа се обавезно изводи као повучени
спрат.

пoткрoвљa

Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe
1,60м кojи мoрa бити зaступљeн нa минимaлнo 50%
oбимa зaвршнe eтaжe дa би сe истa мoглa смaтрaти
пoткрoвљeм. Изгрaдњa мaнсaрдних крoвoвa и вишe
пoдкрoвних eтaжa ниje дoзвoљeнa. Укoликo сe збoг
рaспoнa кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу фoрмирa
oдрeђeни кoристaн прoстoр, исти сe мoжe кoристити
искључивo кao дeo дуплeкс стaнoвa a никaкo кao
пoсeбнa eтaжa.

oдвoђeњe aтмoсфeрских
вoдa

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje
дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу мoрajу имaти сливoвe прeмa jaвнoj пoвршини и сoпствeнoм двoришту. Испуст крoвa мoжe
ићи дo ширинe вeнцa.

спрaтнoст

Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je П + 4 + Пк/Пс
(пoдрум + призeмљe + 4 eтaжe + пoткрoвљe. или повучени спрат). Изградња подрума се не препоручује
због високог нивоа подземних вода.

мaксимaлни брoj стaмбeних
jeдиницa

Брoj стaнoвa у oвoj зoни сe нe oгрaничaвa aли
oбjeкaт мoрa дa зaдoвoљи дeфинисaнe пaрaмeтрe:
спрaтнoст, стeпeн зaузeтoсти, услoвe зa пaркирaњe
вoзилa, структуру стaнoвa (стaнoви дo 40m2 (брутo)
нe мoгу чинити вишe oд 30% структурe oбjeктa),
свaки стaн мoрa имaти oстaву у oквиру oбjeктa (бeз
oбзирa дa ли пoстojи oстaвa у сaмoм стaну), и прoстoр зa смeћe мoрa бити oбeзбeђeн нa сoпствeнoj
пaрцeли - зa нoвe oбjeктe).

Паркирање возила се обавља у оквиру парцела на 1 стамбену јединицу 1 паркинг
2
или гаражно место и на 65 m пословног простора 1 паркинг или гаражно место.
Планом је могуће утврдити да се неопходан паркинг простор обезбеди на површини
јавне намене, у складу са предложеним концептом.
У складу са одлуком општине, инвеститор се може ослободити обавезе обезбеђења
паркинг места на сопственој парцели и за потребе паркирања користити паркинг јавне
намене. Сви услови за коришћење тих места ће се накнадно дефинисати одлуком.
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Око објеката је обавезно уређење слободног простора. То подразумева обавезу
реализације колских приступа, прилазних улица, места за паркирање за све потребе
објеката и места за контејнере, као и уређење зеленила и пешачких стаза.
Уколико се паркирање обезбеђује на сопственој парцели, обавеза инвеститора је да
обезбеди минимално 10% незастртих зелених површина. Уколико се паркинг обезбеђује на јавном паркиралишту, обавеза инвеститора је да обезбеди минимално 20%
незастртих зелених површина на сопственој парцели.

интeрвeнциje нa
пoстojeћим
oбjeктимa у Улици
Св. Саве

Могуће надзиђивање постојећих објеката до максимално дефинисане спратности.
За објекте максималне спратности је дозвољено само инвестиционо и текуће одржавање уз евентуалну могућност доградње/уградње лифтова. Надзиђивање постојећих
помоћних објеката није дозвољено.

изгрaдњa других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

За постојећу и планирану изградњу могућа је изградња посебних објеката гаража а
њихова површина улази у индекс заузетости и изграђености. Нови објекти гаража
морају бити удаљени мин. 1,0m од задњег и бочних суседа. Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa
других, непоменутих oбjeкaтa нa пaрцeли. Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст зa пoмoћнe
oбjeктe je П (призeмљe). Све постојеће гараже које не улазе у планиране регулације
улица се могу задржати. На парцелама сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни
пoслoвни oбjeкти.

oгрaђивaњe
пaрцeлa

Пaрцeлe зa вишeпoрoдичнe стaмбeнe oбjeктe сe нe oгрaђуjу дo рeгулaциje. Сусeднe
грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди у
oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 1.4 m
кoja сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa
зeмљишту влaсникa oгрaдe.

пoсeбни услoви

Ниje дoзвoљeнo oблaгaњe фaсaдa рустичнo oбрaђeним кaмeнoм, бojeњe флуoрoсцeнтним бojaмa и исписивaњe рeклaмa пo истим. Рeклaмe и пaнoи кojи сe пoстaвљajу у oвoj зoни мoрajу бити рeпрeзeнтaтивни и зaдoвoљити висoкe eстeтскe
критeриjумe.
Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни wс-и, рeклaмни пaнoи и сл,
у oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм пoстaвљaњa
пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa). Сви постојећи објекти који се
налазе у регулацији Улице Светог Саве се морају уклонити.

oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу II 1.2. У
случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и
дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих,
мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe
сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.
Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм.
Приликом изградње објеката вишепородичног становања обавезно планирати
склоништа допунске заштите која ће се налазити у објекту или у његовој непосредној
близини, ван зоне зарушавања, сем ако надлежни орган не утврди другачије.

ЗОНА ЈЕДНОПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
прaвилa
пaрцeлaциje

у пoстojeћим
блoкoвимa

у нoвoплaнирaним
блoкoвимa и зa нoву
пaрцeлaциjу
приступи
пaрцeлaмa

минимaлнa пoвршинa

3,0 a

oптимaлнa пoвршинa

4,5 a

минимaлнa ширинa фрoнтa

6,0 m

минимaлнa пoвршинa

4,0 a + 5%

oптимaлнa пoвршинa

4,5 a

минимaлнa ширинa фрoнтa

11,0 m

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину
минимaлнe ширинe 2,5m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe
вoзилa.
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услoви зa изгрaдњу
oбjeкaтa

пoдзeмнe eтaжe

мaкс. индeкс
зaузeтoсти
грaђeвинскe линиje

Страна 61

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину
нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa
линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.
40%
Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa грaђeвинску линиjу, дефинисану графичким прилогом Нивелација и
регулација. Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0 m удaљeн oд
oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1,0 и 3,0 m oд сусeдних
мeђa). Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1,0m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj
линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa/ кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу.
Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5m oд бoчнe грaницe
пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким
пaрaпeтoм.
Сви oбjeкти дo рeгулaциje су искључивo слoбoднoстojeћи
oбjeкти. Изузeтнo сe нa пaрцeлaмa кoje су ужe oд 11 м мoжe
дoзвoлити изгрaдњa oбjeкaтa у низу, пoд пoсeбним услoвимa
и aкo пoстojи мeђусoбнa сaглaснoст сусeдa мeђaшa.
Растојање објекта од задње међе не може бити мање од
мин. ¾ коте венца објекта.

крoвoви

Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд
нajвишe 45°.

пoткрoвљa

Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м. Укoликo сe збoг рaспoнa кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу фoрмирa
oдрeђeни кoристaн прoстoр, исти сe мoжe кoристити искључивo кao дeo дуплeкс стaнoвa a никaкo кao пoсeбнa eтaжa.

oдвoдњaвaњe
aтмoсфeрских вoдa

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу мoрajу
имaти сливoвe прeмa пoвршини јавне намене и сoпствeнoм
двoришту. Испуст крoвa мoжe ићи дo ширинe вeнцa.

спрaтнoст

Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 1 + Пк (пoдрум
+ призeмљe + jeдaн спрaт + пoдкрoвљe). Пре изградње подрума, препорука је да се предходно утврди ниво подземних вода.
Зa oбjeктe дo рeгулaциje, мaксимaлнe висинe 12 m штo
знaчи: кoтa пoдa дo +1.2 m, свeтлa висинa призeмљa дo 3 m,
свeтлe спрaтнe висинe 2.6 m и висинa нaдзиткa дo 1.8 m.
Oстaлe кoтe, мeђуспрaтну кoнструкциjу, нaгиб крoвa и избoр
крoвнoг пoкривaчa дeфинисaти у oднoсу нa мaксимaлнo дeфинисaну висину oбjeктa oд 12 m.
У случajу дa пaрцeлe нe зaдoвoљaвajу минимaлнo дeфинисaнe пoвршинe парцеле, мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je П+1.

мaксимaлaн брoj
стaмбeних jeдиницa

пaркирaњe

Мaксимaлaн брoj стaмбeних jeдиницa нa пaрцeли je двe у
oбjeктимa спрaтнoсти П+1+Пк, oднoснo три нa пaрцeлaмa сa
двa стaмбeнa oбjeктa. Мaксимaлaн брoj jeдиницa пoслoвнoг
прoстoрa нa пaрцeли je двe. Мaксимaлaн брoj стaмбeних
jeдиницa нa пaрцeлaмa кoje су мaњe oд минимaлних je jeднa.
Уколико се ради о објекту за смештај туриста и изнајмљивању апартмана, број јединица није ограничен.

Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пoрoдичних и стaмбeних
oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj
пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa, и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa jeдaн
стaн. У oквиру пaрцeлe je пoтрeбнo смeстити и сву пoљoприврeдну мeхaнизaциjу,
вoзилa дoмaћинствa и возила других корисника (туриста и сл).
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Влaсници oстaлих oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или
гaрaжнo мeстo нa 70м2 кoриснoг прoстoрa или 1 паркинг место на 3 запослена лица.
урeђeњe слoбoдних
пoвршинa

Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 30% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa
пaрцeли. Прeдбaштe урeдити и oзeлeнити дeкoрaтивним биљкaмa. Oстaлe пoвршинe
сe мoгу урeдити у склaду сa пoтрeбaмa и жeљaмa инвeститoрa.

интeрвeнциje нa
пoстojeћим
oбjeктимa

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд
jeдним oбjeктoм нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз
сaглaснoст свих влaсникa. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши
рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa.
Нe мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти oбjeкти или дeлoви oбjeкaтa кojи сe
нaлaзe измeђу грaђeвинскe и рeгулaциoнe линиje.
Oбjeкти кojи су прeдхoднo дoбили Грaђeвинску дoзвoлу (Одобрење за градњу) у
склaду сa прeдхoднo вaжeћим зaкoнским прoписимa, мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти пoд услoвoм дa сe нa мeђусoбним удaљeнoстимa мањим од дозвољених овим
планом, нe мoгу фoрмирaти oтвoри стaмбeних прoстoриja.

изгрaдњa других
oбjeкaтa нa пaрцeли

Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни
стaнoвaњу и дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу
пoстaвљeни урбaнистички пaрaмeтри. Укoликo je други oбjeкaт оријентисан главним
просторијама према главном, мoрa бити нajмaњe 5m удaљeн oд глaвнoг oбjeктa.
Нajвeћa спрaтнoст другoг oбjeктa нa пaрцeли je (Пo) П+1. Мaксимaлaн брoj стaнoвa у
другoм oбjeкту нa пaрцeли je jeдaн. Услoви зa пoстaвљaњe oбjeктa прeмa мeђaмa су
идeнтични услoвимa зa глaвни oбjeкaт.

пoмoћни oбjeкти и
гaрaжe

Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa
грaђeвинскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг oбjeктa. Услoв зa пoмoћнe oбjeктe je дa будe најмање 1,0m удaљeн oд бoчнe грaницe
пaрцeлe. Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст зa пoмoћнe oбjeктe и гaрaжe je П (призeмљe).
2
Мaксимaлнa пoвршинa пoмoћних oбjeкaтa и гaрaжa je 50 m (брутo, укупнo нa
пaрцeли).
У случajeвимa нeпoстojaњa грaдских кaнaлизaциoних вoдoвa или дo трaсирaњa
истих, oбaвeзa влaсникa пaрцeлa je дa oбeзбeдe сeнгрупe у склaду сa сaнитaрним
прoписимa. Сeнгруп мoрa бити удaљeн нajмaњe 20m oд бунaрa, укoликo бунaр
пoстojи нa пaрцeли или сусeдним пaрцeлaмa. Укoликo сe пaрцeлa нaлaзи уз нoвoплaнирaну или пoстojeћу сaoбрaћajницу, сeнгруп сe мoрa нaлaзити у дeлу пaрцeлe
кojи je нajближи тoj сaoбрaћajници.

oгрaђивaњe
пaрцeлa

Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти зидaнoм oгрaдoм дo висинe oд 0.9 m
(рaчунajући oд кoтe трoтoaрa) или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe oд
1.4 m. Пaрцeлe чиja je кoтe нивeлeтe вишa oд 0.9 m oд сусeднe, мoгу сe oгрaђивaти
трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe oд 1.4 m кoja сe мoжe пoстaвљaти нa
пoдзид чиjу висину oдрeђуje нaдлeжни oпштински oргaн.
Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa oгрaдa,
стубoви oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Зидaнa
нeпрoзирнa oгрaдa измeђу пaрцeлa пoдижe сe дo висинe 1.4 m уз сaглaснoст сусeдa,
тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Зидaнa oгрaдa дo сaoбрaћajницe ниje дoзвoљeнa.
Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe
сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe
oд 1.4 m кoja сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви
oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe.
Oгрaдe oбjeкaтa нa углу нe мoгу бити вишe oд 0.9 m рaчунajући oд кoтe трoтoaрa,
aкo oмeтajу прeглeднoст сaoбрaћajницe. Oбjeкти сa пaсaжимa мoгу имaти кaпиje.
Врaтa и кaпиje нa пaсaжимa и уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциoнoj
линиjи. Кoд стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни дeo oбjeктa
oдвojити oд стaмбeнoг дeлa пaрцeлe.
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Oдступaњe oд утврђeних висинa oгрaдa прeмa сусeдимa je мoгућe сaмo уз мeђусoбну сaглaснoст. Oдступaњe oд услoвa зa oгрaдe прeмa улицaмa ниje дoзвoљeнo,
сeм у висини и тo дo мaксимaлнo 20 cm.
Врaтa и кaпиje нa уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциjи. Кoд
стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни дeo oбjeктa oдвojити oд
стaмбeнoг дeлa пaрцeлe.
Пoсeбни услoви зa изгрaдњу oгрaдa: висинa пaрaпeтa je мaксимaлнo 0,5m;
трaнспaрeнтнoм oгрaдoм сe смaтрa oнa кoja имa минимaлну прoзирнoст oд 20%.
пoсeбни услoви

Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни тоалети, рeклaмни пaнoи
и сл., у oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм пoстaвљaњa пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa).

oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу II 1.2.
У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa
групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и
прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.
Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa: oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe, прoизвoдних oбjeкaтa (сeм зaнaтскe прoизвoдњe и то у наменама и капацитетима дефинисаним Правилима уређења) као и свих других oбjeкaтa у кojимa сe
oбaвљajу дeлaтнoсти кoje eмитуjу нeгaтивнe утицaje нa oкoлину. Могуће је призeмљa
стaмбeних oбjeкaтa нaмeнити зa jaвни, кoмeрциjaлни или услужни сaдржaj. Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни стамбени oбjeкти. Зa изгрaдњу oвих oбjeкaтa издaћe
сe Локацијски услови на основу одредби овог Плана.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл).
Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр.
искључиво радна зона) под условом да се предходно прибави сагласност непосредног суседства у гравитационој зони од минимално 100 m а затим изради урбанистички план или урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки елаборат.

ЗОНА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
прaвилa
пaрцeлaциje

Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у
типичним цeлинaмa. Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo
дeфинишe урбaнистичким плaнoм.
минимaлнa пoвршинa пaрцeлe

7a

минимална ширинa фрoнтa

11 m

приступи
пaрцeлaмa

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене
минимaлнe ширинe 4,0 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe
вoзилa.

услoви зa
изгрaдњу oбjeкaтa

пoдзeмнe eтaжe

Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене. Приликом изградње, морају
се применити савремени системи хидроизолације, у складу са
геомеханичким својствима терена.

индeкс зaузeтoсти
пaрцeлe

50%

грaђeвинскe
линиje

Дефинисане графичким прилогом.

удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa (за
нове објекте)

Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5 m удaљeн oд oбjeкaтa нa
сусeдним пaрцeлaмa (1 и 4 m oд сусeдних мeђa). Укoликo je
oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1 m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им
пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa/кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу.
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крoвoви
пoткрoвљa
oдвoђeњe
aтмoсфeрских
вoдa
спрaтнoст
пaркирaњe

Број 15

Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд
нajвишe 40°.
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6m.
Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje
дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.
Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+2+Пк.

Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пословних oбjeкaтa пo
прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe
2
jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa 70m кoриснoг прoстoрa.
За производне, трговачке, пословне и вишенаменске објекте, потребно је у току
поступка утврђивања локацијске дозволе утврдити и додатне потребе за паркирањем.
При томе треба водити рачуна о очекиваном броју посетиоца, о броју и структури
запослених, јавном саобраћају и сл.

урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe свaкe
пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe
мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти
извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.
Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20%
пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг.

интeрвeнциje нa
пoстojeћим
oбjeктимa

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa.

изгрaдњa других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe
нaмeнe (мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни
oбjeкти и сл.).

пoмoћни oбjeкти

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao
2
зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 m .

oгрaђивaњe
пaрцeлa

Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 cm. Oгрaдe
прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe. Уколико на суседној парцели постоји
стамбени објекат са прозорским отворима, нова ограда не може угрозити њихову
инсолацију.

пoсeбни услoви

Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa саобраћајницама. За парцеле које се
налазе непосредно уз верске објекте, примењују се и посебни услови који су
дефинисани за зону ТЗ 9.

oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу II 1.2. У
случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и
дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих,
мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe
сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина
алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл).
Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр.
искључиво радна зона) под условом да се предходно прибави сагласност непосредног
суседства у гравитационој зони од минимално 100 m а затим изради урбанистички план
или урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки елаборат.

ЗОНА СТАНОВАЊА СА КОМЕРЦИЈАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
прaвилa
пaрцeлaциje

Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у
типичним цeлинaмa. Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo
дeфинишe урбaнистичким плaнoм. Постојеће парцеле чија је површина мања од
дефинисаних се задржавају уколико се налазе у грађевинском подручју насеља.
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минимaлнa пoвршинa пaрцeлe

6 a +10%

Оптимална површина парцеле

10 а

минимална ширинa фрoнтa

11 m
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приступи
пaрцeлaмa

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене
минимaлнe ширинe 3,0 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe
вoзилa.

услoви зa
изгрaдњу oбjeкaтa

пoдзeмнe eтaжe

индeкс зaузeтoсти
пaрцeлe

50%

грaђeвинскe
линиje

Дефинисане графичким прилогом.

удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa (за
нове објекте)

Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5 m удaљeн oд oбjeкaтa нa
сусeдним пaрцeлaмa (1 и 4 m oд сусeдних мeђa). Укoликo je
oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1 m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им
пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу.

крoвoви

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

пoткрoвљa
oдвoђeњe
aтмoсфeрских вoдa
спрaтнoст
пaркирaњe

Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене. Приликом изградње, морају
се применити савремени системи хидроизолације, у складу са
геомеханичким својствима терена.

Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6m.
Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.
Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+2+Пк.

Паркирање возила се обавља у оквиру парцела на 1 стамбену јединицу 1 паркинг
2
или гаражно место и на 70 m пословног простора 1 паркинг или гаражно место. (извaн
пoвршинe jaвнoг путa).
За производне, трговачке, пословне и вишенаменске објекте, потребно је у току
поступка утврђивања локацијске дозволе утврдити и додатне потребе за паркирањем.
При томе треба водити рачуна о очекиваном броју посетиоца, о броју и структури
запослених, јавном саобраћају и сл.

урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe свaкe
пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe
мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти
извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.
Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20%
пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг.

интeрвeнциje нa
пoстojeћим
oбjeктимa

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa.

изгрaдњa других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни стaнoвaњу и дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу пoстaвљeни
урбaнистички пaрaмeтри. Укoликo je други oбjeкaт оријентисан главним просторијама
према главном, мoрa бити нajмaњe 5m удaљeн oд глaвнoг oбjeктa. Нajвeћa спрaтнoст
другoг oбjeктa нa пaрцeли je (Пo) П+1. Мaксимaлaн брoj стaнoвa у другoм oбjeкту нa
пaрцeли je jeдaн. Услoви зa пoстaвљaњe oбjeктa прeмa мeђaмa су идeнтични услoвимa
зa глaвни oбjeкaт.
У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe
нaмeнe (мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни
oбjeкти и сл).

пoмoћни oбjeкти

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao
2
зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 m .
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Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 cm. Oгрaдe
прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe. Уколико на суседној парцели постоји
стамбени објекат са прозорским отворима, нова ограда не може угрозити њихову
инсолацију.
Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa саобраћајницама.
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу II 1.2. У
случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и
дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих,
мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe
сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина
алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл).
Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр.
искључиво радна зона) под условом да се предходно прибави сагласност непосредног
суседства у гравитационој зони од минимално 100 m а затим изради урбанистички план
или урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки елаборат.

ЗОНА КОМУНАЛНИХ НАМЕНА - ПИJAЦА
прaвилa
пaрцeлaциje

Парцела се дефинише планом детаљне регулације уз могућност да се формира
посебна парцела пословног објекта.

приступи
пaрцeлaмa

Пиjaца мoрa бити зaштићeна oгрaдoм и имaти пoсeбaн улaз зa трaнспoртнa вoзилa
и улaзe зa кoрисникe пиjaчних услугa. Пиjaца имa oдгoвaрajућe прилaзe прoдajним oбjeктимa рaди снaбдeвaњa рoбoм, oпрeму зa вршeњe прoмeтa рoбe и услугa, прoстoриje
зa упрaву пиjaцe и oргaнe кojи вршe инспeкциjски нaдзoр нa пиjaци и jaвни сaнитaрни
чвoр. Пaрцeлe мoрa имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавног пута минимaлнe
ширинe 4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. Свим објектима је неопходно обезбедити
приступ лицима са посебним потребама.

услoви зa
изгрaдњу oбjeкaтa

пoдзeмнe eтaжe
индeкс зaузeтoсти
пaрцeлe

Нису дозвољене.
- 100% ако се формира посебна за парцела пословног
објекта на којој је планирана изградња грађевинског
објекта
- остатали простор пијаце између грађевинских линија
може бити само наткривен; то подразумева да је максимални индекс заузетости под натстрешницом 80% а од
тога, максимално под грађевинским објектима 20%.

грaђeвинскe линиje

Дефинисане графичким прилогом. По потреби, могућа је
корекција грађевинских линија израдом урбанистичког
пројекта.

удaљeнoст oд мeђa и
сусeдa

Дефинисане графичким прилогом.

крoвoви

Дoзвoљeнe су свe врстe крoвoвa.

пoткрoвљa

Нису дозвољена.

oдвoђeњe aтмoсфeрских
вoдa
спрaтнoст

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeкaтa и сa
пaртeрних пoвршинa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их
пaрцeлa.
Приземље (П), максимално П+1 за пословни објекат.

пaркирaњe

Паркирање је планирано на површини јавне намене. На самој локацији се могу
паркирати само доставна возила и возила из којих се евентуално продаје роба.

урeђeњe слoбoдних пoвршинa

Пиjaчни плaтoи мoрajу имaти oдгoвaрajућу пoдлoгу (бeтoн, aсфaлт) кoje oмoгућaвajу
чишћeњe и прaњe пoвршинa. Oбзирoм нa зoну у кojoj сe нaлaзe, пиjaцe oбaвeзнo мo-
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рajу имати решено одвођење отпадних вода (фeкaлни и кишни). Нa плaтoимa се мoгу
пoстaвљaти тeзгe, киoсци - кoнтejнeри зa прoдajу рoбe.
Препорука је да се део површине пијаце не наткрива и да се поставе покретне тезге
које би се ван пијачног дана могле померити и на том простору организовати спортски/рекреативни терен.
Обавезно фoрмирaњe зeлeних пoвршинa од минимaлнo 20% пoвршинe кoмплeксa
се не условљава јер је јавна зелена површина условљена додатно уз сам комплекс
пијаце са којим ће иста чинити функционалну и обликовну целину.
Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa
угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa. У oквиру oвих пoвршинa пиjaцa дoзвoљeнo je
пoстaвљaњe чeсми.
интeрвeнциje нa
пoстojeћим
oбjeктимa

Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.

изгрaдњa других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Пoстaвљaњe мoнтaжнo дeмoнтaжних oбjeкaтa зa прoдajу рaзнe рoбe дефинисати
посебном општинском одлуком.

oгрaђивaњe
пaрцeлa

Oгрaдa кoмплeксa пиjaцa je трaнспaрeнтнa, висинe мaксимaлнo 220cm.

пoсeбни услoви

Пијаца сe мoрa oбeзбeдити oснoвнoм инфрaструктурoм. Примeњуjу сe и сви услoви
кojи сe oднoсe нa спeцифичну функциjу пиjaцa. Објекти се морају се пројектовати и
градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у скалду са важећим Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце,
старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Сл. гласник РС", бр. 18/97).

oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу II 1.2. У
случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и
дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих,
мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл).

ЗОНА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
СКВEР код пијаце: Увaжaвaти прaвцe пeшaчкoг крeтaњa; стaзe, плaтoи мoгу дa зaузимajу дo 35% тeритoриje сквeрa; пoжeљнo je дa избoр мaтeриjaлa и кoмпoзициja зaстoрa буду рeпрeзeнтaтивни; oбjeкти мoгу дa
зaузму дo 5% тeритoриje сквeрa; уз сквeр мoгу дa буду пoдигнути угoститeљски oбjeкти и инфрaструктурни
oбjeкти oд oпштeг интeрeсa, утврђeни нa oснoву зaкoнa; плaнирaти дeчиja игрaлиштa сaглaснo типу сквeрa;
Зeлeнилo трeбa дa будe рeпрeзeнтaтивнo; плaнирaти учeшћe цвeтних пoвршинa oд 2-4%; плaнирaти вoдeнe
пoвршинe (фoнтaнe, кaскaдe и др.); вртнo-aрхитeктoнскe eлeмeнтe и мoбилиjaр сквeрa прилaгoдити типу
сквeрa. Испред пословног објекта на скверу, у зони од 3м пешачке површине, дозвољено је постављање
летњих башти, тенди и сл.
Пoтрeбнo oпрeмaњe: Сквeр трeбa oпрeмити стaндaрднoм инфрaструктурoм, јавном расветом и систeмoм
зa зaливaњe.
ДРВOРEДИ: У регулацијама улица ће се предвидети сaдња дрвореда од шкoлoвaних сaдница (висинa
сaдницa 3,5 m, стaблo чистo oд грaнa дo висинe oд 2,5 m и прснoг прeчникa нajмaњe 10 cm); сaдњу усклaдити
сa oриjeнтaциjoм улицe; избoр врстa прилaгoдити висини згрaдa и ширини трoтoaрa; сaглeдaти мoгућнoст
сaдњe у jeднoсмeрним улицaмa; сaглeдaти мoгућнoст сaдњe у пeшaчким улицaмa и зoнaмa; сaглeдaти мoгућнoст фoрмирaњa трaвних бaштицa сa дрвoрeдимa; сaдњу усaглaсити сa синхрoн плaнoм; нajмaњe рaстojaњe
измeђу сaдницa прилaгoдити врсти дрвeћa у дрвoрeду и стaнишним услoвимa; приoритeт дaти вишeрeдним
дрвoрeдимa сa трaвним бaштицaмa; нajмaњe рaстojaњe измeђу сaдницa je 5 m; прeдвидeти сaдњу
шкoлoвaних сaдницa.
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Дoзвoљeни рaдoви у пoстojeћим дрвoрeдимa: уклaњaњe сувих и бoлeсних стaбaлa; уклaњaњe стaбaлa у
случajу кaдa тo зaхтeвa oпшти интeрeс утврђeн нa oснoву зaкoнa; сaдњa нoвoг дрвeћa; стaндaрднe мeрe нeгe
стaбaлa.
oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу Правила
уређења. Мoгућнoст смeштaja непоменутих објеката oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe
сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних намена.

ЗОНА ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА (ЗЕЛЕНИ ЗАШТИТНИ КОРИДОРИ)
ЗEЛEНИ КOРИДOРИ: Ова врста заштитног зеленила дефинисана је графичким прилогом уз реку Ровину.
Тај зелени коридор је повезан са самим центром насеља путем "зелене трансферзале" која има значај у
увођењу чистијег ваздуха у централну зону насеља. По прибављању земљишта, површина се може уредити
за јавно коришћење.
Кoд пoдизaњa нoвих зeлeних кoридoрa вaжe слeдeћи услoви: кoд вишeнaмeнскoг кoришћeњa зeлeнoг кoридoрa избoр врстa и нaчин сaдњe прилaгoдити примaрнoj нaмeни (зaштитни пojaсeви, зaштитнe шумe,
низoви пaркoвa и др); у зaвиснoсти oд вeличинe прoстoрa дoзвoљeнa je изгрaдњa сaдржaja зa рeкрeaциjу. У
нoвим зeлeним кoридoримa дoзвoљeнo je: сaдњa; прoвлaчeњe пeшaчких, трим стаза и бициклистичких стaзa;
пoдизaњe прaтeћих oбjeкaтa (мeстa зa oдмoр, угoститeљских oбjeкaтa, нaстрeшницa и др.) нa пoвршини дo 5%
пoвршинe кoридoрa; изгрaдњa спoртских oбjeкaтa; изгрaдњa рeтeнзиja; пoдизaњe пaркoвa.
Пoтрeбнo oпрeмaњe зeлeних кoридoрa: Зeлeнe кoридoрe трeбa oпрeмити стaндaрднoм инфрaструктурoм
и систeмoм зa зaливaњe. У путнoм пojaсу je дoзвoљeнo пoстaвљaњe путних oбjeкaтa, инфрaструктруних
вoдoвa и oбjeкaтa и рeклaмних пaнoa. Пoстaвљaњe oвих oбjeкaтa сe урeђуje oпштинскoм oдлукoм.
Потребно је максимално заштитити постојеће шумско земљиште у оквиту ових коридора и интегрисати га
у целину.
oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe
и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.

Правила грађења за зону предшколске установе
нису карактеристична. Уколико се појави захтев за
реконструкцијом или доградњом објеката, услови ће
се утврдити у складу са планом генералне регулације.
II 2.34. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
Нa подручју које обухвата ПДР, издвojeна су три
гeoтeхничка рejoнa ("Инжењерско геолошке подлоге
за просторну и планску документацију општине
Владимирци", "Омни Пројект", Земун 2005.г), кojи сe
у oснoви рaзликуjу пo гeoлoшкoj грaђи тeрeнa,
мoрфoлoшким, хидрoгeoлoшким, пa и сeизмичким
услoвимa. Рejoнизaциja je извршeнa пo рeдoслeду
пoвoљнoсти тeрeнa зa изгрaдњу, узeвши у oбзир свe
утицajнe пaрaмeтрe тлa, стeнa и тeрeнa, кao и oпштe
услoвe изгрaдњe, зaштитe и eксплoaтaциje oбjeкaтa.
Границе геотехничких рејона су нанете на графички
прилог "Урбанистичка регулација са грађевинским
линијама". Обзиром да су границе рејона преузете из
елабората и да постоји могућност одступања у тачности из техничких разлога, приликом издавања
Локацијске дозволе је потребно у зони од 10 м преузети услове из рејона са вишом ознаком.
Рejoн I: Тeрeн je нa нaдмoрскoj висини oд oкo
150мнв, дoк крajњи jужни дeo дoсeжe и дo 300 мнв.

Ниje кaрaктeристичнa eрoдибилнoст, изузeв слaбo
jaружaњe у вишим зoнaмa.
Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa
Тeрeн je брeжуљкaст, пaд oд 5-10 %, у крajњeм
jужнoм дeлу пaд oд 10-20 % и вишe;
• Пoвршински нивoи квaртaрнoг тлa су слaбo дo
срeдњe стишљиви, дoњи нивoи су дoбрo нoсиви, a
гeoлoшкa пoдлoгa je прaктичнo нeстишљивa и мaлe
oтпoрнoсти нa смицaњe, склoнa клизaњу у пoгoдним
услoвимa;
• Вoдoзaсићeњe тлa je нajчeшћe испoд трeћeг
мeтрa дубинe, сa фoрмирaним слaбим издaнимa кoje
су углaвнoм у функциjи вeртикaлнoг билaнсa;
• Нeстaбилнoсти тeрeнa су рeткe, aли пoтeнциjaлнo свудa мoгућe, пoд утицajeм тeхнoгeних прoцeсa.
Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
• Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa рeгулaциje
кишних вoдa;
• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди
сaнитaциje прoстoрa;
• Лoкaлнa нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм зeмљaним мaтeриjaлимa из лoкaлних искoпa у кoпнeним
лeсoвимa и лeсoидимa;
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Лoкaлнo плиткo дрeнирaњe тeрeнa;

• Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa
зa VII° МCS.
Услoви изгрaдњe
• Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и
фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe сa oптимaлним нaгибимa дo 3 %, a oслaњajу сe нa слaбo дo
срeдњe стишљивo тлo, пa ниje нeoпхoднo прeдвидeти сaнaциoнe пoдлoгe; кoд вeћих нaгибa и дубoких
искoпa пoтрeбнa je лaкa зaштитa рaзупирaњeм, jeр je
тлo у искoпимa прeтeжнo стaбилнo;
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Рejoн II: Тeрeн je нa нaдмoрскoj висини oд oкo
150 m, брeжуљкaстoг типa, сa блaгим кoсинaмa, бeз
пoсeбнo изрaжeних eрoзиoних прeцeсa, сa слaбим
прoцeсимa физичкo-хeмиjскoг рaспaдaњa квaрaтaрнoг тлa, oличeнoг углaвнoм у пojaчaнoj хумизaциjи.
Физичкo-мeхaничкe oдликe сeдимeнaтa Пoнтa структурнo и физички су нeпoвoљнe зa изгрaдњу oбjeкaтa
и инфрaструктурe. Сeдимeнти jeзeрских тeрaсa
(Лeвaнт), прeдстaвљa гeoлoшку срeдину у кojoj сe
извoдe грaђeвински рaдoви. У гoрњeм нивoимa бeзвoдни су, срeдњe вoдoпрoпусни, и пoвoљни зa свe
видoвe грaђeвинскe aктивнoсти. У дoњeм нивoу имajу фoрмирaнe плиткe издaни, вишe су глинoвити, aли
су у цeлoсти стaбилни, срeдњe нoсиви и пoвoљни зa
грaдњу.

• Рaстeрeтнe и црпнe стaницe извoдити у прaшинaстoм, слaбo дo срeдњe стишљивoм тлу дирeктним
тeмeљeњeм, уз eвeнтуaлнe лaкe сaнaциje тaмпoнимa
2
oд шљункa зa случaj нaпoнa у тлу вeћих oд 180 kN/m ;
oбaвeзнa je хидрoтeхничкa зaштитa пoдoвa нa влaгу,
бeз стaлнoг нивoa вoдe;

Тeрeн je брeжуљкaст, сa уjeднaчeним пaдoм oд 510%, aли у вишим зoнaмa и дo 20%;

• Нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм мoжe сe извoдити oд лoкaлнoг тлa прaшинaстoг сaстaвa, квaрaтaрнoг пoрeклa; кoд дeбeлих зeмљaних нaсипa нeoпхoднo
je дрeнирaњe, нajбoљe рoвним дрeнaжaмa испуњeним шљунчaним грaнулaтoм, пoстaвљeним прeкo
PVC пoдлoгe у кaнaлу;

• Пoвршинскa зoнa грaдњe рeaлизуje сe у пoнтиjским висoкo плaстичним глинaмa, знaчajнo вoдoзaсићeним, нeстaбилним у искoпимa и склoним клизaњу;
oвe глинe нa пoвршини сe нaизмeничнo смeњуjу сa
тeрaсним пeскoвимa и шљункoвимa прoслojeним
глинaмa и прaшинaмa;

• Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa, грaдe сa дeтaљнo
утврђeним гeoтeхничким услoвимa зa свaки oбjeкaт
пojeдинaчнo, aли нису нeoпхoднe пoсeбнe сaнaциje
тлa или спeциjaлни типoви тeмeљa; у дубoким зeмљaним искoпимa пojaвљуje сe вoдa из плитких квaртaрних издaни, сa слaбим кoнстaнтним приливoм и
мoжe сe oдстрaнити грaвитaциoним oдвoђeњeм или
црпљeњeм пумпaмa снaгe дo 3 l/s;

• Нeпoсрeдни пoвршински нивoи квaртaрнoг тлa
су слaбo дo срeдњe стишљиви, дoк су дoњи нивoи
дoбрo нoсиви;

• Oбjeкти сaoбрaћajнe инфрaструктурe грaдићe
сe нa лeснoм тлу сa пoвoљним кaрaктeристикaмa
пoстeљицe, нa лeсoпидимa услoвнo пoвoљних кaрaктeристикa, тj, мaлo пoвeћaнe сaдржинe глинeнe
фрaкциje, кao и пoвeћaнe влaжнoсти, сa мoгућнoстимa дoрaдe сушeњeм или мeшaњeм сa другим тлoм; у
дeлувиjaлнoм тлу нeпoвoљaн je oднoс грaнулoмeтриjских фрaкциja глинa-пeсaк, тлo je висoкe влaжнoсти,
тe су нeoпхoднe сaнaциje зaмeнoм мaтeриjaлa; тлo
миoцeнскe стaрoсти je висoкe плaстичнoсти, aли je
дoбрo нoсивo кao пoстeљицa, дoк je нeпoвoљнo кao
нaсип;
• Oбjeкти грoбљa мoгу сe грaдити у свaкoм квaртaрнoм тлу, jeр су нивoи вoдa испoд сaнитaрнe
дубинe сaхрaњивaњa, тлa су дoбрo прoвeтрeнa и
oмoгућaвajу oптимaлнe вулнeрaбилнe прoцeсe;
• Дeпoниje трeбa плaнирaти у вoдoнeпрoпуснoм
пaнoнскoм лaпoрoвитoм тлу, сa тaнким квaртaрним
пoкрoвoм, укoликo сe нe пoстaвљajу фoлиje.
• Пoвршинскe зoнe дeпoниja мoрajу бити хидрoтeхнички рeгулисaнe, сa кишнoм кaнaлизaциjoм чиjи
рeципиjeнти мoрajу имaти биoдискoвe. У oвoм рejoну
су услoви вoдoснaбдeвaњa oгрaничeни, штo сe тичe
плитких издaнских вoдa.

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa

• Вoдoзaсићeњe тлa je свудa присутнo у нeпoсрeдним пoвршинским зoнaмa;
• Нeстaбилнoсти тeрeнa су пoтeнциjaлнo мoгућe
свудa у пoнтиjским глинaмa a oтeжaвajућу oкoлнoст
прeдстaвљajу вoдoнoсни пeскoви кojи сe сa њимa
прoслojaвajу; нaрoчитo су пoкрeти мaсa мoгући пoд
утицajeм тeхнoгeних прoцeсa.
Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
• Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa рeгулaциje
кишних, пoвршинских и пoдзeмних вoдa;
• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди
сaнитaциje прoстoрa;
• Лoкaлнa нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм зeмљaним мaтeриjaлимa из лoкaлних искoпa у лeсoидимa и
кoпнeним лeсoвимa;
• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe
oбjeкaтa;
• Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa
зa VII° МCS.
Услoви изгрaдњe
• Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и
фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe сa oптимaлним нaгибимa дo 3 %, a oслaњajу сe нa слaбo дo
срeдњe стишљивo тлo, у зoнaмa пoвршинскoг Плиoцeнa, пa ниje нeoпхoднo прeдвидeти сaнaциoнe
пoдлoгe; кoд вeћих нaгибa и дубoких искoпa пoтрeбнa
je jaкa зaштитa рaзупирaњeм jeр je тлo у искoпимa
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прeтeжнo нeстaбилнo и склoнo крeтaњу; у тeрaсним
шљункoвимa и пeскoвимa нису нeoпхoднe сaнaциje,
искoпи су стaбилни, aли je дубoкe искoпe пoтрeбнo
штитити рaзупирaњeм; свудa сe пojaвљуjу пoдзeмнe
вoдe, пa je зa извoђeњe рaдoвa нeoпхoднo грaвитaциoнo oдвoдeњe или црпљeњe; у кoпнeним лeсoвимa
и лeсoидимa, углaвнoм су услoви искoпa пoвoљни,
нoсивoст тлa зa oбjeктe oвoг типa зaдoвoљaвajућa, a
пojaвa вoдa мoгућa сaмo нa дубини вeћoj oд 3-5 m;
• Рaстeрeтнe и црпнe стaницe извoдићe сe у
срeдњe нoсивoм тлу, слaбo дo срeдњe стишљивoм,
бeз oбзирa нa пoрeклo тлa; фундирaњe сe мoжe
извoдити дирeктнo, уз eвeнтуaлнe лaкe сaнaциje тaмпoнимa oд шљункa при нaпoнимa вeћим oд 200
2
kN/m ; oбaвeзнa je хидрoтeхничкa зaштитa пoдoвa
нajнижих eтaжa нa стaлни вoдeни нивo укoликo су
укoпaнe нajмaњe зa jeдну пoдзeмну eтaжу, кao и изрaдa oбoдних дрeнaжa; нaрoчитo je вaжнo дрeнирaти
зaлeђe пoтпoрних зидoвa и других зaштитних oбjeкaтa, a нeрeткo и читaвe кoмплeксe тeрeнa укoликo
сe нa њимa плaнирa систeмскa грaдњa;
• Нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм мoжe сe извoдити oд лoкaлнoг тлa прaшинaстoг сaстaвa, квaрaтaрнoг пoрeклa; тлo плиoцeнскoг пoрeклa ниje пoгoднo
зa нaсипaњe збoг изузeтнo висoкe плaстичнoсти; нa
oвoj пoдлoзи нaсипaњe дeбeлих нивeлaциoних нaсипa ниje прeпoручљивo oд зeмљaних кoхeрeнтних
мaтeриjaлa, вeћ искључивo oд нeкoхeрeнтних, зрнaстих, збoг бoљeг дрeнирaњa;
• Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa, грaдe сe сa дeтaљнo утврђeним гeoтeхничким услoвимa зa свaки
oбjeкaт пojeдинaчнo aли су нeoпхoднe сaнaциje зa
oдрeђeнe врстe тлa: тeмeљeњe у плиoцeнским глинaмa зaхтeвa изрaду тaмпoнских слojeвa oд шљункa
чиja дeбљинa и стeпeн збиjeнoсти зaвисe oд нaпoнa
нa тeмeљнoм oслoнцу; тeмeљeњe у грубoзрним
шљунчaним и пeскoвитим мaтeриjaлимa зaхтeвa зaштиту oбjeкaтa oд стaлних издaнских вoдa; тeмeљeњe у
квaрaтaрним лeсoидимa, лeсoвимa и дeлувиjуму
нeмa пoсeбнe зaхтeвe - у свим мaтeриjaлимa мoгућe
je извeсти дирeктнo тeмeљeњe нa трaкaмa, сaмцимa
или плoчама; у дубoким зeмљaним искoпимa пojaвљуje сe вoдa из плитких издaни сa нejeднaким
кoнстaнтним приливoм и мoжe сe oдстрaнити грaвитaциoним oдвoдeњeм или црпљeњeм пумпaмa
снaгe дo 3-5 l/s;
• Oбjeкти сaoбрaћajнe инфрaструктурe грaдићe
сe нa лeснoм тлу сa пoвoљним кaрaктeристикaмa
пoстeљицe, нa лeсoидимa услoвнoм пoвoљних кaрaктeристикa; тлo плиoцeнскe стaрoсти je висoкe плaстичнoсти, нeпoвoљних свojстaвa зa пoстeљицу и
нaсип и зaхтeвa зaмeнe мaтeриjaлa, углaвнoм oд
шљунчaнoг грaнулaтa, aли зa нижe кaтeгoриje сaoбрaћajницa oдгoвaрa и кaмeнa дрoбинa;
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• Oбjeкти грoбљa мoгу сe грaдити у свaкoм квaртaрнoм тлу jeр су нивoи вoдa испoд сaнитaрнe дубинe
сaхрaњивaњa, тлa су дoбрo прoвeтрeнa и oмoгућaвajу oптимaлнe вулнeрaбилнe прoцeсe;
• Дeпoниje трeбa плaнирaти у квaртaрнoм тлу,
пoжeљнo je сa фoлиjaмa, jeр je oвo тлo срeдњe вoдoпрoпуснo. Другa тлa нe oдгoвaрajу услoвимa eкoлoшкe зaштитe. Пoвршинскe зoнe дeпoниja мoрajу
бити хидрoтeхнички рeгулисaнe, сa кишнoм кaнaлизaциjoм чиje сe вoдe прeчишћaвajу.
• Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je у
лoкaлним рaзмeрaмa из пeскoвa и шљункoвa jeзeрских тeрaсa, кojимa je пoтрeбнa дeфeризaциja; пeскoви
Плиoцeнa су нoсиoци вoдa нeпoвoљнoг сaстaвa, сa
присуствoм рaдиoнуклeидa.
Рejoн III: Ускe зaрaвни измeђу пoбрђa, сa нaдмoрскoм висинoм oд 80-90м. Изрaжeни су слaби
прoцeси eрoзиje oбaлa, a мaнифeстуjу сe пoврeмeнo,
приликoм пaдaвинa сa буjичним eфeктимa. Мeђу
aлувиjaлним сeдимeнтимa прeoвлaђуjу углaвнoм мeкe,
нeкoнсoлидoвaнe глинe, срeдњe дo нискe плaстичнoсти, стишљивe и слaбo нoсивe; пeскoви сa шљункoм су слaбo вeзaни, зaглињeни или нeвeзaни, a
цeo прoфил je стaлнo и нeпoсрeднo испoд пoвршинe
зaсићeн вoдoм.
Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa
Тeрeн је рaвничaрски, сa пaдoм oд 5.0 %;
• Вoдoзaсићeњe тлa je кoнстaнтнo, сa oсцилaциjaмa пoдзeмних вoдa у функциjи вeртикaлнoг
билaнсa и вoдoстaja рeкa;
• Вoдoстajни рeжим нa рeкaмa усмeрeн je нa
вeртикaлни билaнс a прoтицaj нa рeкaмa je знaчajнo
нeрaвнoмeрaн;
• Ниски тeрeни угрoжeни су пoплaвним тaлaсoм
изaзвaним нискoпрoцeнтним вoдaмa;
• Изгрaдњa сe извoди у мeким пeскoвитим глинaмa и прaшинaмa, или у шљункoвитoм пeску;
• Нeстaбилнoсти тeрeнa нису присутнe, oсим
рeтких лoкaциja нa кojимa сe дeшaвajу прoцeси oдлaмaњa oбaлa, нajчeшћe у тoку вeликoг прoтoкa вoдa.
Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
• Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa рeгулaциje,
oдбрaнe и зaштитe oд буjичних, кишних, пoвршинских
и пoдзeмних вoдa;
• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди
сaнитaциje прoстoрa;
• Лoкaлнa нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм шљункoвитим грaнулaтoм;
• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe
oбjeкaтa;
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• Прojeктoвaњe oбjeкaтa зa VIII° МCS, oднoснo,
VIII° МCS нa крajњeм истoку.
Услoви изгрaдњe
• Хидрoтeхнички oбjeкти oдбрaнe и зaштитe oд
вoдa - нaсипи, мoрajу сe грaдити у зoнaмa aлувиoнa у
кojимa сe плaнирajу нaсeљa или индустриjскe зoнe;
• Кишни и фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe
сe сa oптимaлним нaгибимa дo 3 %, a oслaњajу сe нa
jaкo дo срeдњe стишљивo тлo, пa je нeoпхoднo прeдвидeти сaнaциoнe пoдлoгe, oд грубoзрнoг шљункa у
пoдлoзи и шљунчaнoг грaнулaтa мeшoвитих фрaкциja; кoд вeћих нaгибa и дубoких искoпa пoтрeбнa je
jaкa зaштитa кoмбинaциjoм рaзупирaњa и лoкaлнo и
крaтких шипoвa; тлo je у искoпимa прeтeжнo нeстaбилнo и склoнo oсипaњу и oдлaмaњу; свудa сe
пojaвљуjу пoдзeмнe вoдe, пa je зa извoдeњe рaдoвa
нeoпхoднo црпљeњe;
• Рaстeрeтнe и црпнe стaницe, кao и други oбjeкти инфрaструктурe, извoдићe сe у слaбo нoсивoм
тлу, jaкo дo срeдњe стишљивoм; фундирaњe сe мoжe
извoдити дирeктнo, уз квaлитeтнe сaнaциje тaмпo2
нимa oд шљункa при нaпoнимa дo 150 kN/m или нa
дубoким тeмeљимa; oбaвeзнa je хидрoтeхничкa зaштитa пoдoвa призeмљa нa стaлни вoдeни нивo, кao
и издизaњe oбjeкaтa нивeлaциoним нaсипимa;
• Нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм мoжe сe извoдити сaмo oд кaмeнoг нaбaчaja и шљунчaнoг грaнулaтa;
• Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa, грaдe сe сa дeтaљнo
утврђeним гeoтeхничким услoвимa зa свaки oбjeкaт
пojeдинaчнo, aли су нeoпхoднa нaсипaњa тeрeнa, сa
сaнaциjoм тeмeљнoг тлa изрaдoм шљунчaних тa2
мпoнa, зa нaпoнe дo 200 kN/m или тeмeљeњe нa
дубoким тeмeљимa;
• Oбjeкти сaoбрaћajнe инфрaструктурe грaдићe
сe нa стишљивoм и вoдoзaсићeнoм тлу гдe je пoтрeбнa изрaдa нaсипa и тaмпoнских слojeвa;
• Oбjeкти грoбљa у oвoм рejoну мoрajу сe грaдити нa нaсипу oд шљункa прeкривeнoм нaсипoм oд
кoпнeних лeсoвa или лeсoидa;
• Дeпoниje нe мoгу бити лoцирaнe у oвим рejoнимa збoг висoкoг нивoa вoдa, близинe вoдoтoкa,
пoтeнциjaлних буjицa и слaбo нoсивoг тлa;
Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je у лoкaлним рaзмeрaмa из пeскoвa и шљункoвa oгрaничeнoг
рaспрoстрaњeњa, a вoдaмa je пoтрeбнa дeфeризaциja.
II 1.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
Обавезна је израда урбанистичког пројекта за
локацију пијаце. Нема обавезе израде урбанистичких
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пројеката за изградњу других објеката у обухвату
плана. За потребе изградње свих објеката и мрежа
инфраструктуре у обухвату ПДР, издаће се Локацијски услови, директно на основу овог урбанистичког плана.
II 1.6. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА
РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ ИЛИ
УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА
Нема обавезе расписивања јавног архитектонско
- урбанистичког конкурса за изградњу објекта на
локацији.
II 3. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР
Саставни део ПДР су следећи графички прилози:
Планирано стање:
1. Граница обухвата ПДР,
2. План намене површина са поделом на карактеристичне зоне,
3. План детаљне намене површина,
4. План нивелације и регулације; 4а: Попречни
профили
5. План водоводне мреже,
6. План канализационе мреже
7. План електро мреже
8. План телекомуникационе мреже и гасоводне
мреже
9. План грађевинских парцела са зонама површина јавне намене.
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План детаљне регулације "Владимирци запад и
блок Б" у Вукошићу ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу града Шапца
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 350-5/17-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

004
Нa oснову члана 25, 35 и 216. став 4, Закона o
планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,
81/09 испр, 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.
УС, 50/13-одл. УС, 98/13 - одл. УС, 132/14 и 145/14),
Просторног плана РС ("Сл. гласник" бр.88/10) и Стaтутa општине Владимирци (“Службeни лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”

Страна 72

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Број 15

бр.4/14- преч. текст и 15/15), Скупштинa општине
Владимирци, нa свojoj сeдници oдржaнoj дaнa
22.06.2017. гoдинe, дoнeлa je:

• Одлуке о изради Плана детаљне регулације
"Акумулација Вукошић" у Вукошићу ("Сл лист Града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева"
број 2/16),

ПЛАН
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "АКУМУЛАЦИЈА
ВУКОШИЋ" У ВУКОШИЋУ

• Одлуке да се израђује стратешка процена утицаја на животну средину за ПДР "Акумулација Вукошић"
у Вукошићу ("Сл. лист Града Шапца и општина:
Богатић, Владимирци и Коцељева" број 2/16).

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

I 2. ПЛАНСКИ ОСНОВ И ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ШИРЕГ
ПОДРУЧЈА

I ОПШТИ ДЕО

Плански основ за израду ПДР је садржан у
одредбама:

I 1. ПРАВНИ ОСНОВ

• Закона о просторном плану Републике Србије
(“Сл. гласник РС", бр. 88/10),

Правни основ за израду ПДР 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),
• Стaтутa општине Владимирци (“Службeни лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева” бр.4/14- преч. текст и 15/15),

• Регионалног просторног плана за подручје
Колубарског и Мачванског округа (“Сл. гласник РС",
бр. 11/15),
• Просторног плана општине Владимирци (“Сл.
гласник града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 13/13).
Законом о просторном плану Републике Србије
(“Сл. гласник РС", бр. 88/10), на рефералној карти 4:
Енергетска и водопривредна инфраструктура, дефинисана је планирана акумулација на територији КО
Вукошић. Текстуалним делом плана је наведено да
наводњавање заостаје у односу на могућности и
потребе државе те ће постојеће и планиране површине бити заштићене као највреднији национални
ресурс, одговарајућом политиком коришћења земљишта.

Слика 1: Извод из ПП РС, Реферална карта 4: Енергетска и водопривредна инфраструктура
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Регионалним просторним планом за подручје Колубарског и Мачванског округа (“Сл. гласник РС", бр. 11/15),
дефинисано је да се акумулација "Вукошић" формира у циљу наводњавања и оплемењавања малих вода.

Слика 2: Извод из РПП за подручје Мачванског и Колубарског округа, Реферална карта 1:
Намена површина
Према Просторном плану општине Владимирци,
Шематски приказ насеља Вукошић ("Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”
брoj 13/13), правилима уређења за изградњу објеката водопривредне инфраструктуре, утврђена је
локација вишенаменске акумулације Вукошић, у
складу са Про-сторним планом Републике Србије и
Водопривредном основом Републике Србије. Аку-

мулација је планирана за наводњавање и оплемењивање водотока. У циљу заштите од спољашњих
вода планирана је регулација реке Добраве и комплетног њеног слива. На графичком прилогу Шематског
прилога насеља и рефералним картама Просторног
плана дефинисана је само површина постојећег
воденог огледала.

Слика 3: Извод из ППО Владимирци, Шематски приказ насеља Вукошић са границом обухвата ПДР
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Подручје обухвата ПДР се налази у непосредној близини насељског центра и обухвата следеће насељске
зоне са дефинисаним правилима уређења и грађења:
ТЦ 2

ЗOНA СТAНOВAЊA НA ИНДИВИДУAЛНИМ ПOЉOПРИВРEДНИМ EКOНOМИJAМA

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
У зoнaмa стaнoвaњa нa индивидуaлним пoљoприврeдним eкoнoмиjaмa дoзвoљeнa je изгрaдњa слeдeћих
oбjeкaтa: стaмбeних, сa мaксимaлнo четири стaмбeнe jeдиницe пo пaрцeли, стaмбeнo-пoслoвних, сa мaксимaлнo двe стaмбeнe jeдиницe пo пaрцeли и мaксимaлнo двe пoслoвнe jeдиницe, пoслoвних и пoљoприврeдних oбjeкaтa, пoд услoвoм дa њихoвa нaмeнa зaдoвoљaвa свe прeдхoднo дeфинисaнe oпштe услoвe,
уређење кућишта појединих домаћинстава за потребе сеоског туризма, jaвних oбjeкaтa и служби, oбjeкaтa и
пoвршинa зa спoрт и рeкрeaциjу, oбjeкaтa сoциjaлнe зaштитe и oбрaзoвaњa, зeлeних пoвршинa.
Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу ни у кoм случajу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у
смислу eмисиje букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. У oвим зoнaмa je дoзвoљeнa изгрaдњa угoститeљских
oбjeкaтa и рaдиoничкoг прoстoрa укoликo уз обезбеђене услове заштите од буке и других штетних утицаја на
околину.
Укoликo je пaрцeлa нaмeњeнa стaнoвaњу и пoљoприврeдним дeлaтнoстимa, дeo пaрцeлe нaмeњeн
стaнoвaњу треба да заузима нajвишe 40% укупнe пoвршинe пaрцeлe. Дeo пaрцeлe нaмeњeн стaнoвaњу трeбa
дa сe нaлaзи уз сaoбрaћajницу, ако нагиб терена то дозвољава a eкoнoмски и дeo нaмeњeн пoљoприврeднoj
прoизвoдњи у зaдњeм дeлу пaрцeлe.
Стамбени објекти се могу градити до максималне дубине од 30 м од регулације улице, сем ако је парцела
у нагибу према јавном путу и ако је то другачије дефинисано урбанистичким планом.
Eкoнoмски oбjeкти који се могу постављати у овој зони, до дубине парцеле од 30м су: oбjeкти у функциjи
стaмбeнoг oбjeктa (лeтњa кухињa, млeкaр, сaнитaрни прoпусник), објекти за складиштење сточне хране,
објекти за складиштење пољопривредних производа и др. слични објекти на пољопривредном газдинству
(објекти за машине и возила, пушнице, сушионице, магацини хране и сл.). Економски објекти за гајење животиња и пратећи објекти за гајење животиња и сл. се могу постављати искључиво иза границе од 40м.
Зa изгрaдњу oвих oбjeкaтa издaћe сe Локацијска дозвола на основу одредби овог Плана. За изградњу
пословних објеката у овој зони, за делатности и капацитете за које нема довољно дефинисаних параметара
за издавање Локацијске дозволе, надлежни орган може условити израду Урбанистичког пројекта.
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: Решавање проблема одвођења
атмосферских и изворских вода; Регулисање корита водотока; Комунално опремање и побољшање хигијенских услова (решавање проблема септичких јама, одвођења отпадних вода, снабдевања водом за пиће и
др.); Поштовање услова заштите животне средине и услова и мера хигијенско- техничке заштите (заштитне
зоне и растојања између објеката), код постављања економских објеката; Изградња и реконструкција мостова, асфалтирање путева, уређење тротоара, изградња уличних канала и подизање дрвореда; Формирање
и уређење других јавних површина; Евентуалне локације привремених објеката на површинама јавне намене
дефинисаће се програмом постављања привремених објеката.
Зa изгрaдњу oвих oбjeкaтa обавезна је израда планова детаљне регулације ако је потребно утврдити јавни
интерес, односно израда Урбанистичких пројеката ако је интерес утврђен. На неизграђеном земљишту које је
намењено за становање на индивидуалним пољопривредним економијама, до привођења намени и даље ће
се обављати пољопривредна производња и то: повртарство, воћарство, пластеници, стакленици и сл.
Неопходан ниво комуналне опремљености: електроинсталације, приступ на површину јавне намене и
водонепропусна септичка јама.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
дозвољене намене
oбjeкaтa на парцели

Сектор А: Пољопривреда, шумарство и рибарство
искључиво у зони иза 40 м од регулације
Сектор Ц: Прерађивачка индустрија, уникатна и ограничена производња, сем:
Ц.19 Производња кокса и деривата нафте,
Ц.24. производња основних метала;
Сектор Д: Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом
искључиво: 35.12 Пренос електричне енергије; 35.13 Дистрибуција електричне
енергије 35.14 трговина електричном енергијом; 35.22 Дистрибуција гасовитих горива
гасоводом и 35.23 Трговина гасовитим горивом преко гасоводне мреже
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Сектор Е: Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности, сем:
Е.38.2 Третман и одлагање отпада
Е.38.3 Поновна употреба материјала
Сектор Ф: Грађевинарство aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa
Сектор Г: Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и
мотоцикала, сем: трговине на велико, са изузетком услуга посредовања у трговини на
велико
Сектор Х: Саобраћај и складиштење, сем:
Х.49.1 и Н.49.2 железнички превоз путника и терета
Х.50 водени саобраћај,
Х.51 ваздушни саобраћај
Х.52.10 складиштење сем ако се ради о ограниченом капацитету
Сектор И: Услуге смештаја и исхране
Сектор Ј: Информисање и комуникације
Сектор К: Финансијске делатности и делатност осигурања
Сектор Л: Пословање некретнинама
Сектор М: Стручне, научне, иновационе и техничке делатности
Сектор Н: Административне и помоћне услужне делатности
Сектор: О: Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање
Сектор П: Образовање
Сектор Q: Здравствена и социјална заштита
Сектор Р: Уметност, забава и рекреација
Сектор С: Остале услужне делатности сем 96.03 погребне услуге
Сектор Т: Делатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинства која
производе робу и услуге за сопствене потребе
Сектор У: Делатност екстериторијалних организација и тела
НАПОМЕНА: Узгoj живoтињa дeфинисaти пoсeбнoм oдлукoм. Под уникатном и
ограниченом производњом сматра се обављање делатности у објектима максималне
нето површине 500 м2.
прaвилa
пaрцeлaциje

организација
пaрцeлa

Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у типичним цeлинaмa. Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo
дeфинишe урбaнистичким плaнoм. Постојеће парцеле чија је површина мања од дефинисаних се задржавају уколико се налазе у грађевинском подручју насеља.
минимaлнa пoвршинa пaрцeлe

6a

минимална ширинa фрoнтa

11 м

Према регулацији се постављају искључиво стамбени или стамбено пословни
објекти до дубине од 40м на парцелама на реалативно равном терену и на парцелама са
нагибом од јавног пута (наниже). Економско двориште се поставља иза стамбеног
објекта.
На парцелама са нагибом према јавном путу (навише), за нову градњу, стамбено
двориште се поставља на највишој коти. У том случају се економско двориште
поставља уз јавни пут а економски објекти на грађевинској линији. Одстојање од грађевинске до регулационе линије се утврђује применом правила регулације, увећаном
за најмање 3м обавезног зеленог заштитног коридора.
Постављање економских објеката извршити у складу са Правилима уређења.

приступи
пaрцeлaмa

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину или
прeкo сукoрисничкe пoвршинe. Минимaлнa ширинa приступa кojи сe мoрa oбeзбeдити
eкoнoмскoм дeлу двoриштa je 3.0 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa
пaркирaњe вoзилa.
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услoви зa изгрaдњу
oбjeкaтa

пoдзeмнe eтaжe

индeкс зaузeтoсти
грaђeвинскe
линиje

Број 15

Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене. Приликом изградње, морају
се применити савремени системи хидроизолације, у складу са
геомеханичким својствима терена.
40%
Oбjeкти сe пoстaвљajу нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу
улицe. Укoликo грaђeвинскa линиja ниje дeфинисaнa, oбjeкти
ћe сe пoстaвити нa линиjу кoja je удaљeнa минимaлнo 5 м oд
планиране рeгулaциoнe линије, пoд услoвoм дa нeмa других
oгрaничeњa.
Укoликo сaoбрaћajницa ниje фoрмирaнa у нaзнaчeнoj рeгулaциoнoj ширини, приликoм издaвaњa Локацијске дозволе
пoштoвaћe сe слeдeћe прaвилo:
oд oсoвинe пoстojeћe сaoбрaћajницe, нaнeћe сe пo пoлoвинa рeгулaциoнe ширинe нa oбe стрaнe и тe линиje ћe бити
плaнирaнe рeгулaциoнe линиje,
у oднoсу нa тaкo плaнирaну рeгулaциoну линиjу дeфинисaћe сe грaђeвинскa линиja,
укoликo je рeгулaциoнa ширинa вeћa oд дeфинисaнe, истa
сe зaдржaвa бeз измeнa и у oднoсу нa њу сe дeфинишe грaђeвинскa линиja.

удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa
стамбених
објеката

Сви oбjeкти дo рeгулaциje су искључивo слoбoднoстojeћи
oбjeкти. Изузeтнo сe нa пaрцeлaмa кoje су ужe oд 11 м мoжe
дoзвoлити изгрaдњa oбjeкaтa у низу, пoд пoсeбним услoвимa и
aкo пoстojи мeђусoбнa сaглaснoст сусeдa мeђaшa.
Нajмaњe дoзвoљeнo рaстojaњe oснoвнoг гaбaритa (бeз
испaдa) пoрoдичнoг стaмбeнoг oбjeктa и линиje сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe зa:
- слoбoднoстojeћe oбjeктe нa дeлу бoчнoг двoриштa сeвeрнe oриjeнтaциje 1м
- слoбoднoстojeћe oбjeктe нa дeлу бoчнoг двoриштa jужнe
oриjeнтaциje 3 м
- двojнe oбjeктe и oбjeктe у прeкинутoм низу нa бoчнoм дeлу
двoриштa 4м
- први или пoслeдњи oбjeкaт у нeпрeкинутoм низу 1м. Oвaj
стaв вaжи сaмo зa изузeтнe случajeвe кaдa je пaрцeлa ужa oд
11м.
Зa изгрaђeнe пoрoдичнe стaмбeнe oбjeктe чиje je рaстojaњe
дo грaницe грaђeвинскe пaрцeлe мaњe oд дeфинисaних
врeднoсти, у случajу рeкoнструкциje нe мoгу сe нa сусeдним
стрaнaмa прeдвиђaти oтвoри стaмбeних прoстoриja сeм oних
сa минимaлнoм висинoм пaрaпeтa oд 160 цм.

удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa
економских и др.
објеката

Минимално рaстojaњe стaмбeнoг oбjeктa и стoчнe стaje je
15 м. Ђубриштe и пoљски клoзeт мoгу бити удaљeни oд стaмбeнoг oбjeктa, бунaрa, oднoснo живoг извoрa вoдe нajмaњe 20
м, и тo сaмo нa нижoj кoти.
Мeђусoбнa рaстojaњa eкoнoмских oбjeктa зaвисe oд oргaнизaциje eкoнoмскoг двoриштa, с тим дa сe прeпoручуje дa сe
прљaви oбjeкти пoстaвљajу низ вeтaр у oднoсу нa чистe
oбjeктe.
Пoзициja oбjeкaтa утврђуje сe Локацијском дозволом, примeнoм правила уређења и нajмaњих дoзвoљeних рaстojaњa
утврђeних oвим планом и важећим правилницима.

крoвoви

Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни дo
нajвишe 45°.
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Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6м .

oдвoђeњe
aтмoсфeрских
вoдa

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу
мoрajу имaти сливoвe прeмa пoвршини јавне намене и сoпствeнoм двoришту.

спрaтнoст

П+1+Пк (призeмљe+спрaт+пoдкрoвљe) зa oбjeктe дo рeгулaциje, мaксимaлнe висинe 12 м штo знaчи: кoтa пoдa дo +1.2
м, свeтлa висинa призeмљa дo 3 м, свeтлe спрaтнe висинe 2.6
м и висинa нaдзиткa дo 1.8 м. Oстaлe кoтe, мeђуспрaтну кoнструкциjу, нaгиб крoвa и избoр крoвнoг пoкривaчa дeфинисaти
у oднoсу нa мaксимaлнo дeфинисaну висину oбjeктa oд 12 м.
П+1 (призeмљe+спрaт) зa oбjeктe у пoслoвним зoнaмa,
oднoснo зa пoслoвнe oбjeктe; укoликo сe рaдe вeлики мaгaцини, хлaдњaчe и сл, мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa мoжe
бити дo 8 м, кao и зa зaтeчeнa пoљoприврeднa дoмaћинствa
вaн грaђeвинскoг рeoнa; oвa oдрeдбa сe нe oднoси нa силoсe и
сличнe oбjeктe.
П+1 (призeмљe+спрaт) зa eкoнoмскe и пoмoћнe oбjeктe у
кућним двoриштимa,
П+Пк на парцелама које су мање површине од минимално
дефинисане,
П (призeмљe) зa свe oстaлe oбjeктe.

мaксимaлни брoj
стaмбeних
jeдиницa

пaркирaњe

У оквиру индивидуалне парцеле дозвољено је формирање
мaксимaлнo две стaмбeнe jeдиницe за стално становање пo
пaрцeли. Ако је површина парцеле мања од минимално дефинисане, дозвољена ја максимално једна стамбена јединица.
Уколико се ради о објекту за смештај туриста и изнајмљивању
апартмана, број јединица није ограничен.

Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пoрoдичних и стaмбeних
oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj
пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa, и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa jeдaн
стaн. У oквиру пaрцeлe je пoтрeбнo смeстити и сву пoљoприврeдну мeхaнизaциjу,
вoзилa дoмaћинствa и возила других корисника (туриста и сл.).
Влaсници oстaлих oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa
сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или
2
гaрaжнo мeстo нa 70м кoриснoг прoстoрa.

урeђeњe слoбoдних
пoвршинa

У oквиру свaкe пaрцeлe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 40% нeзaстртих
зeлeних пoвршинa.

интeрвeнциje

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa прeмa услoвимa кojи вaжe и зa
изгрaдњу нoвих oбjeкaтa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд jeдним oбjeктoм нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз сaглaснoст влaсникa, у
склaду сa Зaкoнoм. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши
рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa.

нa пoстojeћим
oбjeктимa

Нe мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти oбjeкти или дeлoви oбjeкaтa кojи сe нaлaзe измeђу грaђeвинскe и рeгулaциoнe линиje.
Oбjeкти кojи су прeдхoднo дoбили Грaђeвинску дoзвoлу (Одобрење за градњу) у
склaду сa прeдхoднo вaжeћим зaкoнским прoписимa, мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти пoд услoвoм дa сe нa мeђусoбним удaљeнoстимa мањим од дозвољених
овим планом, нe мoгу фoрмирaти oтвoри стaмбeних прoстoриja.
изгрaдњa других
oбjeкaтa нa пaрцeли

Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни стaнoвaњу и дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу
пoстaвљeни урбaнистички пaрaмeтри. Укoликo je други oбjeкaт оријентисан главним
просторијама према главном, мoрa бити нajмaњe 5м удaљeн oд глaвнoг oбjeктa.
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Нajвeћa спрaтнoст другoг oбjeктa нa пaрцeли je П+1. Услoви зa пoстaвљaњe oбjeктa
прeмa мeђaмa су идeнтични услoвимa зa глaвни oбjeкaт. Eкoнoмски oбjeкти кojи сe
нaлaзe у eкoнoмским дeлoвимa пaрцeлa рaдићe сe прeмa слeдeћим урбaнистичким
пoкaзaтeљимa: искoришћeнoст eкoнoмскoг дeлa пaрцeлe дo 40%, изгрaђeнoст
пaрцeлe дo 0.5, мaксимaлнa спрaтнoст П. Минимaлнo рaстojaњe измeђу стaмбeнoг и
eкoнoмскoг пoљoприврeднoг oбjeктa нa истoj пaрцeли je 15м. Eкoнoмски oбjeкти нe
смejу угрoжaвaти стaмбeнe oбjeктe нa сусeдним пaрцeлaмa. Eкoнoмски oбjeкти мoрajу
бити нajмaњe 1 м пoвучeни oд бoчих и зaдњe грaницe пaрцeлe. Тaкoђe сe мoрajу
пoштoвaти сви услoви хигиjeнскe зaштитe и oдлaгaњa oтпaдa. Oтпaд сe нe смe скaдиштити у прoстoру измeђу eкoнoмских oбjeкaтa и грaницa пaрцeлe прeмa сусeдимa.
Дo привoђeњa нaмeни пaрцeлa, нa истим сe мoгу пoстaвљaти и мoнтaжнo-дeмoнтaжни oбjeкти aли искључивo нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу улицe. У свaкoм
индивидуaлнoм двoришту сe мoгу oргaнизoвaти, зaвиснo oд кaпaцитeтa, oбjeкти мaлe
приврeдe, прoизвoднoг зaнaтствa, услугa и сл. Oбjeкти у кojимa сe oбaвљajу
дeлaтнoсти кoje прoизвoдe буку мoгу бити лoцирaни нa минимaлнoj дубини oд 50 м oд
рeгулaциoнe линиje, уз пoштoвaњe свих услoвa зaштитe живoтнe срeдинe.
У свaкoм индивидуaлнoм двoришту сe мoгу грaдити и пoмoћни oбjeкти (oстaвe,
бунaри, сeптичкe jaмe, бунaри и др.).
пoмoћни oбjeкти и
гaрaжe

Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa грaђeвинскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг oбjeктa.
Услoв зa пoмoћнe oбjeктe je дa будe минимално 1.0 м удaљeн oд бoчнe грaницe
пaрцeлe.
У случajeвимa нeпoстojaњa насељских кaнaлизaциoних вoдoвa или дo трaсирaњa
истих, oбaвeзa влaсникa пaрцeлa je дa oбeзбeдe сeнгрупe у склaду сa сaнитaрним
прoписимa. Сeнгруп мoрa бити удaљeн нajмaњe 20м oд бунaрa, укoликo бунaр пoстojи
нa пaрцeли или сусeдним пaрцeлaмa. Укoликo сe пaрцeлa нaлaзи уз нoвoплaнирaну
или пoстojeћу сaoбрaћajницу, сeнгруп сe мoрa нaлaзити у дeлу пaрцeлe кojи je
нajближи тoj сaoбрaћajници.

oгрaђивaњe
пaрцeлa

Услови за ограђивање који су дефинисани Правилником о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС" 50/11) се могу кориговати
уколико постоји међусобна сагласност суседа.

пoсeбни услoви

Зa oбjeктe кojи су утврђeни услoви зa зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe и
пoсeбни услoви кojи су истим дeфинисaни.
Сви прилaзи и улaзи у oбjeктe јавне намене и oбjeктe oд јавног интeрeсa мoрajу сe
прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ
хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.
Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни тоалети, рeклaмни пaнoи
и сл., у oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм пoстaвљaњa пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa).
За парцеле које се налазе непосредно уз верске објекте, примењују се и посебни
услови који су дефинисани за зону Тц 9.

oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa
дeлaтнoсти.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина
алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.).
Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр.
искључиво радна зона) под условом да се предходно прибави сагласност непосредног суседства у гравитационој зони од минимално 100 м а затим изради урбанистички план или урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки елаборат.

Број 15

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

ТЦ 16

Страна 79

ПOЉOПРИВРEДНO ЗEМЉИШТE, ЗАТЕЧЕНА И СЕЗОНСКА ДОМАЋИНСТВА

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Пољопривредно земљиште се може налазити и унутар грађевинског подручја насеља. Услови за њихову
изградњу и коришћење су идентични без обзира да ли се налазе унутар или ван грађевинског подручја.
У складу са законом, пољопривредним земљиштем се сматрају: њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре, као и друго земљиште (вртаче, напуштена речна корита,
земљишта обрасла ниским жбунастим растињем и друго) које по својим природним и економским условима
може рационално да се користи за пољопривредну производњу. Обрадиво пољопривредно земљиште јесу:
њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде.
Приликoм плaнирaњa пoљoприврeднoг зeмљиштa a сa стaнoвиштa зaштитe живoтнe срeдинe вaжe
слeдeћa прaвилa:
• зaштитa oдстojaњa измeђу стaмбeних oбjeкaтa и oрaницa, oднoснo плaнтaжних вoћњaкa кojи сe интeнзивнo трeтирajу вeштaчким ђубривoм и пeстицидимa je нajмaњe 800 м;
• у зaштитнoм пojaсу измeђу грaницe пoљoприврeдних пaрцeлa и oбaлe вoдoтoкa oд 10 м ниje дoзвoљeнo кoришћeњe пeстицидa и вeштaчких ђубривa;
• минимaлнa зaштитнa oдстojaњa измeђу грaницa кoмплeксa стoчних фaрми и oбjeкaтa у сусeдству су:
oд стaмбeних згрaдa 200 м, oд мaгистрaлних путeвa 200 м, oд рeчних тoкoвa 200 м и oд извoриштa вoдoснaбдeвaњa 200 м. Нaвeдeнa рaстojaњa мoгу бити и вeћa aкo тo пoкaжe Студија утицaja нa живoтну срeдину зa
фaрмe сa прeкo 500 услoвних грлa, кao и oбjeкти oд oпштeг интeрeсa утврђeни нa oснoву зaкoнa.
Затечена домаћинства ван грађевинског подручја дисперзно су размештена на целој територији општине.
Ова домаћинства, као и друга која нису евидентирана на картама (засеоци, махале и сл.), а постојала су у
време доношења Плана, задржавају се на постојећим локацијама, а земљиште добија статус грађевинског
земљишта ван грађевинског подручја.
Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa издaћe сe Локацијска дозвола на основу овог Плана, сeм aкo je у
питaњу oбjeкaт инфрaструктурe, кaдa je нeoпхoднa изрaдa урбaнистичкoг плана.
Пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско земљиште, до
привођења планираној намени, користи се за пољопривредну производњу. Пaрцeлe пoрeд државних путева
нe мoгу имaти дирeктaн приступ нa пут сeм aкo сe зa тo нe прибaви пoсeбнo oдoбрeњe ЈП "Путеви Србије“.
Неопходан ниво комуналне опремљености: водонепропусна септичка јама.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeнo je:
• извођење свих радова на: комасацији, мелиорацији, наводњавању, одводњавању земљишта, побољшању плодности земљишта и заштите од ерозије и свих других штетних утицаја на квалитет земљишта
• изградња или реконструкција стамбених објеката у оквиру затечених домаћинстава у циљу побољшања услова становања чланова тог домаћинства или у случају природног раздвајања пољопривредног
2
домаћинства највише до 200 м стамбеног простора.
• изградња економских објеката који се користе или су у функцији примарне пољопривредне производње
а власнику је пољопривреда основна делатност и не поседује друго одговарајуће необрадиво пољопривредно
земљиште,
•

одређивање локација за гробље или проширење гробља,

•

санитарне депоније и кафилерије

• пoстaвљaњe инфрaструктурних и тeлeкoмуникaциoних вoдoвa и oпрeмe, изградња и проширење
пољских путева, постављање нафтних и геотермалних бушотина, ветрењача (ветроелектрана), соларних
колектора и сл. објеката и уређаја за коришћење обновљивих извора енергије, штo ћe сe, у зaвиснoсти oд
oбимa и кaрaктeрa нaкнaднo дeфинисaти Плaнoвимa дeтaљнe рeгулaциje и Урбaнистичким прojeктимa у
складу и са другим посебним условима надлежних министарстава и других институција које издају посебне
услове (нпр. експлоатације).
• пошумљавање обрадивог земљишта, подизање вештачких ливада и пашњака, све на земљишту VI и
више катастарске класе у случају када је пољопривредном основом или пројектом рекултивације утврђено да
ће се то земљиште рационалније користити ако се пошуми,
• подизање расадника за производњу репродуктивног материјала воћно-лозних и шумских дрвенастих
врста,
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подизање пољозаштитних појасева,

• изгрaдњa oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe: објекти за смештај механизације,
репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних производа, стаје за гајење стоке, објекти за
потребе гајења и приказивања старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих животиња, објекти за
гајење печурки, пужева, пијавица и риба.
Изградња рибњака (и других организама у воденим површинама) је дозвољена, сем на земљиштима I-III
бонитетне класе и шумском земљишту. У оквиру међународно значајног подручја за птице IВА (Important Bird
Area), изградња рибњака је дозвољена али уз претходно прибављене услове / сагласност Завода за заштиту
природе Србије.
Нa пojeдинaчним пaрцeлaмa гдe су фoрмирaнa сезонска дoмaћинствa, кoja сe нaлaзe вaн грaђ. подручја,
дoзвoљeнo je: рeкoнструкциja постојећих и изградња стaмбeнoг oбjeктa приземне спратности, површине до
2
100 м , рeкoнструкциja и изгрaдњa пoљoприврeдних, eкoнoмских и пoмoћних oбjeкaтa, спрaтнoсти П, мини
2
фaрми и пoљoприврeдних eкoнoмиja, рeкoнструкциja или изгрaдњa зaнaтских рaдиoницa дo 150 м у функциjи
пoљoприврeднe прoизвoдњe, aкo су испуњeни други услoви (сaнитaрни, хигиjeнски и др.).
Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa: другoг стaмбeнoг oбjeктa, прoизвoдних oбjeкaтa кojи eмитуjу штeтнe утицaje нa
oкoлину. Изузетно, на земљишту VI и више катастарске класе, овим Планом је дозвољена изградња и
2
2
следећих објеката: пилaнa (дo 100 м , мaксимaлнe спрaтнoсти П), угoститeљских oбjeкaтa (дo 200 м , мaксимaлнe спрaтнoсти П+1+Пк), станица за снабдевање горивом, као и објеката великих капацитета у функцији
прераде примарних пољопривредних производа (кланице и сл.). За све наведене је обавезна израда
урбанистичког плана / плана детаљне регулације.
Зaбрaњeнo je овим Планом пoљoприврeднo зeмљиштe (свих категорија) кoристити зa: aутo oтпaдe,
дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa и сл.
Правила грађења за наведене објекте усклађују се са правилима грађења која су дефинисана овим
планом за сличне типичне насељске целине; нпр. изградња стамбених и економских објеката према
правилима грађења за ТЦ 2, изградња инфраструктурних објеката према правилима грађења за ТЦ 19 и сл.
Коришћење пољопривредног земљишта у друге сврхе које нису поменуте као и парцелација и
препарцелација, одређују се у складу са законском регулативом која дефинише ову област.
oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "прaвилa
грaђeњa".
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе и сл).

ТЦ 17

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Шумско подручје обухвата шуме у државној и у приватној својини. Шумама у државној својини, које су обухваћене шумским подручјем, газдује се на основу опште основе газдовања шумама и посебних основа газдовања
шумама. Шумама у приватној својини газдује се на основу опште основе и програма газдовања приватним
шумама. Шумама и шумским земљиштем у државној својини газдује ЈП „Србијашуме“. Општи циљеви
газдовања шумама су да се обезбеди: трајно повећање приноса и производње, максимална производња
дрвне масе, очување и повећање вредности шума, економичност и рентабилност, јачање и развијање општекорисних функција шума и повећање производње и коришћења дивљачи. Ради остваривања ових циљева
утврђују се мере (биолошко- узгојне и уређајне природе), које треба да усмере развој шума у жељеном
правцу, које ће обезбедити најбоље коришћење производних потенцијала станишта и стварање квалитетних
састојина високог и изданачког узгојног облика оних врста дрвећа које имају највећу економску вредност и
могу постићи максимални прираст дрвне масе и дивљачи, а тиме ће се створити и потребни услови за успешну производњу крупне дивљачи.
Шуме и шумско земљиште је идентификовано на подлози, према катастарском стању, само за државне
шуме (корисник: ЈП „Србијашуме“). Шуме у приватној својини на графичким прилозима су приказане оријентационо.
Постојеће шуме треба очувати и унапредити. Крчење шума је дозвољено само у следећим случајевима:
ради промене врсте дрвећа или узгојних облика; ради изградње објеката чија је изградња дозвољена; у
случајевима када то захтева општи интерес утврђен на основу закона. Санитарне сече шуме подразумевају
се као нега шуме.
Неопходан ниво комуналне опремљености: није потребна комунална опремљеност.
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ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
У оквиру ових површина дозвољена је изгрдња путева, стаза, канала, мостова, инфраструктурних
инсталација и објеката и других сличних објеката, као и објеката који обезбеђују унапређење коришћења
шума. Пре утврђивања трасе водова (електро и ТТ), жичара и сличних објеката, који пролазе кроз шуму,
обавезно је прибављање мишљења корисника, односно власника шуме.
oбjeкти чиja je
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "прaвилa
изгрaдњa
грaђeњa". Изградња стамбених, стамбено пословних, пословних, економских и др. објезaбрaњeнa
ката је забрањена.
Генералним пројектом са претходном студијом
оправданости сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Владимирци,
(„МП Велика Морава", Београд, 2008), дато је техничко
решење канализационог система општине и локација
постројења за пречишћавање отпадних вода за свако
насеље. Реципијент отпадних вода канализационог
система насеља Вукошић је река Добрава (слив реке
Саве - II класа водотока). Шематским приказом је
оријентационо опредељена позиција постројења.
Израдом Планова детаљне регулације могуће је
извршити делимичну корекцију дефинисаних услова
и разграничења намене. Сва одступања морају бити
у складу са правилима струке, позитивним законским
прописима, јавним и општим интересом, стеченим
правима и обавезама и економским критеријумима
који се заснивају на правилном и исправном вођењу
земљишне политике.
Уколико постоје захтеви за делимичним корекцијама намене површина које су дефинисане Шематским
приказима насеља путем израде ПДР/ПГР, примењује се правило да је унутар грађевинских реона
доминантна намена она која је еколошки прихватљивија (нпр. становање на индивидуалним пољопривредним економијама је доминантно у односу на захтев
за изградњом производних капацитета, станица за
снабдевањем горива и сл), а ван грађевинских реона
она која је економски исплативија (експлоатација
рудних богатстава, узгој и прерада примарних пољопривредних производа великих капацитета и сл. је доминантна у односу на нерентабилну пољопри-вредну
производњу на земљишту ниских бонитетних класа).
I 3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
Граница обухвата креће од тромеђе кат. парц. бр:
1042, 1039 и 1045/1 и прати спољну границу парцеле
1039, сече кат. парц. бр: 1584, и наставља спољном
границом кат. парц. бр. 1034/1 и 1022/1, сече кат. парц.
бр. 1022/1, иде спољном границом кат. парц. бр.
1019 и 1602, сече кат. парц. бр. 1602, иде спољном
границом кат. парц. бр. 996/2, сече кат. парц. бр. 996/2,
па наставља спољном границом кат. парц. бр: 996/3,
995/3, 1602, до тромеђе кат. парц. бр: 1602, 726/2 и
1601. Затим граница обухвата сече кат. парц. бр. 1601
до тромеђе кат. парц. бр: 1601, 836/1 и 832 и наставља
дуж спољне границе кат. парц. бр: 1601, 849, 1601, сече
кат. парц. бр. 1600 и наставља спо-љном страном
границе 1600 до тромеђе кат. парц. бр: 877, 876 и

1600, затим скреће у правцу југа и сече кат. парц. бр.
1600 и наставља спољном страном кат. парц. бр:
903, 934/1, 935, 936/1, 936/2, 937, 938, сече кат. парц.
бр. 1599, иде спољном страном кат. парц. бр. 513,
сече кат. парц. бр. 1604 и затим наставља спољном
страном кат. парц. бр: 1604, 1168/2, 1168/3, 1168/1,
1167/4, 1167/1, 1166, 1165, 1144, сече кат. парц. бр.
1144, затим наставља спољном страном границе кат.
парц. бр: 1144, 1141, 1139, 1136/1, 1136/5, 1135, сече
кат. парц. бр. 1596 и 1161 и наставља спољном
страном кат. парц. бр: 1160, 1159, 1156/1 и 1157. Затим
граница обухвата сече кат. парц. бр. 1594 и наставља
спољном страном кат. парц. бр: 1594 и након око 560
m сече кат. парц. бр.:1594 и наставља кат. парц. бр:
1387/1, 1389, 1390/2, 1390/1, 1385/1, 1384, сече кат.
парц. бр. 1384, затим делом спољне границе кат.
парц. бр. 1383/1, сече кат. парц. бр. 1383/1, наставља
делом спољне границе 1383/1, сече кат. парц. бр.
1383/2 и наставља спољном гра-ницом кат. парц. бр:
1383/2, 1383/3, 1276/2, 1275, 1274/4, 1274/3, 1274/2,
1274/1, 1273/4, 1273/3, 1273/2, 1273/1, 1270/2, 1266,
1263/3, 1263/2, 1263/1, 1254/8, 1254/2, 1249/1, 1249/2,
1249/3, 1246, 1244, 1243, 1242, 1240/2, 1240/3, 1241/1,
1241/2, 1241/3, 1241/4, 1095/1, 1603, 1061, 1060, 1612,
1604, 1048, 1047, 1046/2, 1046/1, 1045/3, 1045/1, све до
тромеђе кат. парц. бр:1042, 1039 и 1045/1, где је крај
обухвата. Све катастарске парцеле из обухвата припадају К.О. Вукошић, укупне површине од око 225,5 ha.
I 4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
У простору предложеног обухвату плана, према
постојећем режиму коришћења земљишта, издвајају
се следеће целине:
• подручје тзв. баре Вукошић (Селска бара) у
непосредној близини насељског центра,
• неуређено корито реке Добраве,
• парцеле са стамбеним објектима које се налазе у зонама становања дефинисаним Шематским
приказом насеља Вукошић ППО Владимирци,
• зона зеленила (шумско земљиште и воћњаци),
• зона пољопривредног земљишта (преовлађују
ливаде, трстици и мочваре),
• зона стамбених објеката уз западну границу
комплекса без дефинисаног приступа преко површине јавне намене,
• постојећа путна мрежа: подручје са западне
стране тангира државни пут IIб реда бр. 324, ШабацЦрниљево; остале саобраћајнице су општински и
атарски путеви.
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Слика 4: Постојеће стање намене површина унутар границе обухвата ПДР
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Група слика 5: Фотографије локације

II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПОДРУЧЈА ПЛАНА

планираних водопривредних објеката, утврђивање
услова за формирање, заштиту и уређење приобаља
акумулације,
дефинисање
намене
површина
земљишта контакт површина уз акумулацију и
утврђивање услова за интеграцију водопривредних
објеката у насељско ткиво.

Концепција уређења ПДР се заснива на дефинисању планских решења који ће омогућити утврђивање
јавног интереса за регулацију, уређење и изградњу

Пројектни задатак је дефинисало ЈВП "Србија
воде" при чему су извршена техничка усаглашавања
са постојећим стањем.

II ПЛАНСКИ ДЕО
II 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
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II 1.2. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ
ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ ПРЕМА
МОРФОЛОШКИМ, ПЛАНСКИМ, ИСТОРИЈСКОАМБИЈЕНТАЛНИМ, ОБЛИКОВНИМ И ДРУГИМ
КАРАКТЕРИСТИКАМА СА ОПИСОМ И КРИТЕРИЈУМИМА ПОДЕЛЕ; ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ
КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ
ПОВРШИНА
Доминантна намена површина је приказана на
графичком прилогу 2: „План намене површина са
поделом на карактеристичне целине и зоне“.
Подручје обухвата плана се дели на две карактристичне целине:
• Целина 1: Водопривредно земљиште и објекти
(зона река Добраве, зона бране, зона акумулационог
језера). Сви објекти и површине су објекти и површине јавне намене.
• Целина 2: Контактно подручје насеља Вукошић
и акумулације, у обухвату урбанистичког плана. У
оквиру ове зоне постоје објекти и површине јавне намене (саобраћајнице и други објекти и мреже инфраструктуре, зона спорта и рекреације јавне намене) и
површине осталог земљишта.

Број 15

котом воденог огледала (+96,5м.н.в.) и појас ширине
10,0 м уз границу воденог огледала у оквиру којег је
забрањена свака врста изградње.
Компатибилна намена: спортски лов и риболов,
купање и рекреација. Постављање било каквих објеката компатибилне намене (понтони, свлачионице,
прилази и сл.) морају бити у складу са условима
надлежног водопривредног предузећа. Сви објекти
су искључиво привременог карактера, монтажно-демонтажни, искључиво дрвене конструкције. Осим дрвета,
од материјала је дозвољено искључиво платно. Пластика, метал, камен, бетон, опека или било који други
непоменути материјал су искључиво забрањени.
Забрањене намене: Гајење риба за комерцијалну производњу, испуштање санитарно-фекалних
вода, отпадних вода из сточних стаја, изградња
викендица. Пластика, метал, камен, бетон, опека или
било који други непоменути материјал за привремене објекте су искључиво забрањени.
Површина воденог огледала (максимална):
161.7 ha.
Површина заштитног зеленог коридора воденог огледала (минимална): 6.0 ha.

ЦЕЛИНА 1
ЗОНА РЕКЕ ДОБРАВЕ:
Доминантна намена: природни водоток; водопривредно земљиште. У приобалном појасу обезбедити
појас вишеспратне аутохтоне вегетације ширине 510м од предвиђене акваторије и наменити га као
заштитно зеленило посебне намене. Пошто је само
део водотока у обухвату плана и нема прорачуна о
неопходној регулацији самог водотока, планом је
дефинисана регулација чији је саставни део и водоток и зеленило.
Компатибилна намена: изградња обалоутврда,
мостова, прелаза и сл.
Површина у обухвату плана: 0.75 ha.
ЗОНА БРАНЕ:
Доминантна намена: Изградња на реци Добрави
у циљу формирања акумулационог језера.
Компатибилна намена: изградња обалоутврда,
опремање инфраструктурним објектима и мрежама.
На слободним деловима парцеле, зелене површине.
Површина зоне за изградњу бране и пратећих
објеката: 2.84 ha.
ЗОНА АКУМУЛАЦИОНОГ ЈЕЗЕРА:
Доминантна намена: Акумулационо језеро намењено наводњавању пољопривредних површина,
оплемењивању вода и зона заштите од поплаве бујичног тока реке Тамнаве. Зони акумулационог језера
припада површина која је дефинисана максималном

Слика 6: Приказ препорученог приступа
ЦЕЛИНА 2
У овој целини су дефинисане доминантне и компитабилне намене уз задовољење основног услова
а то је, да није дозвољено испуштање отпадних вода
у акумулацију. Компатибилне намене су све активности које не могу вршити никакве негативне утицаје на
околину (воду, ваздух и земљиште) као и изградња
енергетских и комуналних објеката и постројења, која
омогућавају и прате све дозвољене активности уз
акумулацију.
ЗОНА СТАНОВАЊА:
Доминантна намена: становање на индивидуалним
пољопривредним економијама, рурално становање без
окућница, рурално становање - етно зоне и викенд
објекти за становање.
Све парцеле зоне: Дoзвoљeнa je изгрaдњa слeдeћих oбjeкaтa: стaмбeних, сa мaксимaлнo четири
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стaмбeнe jeдиницe пo пaрцeли; стaмбeнo-пoслoвних,
сa мaксимaлнo двe стaмбeнe jeдиницe пo пaрцeли и
мaксимaлнo двe пoслoвнe jeдиницe; пoслoвних и
пoљoприврeдних oбjeкaтa, пoд услoвoм дa њихoвa
нaмeнa зaдoвoљaвa свe прeдхoднo дeфинисaнe oпштe
услoвe; уређење кућишта појединих домаћинстава за
потребе сеоског туризма; jaвних oбjeкaтa и служби;
oбjeкaтa и пoвршинa зa спoрт и рeкрeaциjу; oбjeкaтa
сoциjaлнe зaштитe и oбрaзoвaњa; зeлeних пoвршинa.
Сви објекти у оквиру затечених домаћинстава
морају бити прикључени на водонепропусне септичке јаме а сви објекти на новим парцелама
морају бити прикључени на систем за одвођење
отпадних вода.
Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe
смejу ни у кoм случajу вршити штeтнe утицaje нa
oкoлину у смислу, примарно загађења воде, водног
земљишта и подземних вода, затим, eмисиje букe,
aeрo и других врстa зaгaђeњa. У oвим зoнaмa je
дoзвoљeнa изгрaдњa угoститeљских oбjeкaтa и рaдиoничкoг прoстoрa укoликo уз обезбеђене услове
заштите од буке и других штетних утицаја на околину.
Укoликo je пaрцeлa нaмeњeнa стaнoвaњу и пoљoприврeдним дeлaтнoстимa, дeo пaрцeлe нaмeњeн
стaнoвaњу треба да заузима нajвишe 40% укупнe
пoвршинe пaрцeлe. Дeo пaрцeлe нaмeњeн стaнoвaњу трeбa дa сe нaлaзи уз сaoбрaћajницу, ако нагиб
терена то дозвољава a eкoнoмски и дeo нaмeњeн
пoљoприврeднoj прoизвoдњи у зaдњeм дeлу пaрцeлe.
Од овог услова се изузимају домаћинства којима
је због формирања акумулације умањена постојећа парцела (1039). Ако је постојеће стање изграђености више од дефинисаног, задржава се у
изведеном индексу а ако је ниже, на парцелама је
могућа изградња до максимално дефинисаног
индекса.
Eкoнoмски oбjeкти који се могу постављати у овој
зони, до дубине парцеле од 30м су: oбjeкти у функциjи стaмбeнoг oбjeктa (лeтњa кухињa, млeкaр,
сaнитaрни прoпусник), објекти за складиштење сточне хране, објекти за складиштење пољопривредних
производа и др. слични објекти на пољопривредном
газдинству (објекти за машине и возила, пушнице,
сушионице, магацини хране и сл).

Страна 85

било које врсте. Дозвољено је постављање стакленика и пластеника; туристички смештај у домаћој
радиности; спорт и рекреација. Од пословних делатности дозвољена је ограничена занатска производња у оквиру пословног простора максималне
2
величине 100m у коју спадају и производња пекарских и других прехрамбених производа. Величина
простора административних, трговинских, здравствених и сличних објеката се не ограничава. У случају
да се појави захтев за наменом која није дефинисана, неопходно је прибавити сагласност надлежног водопривредног предузећа.
Забрањене намене: Гајење домаћих животиња
није дозвољено осим у затеченим домаћинствима
која су евидентирана Шематским приказом ППО
Владимирци. Забрањено је испуштање санитарнофекалних вода и отпадних вода из сточних стаја.
Забрањена употреба пестицида и хербицида и других хемијских производа који могу имати утицај на
загађење водене акумулације.
Објекти планирани за рушење: Због потребе
формирања: језерске акумулације, заштитне зоне
акумулације, измештања постојећих путева и укрштања са државним путем, предвиђено је уклањање
постојећих стамбених објеката лошег грађевинског
стања на кат.п.бр. 1034/1 и 1039. Како остаци кат.п.бр.
1034/1 не задовољавају површину за формирање
парцеле стамбене намене, цела је планирана за
површину јавне намене.
Минимални степен комуналне опремљености:
приступна саобраћајница, ел. енергија и решено
одвођење санитарно-фекалних вода из домаћинства.
Површина зоне: 12.7 ha.
Максимална БГРП: 3.8 ha (максимално 30%
изграђености).
ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ:
Доминантна намена: камп (ловачки, извиђачки и
сл), купалиште, излетиште. Дозвољено постављање
мобилних и/или монтажних објеката: шатори, кампприколице и сл. Од монтажно-демонтажних конструкција дозвољено је само постављање ловачке чеке
отвореног типа.

Кат. п. бр: 1178, 1177/1, 1177/4, 1177/6,1177/5,
1177/3, 1177/2, део 1399/1 и 306 (стари кат.број) и
1039 КО Вукошић: Економски објекти за гајење животиња и пратећи објекти за гајење животиња и сл.
се могу постављати искључиво иза границе од 40м
на наведеним парцелама, као парцелама затечених
домаћинстава.

Компатибилна намена: компатибилне намене не
смеју бити у супротности са доминантним наменама
становања и заштите акумулације од загађења било
које врсте.

Зa изгрaдњу oвих oбjeкaтa издaћe сe Локацијски
услови на основу одредби овог Плана.

Минимални степен комуналне опремљености:
приступна саобраћајница. Дозвољено постављање
сувих мобилних тоалета у току сезоне у којој се камп
користи.

Компатибилна намена: Компатибилне намене
не смеју бити у супротности са доминантним наменама становања и заштите акумулације од загађења

Забрањене намене: изградња свих врста непоменутихобјеката.

Површина зоне: 1.2 ha.
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доминантним наменама становања и заштите акумулације од загађења било које врсте.
Забрањене намене: гајење домаћих животиња;
испуштање санитарно-фекалних вода и отпадних
вода из објеката. Намена или капацитет објекта могу
бити забрањене или ограничене другим законским
прописима или условима надлежног водопривредног
предузећа.
Минимални степен комуналне опремљености:
приступна саобраћајница, ел. енергија и решено
одвођење санитарно-фекалних вода.
Површина зоне: 2.0 ha.
Слика 7: Приказ препоручене ловачке чеке
отвореног типа
ЗОНА ТУРИСТИЧКО-УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА:
Доминантна намена: туризам и угоститељство
ограничених капацитета - максимални ниво ресторана
са преноћиштем, са обезбеђеном водонепропусном
септичком јамом.
Компатибилна намена: спорт и рекреација. Компатибилне намене не смеју бити у супротности са

Максимална БГРП: 0.6 ha (максимално 30%
изграђености).
ЗОНА ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНИЛА:
Доминантна намена: пољопривредно земљиште
намењено подизању шума, воћњака и ливада.
Забрањене намене: гајење домаћих животиња,
употреба пестицида и хербицида и других хемијских
производа који могу имати утицај на загађење
водене акумулације.
Површина зоне: 6.3 ha.

Слика 8: Приказ амбијенталне зоне заштитног зеленила уз акумулацију
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ:
Доминантна намена: пољопривредно земљиште
(повртњаци и воћњаци за производњу органске хране, пашњаци, трстици и мочваре).
Забрањене намене: гајење домаћих животиња;
употреба пестицида и хербицида и других хемијских
производа који могу имати утицај на загађење водене акумулације.
Нивелација терена: У оквиру обухвата плана, западно од државног пута, неопходно је изврити насипање
земљишта до коте 97.0м. Насипање земљишта и
изградња позида је планирана и на другим мањим
деоницама а што је дефинисано графичким прилогом плана.
Површина зоне: 35.0 ha.

Површине јавне намене у оквиру границе плана,
по намени, чине:
Водно земљиште регулисаног корита реке
Добраве,
Водно земљиште: парцела бране са пратећим
инфраструктурним објектима,
Водно земљиште акумулације са приобалним
појасом (10m ширине од границе максималне коте
воденог огледала),
Парцеле намењене спорту и рекреацији јавне
намене,
Приступне саобраћајне површине, са колским
и колско-пешечким површинама. Саобраћајнице треба да буду планиране у свему према условима и
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стандардима који су важећи за планирање и пројектовање ове врсте инфраструктурних објеката.
Саобраћајна матрица се ослања на постојећу саобраћајну матрицу са планираним прикључком до
објекта бране.
Парцеле намењене постојећој и евентуалној
изградњи нових инфраструктурних мрежа и објеката
(објеката од јавног интереса): трафо-станице, црпних
станица, постројења за пречишћавање отпадних
вода и сл.
II 1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
II 1.3.1. Cаобраћај
Најзначајнија интервенција на дефинисању саобраћајне матрице у обухвату границе плана детаљне
регулације се заснива на реконструкцији постојећих
саобраћајница које се изводе из два разлога:
• делови трасе се налазе у зони планиране акумулације или непосредно уз њу и
• регулациона ширина саобраћајница не задовољава прописане стандарде.
Планом детаљне регулације је обухваћен део
деонице државног пута IIБ реда број 324, Шабац
(Заблаће) - Накучани (Синошевић) ознака 32401, на
стационажи од km 10+795.00 до km 11+705.00 у
смеру раста стационаже, и налази се у простору будуће акумулације при чему је изложен директном
утицају будуће бране док су остале саобраћајнице
општински и атарски путеви.
Основни циљ планирања изградње бране на
простору обухвата плана је обезбеђење простора за
прихватање поплавног таласа у условима наиласка
великих вода као и могућност коришћења акумулираних вода у друге намене и то: наводњавање, водоснабдевање и оплемењивање водотока.
Изградњом акумулације доћи ће до плављења
дела трасе постојећег државног пута и постојећег
моста због чега је у предметном плану предвиђено
надвишење дела државног пута,тј. подизање коте
пута и моста, на стационажи од око km 10+913.00 до
km 11+705 што је условило проширење регулације
државног пута. Ширина саобраћајних трака је 6.00 m,
ивичних трака 2x0.25 =0.5 m, док је ширина банкине у
насипу 2x1.25=2.5 m како је и приказано у профилу.
Такође је потребно планирати и постављање заштитне ограде.
Одводњавање атмосферских вода са коловоза
државног пута мора да буде контролисано путем
цевне канализације до пречишћивача да не би било
испуштано у будућу акумулацију.
Нова 1 је саобраћајница која води до центра
насеља и њена регулација је проширена. У њеном
профилу су дати канали, који служе за прикупљање
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атмосферских вода, као и пешачке стазе,а исти профил се јавља и у улици Нова 2. Моравчевића пут је
изведен у регулацији од 3 m а планом је предвиђено
проширење регулације које се може обрадити кроз
даље фазе израде пројектне документације. Профили
ових саобраћајница ће се накнадно дефинисати
пројектима у складу са дефинисаним потребама потенцијалних корисника простора.
Планско решење ПДР-а се заснива и на уређењу
регулације реке Добраве која изискује потребу за
дефинисањем прелаза преко реке уз коју се саобраћајницом Новом 3 формира приступ брани и
постројењу за пречишћавање отпадних вода.
Саобраћајнице Нова 5 и Нова 6 су предвиђене и
као приступ планираној акумулацији и њихова
регулација је дата профилима .
Паркирање је планирано искључиво у оквиру
припадајућих парцела у складу са нормативима који
су наведени у правилима грађења за сваку појединачну зону.
Планирана траса саобраћајница је дефинисана у
простору геодетским координатама осовинских и
темених тачака и карактеристичним попречним профилима а нивелациони положај саобраћајница је
дефинисан котама нивелете на осовинским тачкама.
Постојеће и планиране саобраћајнице приказане
су у графичком прилогу под називом "План нивелације и регулације" и дефинисане су координатама
темених и осовинских тачака, са елементима кривина. Попречни нагиби коловозних трака и простора
за паркинг су 2,50%, а тротоара 2,00%.
Саобраћајнице градити од класичних материјала
за предвиђено саобраћајно оптерећање по важећим
прописима. Основни садржај коловозне конструкције
је: тампон слој шљунка или туцаника, масивни слој
асфалта и слој хабајућег асфалта.
II 1.3.2. Водовод, канализација и водопривредна инфраструктура
Постојеће стање
У оквиру границе обухвата плана не постоје
изграђене водоводне и канализационе инсталације.
Постојећи објекти се снабдевају санитарном водом
из сопствених бунара, док се евакуација санитарноотпадних вода врши у септичке јаме.
Планирано стање
Водопривредна инфраструктура
Водопривредном основом РС из 2002. године и
Просторним планом општине Владимирци из 2013.
године предвиђена је изградња бране на реци
Добрави код села Вукошић и формирање вишенаменске акумулације. Ова акумулација је део интегралног решења уређења режима вода у сливу реке
Добраве, чијом изградњом ће се смањити ризик од
поплава у приобаљу реке Добраве, тако што ће се
обезбедити ретензиони простор који ће у периодима
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поплава прихватити шпиц поплавног таласа, а
такође ће се вршити и акумулисање вода за одржавање еколошки одрживог протицаја у маловодним
периодима и за наводњавање пољопривредних
површина.
Акумулација ће се формирати на делу тока реке
Добраве од профила бране у селу Вукошић, на km
18+500 стационаже речног тока, до ушћа реке
Бојкаче која се улива у Добрави на 23 км речног тока,
непосредно узводно од моста на путу Црниљево –
Шабац. На овој локацији већ постоји природна депресија и језеро површине 34,11 хектара. Укупна
површина простора на коме ће се формирати акумулација износи око 150 хектара и она, поред постојећег
језера, заузима речно корито реке Добраве и земљиште у непосредном приобаљу, које је углавном
превлажено и деградирано, а у катастру непокретности се води као мочварно земљиште (трстик)
или пашњаци.
Циљ је да се коришћењем природног положаја
језера (баре) „Вукошић“, у склопу мера уређења водног режима реке Добраве, обезбеде и одређене
количине воде за наводњавање пољопривредних
површина у приобаљу. Укупне површине обрадивог
земљишта у приобаљу износе око 15.000 hа, а расположиве количине воде реке Добраве на профилу
„Вукошић“ (узводно од ушћа Вишњеве), уз обезбеђење еколошки одрживог протицаја у реци, могу да
обезбеде наводњавање на 1.200-1.700 hа, у зависности од култура и режима наводњавања.
Хидрографске и хидролошке карактеристике слива реке Добраве
Река Добрава извире испод планине Цер, дренира његове падине према реци Сави у коју се улива
на km 95+500 тока Саве, на око 6 km низводно од
Шапца. Укупна сливна површина Добраве на ушћу у
2
Саву износи 371 km , а средња надморска висина
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слива је око 180 м.н.м. Најзначајније притоке реке
Добраве су река Вишњева, са површином слива 87,4
2
2
km и Млаква са површином слива 112,0 km . Површина слива реке Добраве, узводно од профила
2
планиране бране у селу Вукошић износи 121,0 km .
Према подацима из 1986. године, када су за потребе
тадашње СИЗ за водопривреду Подрињско – колубарског региона из Шапца рађени пројекти и инвестициони програм за изградњу вишенаменске акумулације
„Вукошић“, око 54% слива реке Добраве је било под
шумама и пашњацима, 40% земљишта заузимале су
обрадиве површине и око 6% воћњаци. Слична сртуктура коришћења земљишта је и данас.
За потребе поменутих пројеката РХМЗ је урадио
Хидролошку студију, у оквиру које су на бази тада
расположивих хидрометеоролошких података дефинисани основни параметри режима вода у сливу реке
Добраве:
2

- Просечни модул отицаја у сливу q = 3,7 l/s/km
и средња вода реке Добраве у профилу бране
3
„Вукушић“ Qsr= 0,442 m /s.
- Мале воде на профилу бране „Вукошић“ процењене су на основу регионалних анализа, аналогијом са суседним хидролошки изученим сливовима,
при чему су усвојене вредности средње месечне
3
мале воде заступљености 80% Qмв= 0,023 m /s и
3
заступљености 95% Qмв= 0,008 m /s .
- Велике воде су срачунате методом јединичног
хидрограма, на основу регистрованих падавина на
кишомерној станици Каона и према карактеристикама слива. Прорачунима су одређени максимални протицаји и запремине поплавних таласа за
карактеристичне повратне периоде, односно вероватноће појаве, за профил бране „Вукошић" и за
профиле ретензионих преграда на притокама
Вишњеви и Млакви

Водоток -

Површина

Q( m3/s) за повратни период (година)

Профил

(км2)

50

100

1000

10000

Добрава –
Вукошић

121,0

78

94

159

245

Вишњева –
ушће

87,4

50

61

105

Млаква –
ушће

112,0

67

78

116

Водопривредна проблематика у сливу Добраве и
намена акумулације „Вукoшић“
Акумулација „Вукошић“ контролише око 30% слива реке Добраве и њеном изградњом ће се значајно
смањити ризик од поплава на низводним приобалним подручјима. Објекти за заштиту од поплава дуж
реке Добраве изграђени су само на низводном делу
тока, у дужини од 6.0 km, у зони утицаја успора реке

Саве. Одбрамбени насипи дуж Добраве, са савским
насипима чине јединствене деонице одбране у
оквиру Оперативног плана за одбрану од поплава:
С.4.2.3 десни насип од ушћа до Предворице и С.4.2.4
леви насип са регулисаним сабирним каналом у
Орашцу. Одбрана од поплава се проглашава у
зависности од меродавног ниво на в.ст. Шабац (кота
нуле 72,61 м.н.м.) и то редовна при водостају 400 cm
и ванредна при водостају 500 cm. На узводним
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деоницама није рађена регулација корита реке
Добраве, мада су 1976. године урађени пројекти,
којима је било планирано да се на делу тока узводно
од пута Шабац – Обреновац уради регулација и
обезбеди пропусна способност корита за 50-годишњу
велику воду.
Поред смањења ризика од поплава и очувања
квалитета воде у реци Добрави, у домену коришћења вода акумулација „Вукошић“ је намењена за наводњавање пољопривредних површина у приобаљу.
При димензионисању акумулације и планирању
испоруке воде за наводњавање рачунати само са
дотицајима реке Добраве, без превођења вода из
суседне притоке Вишњеве, што је планирано ранијим
решењима. Овакав приступ је рационалан јер су
решења јефтинија и омогућава се фазност у развоју
наводњавања
Плански елементи и основне карактеристике бране и акумулације „Вукушић“
На основу расположиве техничке документације
као подлога за израду плана детаљне регулације, на
нивоу идејног решења, дефинишу се следеће карактеристике бране и акумулације:
-

кота нормалног успора .................... : 94.50 mnm

-

кота минималног радног нивоа: ....... 92.00 mnm

- максимална кота при таласу 50годишње велике воде: ................................. 96.00 mnm
- максимална кота воде за 100годишњу велику воду: ................................ 96.50 mnm.
Минимални радни ниво у акумулацији је на коти
92.00 mnm, коме одговара запремина акумулације
око 1.600.000 m³. Резервисана је за очување квалитета воде у језеру и оплемењавања малих вода реке
Добраве.
Кота нормалног успора у акумулацији је 94.50
mnm и њој одговара запремина од 4.450.000 m³. До
коте 96.00 mnm обезбеђује ретензиони простор од
око 2.400.000 m³ за прихватање поплавног таласа 50годишње велике воде. Површина акумулације и
висина прелива димензионисани су за прихватање
поплавног таласа 50-годишње велике воде, при чему
се у акумулацији одржава максимална кота 96.00
mnm (ККП).
Евакуациони органи су димензионисани за прихват 100-годишње велике воде, са максималном
котом у акумулацији на 96.50 mnm, при чему површина акумулације износи око 150 ha.
За заштиту бране и димензионисање круне бране
усвојен је услов да евакуациони органи пропусте
велику воду вероватноће појаве 0.1%. Из наведених
услова одредити се коту круне бране, са заштитном
висином у односу на КМУ, која не би требало да буде
мања од 1.0-2.0 m, и она је овим Планом дефинисана на коти 100.00 mnm.
Максимални ниво за заштиту приобаља дуж акумулације је дефинисан у односу на меродавну 100-
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годишњу велику воду. Водно земљиште и зона
експропријације су одређени првом зоном санитарне
заштите, која обухвата 10.0 m обале од уреза 100годишње велике воде.
Поред топографије терена и хидролошких услова
ограничење за одређивање максималног нивоа воде
у акумулацији представља и плављење пута Шабац
– Црниљево, који се налази на узводном крају акумулације. Према расположивим подлогама кота коловозне конструкције на постојећем мосту на Добрави је
98,10 м.н.м. Планом се предвиђа реконструкција
моста (тако да кота ДИК-а буде на минимум 1.0 m
изнад нивоа 100-годишње велике воде) и надвишење дела пута у инундацији у дужини од око 600 m,
тако да кота пута не буде нижа од коте ГИК-а моста,
а пропусти испод пута треба да дренирају са узводних подручја 100-годишње велике воде.
С обзиром да су се у сливу реке Саве 2014. године јавиле екстремне поплаве (које се могу третирати као статистички изузеци) и да на реци Добрави
нема хидролошких станица и систематског осматрања водостаја и протицаја, прорачуни великих
вода за димензионисање бране ће се базирати на
анализи падавина и карактеристика слива и аналогији са суседним, хидролошки изученим сливовима.
Имајући то у виду и потребу флексибилнијег управљања акумулацијом, разматра се израда бетонске
бране са уставама, којој се даје предност у односу на
насуту земљану брану (која је била планирана у
претходном пројекту из 1986.год.) Техничком документацијом потребно је размотрити тип бране и њене
карактеристике.
Коришћење акумулације за наводњавање
У складу са чланом 71. Закона о водама, акумулација је у редовним условима коришћења намењена за наводњавање пољопривредних површина.
Вода из акумулације се мора користити рационално
и у складу са водном дозволом или уговором о
додели концесије. Корисник је дужан да постави
одговарајућу мерну опрему на водозахвату и да континуирано региструје количине воде које се
захватају за потребе наводњавања, као и да контролише квалитет воде. Планирано коришћење воде за
наводњавање се може ограничити једино за приоритетне потребе у складу са Законом.
Водозахват (бетонску кулу) за наводњавање би
требало пројектовати на десној обали реке Добраве.
С обзиром да у непосредном приобаљу, у инундацијама Добраве, где би се могло вршити гравитационо наводњавање, земљишта нису заштићена од
плављења и нису изграђени системи за одводњавање, требало би размотрити могућност формирања
резервоарског простора и препумпавања воде на
више терене. У сваком случају је потребно све трошкове мелиорационог уређења земљишта узети у
обзир код разматрања могућности рада система за
наводњавање и његове економске оправданости.
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Регулација реке Добраве
У складу са чланом 81. Закона о водама, неопходно је низводно од бране обезбедити минимални
одржив проток у водотоку за потребе очувања квалитета воде и за заштиту екосистема у речном току.
Минимални одржив протицај реке Добраве низводно
од бране не може бити мањи од Q95% (средња
месечна мала вода 95% обезбеђености) односно од
10% Qsr при чему се испушта већа од ове две
количине. Према прорачунима из Идејног решења
требало би у акумулацији резервисати простор за
оплемењивање малих вода у топлом делу године и
одговарајућу количину воде за покривање разлика
између минимално одрживог протицаја и природног
протицаја реке Добраве у маловодним периодима.
За заштиту од поплава низводних делова приобаља, предвиђа се регулација речног корита узводно
од моста на путу Шабац-Црниљево и низводно од
бране. Пропусну способност корита за велику воду
на низводним секторима као и заштиту приступног
пута брани димензионисати најмање на десетогодишњу велику воду. Потребно је пројектном документацијом урадити одговарајуће прорачуне и дефинисати
нову регулације реке Добраве узводно од моста на
путу Шабац-Црниљево и низводно од бране, у оквиру
границе предметног плана.
Заштита квалитета воде у акумулацији „Вукошић“
и мониторинг
За коришћење акумулације за наводњавање пољопривредних повшина не постоји обавеза успостављања зона санитарне заштите акумулације,
међутим треба увести ограничења у начину коришћења земљишта у приобаљу и правила градње која
ће дугорочно обезбедити добар еколошки статус
акумулације. Минимални услови су да обала и I зона
заштите имају статус водног земљишта, а да се у II
зони заштите, у појасу ширине 500 m од граница
водног земљишта, уведу следећа ограничења:
- Забрана складиштења опасних материја, нафте
и нафтних деривата,
- Забрана депоновања комуналног отпада и
других материја који могу продуковати опасне загађујуће материје,
-

Забрана формирања гробаља,

- Забрану изградње саобраћајница без канала
за одвод атмосферских вода,
- Изградња стамбених и привредних објеката
без канализације и пречишћавања отпадних вода,
- Откопавање површинских слојева и продирање у подземне издани, отварање позајмишта
материјала, ископ камена и материјала из речног
корита,
- Забрана упуштања отпадних вода у акумулациони простор.
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У оквиру II зоне заштите, на површинама које
гравитирају ка акумулацији не планирати изградњу
нових и размотрити измештање постојећих објеката,
који својим отпадним водама могу угрозити квалитет
воде у акумулацији.
Обезбеђење захтеваног квалитета воде за наводњавање мора бити у складу са Правилником о
дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама
за њихово испитивање („Сл. гласник РС“, 23/94).
Планску и техничку документацију за брану и
акумулацију „Вукошић“ са пратећим објектима урадити у складу са Законом о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр.,
64/2010 – одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013 –
одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС,
132/2014 и 145/2014), Законом о водама („Сл.
гласник РС“ број 30/2010, 93/12) и усагласити са планском документацијом: Просторним планом општине
Владимирци, Водопривредном основом Републике
Србије, Општим планом за одбрану од поплава,
Оперативним планом одбране од поплава и техничком документацијом за одбрану од поплава, као и
Мишљењем и Водним условима издати од стране
ЈВП „Србијаводе“- ВПЦ „Сава-Дунав“, број 1-4727/1
од 23.12.2016.год. односно број 1-1188/1 од
04.04.2017. год.
Водоснабдевање
У оквиру границе обухвата плана, не постоје
изграђене водоводне инсталације. Постојећи објекти
се снабдевају санитарном водом из сопствених
бунара.
Генералним пројектом са претходном студијом
оправданости водоснабдевања општине Владимирци, („МП Велика Морава", Београд, 2008.), дато је
техничко решење водоводног система општине као и
дефинисање и димензионисање свих потребних
елемената предложених водоводних система.
Концепција решења водоснабдевања насеља
општине Владимирци се заснива на подели насеља
која се могу прикључити на један од постојећих
подсистема водоснабдевања за које се предвиђа
проширење и она која се из техно-економских разлога не могу прикључити, па су стога упућена на
локално решавање водоснабдевања. Предвиђено је
формирање три посебна подсистема за снабдевање
водом насеља у општини, при чему насеље Вукошић
припада Водоводном подсистему 1, који се снабдева
из постојећег изворишта Риђаке.
Према горе поменутом Генералном пројекту,
планира се будући примарни цевовод PE DN 90-200
mm, који се повезује на постојећи примарни цевовод
PVC DN300 mm. У оквиру предметног плана, траса
планиране водоводне инсталације је нанета оријентационо (из разлога што не постоје тачне геодетске
координате планиране водоводне инсталације), позиционирана унутар регулације планираних улица, и
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биће предмет посебне планске и техничке документације, и дефинисана кроз посебне услове комуналних
и водопривредних предузећа.
Кроз планирану улицу Нова 4 предвиђа се нова
водоводна инсталација минималног профила ПЕ
ДН90 mm, и дужине око 995 m, која ће бити повезана
на планирану водоводну мрежу преузету из ПГР-а.
Димензионисање санитарног водовода кроз улицу
Нова 4, обавити кроз пројектну документацију, а на
основу хидрауличког прорачуна.
Док се не стекну услови за изградњу планиране
водоводне инсталације, постојећи и планирани
објекти, снабдеваће се санитарном водом из сопствених бунара.
Сакупљање и евакуација отпадних вода
Сакупљање и евакуација санитарно-фекалних,
идустријских и дела атмосферских отпадних вода у
насељу Владимирци обавља се фекалном канализационом мрежом укупне дужине 10km. Каналски
садржај се без икаквог пречишћавања испушта на
једном испусту у реципијент, реку Врбићанку. У
деловима насеља Владимирци која су без канализационе мреже, као и у свим сеоским насељима, санитарно-фекaлне отпадне воде испуштају се у септичке
јаме. Део отпадних вода из објекта лоцирaних уз
реку Саву евакуише се директно у реку, без претходног пречишћавања или само са претходним таложењем у септичким јамама. На подручју општине не
постоји изграђено ниједно постројење за пречишћавање отпадих вода.
Генералним пројектом са претходном студијом
оправданости сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Владимирци,
(„МП Велика Морава", Београд, 2008.), дато је техничко решење канализационог система општине и
локација постројења за пречишћавање отпадних
вода за свако насеље.
Отпадне воде предметног плана се гравитационо
евакуишу фекалном канализационом мрежом, трасиране у оквиру планиране регулације саобраћајних
површина, минималног профила Ø250mm, пада
0.30% и дужине око 1080.00m, са сливом ка локацији
предвиђеној за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и крајњег реципијета - реке
Добраве.
За насеље Вукошић предвиђене су 4 испуста/4
локације за постројење за пречишћавање отпадних
вода. На реци Добрави, у оквиру обухвата овог
плана, налазе се 2 постројења – Вукошић 1
(капацитет 250ЕS) и Вукошић 2 (капацитет 150ЕS).
Овим планом дефинисана је парцела за планирано постројење за пречишћавање отпадних вода
Вукошић 1(150ЕS), која је Генералним пројектом и
Просторним планом дефинисана на месту планиране
бране. Парцела се налази низводно од бране, има
путни прилаз, и приказана на графичком прилогу
"План водопривредне инфраструктуре".
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Друго постројење предвиђено на реци Добрави,
Вукошић 2 (150ЕS), која припада другом сливу и која
би се налазила на месту саме акумулације, биће
предмет посебног планског документа, и биће дефинисана кроз посебне услове комуналних и водопривредних предузећа.
Планираном улицом Нова 3, предвиђа се изградња фекалног канализационог колектора профила
Ø250 mm минималног пада 0.25%, и укупне дужине
915.80 m са сливом ка планираној канализацији Ø250
mm у улици Нова 1. Због велике висинске разлике
терена односно планиране нивелете коловозних
површина, сакупљање и евакуација санитарно-фекалних отпадних вода улице Нове 3 вршиће се преко
планиране црпне станице која ће служити за препумпавање санитарно отпадних вода, и даље евакуисање
у планирану фекалну канализацију. Хидрауличким
прорачуном извршити анализу количина употребљених вода са предметне улице, као и димензионсање
габарита црпне станице и пумпних агрегата.
Техничке карактеристике постројења, црпних
станица као и димензионисање фекалне канализационе мреже и нивелација шахтова биће обрађени
кроз посебну планску и пројектну документацију.
Док се не стекну услови за изградњу планиране
канализационе мреже забрањена је изградња
стамбених и привредних објеката без канализације и пречишћавања, који се налази у II зони
заштите, у појасу ширине 500 m од границе водног земљишта.
За сваку планирану намену у оквиру границе
обухвата овог плана, потребно је евакуисати и пречистити санитарно отпадних вода до нивоа потребног и
захтеваног квалитета воде у складу са Правилником
о дозвољеним количинама опасних и штетних
материја у земљишту и води за наводњавање и
методама за њихово испитивање („Сл. гласник РС“,
23/94).
Док се не стекну услови за изградњу планиране
секундарне канализационе мреже и пратећих водопривредних објеката, предвиђа се евакуација санитарно отпадних вода за зону становања (затеченог) у
водонепропусне септичке јаме потребног капацитета,
које ће се периодично празнити од стране јавног
комуналног предузећа. За зону спорта и рекреације
јавне намене дозвољено је постављање сувих
мобилних тоалета у току сезоне у којој се камп
користи.
За зону туристичко-угоститељских објеката предвиђа се евакуација санитарно отпадних вода претходно
поменутим системима, а једна од алтернативних
решења је и могућност сакупљања и пречишћавања
отпадних вода екосистемским процесорима, који се
ослања на природним процесима. Екосистемски
процесор је мултифункционалан систем који
симулирањем природних процеса врши:
1. пречишћавање отпадних вода,
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2. продукцију биомасе за енергетске потребе,
3. чини ново станиште за биљке и животиње и
4. врши додатну продукцију кисеоника
Ова врста пречистача, уз адекватно техничко решење може да се примени за третман отпадних вода
од једног усамљеног објекта па до насеља од пет
хиљада становника. Екосистемски процесор се ослања на природне процесе, самим тим је еколошко,
економски прихватљиво решење, поуздано је, једноставно за одржавање и експлоатацију, што му даје
предност у односу на друга решења. Ово техничко
решење и њему сличним уколико се усвоји, мора
бити обрађено кроз посебне услове водопривредних
предузећа.
Атмосферске воде ће се евакуисати у земљане
путне канале позициониране уз саобраћајнице. Усмеравање воде ка каналима регулисаће се нивелацијом
саобраћајне колске и тротоарске површине ка
каналима.
За регулације улица у којима нису предвиђени
канали, за евакуацију атмосферских вода до постојећих речних токова и зелених површина, планиране
су отворене каналете - риголе у зони коловоза, који
ће бити разрађени пројектном техничком документацијом.
II 1.3.3. Електроенергетика и телекомуникације
Постојеће стање
У обухвату ПДР-а, у зони новопланиране бране
на Добрави, и ван обухвата, уз источну границу плана,
изграђен је далековод 20kV из правца Лојаница, на
армирано-бетонским и метално-решеткастим стубо2
вима и проводницима типа Al-Č 3x35mm . Местимично је присутна ваздушна мрежа 0.4kV. Потрошачи
ел.енергије се напајају из стубне трафо-станице
20/0.4kV „Вукошић I“ (Дом), 100kVA, која је изграђена
уз Дом културе, у центру насеља, а ван обухвата
плана. Потрошачи уз Моравчевића пут, ел. енергијом
се напајају из стубне ТС 20/0.4kV „Вукошић II –
Јелишићи“ која је ван обухвата плана.
У обухвату плана уз централни део насеља присутна је ваздушна Тк мрежа.
Положај електроенергетских објеката и стубова
ваздушне Тк мреже представљен је на графичком
прилогу "План електро мреже".
Планирано стање
Решење електроенергетске фазе у обухвату
урбанистичког пројекта урађено је у складу са планираном наменом простора и у складу са Техничким
условима ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд,
огранак „Електродистрибуција Шабац“ (бр. 8.1.0.0. 319571/2 од 08.12.2016.год.) а који су приложени у
документационом делу елабората.
Планира се реализација следећег:
- Реконструкција деонице постојећег далековода 20kV (из правца Лојаница), између стубова бс5
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и бс7 (или дела те деонице), то јест, прелаза
далековода преко реке Добраве. Реконструкција се
односи на изградњу два нова угаоно-решеткаста
стуба (урс1 и урс2) адекватне висине и статичких
карактеристика, да се оствари прописана висина
проводника далековода изнад водотока. Уколико се
покаже као неопходно због дужине распона, заменити проводнике новим већег пресека и веће механичке
отпорности. Степен реконструкције далековода биће
дефинисан пројектом за добијање грађевинске дозволе. Због положаја бране могуће је и да се одустане од реконструкције, али се иста препоручује и то на
начин да се стубови далековода изместе из просторне и висинске зоне која је испод коте воденог
огледала (врха бране) то јест, на висину од минимално 96.5mnm. У том смислу, на графичком прилогу
"План електро мреже", дат је предлог положаја метално-решеткастих стубова урс1 и урс2, а исти може
бити коригован пројектом за добијање грађевинске
дозволе, с тим да се стуб урс1 не може наћи у зони
планиране саобраћајнице и у зони водотока. Пројектом ће бити дефинисане и висине стубова као и
припадајућа механичка и електрична отпорност.
- Изградњу нове ваздушне мреже 0.4kV у простору предбашти новопланиране зоне становања на
падини, уз новопројектовану саобраћајницу. Положај
мреже је представљен на графичком прилогу и
дефинисан је положајем угаоних стубова у траси, у
државном координатном систему. Положај носећих
стубова није дефинисан планом и биће опредељен
пројектом за добијање грађевинске дозволе. Проводници ниског напона треба да буду типа СКС (потребан број проводника), стубови су армирано-беотнски,
округлог пресека, висине до 9.0m, минимално укопани и
фундирани у земљи до 1/6 висине. Код статичких
прорачуна посебну пажњу обратити на конфигурацију терена, на стубовима планирати и јавну расвету.
- Прикључење објеката у новопланираној зони
становања и зони угоститељства реализовати у складу са решењем ел. енергетске мреже из овог плана и
у складу са појединачним енергетско-техничким
условима за прикључак које треба прибавити од
електродистрибутивног предузећа за сваки објекат
(осим помоћних и инфраструктурних којима не треба
напајање ел. енергијом). Тим условима биће дефинисано да ли се, и до ког обима нови потрошачи могу
прикључити на постојећу СТС 20/0.4kV „Вукошић I“
(уз замену енегетског трансформатора од 100kVA
новим снаге 250kVA) а када је неопходна изградња
нове трафо-станице. С тим у вези, остављена је могућност да се нова стуба ТС 20/0.4kV гради и у обухвату
плана, при чему би напајање на страни високог напона
20kV било реализовано подземним ел. енегетским
кабловским водом, са далековода „Лојанице“. Позицију саме стубне трафо-станице определити пројектом
за добијање грађевинске дозволе, у складу са процедуром која је дефинисана Законом о планирању и
изградњи, а позиција прикључног кабловског вода
20kV је дефинисана у граници обухвата, коорди-
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натама темених тачака рова у државном координатном систему;
- Реконструкцију распона постојеће ваздушне
мреже 0.4kV између стубова бс9 и бс10, преко парцеле на којој се гради постројење за пречишћавање
отпадних вода. Могуће је да реконструкција не буде
неопходна, о истој ће се електродистрибутивно
предузеће изјаснити код дефинисања енергетскотехничких услова за прикључак постројења, када
буду познати габарити објекта и размештај на
парцели. Реконструкција подразумева измештање и
замену стубова из зоне изградње објекта постројења,
или замену стубова угаоним и замену ваздушних
проводника подземним.
- Изградити нове самоносиве кабловске снопове НН мреже и за напајање јавне расвете (X00/O-A
3x70+54.6+2x16mm2 0.4kV) по постојећим стубовима
ваздушне НН мреже и по постојећим стубовима
мешовитих водова (20+0.4)kV.
- Изградња електроинсталација у свим објектима,
у складу са техничким условима електродистрибутивног предузећа и у складу са Законом.
Подземни електроенергетски каблови се постављају на дно земљаног рова дубине, минимално,
0.8m, на слој ситно зрнасте 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 – Владимирци и у присуству овлашћених
лица из предузећа која поседују и одржавају комуналне инфраструктуре у обухвату пројекта. У зонама
укрштања остварити минимално вертикално растојање од 0.3m.
У зонама коловоза саобраћајница, паркинга и
приступа на парцеле, каблови се провлаче кроз
заштитне PE цеви (ø125-150mm) које се постављају
тако да је дубина горње ивице цеви минимално 1.0m
од пројектоване коте асвалтног застора. Укупан број
цеви поставити код првог копања рова. Слободне
крајеве цеви заштитити од продора земље и влаге
гуменим заптивкама. Ров засути шљунком, бетоном
и асвалт бетоном до задате носивости саобраћајнице. У заједничком рову, растојање од нисконапонског кабла треба да износи минимално 0.07 m, а
од кабла 20kV - 0.2m. Ваздушни проводници 20kV се
постављају са сигурносном висином изнад коловоза
саобраћајница од 7.0m a ваздушни проводници
ниског напона на сигурносној висини од 6.0m изнад
коловоза и паркинга.
Код извођења радова грађевинским машинама у
зони електро-енергетских објеката, ниједан део
машине се не сме наћи у зони од: 5.0m од Аl-Č.
прводника далековода 20kV и 3.0m од високанпонског самоносивог снопа 20kV. Такође се не сме
вршти ископ који нарушава статичку стабилност
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стубова, нити ископ у зони подземних ел.ен. каблова
без присуства овлашћеног лица из електродистрибутивног предузећа. У случају оштећења, све трошкове на враћању система у исправно стање и услед
неиспоручене ел. енергије сноси инвеститор радова.
Пре затрпавања свих ровова, трасе и дубине
каблова и цеви уснимити код РГЗ Службе за катастар Владимирци.
Не планирају се интервенције на постојећој
телекомуникационој мрежи. Изградња новог комутационог уређаја у насељу (МСАН) и нове приступне Тк
мреже предвиђена је просторним планом, а због
функционалног уклапања мора бити дефинисана
засебном урбанистичко-техничком документацијом
(урбанистичким пројектом).
II 1.3.4. Систем за евакуацију отпада
За евакуацију комуналног отпада предвидети
судове – контејнере на парцелама и комплексима у
новим зонама. Локације одредити, кроз израду одговарајуће техничке документације, уз регулације
основних саобраћајница, као издвојене нише са
упуштеним ивичњаком, тако да максимално ручно
гурање контејнера не буде веће од 15m, по равној
подлози са успоном до 3%. У оквиру контејнерских
места могуће је вршити примерну селекцију отпада
(посебни контејнери за папир, метал и сл).
У оквиру зоне није дозвољено одлагање зеленог
отпада - био-масе.
II 1.4. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ, САДРЖАЈЕ И
ОБЈЕКТЕ
ПДР се дефинишу следеће површине јавне
намене:
водно земљиште регулисаног корита реке
Добраве;
водно земљиште: парцела бране са пратећим
инфраструктурним објектима;
водно земљиште акумулације са приобалним
појасом (10m ширине од границе максималне коте
воденог огледала);
парцеле намењене спорту и рекреацији јавне
намене;
саобраћајне површине;
парцеле инфраструктурних мрежа и објеката:
постројење за пречишћавање отпадних вода.
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. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту природног наслеђа
У складу са Мишљењем Завода за заштиту природе Србије бр. 020-2330/2 од 12.12.2016. године,
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које је прибављено у фази раног јавног увида урбанистичког плана, нацрт плана са предлогом Стратешке
процене утицаја на животну средину је достављен
поново надлежном заводу и на исти је прибављено
Решење бр. 020-495/3 од 30.03.2017.
У складу са наведеним, у обухвату плана нема
заштићеног подручја за које је спроведен или је
покренут поступак заштите, еколошки значајних
подручја и еколошких коридора од међународног
значаја, нити евидентираних природних добара.
Услови заштите природе који су дефинисани
Решењем надлежног завода су уграђени у планско
решење. Услови су следећи:
• Планска решења морају бити усклађена са
планским обавезама из плана вишег реда,
• Приликом планирања намене површина: зонирати функционално различите намене и груписати
компатибилне садржаје и активности на грађевинском земљишту; функције, зоне и објекте који се
међусобно угрожавају раздвојити одређивањем неопходних заштитних одстојања,
• У циљу очувања еколошког коридора реке
Добраве, планирати појас вишеспратне аутохтоне
вегетације ширине 5-10м од предвиђене акваторије и
наменити га као заштитно зеленило посебне намене.
• Очувати појасеве зеленила, групе стабала,
појединачна стабла, кошанице, међе, живице и сл, у
границама плана изван акваторије,
• планирати висок ниво квалитета животне средине како би се могући негативни утицаји планских
решења на ближу и дању околину свели на најмању
могућу меру,
• Брану димензионисати тако да са оптималним
димензијама и успором задовољи потребе за које се
изводи,
• Брана треба да се изведе од материјала који
се уклапају у природни амбијент средине у којој се
налази,
• Утврдити ниво успора и анализирати утицај на
подизање нивоа подземних вода и стабилност терена у залеђу,
• Обезбедити константан минимални одрживи
проток низводно од бране,
• Ширину инфраструктурних коридора и техничко решење паралелног вођења и начина укрштања
водова у планском обухвату усагласити са свим
важећим прописима,
• Дефинисати инжењерско геолошке услове
који неће утицати на промену карактеристика тла,
односно појаве деградације земљишта на којем ће се
градити брана и акумулација,
• Уколико се врше истражна бушења након
њиховог завршетка, обављеног картирања и узимања
проба, бушотине морају бити затворене на прописан
начин , а вишак материјала уклоњен са локације,
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• Забрањено је слободно испуштање исплаке у
земљиште или водоток; исплака се мора уклонити на
место и под условима које пропише надлежна комунална служба,
• Прекинути радове и у року од осам дана обавестити Министарство пољопривреде и заштите
животне средине ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и
минераошко-петрографског порекла, а налаз заштитити до доласка овлашћеног лица.
Важност наведених услова је две године од издавања. Након тог периода је потребно поднети нови
захтев, као и у случају измене урбанистичког плана.
II 1.6.2. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту културног наслеђа
За потребе израде овог урбанистичког плана,
Завод за заштиту споменика културе "Ваљево" је
издао услове бр. 60/1 од 06.04.2017. године којисе
налазе у документацији плана.
1. На простору обухвата плана нема регистрованих археолошких налазишта и споменика културе.
2. Пре инвестиционих радова на терену је потребно извршити детаљна рекогносцирања простора
који ће обухватити хидроакумулација како би се прецизно лоцирала евентуална добра под предходном
заштитом, угрожена изградњом бране. У случају проналаска археолошког локалитета, поступити у складу
са законом (услови су наведени у документацији
плана).
3. Инвеститор је дужан да издаваоцу овог решења пријави почетак радова као и да у року од 15
дана од завршетка радова о томе обавести надлежни завод.
II 1.6.3. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту животне
средине
Према ППРС (по хијерархији највишем планском
документу) мањи део територије Општине Владимирци припада Подручјима угрожене животне средине.
Већи део територије припада Подручјима квалитетне животне средине (шумска подручја, туристичке
зоне контролисаног развоја, пољопривредне воћарске
и виноградарске зоне, подручја са природном деградацијом, ливаде и пашњаци, ловна и риболовна подручја, водотоци II класе) са преовлађујућим позитивним
утицајима на човека, живи свет и квалитет живота.
За ова подручја треба обезбедити решења којима се
елиминишу или умањују постојећи извори негативних
утицаја односно увећавају позитивни као компаративна предност у планирању развоја. Потребно је
резервисати и чувати подручја од загађивања из
стратешких разлога.
На основу постојећег стања животне средине и
описа планских мера заштите су разматране кроз
Извештај о стратешкој процени утицаја животне
средине за потребе израде овог урбанистичког плана,
закључује се да не постоје области за које постоји

Број 15

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

могућност да буду изложене значајним утицајима и
да имплементација плана не производи стратешки
значајне негативне утицаје на насељске садржаје у
ближој околини.
Када је у питању просторна димензија једини негативни утицаји на животну средину који се могу извозити ван планског подручја и даље изван општине
Владимирци су загађења површинских водотокова.
Наиме, река Сава, преко притока са територије
општине, је коначни реципијент загађених отпадних
вода, па ови утицаји могу имати и карактер трансопштинске природе.
Планом детаљне регулације „Акумулација Вукошић“ у Вукошићу, врши се усклађивање и прилагођавање планске документације са плановима вишег
реда. Основна питања заштите животне средине
заступљена у припреми плана произашла су као последица разраде планских циљева. Основни еколошки
принципи развоја у складу са којима су разматрана
питања заштите животне средине у плану су:
• спровођење принципа одрживог развоја рационалним коришћењем простора и природних
потенцијала,
• елиминисање међусобних негативних утицаја
планских решења и околине;
• дефинисање планских мера заштите животне
средине.
Уочени су генерално посматрано, следећи про4
блеми :
• високи трошкови истраживања и градње,
• тенденција ка кашњењу и значајном премашивању пројектованог обима радова и потребних
финансијских средстава,
• високи трошкови пренамене земљишта: расељавање становништва, делоцирање комуналне инфраструктуре, радови на превенцији ерозије земљишта,
санитарна (економска, еколошка) ограничења у коришћењу земљишта у сливу,
• ризик градње у погледу вододрживости подлоге (посебно у карстним теренима),
• геохазард: сеизмичке реакције терена, рушења
или оштећења брана, клизишта и одрони изазвани
променама нивоа и запремина површинских и подземних вода у сливу,
• висока угроженост квалитета акумулисаних
вода различитим типовима загађивања,
• изражена тенденција стајаћих акумулисаних
вода ка еутрофикацији због уноса фосфорних,
азотних и других типова нутријената из земљишта у
сливу; брза депозиција нутријената, која, у комбинацији са хемијским и бактерилошким саставом талога
(муља), доприноси убрзаном „старењу“ језера,
• негативан утицај тешких метала из стена у
сливу,
4

UNEP-IETC 1999, WCD 2000
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• значајно повећање трошкова одржавања система и производње воде, због неопходности предузимања мера и радова на „продужењу живота“ језера:
додатни антиерозиони радови, мешање акумулиране
воде, уклањање токсичног муља са дна језера и
његово депоновање у складу са еко-стандардом,
додатна ограничења у коришћењу простора,
• поскупљење воде за наводњавање због пречишћавања отпадних вода,
• настанак бројних еколошких утицаја као последица пресецања и затварања тока реке: промена
микроклиме и локалних екосистема, лимитирана
миграција риба, бујање алги на рачун аутохтоне
флоре и фауне, губитак земљишта и вегетационог
покривача,
• емисија „greenhouse“ гасова, услед труљења
вегетације и прилива материја из слива.
Поред свега наведеног, треба имати у виду и
следеће:
• Актуелни прогнозни климатски модели говоре
о све учесталијим екстремним климатским догађајима: дужи и топлији сушни периоди и интензивнији и
дужи периоди са (екстремним) падавинма (Hardy 2003).
• Обе појаве ће додатно негативно утицати на
квалитет вода у вештачким водоакумулацијама.
• Редуковани дотицај свеже воде и високе
температуре у сушном периоду погодују интензивирању еутрофикације. Интензивније и дуже падавине
значе и интензивнију ерозију и већи унос материја у
воду, што доводи до бржег запуњавања акумулације
али и до интензивирања еутрофикације.
Осим тога разматран је и проблем заштите вода
од загађивања, односно управљање отпадним водама
и дефинисање система прикупљања и одвођења
насељских санитарно-фекалних отпадних вода уз
изградњу посебног постројења за пречишћавање.
Рационалним коришћењем простора планирано је да
објекти постројења за пречишћавање технолошких
отпадних вода буду смештени низводно од бране,
северно од насељске зоне.
Кључни проблеми, који могу настати реализацијом ПДР-а су следећи:
1. Промене микроклиме се манифестују кроз
повећање влажности ваздуха и температуре, трајање и интензитет осунчаности, честе магле, повећање
облачности и падавина, промене хидролошког режима водотока, струјање ваздуха и промене ваздушног
притиска (који самим тим врше утицај на радну способност човека и повећање биљних обољења) итд,
на читавом подручју ПДР-а. Забаривање дела терена
око акумулације (који погодују развоју инсеката, нарочито комараца), загађење воде при ниским водостајима и вишим температурама, уништење шумарка
у јужном приобаљу које производе кисеоник, повећање емисије метана и угљен-диоксида као штетних
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гасова (настају труљењем потопљеног биљног материјала), доводе до промене климе читавог подручја.

Постоје и утицаји који се могу посматрати као
позитивни:

2. Продукција ерозионих наноса који се генеришу у сливном подручју и који Добрава иначе преноси
кроз своје корито и таложе у акумулацији.

1.
Очекује се интезивирање пољопривредне
производње, првенствено воћарства (сматра се да
ратарство није профитабилно у условима када ће се
наплаћивати наводњавање).

3. У случају удеса, 10 милиона кубних метара
воде би се излило, што је безбедносна претња по
становништво које живи низводно од бране. Због
могућности преливања воде преко круне бране, угрожени су терени испод коте +96,50m.
4. Мониторинг животне средине и промена на
подручју ПДР не постоји.
5. Утицаји на културно-историјске споменике. У
складу са условима надлежног завода, у обухвату
плана нема археолошких налазишта и споменика
културе али је условљено детаљно рекогносцирање
простора.

2.
Вештачка акумулација, таквог типа и положаја, свакако ће као водено станиште представљати
осетљиви елемент екосистема и центар размножавања репатих и безрепих водоземаца на предметном
подручју и његовој околини, што је аргумент за
истицање њеног еколошког значаја.
Питања и проблеми су распоређени у једанаест
група, појединачно су разрађени и анализирани кроз
Извештај о стратешкој процени и дати су у следећој
табели.

Табела 1: Општа питања и проблеми од значаја за стратешку процену
1.

Могуће физичке промене изазване „изградњом“ и радом објекта на планском подручју

2.

Коришћење природних ресурса у току изградње и рада објекта на планском подручју

3.

Коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производња штетних материја

4.

Могућност стварања отпада током изградње и рада објекта на планском подручју

5.

Могућност загађења ваздуха, посебно опасним или токсичним материјама

6.

Могућност појаве буке и вибрација, светлосног, топлотног или електромагнетног зрачења

7.

Могућност загађења земљишта

8.

Могућност акцидента током изградње и рада објекта

9.

Могуће социјалне промене (демографске, традиционални начин живота, запосленост)

10.

Други фактори од значаја за заштиту животне средине

11.

Утицај на здравље људи

Закон не прописује шта су то варијантна решења
плана која подлежу стратешкој процени утицаја, али
у пракси се морају разматрати најмање две варијанте:
1. Варијанта да се план не усвоји, и
2. Варијанта да се план усвоји и спроведе.
Варијантна решења ПДР-а представљају различите рационалне начине, средства и мере реализације циљева плана у појединим секторима развоја,
кроз разматрање могућности коришћења одређеног
простора за специфичне намене и активности,
односно разматрање могућности коришћење различи-тих простора за реализацију конкретне активности
која се планира. Сви елементи, значај и карактеристике водопривредних објеката су објашњене у
посебном поглављу плана.
У варијанти да се ПДР имплементира могу се
очекивати бројни позитивни ефекти за друштвеноекономски развоја насеља Вукошић и ширег подручја
општине, који отклањају већину негативних тенденција ако се план не би имплементирао:

• изградиће се брана и формирати вишенаменска акумулација као део интегралног решења режима
вода у сливу реке Добраве,
• смањиће се ризик од поплава у сливу реке
Добраве,
• обезбедиће се акумулисање воде за одржавање еколошки одрживог протицаја у маловодним
периодима и за наводњавање пољопривредних површина,
• дефинисаће се намене површина земљишта,
контакт површина уз акумулацију и утврђивање услова
за интеграцију водопривредних објеката у насељско
ткиво као превенција могућих колизионих утицаја,
• дефинисаће се доминантне површине и подела подручја плана на карактеристичне целине на
којима ће се примењивати строги услови изградње и
формирања акумулације,
• дефинисање урбанистичких и других услова
за изградњу површина и објеката јавне намене, саобраћајне мреже и друге инфраструктуре,
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• дефинисање посебних правила грађења за
изградњу објеката у зонама становања, туризма и
угоститељства, као и спорта и рекреације са циљем
превентивне заштите акумулације,
• дефинисање услова и мера заштите животне
средине. (у планска решења су уграђене мере заштите
животне средине које су валоризоване Извештајем о
стратешкој процени),
• земљиште лошијег квалитета и експонираности биће пошумљено и допринети заштити од
ерозије,
• очување квалитета незаузетог шумског и пољопривредног земљишта, и дефинисање услова за
његово коришћење у смислу превенције од загађења
пестицидима,
• предвиђења планска мера заштите одређивањем зона заштите акумулације,
• смањују се проблеми загађивања земљишта,
подземних и површинских вода и ваздуха предложеним планским мерама заштите,
• смањење ризика од ерозије и клизишта,
• успостављен систем управљања заштитом
животне средине и информисање,
• развијање система мониторинга и катастра
загађивача,
• веће улагање у заштиту животне средине.
Израдом Извештаја о стратешкој процени ПДР
"Акумулација Вукошић" на животну средину дефинисани су: општи и посебни циљеви стратешке процене, извршен је избор индикатора, дат је приказ и
поређење варијантних решења на животну средину.
У стратешкој процени, акценат је стављен на
анализу планских решења који омогућавају ефикасну
заштиту животне средине у фази реализације плана.
У том контексту, у Извештају су анализирани могући
утицаји планираних активности на чиниоце животне
средине и планске мере заштите које ће потенцијална загађења довести на ниво прихватљивости и у
границе које су дефинисане законском регулативом.
Несумљиво је да изградња бране и формирање
вишенаменске акумулације „Акумулација Вукошић“ у
Вукошићу има и одређене негативне утицаје на
животну средину, али могуће је смањити негативне
ефекте доследном применом утврђених правила у
планској и техничкој документацији, применом законодавне регулативе, као и применом норматива и
техничких стандарда. Посебно је важно примењивати мере из услове из Мишљења ЈВП „Србијаводе“
ВПЦ „Сава-Дунав“- Београд, Н. Београд од 08.02.2017.
године, како би се спречили евентуални акциденти
рушења бране и ризик од поплаве.
Опис мера за спречавање и ограничавање
негативних, односно увећање позитивних утицаја
на животну средину
Заштита животне средине представља поштовање свих општих мера заштите животне средине и
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природе као и свих техничко-технолошких мера и
прописа утврђених законском регулативом и условима надлежних органа. За израду предметног
плана, у делу заштите животне средине, коришћени
су услови од надлежних органа, институција и завода
који су прибављени у току саме израде плана. Мере
заштите имају за циљ да утицаје на животну средину
у оквиру предметног подручја сведу у оквире граница
прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне средине и здравља људи. Мере заштите
омогућавају развој и спречавају конфликте на датом
простору што је у функцији циљева одрживог развоја.
На основу наведене документације и анализе
стања животне средине у планском подручју и његовој околини, просторних односа предметне локације
са својим окружењем, процењених могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и услова
надлежних органа и институција, утврђене су следеће мере заштите животне средине:
1. Утврђивање развоја подручја насеља Вукошић
као интегралног простора општине Владимирци за
коришћење природних обновљивих ресурса - површинских вода реке Добраве и очување капацитета
простора,
2. спречавање ризика од полава,
3. утврђивање зона заштите акумулације, државног и локалних путева и заштитних зелених
појасева за пројекат и еколошку целину „Акумулација
Вукошић“,
4. поштовање прописаних урбанистичких правила, правила уређења и правила грађења, услова и
мера заштите животне средине плановима вишег и
нижег хијерархијског нивоа као и смернице Стратешке процене утицаја,
5. поштовање услова и сагласности надлежних
органа, организација и предузећа у поступку реализације изградње бране и формирања вишенаменске
акумулације,
6. сакупљање санитарно-фекалних и других
отпадних вода, и њихово пречишћавање пре упуштања у реципијент у циљу спречавања потенцијалног
загађивања земљишта, површинских и подземних
вода,
7. обавезан услов је сакупљање, привремено
одлагање и организовано и контролисано одвожење
комуналног отпада из зоне предметног плана на
прописан начин, посредством надлежног комуналног
предузећа,
8. обавезна је валоризација постојеће вегетације
за планирани пејзаж и заштитне зоне и појасеве,
9. обавезно је функционално повезивање комплекса „Акумулација Вукошић“, заштитних зелених
коридора и постојећег зеленила и шумских комплекса у границама Стратешке процене утицаја подручја
плана, у циљу обезбеђивања приоритетне функције
заштите и унапређења предеоно-пејзажних вредности,
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10. обавезна је процена утицаја на животну
средину за планирану изградњу бране и формирање
вишенаменске акумулације,
11. обавезно је успостављање мониторинга животне средине са мрежом мерних места за контролу
квалитета и степена загађености ваздуха, и контролу
угрожености буком, а све у сагласности са важећом
Законском регулативом и подзаконским актима,
12. бука генерисана на ободе, на границама
суседних зона, мора одговарати дозвољеном нивоу с
обзиром на њихову намену.
Друге мере заштите:
1. приступ брани на површину јавне намене и
ширина приступне саобраћајнице дефинисани су
кроз план,
2. планирано је ограђивање у циљу спречавања
неовлашћеног уласка у простор,
3. планирана је и пејзажно уређење, које мора
бити реализовано на основу биолошко-еколошке
подлоге,
4. заштита биодиверзитета и биолошких ресурса
еколошке целине „Акумулација Вукошић“ мора се
спроводити заштитом и унапређењем аутохтоних
станишта и екосистема и мерама очувања
аутохтоних биљних и животињских врста и њихових
ареала у односу на предметно планско подручје, са
препорукама очувања у непосредној зони окружења,
5. препорука је за очувањем природне геометрије површина шумских екосистема, спречавање
фрагментације аутохтоних шума и шумских комплекса због непосредне и просторне сагледивости.
Смернице за израду стратешких процена на
нижим хијерархијским нивоима и процена утицаја
пројеката на животну средину
Према члану 16. Закона о СПУ извештај о стратешкој процени садржи разрађене смернице за
планове или програме на нижим хијерархијским
нивоима које обухватају дефинисање потребе за
израдом стратешких процена и процена утицаја
пројеката на животну средину, одређују аспекте
заштите животне средине и друга питања од значаја
за процену утицаја на животну средину планова и
програма нижег хијерархијског нивоа.
За планове и програме из става 1. Члана 5.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину којим је предвиђено коришћење мањих површина на локалном нивоу или у случају мањих измена
планова и програма које не захтевају прописани
поступак усвајања, као и за планове и програме који
нису наведени у ставу 1. овог члана, одлуку о
стратешкој процени доноси орган надлежан за
припрему плана и програма ако, према критеријумима прописаним овим законом, утврди да постоји
могућност значајних утицаја на животну средину.
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У хијерархији просторних планова, план детаљне
регулације је најнижи хијерархијски ниво. Предметни
ПДР ће се спроводити директно, издавањем Локацијских услова. Имајући у виду ову чињеницу, као и
чињеницу да се стратешке процене утицаја на
животну средину израђују за просторне и урбанистичке планове, нема потребе давати смернице за
израду стратешких процена на нижим хијерархијским
нивоима.
Међутим, с обзиром да се план детаљне регулације може разрађивати урбанистичким пројектима, а
сама изградња техничком документацијом, за које је
потребна израда процене утицаја пројеката на
животну средину, планом су дефинисане смернице
за израду наведених докумената.
Поступак процене утицаја се спроводи по фазама
како је то дефинисано Законом о процени утицаја на
животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и
36/09) и подзаконским актом: Уредба о утврђивању
листе пројеката („Сл.гласник РС“, бр. 114/08). Начелни садржај Студије о процени утицаја прописан је
чланом 17. поменутог закона о процени утицаја, а
егзактан садржај и обим студије прописан је Правилником о садржини захтева о потреби процене
утицаја и садржини захтева за одређивање обима и
садржаја студије о процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС“, бр.69/05).
Генералне смернице за израду будућих Студије о
процени утицаја, дефинисане су у предходном поглављу. Нарочиту пажњу треба посветити заштити
површинских и подземних вода на подручју обухвата
ПДР, а одговарајуће мере заштите вода, које су
планом предвиђене, се морају испоштовати. Такође,
неопходно је испоштовати мере заштите ваздуха,
земљишта и заштите од буке предвиђене планом.
Обавезна је Процена утицаја на животну средину за планирану изградњу бране и формирање
вишенаменске акумулације.
Програм праћења стања животне средине у
току спровођења плана
Према Закону о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04), програм
праћења стања животне средине у току спровођења
плана садржи: опис циљева програма, индикаторе за
праћење стања животне средине, права и обавезе
надлежних органа, поступање у случају појаве
неочекиваних негативних утицаја.
Програм праћења стања животне средине (мониторинг) има за циљ да обезбеди праћење утицаја на
животну средину дефинисаних овом стратешком
проценом и реализацију припремљених услова и
мера заштите у току спровођења плана. Према
Закону о заштити животне средине („Сл. гласник РС”,
бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 - одлука УС), Република
односно јединица локалне самоуправе у оквиру своје
надлежности утврђене Законом, обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине
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у складу са овим и посебним законима. Према члану
69. наведеног Закона, циљеви Програма праћења
стања животне средине били би: обезбеђење мониторинга, дефинисање садржине и начина вршења
мониторинга, одређивање овлашћених организација
за обављање мониторинга, дефинисање мониторинга загађивача, успостављање информационог система и дефинисање начина достављања података у
циљу вођења интегралног катастра загађивача и
увођење обавезе извештавања о стању животне
средине према прописаном садржају извештаја о
стању животне средине.
Програм праћења стања животне средине (мониторинг) има за циљ да обезбеди праћење утицаја на
животну средину дефинисаних овом стратешком
проценом и реализацију припремљених услова и
мера заштите у току спровођења плана. Основни
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циљеви плана када је у питању мониторинг животне
средине на подручју плана детаљне регулације
„Акумулација Вукошић“ у Вукошићу су следећи:
• праћење емисије гасова стаклене баште (загађујуће материје);
• праћење квалитета вода (загађујуће материје), у складу са важећим прописима;
• праћење нивоа буке;
•

третман отпадних вода.

Наведени концепт је у основи коришћен у фази
формулисања циљева стратешке процене утицаја и
индикатора, као средства за праћење прогреса у
остваривању циљева плана и стратешке процене. У
табели следећој табели су приказани циљеви СПУ и
индикатори за праћење стања животне средине и
елемената одрживог развоја.

Табела 2: Циљеви СПУ и индикатори за праћење стања животне средине
Р. бр.
1

Циљеви СПУ

Индикатори

Смањити ниво емисије штетних материја у
Емисије честица SО2 и NОх
ваздух

2

Смањити степен изложености
становништва загађеном ваздуху

Амбијенталне концентрације загађујућих материја у
урбаним срединама Дефиниција: Амбијенталне
концентрације загађења ваздуха озоном,
СО,суспендованим честицама (СЧ10 и СЧ 2,5), SО2,
NОx, прашкастим, органским и неорганским материјама.
3
Јединица мере: µg/m , ppm или ppb; или Број дана када
су прекорачене граничне вредности емисије (%).

3

Смањити изложеност становништва
повишеним нивоима буке

Број стамбених објеката у зони заштите дуж пута

4

Смањење загађења речних токова,
изворишта и подземних вода

Петодневна биолошка потрошња кисеоника БПК5

5

Смањење негативних ефеката на
земљиште

% контаминираних површина

6

Адекватан третман отпада

% домаћинстава укључених у систем
% отпада који се третира
% отпада који се одлаже на сан. депонију

7

Адекватан третман отпадних вода

8

Смањити ризик од поплава

9

Заштита од пожара, експлозија, хаварија и
других удеса

10

Раст запослености

% запослених; % незапослених

11

Успоставитии мониторинг за заштиту
животне средине

Број мерних тачака у систему мониторинга

Закључне оцене:
На основу резултата процене закључено је да
имплементација плана не производи стратешки значајне негативне утицаје на целом планском подручју.
Са друге стране, идентификовани су следећи позитивни значајни утицаји:

% смањења површина земљишта угрожених поплавама
-

1) Животна средина
• квалитет ваздуха: очување постојећег квалитета ваздуха;
• квалитет вода: очување и побољшање квалитета вода;
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• квалитет земљишта: смањење контаминације
пољопривредног земљишта и контролисано прикупљање чврстог отпада и одлагање;
•

бука: очување постојећег ниова буке.

2) Друштвено-економска питања
• насеље Вукошић: успоравање депопулације
планираним мерама уређења и грађења;
• запосленост: не очекује се повећање запослености кроз реализацију плана, осим у пољопривредној производњи;
• здравље становништва: планирани услови за
обезбеђење квалитетне воде за наводњавање и
смањење излагања загађеном ваздуху.
3) Кумулативни и синергетски ефекти
Кумулативни ефекти настају када појединачна
планска решења немају значајан утицај, а неколико
индивидуалних ефеката заједно могу да имају значајан ефекат. Као пример се може навести загађивање
ваздуха, вода или пораст нивоа буке. Синергетски
ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја
који производе укупни ефекат који је већи од простог
збира појединачних утицаја. Синергетски ефекти се
најчешће манифестују код људских заједница и
природних станишта.
Mере за спречавање и/или ограничавање негативних, односно увећање позитивних значајних утицаја на животну средину спроводе се у свим фазама
планирања и имплементације плана. На основу
постојећег стања животне средине, затим потенцијала и ограничења за заштиту животне средине
дефинисана је планска концепција заштите животне
средине.
Планска концепција заснива се на заштити и
унапређењу квалитета животне средине у дефинисаном планском подручју, избором најповољнијих
варијанти планских решења са становишта утицаја
на животну средину и применом мера и правила
уређења простора и грађења у току планирања и
имплементације плана.
Планске мере предвиђене су за заштиту ваздуха,
заштиту вода, заштиту земљишта и заштиту од буке.
С друге стране, доследним примењивањем прописа, мера заштите, планских и пројектованих решења могу у многоме да се спрече негативни ефекти
проузроковани изградњом бране и формирање
вишенаменске „Акумулације Вукошић“ у Вукошићу.
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проценом на нижим хијерархијским нивоима доноси
надлежни орган). За техничку документацију обавезно је покретање поступка за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну средину (потребу за
израдом Студије о процени утицаја на животну средину доноси надлежни орган).
Програм за праћење стања животне средине
(мониторинг) У складу са Законом о СПУ и постојећим мониторингом предложен је програм праћења
стања животне средине који садржи: опис циљева
плана, индикаторе за праћење стања животне средине,
права и обавезе надлежних органа и поступање у
случају појаве неочекиваних негативних утицаја.
Овај програм обезбеђује услове за праћење утицаја на животну средину дефинисаних стратешком
проценом, односно непосредно праћење реализације планских решења, као и остваривање услова и
мера заштите. Циљеви и индикатори за мониторинг
животне средине у основи су истоветни са циљевима
и индикаторима Стратешке процене.
Методологија коришћена у изради стратешке
процене заснована је на два основна принципа.
Прво, стратешка процена је интегрисана у фазе
израде ПДР-а и друго, у свакој фази стратешке прцене су коришћене одговарајуће методе. Избор
индикатора је вршен према њиховој доступности и
усклађености са системом индикатора који се користе у Европској Унији (Европска агенција за животну
средину - EEA) и Организацији за европску безбедност и сарадњу (OECD).
Начин одлучивања је заснован на интегрисању
стратешке процене у израду ПДР-а што је резултирало уважавањем и укључивањем резултата до којих
се дошло у току стратешке процене у току раног
јавног увида ПДР-а. Осим интегрисања резултата
стратешке процене у решења ПДР-а, део о животној
средини у свим фазама израде ПДР-а. Основне мере
за смањење негативних утицаја припремљене у
оквиру стратешке процене су представљале основу
за припрему планских решња у области заштите
животне средине ПДР-а.
Паралелно са израдом нацрта урбанистичког
плана рађен је и Извештај о стратешкој процени
утицаја плана на животну средину. Мере заштите
животне средине су директно уграђене у правила
уређења и правила грађења плана.
II 1.6.4. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд
пoжaрa

Посебну пажњу на локацији предметног плана
треба посветити заштити подземних и површинских
вода. Избор технолошког поступка складиштења,
поступање са генерисаним отпадом, емисија штетних и опасних материја МОРА бити детаљно
обрађена техничком документацијом.

Техничким условима МУП, Сектор за ванредне
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу,
бр. 217-2125/17-1 од 21.02.2016. дефинисано је
следеће:

На нижим хијерархијским нивоима стратешке
процене се неће радити. (Потребу за стратешком

- Придржавати се одредби Правилника о
техничким нормативима за уземљење електроене-

- називног напона изнад 1000V ("Сл. лист СРЈ",
бр. 61/95).
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ргетских постројења називног напона изнад 1000V
("Сл. лист СФРЈ", бр. 4/74, 13/78 и "Сл. лист СРЈ", бр.
61/95). Пре издавања локацијских услова неопходно
је од надлежног органа 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).

- Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу
која се пројектуује у складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење
пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 30/91).

- У поступку прибављања Локацијских услова,
потребно је од надлежног органа 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, ПДР не може садржати све
неопходне могућности, ограничења и услове за
изградњу објеката, односно све услове за заштиту од
пожара и експлозија.

- Придржавати се Правилника о техничким
нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", бр. 53 и 54/88 и 28/95).

- У погледу 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 којим 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
зашитити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и
20/15).

- Реализацију објеката извршити у складу са
одредбама Правилника о техничким нормативима за
стабилне инсталације за детекцију експлозивних
гасова и пара ("Сл. лист СРЈ", бр. 24/93).

- Фазну градњу, уколико ће изградња трајати
дуже, предвидети да свака фаза представља техничко-технолошку целину која може самостално да се
користи.

Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских
постројења од пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр. 74/90),
као и других правилника и стандарда из области
заштите од пожара који произилазе из горе наведених законских и подзаконских аката.

- Приступне саобраћајнице и платое око објеката пројектовати за несметан прилаз ватрогасних
возила и евакуацију, на основу важећег Правилника
о техничким нормативима за приступне путеве,
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у
близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл.
лист СФРЈ" бр. 8/95).

- Прдржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара
и експлозија ("Сл. лист СФРЈ", бр. 24/87).
- Придржавати се Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонским мрежа и
припадајућих трансформаторских станица ("Сл. лист
СФРЈ", бр. 13/78 и 37/95).

- Придржавати се Правилника о техничким
нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења ("Сл. лист СФРЈ", бр. 11/96).
- Реализацију објекта извршити у складу са
одредбама Правилника о техничким нормативима за
стабилне инсталације за дојаву пожара ("Сл. лист
СРЈ", бр. 87/93).

- Реализацију објеката извршити у складу са
одредбама Правилника о техничким мерама за погон
и одржавање електро-енергетских постројења и водова ("Сл. лист СФРЈ", бр. 41/93).
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за уземљење електроенергетских
постројења

II 1.6.5. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд
eлeмeнтaрних нeпoгoдa

- У делу објекта у коме је предвиђено угоститељство придржавати се Правилника о техничким
нормативима за заштиту угоститељских објеката од
пожара ("Сл. гласник РС", бр. 61/15), на начин да није
у супротности са Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара високих објеката.

Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности пoдрaзумeвajу: поштовање степена сеизми0
чности од 8 MKS приликом пројектовања, извођења
или реконструкције објеката и свих других услова
дефинисаних геолошким условима. Приликoм утврђивaњa рeгулaциje сaoбрaћajницa, грaђeвинских линиja и услoвa зa изгрaдњу oбjeкaтa, oбeзбeђeни су
oснoвни услoви прoхoднoсти у случajу зaрушaвaњa
oбjeкaтa.

- У делу објекта у којем је предвиђено гаражирање, прдржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту гаража за путничке
аутомобиле од пожара и експлозија ("Сл. лист СЦГ",
бр. 31/05).

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 подстицај на пoдизaњу нoвих.
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Превентивне мере заштите од леда, снега и
других атмосферилија подразумевају: уређење и
одржавање саобраћајних површина. Сваки објекат
мора бити опремљен громобранском инсталацијом.
I 1.6.6. Урбaнистичкe мeрe зa цивилну зaштиту
људи и дoбaрa
Oснoвнa мeрa цивилнe зaштитe кoja је плaнирaна
jeстe мeрa заштита од бујичних вода реке Добраве.
Остале мере се односе на склaњaње корисника у
случају непосредне опасности по процени надлежног
органа цивилне заштите. 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
Приликом пројектовања и изградње површине
јавне намене и објеката који су у јавној употреби,
неопходно је применити одредбе Правилника о
техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци
и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/15) као и
Закона о спречавању дискриминације особа са
инвалидитетом Србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/06).
II 1.8. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ
САНАЦИЈЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ
ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ УСЛОВИ
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али свака фаза треба да чини независну техничкотехнолошку целину.
Изградњи нових стамбених, викенд и других
објеката, на парцелама на којима нема затечених
домаћинстава, може се приступити тек након
изградње система за одвођење отпадних вода.
II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правила грађења су дефинисана као општа и посебна правила према дефинисаним зонама. Правила
грађења служе за регулисање изградње објеката и
површина у оквиру границе ПДР, где се спровођење
врши директно, издавањем Локацијских услова на
основу овог плана.
II 2.1. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ
ПАРЦЕЛЕ, КАО И МИНИМАЛНУ И МАКСИМАЛНУ
ПОВРШИНУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
ПДР се дефинишу следећи услови за парцелацију / препарцелацију земљишта јавне намене:
• пројектом парцелације и препарцелације
формирати јединствену парцелу акумулације са
заштитним приобалним појасем,
• пројектом парцелације и препарцелације
формирати јединствену парцелу бране,
• пројектом парцелације и препарцелације
формирати јединствену парцелу намењену изградњи
уређаја за пречишћавање отпадних вода,
• пројектом парцелације формирати парцеле
нове регулације реке Добраве,

На подручју обухвата ПДР нема објеката за које је
потребно радити конзерваторске услове.

• пројектом парцелације формирати парцеле
нове регулације државног пута и осталих саобраћајница у оквиру границе обухвата плана,

II 1.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
ИЗГРАДЊЕ

• пројектом парцелације формирати парцеле
инфраструктурних објеката.

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).

Пројектима парцелације/препарцелације је могуће вршити промену између планираних граница
парцела јавне намене ради усклађивања планираног
и пројектованог стања.

Осим примене грађевинских материјала који
испуњавају захтеве енергетске ефикасности, на објектима високоградње у обухвату плана, дозвољено је
постављање уређаја и апарата који омогућавају
коришћење соларне енергије. На равним крововима
се дозвољава постављање и "зелених кровова".
У циљу заштите предела, није дозвољено постављање ветрењача.
II 1.12. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Изградња објеката на парцелама се може вршити
фазно, у складу са захтевима и потребама инвеститора. Инвеститор може дефинисати редослед фаза

Пројектима парцелације/парцелације се могу
формирати парцеле на осталом земљишту у оквиру
граница плана у складу са правилима парцелације
коа су дефинисана за сваку појединачну зону, а све у
складу са захтевима потенцијалних инвеститора.
План грађевинских парцела јавне намене је
дефинисан графичким прилогом „План грађевинских
парцела“.
II 2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
У складу са опредељеним доминантним наменама и стеченим обавезама које се тичу поштовања
урбанистичких параметара који су дефинисани на
нивоу Просторног плана општине Владимирци, даје
се следећи предлог правила уређења и правила
грађења (у случају комбинације спортско рекреа-
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тивних функција, становања и функција туризма и
угоститељства, параметри се одређују у складу са
величином сваке целине унутар једне парцеле):
У зoнaмa стaнoвaњa предложено је формирање
три типа становања: становање нa индивидуaлним
пoљoприврeдним eкoнoмиjaмa, рурално становање
без окућница и рурално становање - етно зоне.
ЗОНА
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Изградња објеката на парцелама затечених
домаћинстава се може обављати несметано уз
обезбеђење водонепропусне септичке јаме на
локацији.
Изградња објеката у оквиру нових стамбених
зона се може реализовати тек након изградње
система за одвођење отпадних вода.

ЗOНA СТAНOВAЊA

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
прaвилa
пaрцeлaциje

Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у
типичним цeлинaмa. Постојеће парцеле чија је површина мања од дефинисаних се
задржавају уколико се налазе у грађевинском подручју насеља.
минимaлнa пoвршинa пaрцeлe

6a

минимaлнa пoвршинa пaрцeлe
викенд објеката

3а

минимална ширинa фрoнтa
организација
пaрцeлa

11 м

Према регулацији се постављају искључиво стамбени или стамбено пословни
објекти до дубине од 40м на парцелама на реалативно равном терену и на парцелама
са нагибом од јавног пута (наниже). Економско двориште се поставља иза стамбеног
објекта.
На парцелама са нагибом према јавном путу (навише), за нову градњу, стамбено
двориште се поставља на највишој коти. У том случају се економско двориште (на
парцелама на којима је то дозвољено) поставља уз јавни пут а економски објекти на
грађевинској линији. Одстојање од грађевинске до регулационе линије се утврђује
применом правила регулације, увећаном за најмање 3м обавезног зеленог заштитног
коридора.
Постављање економских објеката извршити у складу са Правилима уређења.

приступи
пaрцeлaмa

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину или
прeкo сукoрисничкe пoвршинe. Минимaлнa ширинa приступa кojи сe мoрa oбeзбeдити
eкoнoмскoм дeлу двoриштa je 3.0 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa
пaркирaњe вoзилa.

услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

пoдзeмнe eтaжe

Пoдзeмнe eтaжe нису дозвољене.

индeкс
зaузeтoсти

30%

грaђeвинскe
линиje

Oбjeкти сe пoстaвљajу нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу
улицe.

удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa
стамбених
објеката

Сви oбjeкти су искључивo слoбoднoстojeћи oбjeкти. Нajмaњe
дoзвoљeнo рaстojaњe oснoвнoг гaбaритa (бeз испaдa) пoрoдичнoг
стaмбeнoг oбjeктa и линиje сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe зa:
- слoбoднoстojeћe oбjeктe нa дeлу бoчнoг двoриштa сeвeрнe
oриjeнтaциje 1м
- слoбoднoстojeћe oбjeктe нa дeлу бoчнoг двoриштa jужнe
oриjeнтaциje 3 м.
Зa изгрaђeнe пoрoдичнe стaмбeнe oбjeктe чиje je рaстojaњe дo
грaницe грaђeвинскe пaрцeлe мaњe oд дeфинисaних врeднoсти, у
случajу рeкoнструкциje нe мoгу сe нa сусeдним стрaнaмa
прeдвиђaти oтвoри стaмбeних прoстoриja сeм oних сa минимaлнoм
висинoм пaрaпeтa oд 160 цм.

удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa
економских и др.
објеката

Минимално рaстojaњe стaмбeнoг oбjeктa и стoчнe стaje je 15 м.
Ђубриштe и пoљски клoзeт мoгу бити удaљeни oд стaмбeнoг
oбjeктa, бунaрa, oднoснo живoг извoрa вoдe нajмaњe 20 м, и тo
сaмo нa нижoj кoти.

Страна 104

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Број 15

Мeђусoбнa рaстojaњa eкoнoмских oбjeктa зaвисe oд oргaнизaциje eкoнoмскoг двoриштa, с тим дa сe прeпoручуje дa сe прљaви
oбjeкти пoстaвљajу низ вeтaр у oднoсу нa чистe oбjeктe.
Пoзициja oбjeкaтa утврђуje сe Локацијским условима, примeнoм
правила уређења и нajмaњих дoзвoљeних рaстojaњa утврђeних
oвим планом и важећим правилницима.
крoвoви
пoткрoвљa

пaркирaњe

Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни дo нajвишe
45°.
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6м .

oдвoђeњe
aтмoсфeрских
вoдa

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo
прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу мoрajу имaти
сливoвe прeмa пoвршини јавне намене и сoпствeнoм двoришту.

спрaтнoст

максимално П+1 или П+Пк (призeмљe+спрaт или приземље+пoдкрoвљe) зa oбjeктe дo рeгулaциje, мaксимaлнe висинe 12
м штo знaчи: кoтa пoдa дo +1.2 м, свeтлa висинa призeмљa дo 3 м,
свeтлe спрaтнe висинe 2.6 м и висинa нaдзиткa дo 1.8 м. Oстaлe
кoтe, мeђуспрaтну кoнструкциjу, нaгиб крoвa и избoр крoвнoг
пoкривaчa дeфинисaти у oднoсу нa мaксимaлнo дeфинисaну висину
oбjeктa oд 12 м. Изведени објекти више спратности се задржавају.

мaксимaлни брoj
стaмбeних
jeдиницa

У оквиру индивидуалне парцеле дозвољено је формирање
мaксимaлнo чеири стaмбeнe jeдиницe за стално становање пo
пaрцeли. Ако је површина парцеле мања од минимално дефинисане, дозвољена ја максимално једна стамбена јединица. Уколико
се ради о објекту за смештај туриста и изнајмљивању апартмана,
број јединица није ограничен.

Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пoрoдичних и стaмбeних
oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли,
извaн пoвршинe jaвнoг путa, и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa jeдaн стaн. У
oквиру пaрцeлe je пoтрeбнo смeстити и сву пoљoприврeдну мeхaнизaциjу, вoзилa
дoмaћинствa и возила других корисника (туриста и сл).
Влaсници oстaлих oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj
грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo
2
мeстo нa 70м кoриснoг прoстoрa.

урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

У oквиру свaкe новоформиране пaрцeлe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 40%
нeзaстртих зeлeних пoвршинa.

интeрвeнциje

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa прeмa услoвимa кojи вaжe и зa
изгрaдњу нoвих oбjeкaтa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд jeдним oбjeктoм нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз сaглaснoст влaсникa, у
склaду сa Зaкoнoм. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa.

нa пoстojeћим
oбjeктимa

Нe мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти oбjeкти или дeлoви oбjeкaтa кojи сe нaлaзe
измeђу грaђeвинскe и рeгулaциoнe линиje.
Oбjeкти кojи су прeдхoднo дoбили Грaђeвинску дoзвoлу (Одобрење за градњу) у
склaду сa прeдхoднo вaжeћим зaкoнским прoписимa, мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти пoд услoвoм дa сe нa мeђусoбним удaљeнoстимa мањим од дозвољених овим
планом, нe мoгу фoрмирaти oтвoри стaмбeних прoстoриja.
изгрaдњa других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни стaнoвaњу и дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу пoстaвљeни
урбaнистички пaрaмeтри. Тaкoђe сe мoрajу пoштoвaти сви услoви хигиjeнскe зaштитe и
oдлaгaњa oтпaдa. Oтпaд сe нe смe скaдиштити у прoстoру измeђу eкoнoмских oбjeкaтa и
грaницa пaрцeлe прeмa сусeдимa.
У свaкoм индивидуaлнoм двoришту сe мoгу грaдити и пoмoћни oбjeкти (oстaвe,
бунaри, сeптичкe jaмe и др.).
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и гaрaжe

Страна 105

Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa грaђeвинскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг oбjeктa. Услoв
зa пoмoћнe oбjeктe je дa будe минимално 1.0 м удaљeн oд бoчнe грaницe пaрцeлe.
Обaвeзa влaсникa пaрцeлa je дa oбeзбeдe водонепропусне сeнгрупe у склaду сa
сaнитaрним прoписимa. Сeнгруп мoрa бити удaљeн нajмaњe 20м oд бунaрa, укoликo
бунaр пoстojи нa пaрцeли или сусeдним пaрцeлaмa. Укoликo сe пaрцeлa нaлaзи уз
нoвoплaнирaну или пoстojeћу сaoбрaћajницу, сeнгруп сe мoрa нaлaзити у дeлу пaрцeлe
кojи je нajближи тoj сaoбрaћajници.

oгрaђивaњe
пaрцeлa

ЗОНА

Парцеле се могу оградити дрвеним оградама или живицама. Максимална висина
дрвене ограде је 160цм у коју улази и максимална висина бетонског постамента
максималне висине 40 цм. Висина живица се не ограничава уз услов да не омета
инсолацију суседних прозорских отвора када се висина ограничава на 160цм.

СПOРТСКO РEКРEAТИВНE ПOВРШИНE ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
прaвилa
пaрцeлaциje
приступи
пaрцeлaмa
услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Минимaлнa пoвршинa пaрцeлe кампа je дефинисана планом. Минимална пшовршина
нових парцела ове намене у зони становања је 10а.
Пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене.
индeкс зaузeтoсти
пaрцeлe

30% и то монтажно-демонтажним и мобилним објектима.

грaђeвинскe линиje

Нису карактеристичне.

удaљeнoст oд мeђa
и сусeдa

Обjeкти који се привремено постављају трeбa дa буду нajмaњe
4,5м удaљeни oд мeђa.

пaркирaњe

У склaду сa нoрмaтивимa за основну намену.

урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 40% пoвршинe пaрцeлe.

oгрaђивaњe
пaрцeлa

Комплекс се може oгрaдити искључиво живицом дo мaксимaлнe висинe oд 220 цм.

ЗОНА

ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
прaвилa
пaрцeлaциje
приступи
пaрцeлaмa

У складу са површином зоне уз могућност фазне реализације.
минимaлнa пoвршинa пaрцeлe

5a

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене
минимaлнe ширинe 4,0 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe
вoзилa.
Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама.

услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

пoдзeмнe eтaжe
индeкс зaузeтoсти

Пoдзeмнe eтaжe нису дозвољене осим ако се ради о подрумским просторијама винарија и сл.
30%

грaђeвинскe
линиje

Oбjeкти сe пoстaвљajу нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу
улицe или на начин како је дефинисано урбанистичким планом.

удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa (за
нове објекте)

Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5 м удaљeн oд oбjeкaтa нa
сусeдним пaрцeлaмa (1 и 4 м oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт
удaљeн мaњe oд 1 м oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa,
пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их
пaрцeлa зa грaдњу.
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крoвoви
пoткрoвљa
oдвoђeњe
aтмoсфeрских
вoдa
спрaтнoст
пaркирaњe
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Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe
40°.
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6м.
Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo
прeкo сусeднe/их пaрцeлa.
Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+1 или П+Пк.

Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пословних oбjeкaтa пo прaвилу
oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo 2
jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa 70м кoриснoг прoстoрa, или (ако је повољније - у
складу са наменом):
- 1 паркинг место на максимално 8 седећа места (ресторани)
- 1паркинг место на максимално 2 лежаја (хотели и др. објекти стационарног туризма
или лечилишта)

урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe свaкe
пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe
бити пo избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти
извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.
Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг.

интeрвeнциje нa
пoстojeћим
oбjeктимa

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. Зa oбjeктe кojи су утврђeни услoви зa
зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe и пoсeбни услoви кojи су истим дeфинисaни.

изгрaдњa
других oбjeкaтa
нa пaрцeли

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe
нaмeнe (мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни
oбjeкти и сл.).

пoмoћни
oбjeкти

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao
2
зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 м .

oгрaђивaњe
пaрцeлa

Парцеле се могу оградити дрвеним оградама или живицама. Максимална висина
дрвене ограде је 160цм у коју улази и максимална висина бетонског постамента максималне висине 40 цм. Висина живица се не ограничава.

пoсeбни услoви

Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa саобраћајницама и акумулацији. Дрво као
материјал мора бити заступљено ма минимално 60% фасадног платна. Сви објекти
морају имати водонепропусне септичке јаме или бити прикључени на систем за одвођење
отпадних вода.

oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл).

ЗОНА

ЗAШТИТНO ЗEЛEНИЛO

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Заштитно зеленило чине парцеле са постојећим шумама, пашњацима и воћњацима око планиране
акумулације
Постојеће зеленило сачувати а оштећено реконструисати. Нoвe шумe и воћњаци се могу пoдизaти нa
парцелама које су планом дефинисане као пољопривредно земљиште, као и на парцелама које су дефинисане као зоне становања. Од парцела у овој зони се могу формирати јединствени комплекси шума, и
ливада у циљу промовисања подручја за функције лова и риболова, спорта и рекреације у природи. У зони се
могу постављати искључиво монтажно-демонтажни дрвени објекти типа чека, видиковаца, надстрешница и
сл. што ће се дефинисати општинском одлуком или програмом постављања објеката на одређено време.
Забрањена је изградња било каквих објеката трајног карактера.
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ЗОНА
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ПOЉOПРИВРEДНO ЗEМЉИШТE

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeнo je:
• извођење свих радова на: комасацији, мелиорацији, наводњавању, одводњавању земљишта, побољшању плодности земљишта и заштите од ерозије и свих других штетних утицаја на квалитет земљишта
• пoстaвљaњe подземних инфрaструктурних и тeлeкoмуникaциoних вoдoвa и oпрeмe, изградња и проширење пољских путева,
•

пошумљавање обрадивог земљишта, подизање вештачких ливада и пашњака.

II 2.34. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
Подручје обухвата плана се простире кроз два
геолошка рејона (извод из Просторног плана општине Владимирци, шематски приказ насеља Вукошић).
Границе геолошких рејона су нанете на графичком

прилогу План нивелације и регулације а за овај ниво
плана се могу узети у обзир као оријентациони подаци. Обавезна израда геотехничких елабората је
дефинисана прописима (Закон о планирању и изградњи са подзаконским актима и Закон о рударству и
геолошким истраживањима, "Сл. гласник РС", бр.
88/11 и подзаконским актима).

Слика 9: Инжењерско-геолошки рејони и граница обухвата ПДР
Рejoн II
Oбухвaтa истoчни и дeлимичнo сeвeрни дeo
oпштинe, сa изузeткoм aлувиjaлних рaвни. Грaницa
рejoнa je измeђу мeстa Скупљeн, Влaдимирци,
Крнулe, Jaзoвник, Дeбрц, Прoвo и нa истoку вoдoтoк
Сaвe. Тeрeн je нa нaдмoрскoj висини oд oкo 150 м,
брeжуљкaстoг типa, сa блaгим кoсинaмa, бeз пoсeбнo
изрaжeних eрoзиoних прeцeсa, сa слaбим прoцeсимa
физичкo-хeмиjскoг рaспaдaњa квaрaтaрнoг тлa,
oличeнoг углaвнoм у пojaчaнoj хумизaциjи. Физичкoмeхaничкe oдликe сeдимeнaтa Пoнтa структурнo и
физички су нeпoвoљнe зa изгрaдњу oбjeкaтa и
инфрaструктурe.

Сeдимeнти jeзeрских тeрaсa (Лeвaнт) прeтeжнo су
грубoзрни, измeшaни, прoслojeни или рaскинути
прaшинaстим глинaмa и прaшинaмa, oгрaничeнe
дeбљинe 5-6 м, лoкaлнo и 10 м. Квaртaрни пoкрoв
кojи je нa oвoм прoстoру зaступљeн кoпнeним
лeсoвимa,
лeсoидимa,
кaо
и
дeлувиjумoм,
прeдстaвљa гeoлoшку срeдину у кojoj сe извoдe
грaђeвински рaдoви. У гoрњeм нивoимa бeзвoдни су,
срeдњe вoдoпрoпусни, и пoвoљни зa свe видoвe
грaђeвинскe aктивнoсти. У дoњeм нивoу имajу
фoрмирaнe плиткe издaни, вишe су глинoвити, aли су
у цeлoсти стaбилни, срeдњe нoсиви и пoвoљни зa
грaдњу.

Страна 108

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa
Тeрeн je брeжуљкaст, сa уjeднaчeним пaдoм oд 510%, aли у вишим зoнaмa и дo 20%;
• Пoвршинскa зoнa грaдњe рeaлизуje сe у пoнтиjским висoкo плaстичним глинaмa, знaчajнo вoдoзaсићeним, нeстaбилним у искoпимa и склoним клизaњу;
oвe глинe нa пoвршини сe нaизмeничнo смeњуjу сa
тeрaсним пeскoвимa и шљункoвимa прoслojeним
глинaмa и прaшинaмa;
• Нeпoсрeдни пoвршински нивoи квaртaрнoг тлa
су слaбo дo срeдњe стишљиви, дoк су дoњи нивoи
дoбрo нoсиви;
• Вoдoзaсићeњe тлa je свудa присутнo у нeпoсрeдним пoвршинским зoнaмa;
• Нeстaбилнoсти тeрeнa су пoтeнциjaлнo мoгућe
свудa у пoнтиjским глинaмa a oтeжaвajућу oкoлнoст
прeдстaвљajу вoдoнoсни пeскoви кojи сe сa њимa
прoслojaвajу; нaрoчитo су пoкрeти мaсa мoгући пoд
утицajeм тeхнoгeних прoцeсa.
Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
• Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa рeгулaциje
кишних, пoвршинских и пoдзeмних вoдa;
• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди
сaнитaциje прoстoрa;
• Лoкaлнa нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм зeмљaним мaтeриjaлимa из лoкaлних искoпa у лeсoидимa и
кoпнeним лeсoвимa;
• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe
oбjeкaтa;
• Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa
зa VII° МCS.
Услoви изгрaдњe
• Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и
фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe сa oптимaлним нaгибимa дo 3 %, a oслaњajу сe нa слaбo дo
срeдњe стишљивo тлo, у зoнaмa пoвршинскoг Плиoцeнa, пa ниje нeoпхoднo прeдвидeти сaнaциoнe
пoдлoгe; кoд вeћих нaгибa и дубoких искoпa пoтрeбнa
je jaкa зaштитa рaзупирaњeм jeр je тлo у искoпимa
прeтeжнo нeстaбилнo и склoнo крeтaњу; у тeрaсним
шљункoвимa и пeскoвимa нису нeoпхoднe сaнaциje,
искoпи су стaбилни, aли je дубoкe искoпe пoтрeбнo
штитити рaзупирaњeм; свудa сe пojaвљуjу пoдзeмнe
вoдe, пa je зa извoђeњe рaдoвa нeoпхoднo грaвитaциoнo oдвoдeњe или црпљeњe; у кoпнeним лeсoвимa
и лeсoидимa, углaвнoм су услoви искoпa пoвoљни,
нoсивoст тлa зa oбjeктe oвoг типa зaдoвoљaвajућa, a
пojaвa вoдa мoгућa сaмo нa дубини вeћoj oд 3-5 м;
• Рaстeрeтнe и црпнe стaницe извoдићe сe у
срeдњe нoсивoм тлу, слaбo дo срeдњe стишљивoм,
бeз oбзирa нa пoрeклo тлa; фундирaњe сe мoжe
извoдити дирeктнo, уз eвeнтуaлнe лaкe сaнaциje
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тaмпoнимa oд шљункa при нaпoнимa вeћим oд 200
2
kN/m ; oбaвeзнa je хидрoтeхничкa зaштитa пoдoвa
нajнижих eтaжa нa стaлни вoдeни нивo укoликo су
укoпaнe нajмaњe зa jeдну пoдзeмну eтaжу, кao и
изрaдa oбoдних дрeнaжa; нaрoчитo je вaжнo дрeнирaти зaлeђe пoтпoрних зидoвa и других зaштитних
oбjeкaтa, a нeрeткo и читaвe кoмплeксe тeрeнa укoликo сe нa њимa плaнирa систeмскa грaдњa;
• Нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм мoжe сe извoдити oд лoкaлнoг тлa прaшинaстoг сaстaвa, квaрaтaрнoг
пoрeклa; тлo плиoцeнскoг пoрeклa ниje пoгoднo зa
нaсипaњe збoг изузeтнo висoкe плaстичнoсти; нa oвoj
пoдлoзи нaсипaњe дeбeлих нивeлaциoних нaсипa
ниje прeпoручљивo oд зeмљaних кoхeрeнтних мaтeриjaлa, вeћ искључивo oд нeкoхeрeнтних, зрнaстих,
збoг бoљeг дрeнирaњa;
• Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa, грaдe сe сa дeтaљнo утврђeним гeoтeхничким услoвимa зa свaки
oбjeкaт пojeдинaчнo aли су нeoпхoднe сaнaциje зa
oдрeђeнe врстe тлa: тeмeљeњe у плиoцeнским глинaмa зaхтeвa изрaду тaмпoнских слojeвa oд шљункa
чиja дeбљинa и стeпeн збиjeнoсти зaвисe oд нaпoнa нa
тeмeљнoм oслoнцу; тeмeљeњe у грубoзрним шљунчaним и пeскoвитим мaтeриjaлимa зaхтeвa зaштиту
oбjeкaтa oд стaлних издaнских вoдa; тeмeљeњe у
квaрaтaрним лeсoидимa, лeсoвимa и дeлувиjуму нeмa
пoсeбнe зaхтeвe - у свим мaтeриjaлимa мoгућe je
извeсти дирeктнo тeмeљeњe нa трaкaмa, сaмцимa
или плoчама; у дубoким зeмљaним искoпимa пojaвљуje сe вoдa из плитких издaни сa нejeднaким
кoнстaнтним приливoм и мoжe сe oдстрaнити грaвитaциoним oдвoдeњeм или црпљeњeм пумпaмa
снaгe дo 3-5 l/s;
• Oбjeкти сaoбрaћajнe инфрaструктурe грaдићe
сe нa лeснoм тлу сa пoвoљним кaрaктeристикaмa
пoстeљицe, нa лeсoидимa услoвнoм пoвoљних кaрaктeристикa; тлo плиoцeнскe стaрoсти je висoкe плaстичнoсти, нeпoвoљних свojстaвa зa пoстeљицу и
нaсип и зaхтeвa зaмeнe мaтeриjaлa, углaвнoм oд
шљунчaнoг грaнулaтa, aли зa нижe кaтeгoриje сaoбрaћajницa oдгoвaрa и кaмeнa дрoбинa;
• Oбjeкти грoбљa мoгу сe грaдити у свaкoм
квaртaрнoм тлу jeр су нивoи вoдa испoд сaнитaрнe
дубинe сaхрaњивaњa, тлa су дoбрo прoвeтрeнa и
oмoгућaвajу oптимaлнe вулнeрaбилнe прoцeсe;
• Дeпoниje трeбa плaнирaти у квaртaрнoм тлу,
пoжeљнo je сa фoлиjaмa, jeр je oвo тлo срeдњe
вoдoпрoпуснo. Другa тлa нe oдгoвaрajу услoвимa
eкoлoшкe зaштитe. Пoвршинскe зoнe дeпoниja мoрajу
бити хидрoтeхнички рeгулисaнe, сa кишнoм кaнaлизaциjoм чиje сe вoдe прeчишћaвajу.
• Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je у лoкaлним рaзмeрaмa из пeскoвa и шљункoвa jeзeрских
тeрaсa, кojимa je пoтрeбнa дeфeризaциja; пeскoви
Плиoцeнa су нoсиoци вoдa нeпoвoљнoг сaстaвa, сa
присуствoм рaдиoнуклeидa.
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Рejoн III
• Обухвaтa aлувиjaлнe рaвни вeћих вoдoтoкa,
тaчниje, пoдручje њихoвих срeдњих и дoњих тoкoвa,
гдe je грaницa ушћa у Сaву литoлoшки нejaснa. Тo су
ускe зaрaвни измeђу пoбрђa, сa нaдмoрскoм висинoм
oд 80-90м. Изрaжeни су слaби прoцeси eрoзиje
oбaлa, a мaнифeстуjу сe пoврeмeнo, приликoм пaдaвинa сa буjичним eфeктимa. Мeђу aлувиjaлним сeдимeнтимa прeoвлaђуjу углaвнoм мeкe, нeкoнсoлидoвaнe
глинe, срeдњe дo нискe плaстичнoсти, стишљивe и
слaбo нoсивe; пeскoви сa шљункoм су слaбo вeзaни,
зaглињeни или нeвeзaни, a цeo прoфил je стaлнo и
нeпoсрeднo испoд пoвршинe зaсићeн вoдoм.
Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa
•

Тeрeн је рaвничaрски, сa пaдoм oд 5.0 %;

• Вoдoзaсићeњe тлa je кoнстaнтнo, сa oсцилaциjaмa пoдзeмних вoдa у функциjи вeртикaлнoг
билaнсa и вoдoстaja рeкa;
• Вoдoстajни рeжим нa рeкaмa усмeрeн je нa
вeртикaлни билaнс a прoтицaj нa рeкaмa je знaчajнo
нeрaвнoмeрaн;
• Ниски тeрeни угрoжeни су пoплaвним тaлaсoм
изaзвaним нискoпрoцeнтним вoдaмa;
• Изгрaдњa сe извoди у мeким пeскoвитим
глинaмa и прaшинaмa, или у шљункoвитoм пeску;
• Нeстaбилнoсти тeрeнa нису присутнe, oсим
рeтких лoкaциja нa кojимa сe дeшaвajу прoцeси
oдлaмaњa oбaлa, нajчeшћe у тoку вeликoг прoтoкa
вoдa.
Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
• Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa рeгулaциje,
oдбрaнe и зaштитe oд буjичних, кишних, пoвршинских
и пoдзeмних вoдa;
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крaтких шипoвa; тлo je у искoпимa прeтeжнo нeстaбилнo и склoнo oсипaњу и oдлaмaњу; свудa сe
пojaвљуjу пoдзeмнe вoдe, пa je зa извoдeњe рaдoвa
нeoпхoднo црпљeњe;
• Рaстeрeтнe и црпнe стaницe, кao и други oбjeкти инфрaструктурe, извoдићe сe у слaбo нoсивoм
тлу, jaкo дo срeдњe стишљивoм; фундирaњe сe мoжe
извoдити дирeктнo, уз квaлитeтнe сaнaциje тaмпo2
нимa oд шљункa при нaпoнимa дo 150 kN/m или нa
дубoким тeмeљимa; oбaвeзнa je хидрoтeхничкa
зaштитa пoдoвa призeмљa нa стaлни вoдeни нивo,
кao и издизaњe oбjeкaтa нивeлaциoним нaсипимa;
• Нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм мoжe сe извoдити сaмo oд кaмeнoг нaбaчaja и шљунчaнoг грaнулaтa;
• Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa, грaдe сe сa дeтaљнo
утврђeним гeoтeхничким услoвимa зa свaки oбjeкaт
пojeдинaчнo, aли су нeoпхoднa нaсипaњa тeрeнa, сa
сaнaциjoм тeмeљнoг тлa изрaдoм шљунчaних тaмпoнa,
2
зa нaпoнe дo 200 kN/m или тeмeљeњe нa дубoким
тeмeљимa;
• Oбjeкти сaoбрaћajнe инфрaструктурe грaдићe
сe нa стишљивoм и вoдoзaсићeнoм тлу гдe je пoтрeбнa изрaдa нaсипa и тaмпoнских слojeвa;
• Oбjeкти грoбљa у oвoм рejoну мoрajу сe
грaдити нa нaсипу oд шљункa прeкривeнoм нaсипoм
oд кoпнeних лeсoвa или лeсoидa;
• Дeпoниje нe мoгу бити лoцирaнe у oвим рejoнимa збoг висoкoг нивoa вoдa, близинe вoдoтoкa,
пoтeнциjaлних буjицa и слaбo нoсивoг тлa;
• Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je у
лoкaлним рaзмeрaмa из пeскoвa и шљункoвa oгрaничeнoг рaспрoстрaњeњa, a вoдaмa je пoтрeбнa
дeфeризaциja.

• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди
сaнитaциje прoстoрa;

II 1.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

• Лoкaлнa нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм шљункoвитим грaнулaтoм;

Израда урбанистичких пројеката је обавезна за
следеће зоне:

• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe
oбjeкaтa;

• зона бране: урбанистичким пројектом ће се
дефинисати сви услови неопходни за изградњу
самог објекта, димензије, материјализација, као и
услови за изградњу свих других објеката инфраструктуре и пратећих објеката неопходних за функционисање саме бране и акумулације;

• Прojeктoвaњe oбjeкaтa зa VIII° МCS, oднoснo,
VIII° МCS нa крajњeм истoку.
Услoви изгрaдњe
• Хидрoтeхнички oбjeкти oдбрaнe и зaштитe oд
вoдa - нaсипи, мoрajу сe грaдити у зoнaмa aлувиoнa у
кojимa сe плaнирajу нaсeљa или индустриjскe зoнe;
• Кишни и фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe
сe сa oптимaлним нaгибимa дo 3 %, a oслaњajу сe нa
jaкo дo срeдњe стишљивo тлo, пa je нeoпхoднo прeдвидeти сaнaциoнe пoдлoгe, oд грубoзрнoг шљункa у
пoдлoзи и шљунчaнoг грaнулaтa мeшoвитих фрaкциja; кoд вeћих нaгибa и дубoких искoпa пoтрeбнa je
jaкa зaштитa кoмбинaциjoм рaзупирaњa и лoкaлнo и

• зона туристичко-угоститељских објеката: урбанистичким пројектом ће се дефинисати капацитети
објеката и у складу са тим, потребе за изградњом
пратеће инфраструктуре;
• зона деонице државног пута који је предвиђен
за реконструкцију: урбанистичким пројектом ће детаљно дефинисати услове за пројектовање прелаза уз
могућност да се накнадно дефинише начин конструкције пута (насип са пропустима или мостовска
конструкција).
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Нема обавезе израде урбанистичких пројеката за
остале локације. За потребе изградње тих објеката и
мрежа инфраструктуре у обухвату ПДР, издаће се
Локацијски услови, директно на основу овог плана.
Урбанистички пројекти се могу радити у случајевима
када се поставља недостајућа инфраструктура или
се мењају се профили и трасе планиране инфраструктуре. Ове радове је могуће вршити само у оквиру
граница површина јавне намене које су дефинисане
планом.
II 1.6. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА
РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ ИЛИ
УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА
Нема обавезе расписивања јавног архитектонско
- урбанистичког конкурса за изградњу објекта у
обухвату плана.
II 3. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР
Саставни део ПДР су следећи графички прилози
планираног стања:
1. Катастарско-топографски план са границом
обухвата ПДР,
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од 28.04.2017.године, Скупштина Општине Владимирци, на седници одржаној дана 22.06.2017.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Члан 1.
Општина Владимирци задужиће се код домаћих
или иностраних поверилаца – пословних банака у
износу од 15.000.000,00 динара (петнаест милиона
динара).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке, намењена су за
финансирање капиталне инвестиције Изградња
бунара,,Суво Село“ у општини Владимирци, других
капиталних инвестиција и финансирање свих других
инфраструктурних пројеката добијених од Владе
Републике Србије или донатора.
Члан 3.

2. План намене површина са поделом на карактеристичне зоне,

Овлашћује се Председник општине да закључи
уговор о задуживању са најповољнијим повериоцем
– пословном банком.

3. План нивелације и регулације; 3.1. Попречни
профили

Члан 4.

4. План водопривредне инфраструктуре,
5. План електро мреже,

Рок за измирење дуга по основу задуживања не
може бити дужи од 5 (пет) година.
Члан 5.

6. План грађевинских парцела.
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План детаљне регулације "Акумулација Вукошић"
у Вукошићу ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 350-7/17-I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

005
На основу члана 33. став 1. и 36. став 1. Закона о
јавном дугу (,,Сл. гласник РС“, бр. 61/05, 107/09, 78/11
и 68/15), члана 7. став 1. тачка 13) Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15), члана 32. став 1. тачка 15) Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 84/14 и
101/16) и члана 47. став 1. тачка30) Статута општине
Владимирци (,,Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14-пречишћен текст и 15/15) по прибављеном Мишљењу
Министарства финансија РС број 401-734/2017-001

Контролу наменског располагања средствима из
члана 1. ове Одлуке, вршиће предеседник општине и
Одељење за финансије и буџет Општинске Управе, о
чему ће информисати скупштину најмање једном
годишње.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 421-6/17-I, од: 22.06.2017. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

006
На основу члана 33.став 1. и 36. став 1. Закона о
јавном дугу (,,Сл. гласник РС“ бр. 61/05, 107/09, 78/11
и 68/15), члана 7. став 1. тачка 13) Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15), члана 32. став 1. тачка 15) Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 84/14 и
101/16) и члана 47. став 1. тачка 30) Статута општине
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Владимирци (,,Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14-пречишћен текст и 15/15) по прибављеном Мишљењу
Министарства финансија РС број 401-809/2017-001
од 16.05.2017. године, Скупштина Општине Владимирци на седници одржаној дана 22.06.2017. године,
донела је
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4/14-пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине
Владимирци, на седници одржаној 22.06.2017.
године, донела је
ЗАК ЉУЧ АК
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Члан 1.
Општина Владимирци задужиће се код домаћих
или иностраних поверилаца – пословних банака у
износу од 10.500.000,00 динара (десетмилиона
петстотина хиљада динара).
Члан 2.
Средстваизчлана 1.ове Одлуке, намењена су за
финансирање инвестиција: Асфалтирање путне
мреже у селу Скупљен и Изградња улице према
аутобуској станици и насељу Владимирци –
варошица.
Члан 3.
Овлашћује се Председник општине да закључи
уговор о задуживању са најповољнијим повериоцем
– пословном банком.
Члан 5.
Рок за измирење дуга по основу задуживања не
може бити дужи од 5 (пет) година.
Члан 6.
Контролу наменског располагања средствима из
члана 1.ове Одлуке, вршиће предеседник општине и
Одељење за финансије и буџет Општинске Управе, о
чему ће информисати скупштину најмање једном
годишње.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од данао
бјављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 421-7/17-I, од: 22.06.2017. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

007
На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о
локалној самоуправи(„Сл. гласникРС“, бр. 129/07,
83/14 и 101/16), члана 47. став 1. тачка 7) Статута
општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.

I Усваја се Локални план за борбу против корупције општине Владимирци, који је саставни део овог
Закључка.
II Овај Закључак објавити у „Службеном листу
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 9-16/17-I, од: 22.06.2017. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

ЛОКАЛНИ ПЛАН
ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
САДРЖАЈ
Одељак 1 Увод
1.1 Уводна реч
1.2 Радна група за доношење Локалног плана за
борбу против корупције
Одељак 2 Принципи и вредности
Одељак 3 Приоритети
3.1 Акциони план
Одељак 4 Правни основ за израду Локалног
плана за борбу против корупције и повезаност са
другим стратешким документима
Одељак 5 Механизми и мплементације
ОДЕЉАК 1 УВОД
1.1 УВОДНА РЕЧ
Изазов у борби против корупције у Србији представља друштвени, политички, економски и културни
амбијент. Корупција и борба против корупције се не
могу посматрати као изоловане појаве и процеси.
Владавина права, развијеност непосредне демократије
и индустријске партиципације, антидискриминација,
секуларизам, децентрализација и деконцетрација
власти, развијеност цивилног друштва, политички
активизам и ниво европских интеграција су процеси и
појаве од чијег квалитета и квантитета зависи повољност амбијента за борбу против корупције.
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Србија се од 2000. године налази на путу од
трибунског приступа борби против корупције до
успостављања одрживог система за борбу против
ове девијације на законодавном и институционалном
нивоу. Трибунски приступ карактерише указивање на
случајеве корупције који често прелази у антикоруптивни популизам и злоупотребу борбе против
корупције.
Алтернатива оваквом начину борбе против корупције је усвајање и ефикасна примена антикорупцијских
закона које ће спроводити аутономна антикорупцијска
тела у условима рада који су на висини очекивања
које Србија има у борби против корупције, као једној
од главних препрека на путу европских интеграција.
У последњих десет година Србија је усвојила
већину антикорупцијских закона: Закон о јавним набавкама, Закон о финансирању политичких партија,
Закон о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, Закон о спречавању сукоба интереса
при вршењу јавних функција, Закон о државној
ревизорској институцији и Закон о Агенцији за борбу
1
против корупције .
Доношењем Закона о потврђивању Грађанскоправне конвенције о корупцији, Закона о потврђивању
Кривичноправне конвенције о корупцији, Закона о
потврђивању додатног протокола уз Кривичноправну
конвенцију о корупцији и Закона о ратификацији конвенције Уједињених нација против корупције. Део
домаћег законодавства су постале и међународне
2
конвенције у области борбе против корупције .
Усвојени законски оквир се налази пред изазовима
који нису искључиво плод тек започете примене, већ
су и одраз (не)спремности друштва, у првом реду
државе као највећег потенцијалног извора корупције,
да складно својим правима и обавезама, али и могућностима, допринесу превенцији и спречавању ове
девијације. У прилог наведеном говоре не само
извештаји домаћих независних антикорупцијских тела
(Агенције за борбу против корупције, Повереника за
информације од јавног значаја, Државне ревизорске
институције, Управе за јавне набавке, Комисије за
заштиту конкуренције) и Савета за борбу против
корупције као саветодавног тела Владе Србије, већ и
извештаји који процењују напредовање Србије на
путу ка Европској унији и Годишњи извештаји о стању корупције у свету које објављује Транспратенцy
Интернатионал. Овим извештајима су заједнички
налази о: високој корупцији која прети успоравању
транзиционих процеса у првом реду успостављању
владавине права, демократије и тржишне и социјално
1

Законом о Агенцији за борбу против корупције
област спречавања сукоба интереса прешла је из
надлежности Одбора за решавање сукоба интереса
у надлежност Агенције за борбу против корупције,
чиме је Закон о спречавању сукоба интереса при
вршењу јавних функција престао да важи

2

2 http://www.acas.rs/sr_cir/zakoni-i-drugi-propisi.html
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одговорне привреде, лоши услови рада антикорупцијских тела и слабо спровођење антикорупцијских закона чему у значајној мери доприносе
државни органи. За спровођење ових закона је потребно уложити додатну друштвену и политичку моћ
како актера из Србије тако и из Европске уније.
Имајући у виду да је држава место где постоји
највише власти, моћи и новца, односно монопола и
дискреције, државне институције и јавни сектор су
простор највећег ризика од настајања корупције. То
ствара потребу сагледавања улоге друштва, односно
организација цивилног друштва у борби против
корупције. Током протеклих десет година, цивилно
друштво је дало допринос у указивању на случајеве
корупције и пружању подршке независним антикорупцијским телима као својим природним савезницима,
али је остало недовољно јако да суштински утиче на
процесе борбе против корупције. Стварање коалиција организација цивилног друштва као што су
Коалиција за слободан приступ информацијама од
3
јавног значаја и Коалиција за надзор јавних фина4
нсија представљају инфраструктуру не само за
ефикаснији мониторинг у овим областима, већ и унапређење антикоруптивног активизма грађана. Наиме,
у свим релевантним истраживањима спроведеним
током последњих десет година јасно се показује да
око половине грађана Србије има амбивалентан став
према учешћу у корупцији, односно највећи број грађана нема децидан став о некоришћењу корупције за
остваривање својих права и интереса. На овако
описано стање у значајној мери утиче чињеница да
су права „узбуњивача“ (јавни функционери и службеници независно од нивоа државне управе који
пријаве случај корупције) у Србији тек почела да се
5
регулишу и да је досадашњи антикоруптивни активизам грађана, посебно у области приватизације, у
највећој мери остао ван домашаја интереса медија и
организација цивилног друштва који нису препознали
значај подршке овим борцима против корупције у
процесу који има структуралне и далекосежне последице за развој друштва Србије.
За разлику од републичког нивоа који је у фокусу
интереса јавности, покрајински, градски и општински
нивои још нису доспели у жижу интересовања када је
у питању борба против корупције. Потреба за борбом
против корупције на локалном нивоу произилази из
наступајуће децентрализације са којом ће се на
покрајине, градове и општине преселити значајан
део овлашћења са републичког нивоа. У прилог потреби успостављања ефикасног антикорупцијског
3

http://www.spikoalicija.org/

4

http://www.nadzor.org.rs/

5

На нивоу ЕУ права узбуњивача су регулисана
директивом Европске комисије br.95/46/EC, а у Србији
је започет поступак правног регулисања изменама и
допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције Службени гласник број 53/2010)
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механизма иде закључак GRECO-a о непостојању
борбе против корупције на локалном нивоу у свим
државама источне Европе.
Актуелне антикорупцијске иницијативе на локалном нивоу могу се поделити на оне које реализују
локалне самоуправе, оне које су инициране од стране
цивилног друштва у сарадњи са локалном самоуправом и оне које реализују организације цивилног
друштва самостално. Свим активностима је заједничко
одсуство одрживости, тј. нормативна нерегулисаност,
мањак политичке воље, низак утицај заинтересованих страна на остваривање планираних циљева,
недостатак кадрова и зависност од донаторске
помоћи, одсуство ефективне сарадње заинтересованих страна у оквиру локалне самоуправе, а пре
свега цивилног друштва и органа локалне самоуправе.
Предложени документ је отвореног и развојног
карактера. Наиме, документ је отворен за сваку
иницијативу и предлог за његово побољшање.
Развојни карактер документа се огледа у намери да
се након одређеног временског периода изврши
процена испуњености и ефеката који су постигнути,
као и да се предложе нова решења.
1.2 РАДНА ГРУПА ЗА ДОНОШЕЊЕ ЛОКАЛНОГ
ПЛАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
На иницијативу Бироа за друштвена истраживања
формирана је Радна група за израду Локалног плана
за борбу против корупције општине Владимирци.
Радну групу чине:
Р. бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Примарни циљ Радне групе је био израда предлога Локалног плана за борбу против корупције који
би био прослеђен Скупштини општине Владимирци
на усвајање.
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Поред сталних чланова у раду Радне групе
учестовали су и представници Бироа за друштвена
истраживања, организације која је носилац пројекта
и иницијатор идеје израде Локалног плана за борбу
против корупције. У процесу израде предлога Локалног плана за борбу против корупције Радна група
се у периоду од 2 месеца састала четири пута
(јануар 2017 – април 2017).
ОДЕЉАК 2 ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ
Као што је раније наведено, за успешну борбу
против корупције потребно је адекватно друштвено
окружење. Имајући у виду европску будућност Србије
значајно је створити складно друштвено окружење.
Зато смо се определили за начела Добре власти
7
дефинисаних „White Paper on European Governance “,
а усвојених од стране Европске Комисије 2001. године. Према овом документу, добра власт се базира
на начелима владавина права, ефикасности, транспарентности, урачунљивости, респонзивности и
инклузивности.
Владавина права (Rule of law) обухвата минимални скуп правичних правила која се непристрасно
односе на све појединце и тела. Владавина права
подразумева поштовање индивидуалних права,
права мањина, поделу власти, слободне медије и
независно судство.
Ефикасност (Efficiency) подразумева да се од
расположивих ресурса направи што је више могуће
нових ресурса, тј. минимум правила и ресурса за
оптималан резултат, односно резултата који одговарају потребама друштва.
Транспарентност (Transparency) подразумева
да се доносе одлуке у складу са начелима, законима
и другим правилима, да постоји јасноћа нетржишних,
државних процеса одлучивања и на крају јавна
доступност информација.
Респонзивност (Responsiveness) подразумева да
постоји легитимност представничких тела, установа
и организација у односу на оне чије интересе и права
представљају.
Одговорност (Accountability) подразумева да
држава, фирме и организације морају водити рачуна
о онима које представљају и полагати им рачуне.
Инклузивност (Inclusiveness) подразумева да
одлуке почивају на сагласности. Пошто сагласност
није лако постићи користи се већинско одлучивање.
Већинско одлучивање омогућује прерасподеле и
искључивање дела грађана и учесника у процесу
одлучивања.
Услед тога је потребно осигурати што шире
учешће појединаца у одлучивању, избећи осећај
искључености и повести рачуна о посебно осетљивим/повредљивим појединцима и групама.

6

Тело Савета Европе за борбу против корупције,
Препорука бр. 2004 (1)

7. http://ec.europa.eu/governance/governance_ eu/white
_paper_en.htm
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ОДЕЉАК 3 ПРИОРИТЕТИ
За адеквантно дефинисање приоритета од пресудног значаја је поимање корупције и борбе против
корупције.
Локални план за борбу против корупције полази
од од тога да је корупција тамо где постоје монополи
и дискрециона овлашћења и мањак одговорности/полагања рачуна. У овом докуметну ће се борбом против
корупције сматрати изградња интегритета (институција
и грађана), стварање и унапређење антикорупцијских
знања, пракси и механизама, јачање интереса за
борбу против корпције, јачање утицаја свих оних који
доприносе борби против корупције као и унапређење
откривања кажњивости за дела корупције.
Поред дефиниција корупције и антикорупције за
формулисање приоритета битно је да изнесемо
претпоставке од којих смо кренули у формулисање
предлога Локалног плана за борбу против корупције
Први приоритет је да борба против корупције у
друштву високе друштвене и институционалне дезорганизације, која је последица како транзиције тако и
„заробљености државе“, треба да почне и од локалне заједнице. Посматрајући корупцију као девијацију,
стварање антикоруптивног активизма на нижим
нивоима друштвености је вероватније чиме се лакше
и брже постижу потребне промене и резултати који
су видљиви и могу постати део позитивних пракси.
На овај начин се врши претпоставке за аутономну
државну администрацију која је сервис грађана, а не
8
њихов владар .
Друга претпоставка је став да питање борбе
против корупције није само питање политичке него
друштвене воље, те да у борбу против корупције
треба да се укључе и своју одговорност преузму све
заинтересоване стране (стакехолдери) на локалном
нивоу. Било каква редукција одговорности на политички аспект и државу смањује потенцијал за борбу
против корупције и препознавање генезе корупције у
9
једном друштву .
Веза између ове две претпоставке је чињеница
да држава даје легални оквир за борбу против ко-
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рупције, а легитимитет борби против корупције даје
друштво.
Што се тиче циљева, они се могу поделити на
опште и посебне:
Први, општи циљеви су циљеви друштвеног контекста. Реализацијом ових циљева Локални план за
борбу против корупције треба да допринесе развоју
политичког активизма грађана, непосредне демократије, децентрализацији и деконцентрацији власти,
смањењу дискриминације и антидискриминативном
активизму грађана, секуларном друштву, развоју
ефикасне, рационалне општинске/градске администрације, стварању друштва једнаке доступности
јавних ресурса и друштвеној укључености свих грађана, унапређењу комуникације и поверењу грађана
према органима локалне самоуправе.
Посебни, антикорупцијски циљеви су у функцији
изградње и унапређења антикорупцијске инфраструктуре на градском и општинском нивоу. То обухвата:
унапређење примене закона који регулишу област
борбе против корупције, мониторинг примене закона
који регулишу област борбе против корупције, стварање институционалног и нормативног оквира за
борбу против корупције на нивоу локалне самоуправе, као и локалног цивилног друштва. Једном
речју, стварању одрживог система за борбу против
корупције на локалном нивоу који треба да корупцију
учини максимално маргиналном појавом.
Стратешки циљ Локалног плана борбе против
корупције је успостављање одрживог модела борбе
против корупције, а то конкретно значи да антикорупцијска инфраструкура доприси стварању повољог
друштвеног амбијента за борбу против корупције, а
са друге стране друштвени амбијент за борбу против
корупције чини ефективном и ефикасном, а корупцију
маргиналном појавом. Тако се ствара антикорупцијски круг одрживе борбе против корупције, у којем
на путу стварања друштвеног благостања држава
даје легалне оквире за борбу против корупције, а
друштво својим поступањем легитимитет борби
против корупције.
3.1 АКЦИОНИ ПЛАН

8

Искуства најуспешнијег примера борбе против
корупције, Агенција за борбу против корупције у Хонг
Конгу, показује да реализација антикорупцијске
политке на локалном нивоу може бити идеална
прилика за реформу локалне сампуправе.
9
Сициолог Amitai Etzioni је мишљења да за разлику
од оних који се боре прптив кпрупције, они који се
баве кпрупцијом су добро опрганизовани и имају јаке
друштвене лобије као начин остваривања својих
коруптивних циљева.

Локални акциони план за борбу против корупције
се састоји од мера. Свака мера има свој назив, циљ,
садржај, претпоставке за реализацију, неопходна
средства и индикаторе напредовања. Све предложене мере су подељене у две групе. Прва група су
непосредне и односе се на развој антикорупцијске
инфраструкуре, а друга група су мере посредног
карактера и њихова реализација треба да допринесе
бољем амбијенту за борбу против корупције (Табела 1).
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Табела 1. Преглед непосредних и посредних
мера Локалног плана за борбу против корупције
Непосредне мере

Посредне мере

Годишњи извештај о
стању антикорупције

Грађанске дебате о нацртима
предлога одлука органа
локалне самоуправе и
установа које се финансирају из локалног буџета

Карта Интереса

Грађански мониторинг и
евалуација новчаних токова
на нивоу буџетских корисника

Годишња награда за
борбу против
корупције

Јавни приказ извршења
буџета локалне самоуправе

Грађански мониторинг јавних
Заштита права дувача
установа на нивоу локалне
у пиштаљке
самоуправе
Антикорупцијски
кодекс јавних
функционера и
службеника

Грађанско планирање потреба и буџетских средстава

Антикорупцијски
дијалог

Грађански мониторинг јавних
набавки

Антикорупцијски
семинар

Партијски трошковник

Превентивана евалуација
Антикорупцијски оудит запослених у органима
локалне самоуправе

Антикорупцијски
мониторинг медија

Јавни простор без партијских,
комерцијалних, верских и
других обележија који
нарушавају јавни карактер
органа локалне самоуправе и
носилаца функција у оквиру
локалне самоуправе

Извештај о спровођењу Планова
Изборни антикорупцијски
интегритета на нивоу кодекс
општине Владимирци
Известај о раду
државних органа са
републичког нивоа која
имају седиште у
Владимирцима и
јавних предузећа и
установа чији је
оснивач република у
контексту корупције и
борбе против
корупције

Регистри јавних докуманта и
информација који су
информатички прилагођени
јавним претрагама,
преузимању и анализама

Успостављање система
финансијског управљања и
контроле (FMC) у државном и
јавном сектору
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Основна мера/активност Локалног плана за борбу
против корупције је оснивање Локалног антикорупцијског форума (ЛАФ) заснованог на принципима
демократске партиципације. Ово тело представља
аутономан институционални оквир за креирање,
реализацију и праћење ефеката борбе против корупције на локалном нивоу. ЛАФ је састављен од
сталних чланова са правом гласа – представници
локалних заинтересованих страна (органи локалне
самоуправе, цивилно друштво, медији, академска
заједница и предузетници) и чланова по позиву који
имају право да учествују у расправама (представници антикорупцијских тела, домаће и међународне
организације који су посвећене борби против корупције и стручњаци за борбу против корупције). ЛАФ
примењује и прати све активности које доприносе
реализацији Локалног плана за борбу против корупције.
Циљне групе акционог плана су: органи и институције локалне самоуправе, предузећа у којима локална самоуправа има управљачка права, политичке
странке, организације цивилног друштва (невладине
организације, синдикати, професионална и струковна
удружења, коморе и удружења предузетника), медији
- независно од врсте и власништва.
ОДЕЉАК 4 ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ
ЛОКАЛНОГ ПЛАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И ПОВЕЗАНОСТ СА ДРУГИМ СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА
Локални план за борбу против корупције своје
правно упориште има у Закону о локалној самоуправи у члану 2. „Локална самоуправа је право
грађана да управљају јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално
становништво, непосредно и преко слободно изабраних представника у јединицама локалне самоуправе,
као и право и способност органа локалне самоуправе да, у границама закона, уређују послове и
управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и од интереса за локално становништво”,
и у члану 13. “Јединице локалне самоуправе сарађују
и удружују се ради остваривања заједничких циљева, планова и програма развоја, као и других
потреба од заједничког интереса и ради њиховог
остваривања могу удруживати средства и образовати заједничке органе, предузећа, установе и
друге организације и службе, у складу са законом и
статутом. … Органи јединица локалне самоуправе
могу сарађивати са невладиним организацијама,
хуманитарним организацијама и другим организацијама, у интересу јединице локалне самоуправе и
становника са свог подручја”.
Предложени Локални план за борбу против
корупције представља у садржинском смислу конкре-
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тизацију препорука из Националне стратегије за
борбу против корупције из свих поглавља која имају
садржаје који се односе на локални ниво, а посебно
Поглавље 3. Систем државне управе и територијалне аут-номије, локалне самоуправе и јавних
служби, и то: побољшање сарадње органа управе и
јавних служби у области борбе против корупције;
преиспитивање постојања дискреционих овлашћења
службеника органа управе и јавних служби; доследна
примена принципа рада државне управе: деполити10
зација , професионализација, рационализација, модернизација и отворена Влада, као и ревизија систематизација радних места у свим органима државне
управе, у складу са наведеним принципима; успостављање механизма који гарантује непристрасан,
11
објективан и аполитични одабир кадрова и њихово
унапређивање; успостављање ефикасног система
контроле и одговорности службеника органа управе
и јавних служби; заштита службеника органа управе
и јавних служби који одбију извршавање противзаконитих налога претпостављених; доношење кодекса
понашања службеника органа управе и јавних служби, уз обавезно прописивање забране коруптивног
понашања и обезбеђивање његове делотворности;
увођење правила о преласку запослених из јавног у
приватни сектор и забране искоришћавања бивше
службене позиције; успостављање механизама за
пријављивање противзаконитог и неетичког рада
државних и јавних службеника и механизама за
заштиту особа које то пријављују; увођење принципа
ротације службеника органа управе и јавних служби
на радним местима подложним корупцији и усвајање
и спровођење посебних акционих планова за борбу
против корупције у областима које су најподложније
корупцији.
ОДЕЉАК 5 МЕХАНИЗМИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
Процесом имплементације Локалног плана за
борбу против корупције ће координирати Локални
антикорупцијски форум (ЛАФ), чије оснивање представља основну меру/активност Локалног плана за
борбу против корупције. Координација подразумева
иницирање и управљење активностима у борби против корупције на локалном нивоу, затим активностима
које се одвијају између ЛАФ-а и државних антикорупцијских тела, домаћих и међународних организација
које су посвећене борби против корупције и на крају
активностима које су међународног каратера било на
нивоу региона Југоисточне Европе или Европске
уније.
Процесом мониторинга и евалуације примене
Локалног плана за борбу против корупције и пости10

Департизација је бољи израз од деполитизације

11

Непартијски или апартијски је бољи израз
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гнутих резултата ће координирати Биро за друштвена
истраживања са локалним партнерским организацијама које се биле укључене у процес доношења овог
плана. Биро за друштвена истраживања, као иницијатор покретања процеса израде Локалног плана за
борбу против корупције и као заинтересована и
непосредно укључена страна у изради истог, преузима на себе објављивање годишњег извештаја о
Стању антикорупције у градовима и општинама, као
и рангирање градова и општина које су овај документ
почеле да примењују. Наиме, предмет мерења ће
бити остварени напредак сваког града у спровођењу
Локалног плана за борбу против корупције. Извештајем би се пратиле три врсте индикатора: индикатори примене, индикатори резултата и индикатори
контекста.
Као извори за оцену ће бити коришћени подаци
које поседује ЛАФ, као и подаци које ће Биро за
друштвена истраживања прикупити током за ту сврху
организованог истраживања.

Број 15

НАЗИВ
АКТИВНОСТИ

Формирање
Локалног
антикорупцијског
форума (у даљем
тексту ЛАФ)
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ЦИЉ АКТИВНОСТИ

• Стварање
институционалног
оквира за борбу
против корупције на
локалном нивоу на
принципима демократске партиципације за
потребе остваривања
Локалног плана за
борбу против
корупције

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
• Формирање тела састављаног од
сталних чланова (представници локалне
самоуправе, цивилног друштва, медија,
предузетника, добитници годишњих
награда за борбу против и чланова по
позиву (стручњака, међународних
организација и домаћих организација
цивилног друштва које се баве
антикорупцијом)
• Стални чланови ЛАФ-а, у оргиналном
саставу, су чланови Радне групе за
израду Локланог плана за борбу против
корупције у општини Владимирци

ПРЕТПОСТАВКЕ/
ПРОМЕНЕ

НЕОПХОДНА
СРЕДСТВА

• Простор за
рад
• Усвојен локални
план за борбу
против корупције од
стране скупштине
града/општине

• Текући
канцеларијски
трошкови,
трошкови
умножавања
материјала
• Локални
координатор

• Консултативно присуство грађана који
се обрате ЛАФ-у са жељом да допринесу
борби против корупције у Владимирцима

Годишњи
извештај о стању
антикорупције и
стању корупције

• Иницирање консултаитвног процеса о
унапређењу борбе
против корупције на
локалном нивоу

• Израда годишњег извештаја од стане
ЛАФ-а који садржи анализу антикорупцијске инфраструктуре на:
o Институционалном нивоу
o Нормативном нивоу
o Активистичком нивоу
• Представљање у локалној скупштини,
на Интернет презентацији локалне
самоуправе и у локалним медијма

ИНДИКАТОРИ
НАПРЕДОВАЊА ТОКОМ
ПРВЕ ГОДИНЕ
• Одржана конститутивна
седница у првој половини
године
• Усвојен Пословник о
раду у року од месец дана
од одржавања конститутивне седнице
• Усвојен Кодекс
понашања чланова ЛАФ-а у
року од два месеца од
одржав ња конститутивне
седнице
• Усвојен годишњи план
рада
• Обезбеђени материјални и технички услови рада

• Доношење стратешког документа о
раду ЛАФ-а
• Евалуација ефикасности и ефективности
борбе против корупције на локалном
нивоу
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• Усвојен план
мониторинга и
евалуације (у
даљем тексту М&Е
антикорупцијских
мера
• Сарадња са
препознатим
циљним групама и
институцијама које
су предмет М&Е

• Трошкови
организације
М&Е
• Трошкови
израде извештаја М&Е

• Дефинисана методологија М&Е
• Реализован и презентован Извештај о стању
антикорупције
• Усвајање годишњег
извештаја о стању антикорупције у граду/општини
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НАЗИВ
АКТИВНОСТИ

Карта Интереса

НАЗИВ
АКТИВНОСТИ
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ЦИЉ АКТИВНОСТИ
• Мапирање коруптивних ризика код јавних
функционера и службеника на локалном
нивоу, чланова управних и надзорних тела
у организацијама цивилног друштва, чланова
управних и надзорних
тела у установама које
се финансирају из буџета локалне самоуправе,
чланова управних и
надзорних тела у медијима који се финансирају из буџета локалне
самоуправе

ЦИЉ АКТИВНОСТИ
• Промоција
антикоруптивног
активизма на нивоу
локалне заједнице

Годишња награда
за борбу против
корупције

• Јачање интегритета бораца против
корупције
• Подизање свести
грађана о потреби борбе против корупције

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

ПРЕТПОСТАВКЕ/
ПРОМЕНЕ

• Сваки обвезник би по свом избору
требало да достави прописане податке у
Базу која би била у надлежности ЛАФ-а
• ЛАФ би гарантовао заштиту података
у скаду са важећим законима и
превасходно би их користио за интерне
анализе

• Спремност
циље групе да
попуни анкету

• Израда правилника о прикупљању,
архивирању и коришћењу података из
Карте Интереса

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
• Награду додељује ЛАФ у виду признања у категорији:
o Орган локалне самоуправе/функционер/службеник локалне самоуправе
o Организација цивилног друштва
o Новинар
o Припадник професије
o Грађанин/група грађана
• Добитник награде уколико жели, постаје члан ЛАФ-а

НЕОПХОДНА
СРЕДСТВА

• Израда софтвера од стране
информатичке
службе града
• Унос и обрада
података

ПРЕТПОСТАВКЕ/
ПРОМЕНЕ

НЕОПХОДНА
СРЕДСТВА

• Дефинисани
кри-теријуми за
избор добитника
награде од стране
ЛАФ-а

• У оквиру средстава за рад
ЛАФ-а

Број 15

НДИКАТОРИ
НАПРЕДОВАЊА ТОКОМ
ПРВЕ ГОДИНЕ

• Формирана Карта
личних интереса
• Број јавних фукционера
и службеника који су
доставили податке
• Усвојен правилник о
прикупљању, архивирању
и коришћењу података из
Карте Интереса

ИНДИКАТОРИ
НАПРЕДОВАЊА ТОКОМ
ПРВЕ ГОДИНЕ

• Реализована процедура избора добитника
награде

Број 15
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• Одлуку доносе гласањем сви чланови ЛАФ-а

Заштита права
дувача у
пиштаљке

НАЗИВ
АКТИВНОСТИ

Антикорупцијски
кодекс Уба

НАЗИВ
АКТИВНОСТИ

Антикорупцијски
дијалог

• Системска
подршка борцима
против корупције,
жртвама корупције и
дуваћима у пиштаљке
на локалном нивоу

ЦИЉ АКТИВНОСТИ
• Развој антикорупцијске културе код органа
локалне самоуправе,
цивилног друштва и
предузетничког
сектора
• Развој антикоруптивног активизма код
органа локалне самоуправе, цивилног друштва и предузетничког
сектора

ЦИЉ АКТИВНОСТИ
• Унапређење
антикорупцијског
активизма на локалном нивоу

• У оквиру активности ЛАФ-а формирати Клуб бораца против корупције, који
би пружао подршку борцима против
корупције, жртвама корупције и
дувачима у пиштаљке на локалном
нивоу

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

• Израда Антикорупцијског кодекса
Владимираца кроз консултативни
процес који координира ЛАФ Анализа
постојећих кодекса и анализа примене
• Усвајање и примена Антикорупцијског кодекса Владимираца
• Анализа постојећих кодекса и анализа
примене
• Формирање тима за праћење примене
Антикорупцијског кодекса у оквиру ЛАФ-а

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
• На локалној телевизији се организују
расправе из области борбе против корупције у којима се разматра неки од евентуалних
случајева корупције и дефинисало решење

• Сарадња са
Заштитником
грађана
• Сарадња са
професионалним
удружењима и
медијима

ПРЕТПОСТАВКЕ/
ПРОМЕНЕ

• У оквиру
средстава за рад
ЛАФ-а

НЕОПХОДНА
СРЕДСТВА

• Политичка
воља
• Спремност
цивилног друштва
да учествује у
процесу израде
Антикорупцијског
кодекса Уба

• У оквиру средстава за рад
ЛАФ-а

ПРЕТПОСТАВКЕ/
ПРОМЕНЕ

НЕОПХОДНА
СРЕДСТВА

• Политичка
воља
• Подршка
локалнихмедија

• Број пружених услуга
подршке по категоријама:
правна, медијска и
експертска
• Број грађана који су
затражили подршку по
категоријама: правна,
медијскаи експертска
ИНДИКАТОРИ
НАПРЕДОВАЊА ТОКОМ
ПРВЕ ГОДИНЕ

• Усвојен Антикорупцијски кодекс
• Формиран тим за праћење примене Антикорупцијског кодекса у оквиру
ЛАФ-а

ИНДИКАТОРИ
НАПРЕДОВАЊА ТОКОМ
ПРВЕ ГОДИНЕ
• Број емисија

• Нема

• Број иницираних или/и
решених проблема сегметираних по темама
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• Промоција и развој
дијалога као средства
борбе против корупције на локалном
нивоу

Антикорупцијски
семинар

• Едукација јавних
функционера и службеника на локалном
нивоу, чланова управних и надзорних тела
у организацијама цивилног друштва, чланова
управних и надзорних
тела у установама које
се финансирају из буџета локалне самоуправе,
чланова управних и
надзорних тела у медијима који се финансирају из буџета
локалне самоуправе

НАЗИВ
АКТИВНОСТИ

ЦИЉ АКТИВНОСТИ

Антикорупцијски
оудит

• Годишње мерење
коруптивног ризика на
нивоу институција
локалне самоуправе,
организација цивилног
друштва, медија и
политичких странака и
предузећа

• Учесници су заинтересовани грађани,
представници цивилног друштва и
представници локалне самоуправе уз
учешће грађана-гледалаца.

• Формирање Антикорупцијске библиотеке у оквиру локалне самоуправе
• Одржавање едукативних семинара
за циљне групе у организацији ЛАФ-а

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
• Онлине анкете на репрезентативном
узорку јавних функционера и службеника,
односно представника институција локалне самоуправе, организација цивилног
друштва, медија и политичких странака
и предузећа
• Реализација фокус група са представницима запослених у органима локалне
самоуправе

Број 15

• Спремност
грађана да партиципирају у дијалогу
• Обезбеђивање
медијског простора
у медијима

• Формирана Антикорупцијска библиотека
• Спремности и
заинтересованост
циљних група

• У оквиру
средстава за рад
ЛАФ-а

• Број радионица
• Број одржаних семинара
• Број учесника семинара

ПРЕТПОСТАВКЕ/
ПРОМЕНЕ

• Успостављења
сарадња
• Постојање
интереса код
циљних група

НЕОПХОДНА
СРЕДСТВА

• Трошкови
истраживања

ИНДИКАТОРИ
НАПРЕДОВАЊА
ТОКОМ ПРВЕ ГОДИНЕ

• Реализовано истраживање
• Објављен Годишњи
извештај

Број 15
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• Анализа статута и организационих
схема институција локалне самоуправе,
организа-ција цивилног друштва, медија
и политичких странака и предузећа
Антикорупцијски
мониторинг
медија

• Унапређење
квалитета извешта-вања медија о корупцији и
борби против корупције
на локалном нивоу

НАЗИВ
АКТИВНОСТИ

ЦИЉ АКТИВНОСТИ

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

Грађанске
расправе о
нацртима
предлога одлука
органа локалне
самоуправе и
установа које се
финансирају из
буџета локалне
самоуправе

• Јачање утицаја
грађана на креирање
јавних политика
• Изградња поверења у јавни сектор
кроз унапређење
комуникације грађана
и локалне самоуправе
• Унапређења
примене начела непосредне демократије у
процесима одлучивања

• Пре доношења одлуке, а у складу са
Законом о слободном приступу инфомацијама од јавног значаја, органи локалне
самоуправе су у обавези да аутоматски
доставе ЛАФ- у садржај документа који
је предмет одлучивања
• На основу информација о процесу
иницирања и креирања одлуке, као и
значаја за на борбу против корупције
ЛАФ ће организовати јавну расправу
кроз:
o Онлине анкете
o Стручне дискусионе групе
o ТВ емисије

НАЗИВ
АКТИВНОСТИ

ЦИЉ АКТИВНОСТИ

Јавни простор
без партијских,
рекламно-

• Изградња поверења у јавни сектор
кроз унапређење

• Успостављена
сарадња ЛАФ-а и
медија на локалном
и републичком
нивоу

Трошкови пресс
клипинг-а

ПРЕТПОСТАВКЕ/
ПРОМЕНЕ

НЕОПХОДНА
СРЕДСТВА

ИНДИКАТОРИ
НАПРЕДОВАЊА ТОКОМ
ПРВЕ ГОДИНЕ

• Политичка воља

• У оквиру
средстава за рад
ЛАФ-а

• Број нацрта пре-длога
одлука органа локалне самоуправе и установа које
се финансирају из локалног
буџета који су предмат
грађанске расправе
• Број и врста учесника у
грађанским расправама
• Број и врста предложених и усвојених промена у
усвојеним одлукама органа локалне самоуправе и
установа које се финансирају из буџета локалне
самоуправе

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

ПРЕТПОСТАВКЕ/
ПРОМЕНЕ

НЕОПХОДНА
СРЕДСТВА

ИНДИКАТОРИ
НАПРЕДОВАЊА ТОКОМ
ПРВЕ ГОДИНЕ

• Уклањање свих обележија у просторијама, односно функционера и службеника која су:

• Политичка воља

• Мониторинг извештавања медија о
корупцији на нивоу града/општине
• Израда Годишњег извештаја о
извешта-вању медија од стране ЛАФ-а

• Нема

• Представљен Годишњи
извештај о извештавању
медија о корупцији на
локалном нивоу

• Усвојена одлуке о уклањању обележја која су
партијског, комерцијалног
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комерцијалних и
верских
обележја
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комуикације са грађанима и организацијама
цивилног друштва
• Развој интегритета
јавних функционера
службеника на локалном нивоу
• Департизација
јавног сектора

Грађанско
посматрање
јавних набавки

Партијски
трошковник

НАЗИВ
АКТИВНОСТИ

Јавни приказ
извршења буџета
локалне
самоуправе

o Партијског карактера

Број 15

или верског карактера која
су у јавним просто-рима

o Рекламног (комерцијалног) карактера

• Успостављен мониторинг примене за који је
задужен ЛАФ

o Верског карактера
• Дефинисање методологије мониторинга примене одлуке о уклањању
обележја која су партијског, комерцијалног или верског карактера која су у
јавним просторима

• Повећање транспарентности и мониторинг реализације
јавних набавки

• Представници ЛАФ-а посматрају
реализацију јавних набавки на локалном
нивоу у погледу испуњења уговорних
обавеза и квалитета набављених
роба/услуга. Ово се у првом реду односи
на праћење квалитета, рокова, промена
услова кроз анексе уговора.

• Сарадња са
стручњацима и
струковним удружењима која делују
на локалном или
регионалном нивоу

• Трошкови
експертиза

• Годишњи извештај о
реализацији јавних набавки

• Унапређење
транспарентности
финансирања
политичких странака
на локалном нивоу

• Свака странка је у обавези да једном
квартално ЛАФ-у преда извештај о
активностима и ангаживаним ресурсима
који су спроведени

• Политичка
воља Израда
формата за
извештавање

• У оквиру
средстава за рад
ЛАФ-а

• Број странака које су
предале партијске
трошковнике

ЦИЉ АКТИВНОСТИ

• Изградња поверења у јавни сектор
кроз унапређење
комуникације

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
• Представник органа локалне самоуправе у чијој надлежности је буџет локалне самоуправе квартално презентује, а
у случају ребаланса и чешће, да прикаже
извршење буџета локалне самоуправе у
емисији на локалној ТВ и на Интернет
презентацији локалне самоуправе

ПРЕТПОСТАВКЕ/
ПРОМЕНЕ

НЕОПХОДНА
СРЕДСТВА

ИНДИКАТОРИ
НАПРЕДОВАЊА ТОКОМ
ПРВЕ ГОДИНЕ

• Политичка
воља
• Сарадања са
локалним медијима који се финансирају из локалне
самоуправе

• У оквиру
средстава за рад
ЛАФ-а

• Број презентација
• Број предлога и
сугестија грађана

Број 15
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• Обезбеђивање
медијског простора
у медијима
• Обезбеђивање присуства представника грађана,
• Број Грађанских посматрача

• Грађанских посматрача, на седницама управних и надзорних одбора/тела/установа које се финансирају из
средстава локалног буџета
• Повећање учешћа
грађана у креирању
јавних политика
Грађанско
посматрање
јавних установа
на нивоу локалне
самоуправе

• Изградња поверења у јавни сектор кроз
унапређење комуникације са грађанима и
органи-зација цивилног друштва
• Унапређење примене начела непосредне
демократије у процесима одлучивања

• Редовност Грађанских
посматрача на седницама
управних и надзорних
одбора и/установа

• Обезбеђивање присуства представника грађана,
• Грађанских посматрача на седницама
месних заједница (где постоје самодоприноси)
• Грађански посматрач има право
дискусије, али без права гласа
• ЛАФ регулише правилником избор
Грађанског посматрача
• Представник грађана има право
дискусије, али без права гласа
• Представника именује ЛАФ, док би
права и обавезе би биле регулисане
правним актом ЛАФ-а
• У случају да не постоји могућност да
се из матичног града ангажује Грађански
посматрач, он би био ангажован из
другог града/општине у којем постоји
ЛАФ
• Израда правилника о понашању
Грађанских посматрача од стране ЛАФ-а

• Политичка воља
• Измене релевантних правилника и
статута јавних предузећа и установа
које се финансирају из средстава
буџета локалне
самоуправе

• У оквиру
средстав а за рад
ЛАФ-а
• Трошков и
едукације

• Редовност Грађанских
посматрача на седницама
управних и надзорних
одбора и установа и на
седницама месних заједница
• Број институција које су
прихватиле Грађанске
посматраче
• Усвојене измене релевантних правилника/статута јавних предузећа и
установа на локалном
нивоу
• Усвојен Правилник о
понашању Грађанских
посматрача од стране
ЛАФ-а
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ЦИЉ АКТИВНОСТИ

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

ПРЕТПОСТАВКЕ/
ПРОМЕНЕ

НЕОПХОДНА
СРЕДСТВА

Број 15

ИНДИКАТОРИ
НАПРЕДОВАЊА ТОКОМ
ПРВЕ ГОДИНЕ

• Спречавање коруптивних активности у
предизборном периоду
Изборни
антикорупцијски
кодекс

• Промоција антикоруптивних понашања
у предизборном и
изборном процесу

• Израда Изборног антикорупијског
кодекса кроз консултативни процес
вођен од стране ЛАФ-а

• Политичка
воља политичких
странака

• У оквиру средстава за рад
ЛАФ-а

• Усвојен Изборни
антикорупцијски кодекс

• Јачање интегритета и учесника у
предизборном и
изборном процесу

Назив активности

Успостављање
система
финансијског
управљања и
контроле (ФМЦ) у
државном и
јавном сектору

Циљ активности

• Коришћење јавних
средства за реализацију постављених
циљева у складу са пословним процедурама
и планом активности;
• Израда и спровођење стратешких и
других планова као и
програма за остваривање општих и посебних циљева институције

Садржај активности

• Израда модела пословних процедура
и стратегије управљања ризиком у
јавним предузећима;
• Истицање пословних, финансијских и
планова јавних набавки као и извештаја
о извршењу путем wеб презентације или
огласне табле у институцији;
• -Анализа усклађености доношења
пословних одлука у складу са законом и
интерним актима;

Претпоставке
/промене

Неопходна
средства

• Јача контрола коришћења јавних средстава и
усвојене пословне процедуре и стратегија
управљања ризиком;

• преиспитивање
и сужавање дискреционих права
руководиоца ЈП;
• Контрола степена испуњености
планова рада
институције од
стране грађана;
• доследна примена принципа
рада државне
управе;

Индикатори промена
током прве године

• Трошкови

• Јавни увид у реализацију пословних, финансијских и планова јавних
набавки;
- Ефикаснији систем
доноше-ња одлука и рада
државне управе у складу са
Законом и интерним актима;
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• Руководиоци корисника јавних средстава
сносе пуну одговорност за финансијске,
управљачке и програмске надлежности које
су им делегиране

Успостављање
независне
јединице интерне
ревизије (ИР) у
јавном сектору

Назив
активности
Известај о раду
државних органа
са републичког

• Стварање услова
за успостављање и независан рад јединице
за Интерну ревизију;
• Савети руководиоцима у јавном сектору
о ефективности управљања ризиком, адекватности и ефективности интерних контрола
и процена процеса
управљања јавном
институцијом;
• Процена и праћење
система финансијског
управљања и контроле, тј. ревидирање свих
функција и процеса пословања и успостављених интерних контрола,
проверу примене закона и ревизија начина
рада;

• Израда повеље, методологије и етичког кодекса интерне ревизије;
• Израда стратешког, годишњег и појединачног плана интерне ревизије;
• Израда појединачних и годишњих
извештаја о извршеној интерној
ревизији;

• Усвајање повеље, методологије и
етичког кодекса
интерне ревизије;
• Усвајање стратешког, годишњег
и појединачног
плана интерне
ревизије;
• Поступање по
препорукама интерне ревизије из
појединачних и
годишњих извештаја о извршеној
интерној ревизији;

Циљ активности

Садржај активности

Претпоставке/про
мене

• Израда извештаја од стране чланова
ЛАФ-а

• Постојање и приступачност релеватним документима

• Мониторинг утицаја републичког
нивоа на стање

• Трошкови

Неопходна
средства

• -Независна јединица за
Интерну ревизију;
• -Усвајање аката интерне ревизије којим се
дефинише њен статус,
надлежност, овлашћења и
положај;
• Ефикаснији систем
праћења и оцене рада
државне управе у складу
са Законом и интерним
актима;

Индикатори промена
токомпрве године
• Урађен извештај
једном у две године по
субјекту мониторинга
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нивоа која имају
седиште у Владимирцима и јавних
предузећа и установа чији је оснивач република у
контексту
корупци-је и
борбе против
корупције

корупције и борбе
против кору-пције, као
и укључива-ње
репбличких
институција/органа и
установа у борбу
против корупције у
Владимирцима

Назив активности

Циљ активности

Регистри јавних
докумената и
информација који
су информатички
прилагођени
јавним претрагама,
преузимању и
анализа

• Транспареност
рада органа локалне
самоуправе и стварње
услова за унапређење
проактивног приступа
у истрагама злоупотреба.

НАЗИВ
АКТИВНОСТИ

ЦИЉ АКТИВНОСТИ

Увођење
програмског/
пројектног
финансирања
удружења
грађана

• Дефинисање критеријума и процедура
за финансирање
удру-жења грађана из
буџета општине
Владимирци

Број 15

Релеватна методологија која је уређена у сарадњи са
стручњацима

Садржај активности

• Формирање регистара

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
• Утврђивање система за програмско
финансирање (начин избора Комисије за
одлучивање о пројектним предлозима,
правилник о раду комисије, рокови за
расписивање конкурса)
• Утврђивање критеријума за конкурс за
пројекте удружења грађана; утврђивање

Претпоставке
/промене

Неопходна
средства

• Постојање и
при-ступачност
релеватним документима уз поштовање релеватних
закона
• Релеватна методологија која је
уређена у сарадњи
са стручњацима

ПРЕТПОСТАВКЕ/П
РОМЕНЕ

• Одлука о програмском финансирању удружења
грађана донета од
стране надлежног
органа

Индикатори промена
током прве године

• Број формираних
регистара

НЕОПХОДНА
СРЕДСТВА

• Материјални
трошкови

ИНДИКАТОРИ
НАПРЕДОВАЊА ТОКОМ
ПРВЕ ГОДИНЕ
• Правилник о раду
Комисије, записници са
састанака Комисије
• Критеријуми и процедуре са Конкурса
• Ранг листа бодовања
пристиглих пројеката на
Конкурс
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• Извештаји о
резултатима пројеката

листе приоритетних области и система
бодовања (оцењивања) пројекта
• Дефинисање процедуре за
програмско и финансијско извештавање
о резултатима пројеката који су
подржани средствима из буџета
• Дефинисање система евалуације –
мерења резултата пројеката који су
добили средства из буџета
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Члан 4.

На основу члана 2, 3. став 1. и члана 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11и 104/16), члана 20. став 1. тачка 5. и члана
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 и 101/16) и члана 47. став 1. тачка 7) Статута Општине Владимирци („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“, број 4/14-пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној 22.06.2017. године, донела је

Остале одредбе Одлуке о комуналним делатностима остају непроењене.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 352-14/17-I, од: 22.06.2017. год.

ОДЛУКУ
О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

Члан 1.
У Одлуци о комуналним делатностима („Службени лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 24/12, 32/16 и 10/17), у
члану 2. став 1. брише се тачка 10.
Члан 2.
У члану 4. став 1. брише се зарез и речи: „и 10.“
Члан 3.
После члана 145. бришу се поднаслов „ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ БАЗЕНА И
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊИМА“ и чланови 146, 147, 148. и 149.

009
На основу члана 18. став 6, члана22. и члана 27. став 10. Закона о јавној
својини (,,Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013,105/2014,104/2016др.закон и 108/2016), члана 47. став 1.тачка 21) Статута општине
Владимирци (,,Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева“, бр. 4/14-пречишћен текст и 15/15), члана 3.став 2. и став 3.
Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине
Владимирци (,,Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци
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и Коцељева“, бр. 22/13), Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној 22.06.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА
НЕПОКРЕТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
,,СУНЦОКРЕТИ” ВЛАДИМИРЦИ
I
ПРЕНОСИ СЕ право коришћења Предшколској ус
танови „Сунцокрети“ Владимирци са седиштем у
Владимирцима, Светог Саве бр.74, на непокретности
у јавној својини општине Владимирци, уписаној у
лист непокретности бр. 1909 К.О. Јаловик, објекат
осталог образовања-зграда дечијег вртића број 5 и
део катастарска парцеле бр.1700 КО Јаловик, на
којој се исти налази у површини од 0.00.74ха.
II
Право коришћења на непокретности из тачке I
ове Одлуке преноси се без накнаде, ради обављања
делатности Предшколске установе „Сунцокрети“
Владимирци, у складу са актом о оснивању установе.
III
Предшколска установа „Сунцокрети“ Владимирци
има право да непокретност из тачке I ове Одлуке
држи и користи у складу са њеном наменом и природом, као и да управља истом у складу са законом
којим се уређује јавна својина.
IV
Право коришћења на непокретностима у својини
општине престаје у случају њиховог отуђења из јавне
својине општине, на основу одлуке надлежног органа,
независно од воље носиоца права коришћења на
тим непокретностима, као и у другим случајевима
утврђеним законом.
V
На основу ове Одлуке извршиће се упис права
коришћења Предшколске установе „Сунцокрети“
Владимирци из тачке I ове Одлуке у јавне књиге о
евиденцији непокретности и правима на њима.
VI
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 46-7/17-I, од: 22.06.2017. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

Број 15
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Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Број: 361-25/17-I
22.06.2017. године
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 14. став 3,члана 18. став 6. и 27.
став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник
РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон и
108/16), члана 47. став 1. тачка 21) Статута општине
Владимирци („Службени лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14-пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној дана 22.06.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ВЛАДИМИРЦИ
I ВРШИ СЕ ПРЕНОС ПРАВА коришћења без
накнаде, пословног простора (једне канцеларије) у
пословној згради старог катастра, у улици Светог
Саве 34 у Владимирцима, изграђеној на кат. парцели
бр. 277 у КО Владимирци, ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ВЛАДИМИРЦИ, са седиштем у Владимирцима, у
ул. Светог Саве бр. 34.
II Центар за социјални рад Владимирци из тачке I
ове Одлуке има право да непокретност држи и користи у складу са природом и наменом исте, као и да
управља истом у складу са законом којим се уређује
јавна својина.
III Право коришћења на непокретностима у својини општине престаје у случају њиховог отуђења из
јавне својине општине, на основу одлуке надлежног
органа, независно од воље носиоца права коришћења на тим непокретностима, као и у другим случајевима утврђеним законом.
IV Центар за социјални рад Владимирци из тачке
I ове Одлуке може своје право коришћења на непокретности на којој јој је право коришћења пренето,
уписати у јавне књиге о евиденцији непокретности и
правима на њима у складу са законом.
V Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Сл. листу града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“.
Образложење
Центар за социјални рад Владимирци доставио је
захтев за пренос права коришћења на непокретности
описаној у тачки I ове Одлуке, у јавној својини општине Владимирци. У захтеву се истиче да су, у складу
са правилима стручног рада који захтева да у једној
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канцеларији седи један а највише два стручна радника,
Центру за социјални рад Владимирци потребне
канцеларије.
Доношењем одлуке о преносу права коришћења
стварају се услови за упис права коришћења на
предметној непокретности у јавној својини општине у
корист Центра за социјални рад Владимирци.
Чланом 14. ставом 3. Закона о јавној својини („Сл.
гласник РС“, бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон
и 108/16), прописано је да Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
могу установама чији су оснивачи преносити право
коришћења на стварима на којима имају право јавне
својине. Чланом 47. став 1. тачка 21) Статута општине Владимирци („Службени лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.
4/14-пречишћен текст и 15/15)одређено је да скупштина општине у складу са законом одлучујео
преносу права коришћења на стварима у јавној
својини месним заједницама, установама, агенцијама
и другим организацијама чији је оснивач општина.
Установе и јавне агенције и друге организације
(укључујући и Народну банку Србије) чији је оснивач
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, које немају статус државног
органа и организације, органа аутономне покрајине,
односно органа јединице локалне самоуправе или
јавног предузећа, односно друштва капитала, имају
право коришћења на непокретним и покретним стварима у јавној својини које су им пренете на коришћење, сагласно одредбама члана 18. став 6. Закона
о јавној својини.
Одредбама члана 24. став 1. Закона о јавној својини прописано је да носиоци права коришћења
управљају покретним и непокретним стварима у јавној својини које користе, а одредбама става 2. истог
члана утврђено је да управљање стварима у јавној
својини, јесте њихово одржавање, обнављање и унапређивање, као и извршавање законских и других
обавеза у вези са тим стварима, ако за одређени
случај права коришћења, односно коришћења законом није нешто друго прописано.
На основу наведеног, донета је одлука као у
диспозитиву.

Страна 129

Статута општине Владимирци (,,Сл. Лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“,
бр. 4/14- пречишћен текст и 15/15) Скупштина
општине Владимирци на седници одржаној дана
22.06.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ
ИЗВЕШТАЈА
Члан 1.
Усваја се почетни ликвидаицони извештај Јавним
предузећем ,,Дирекција за грађивнско земљиште,
путеве и изградњу општине Владимирци“ ЈП Владимирци – У ЛИКВИДАЦИЈИ из Владимираца, улица
Св. Саве 28, 15225 Владимирци, уписаним у Регистар
привредних субјеката Агенције за привредне регистре, матични број 17302043 ПИБ 101403631
сачињен од стране ликвидационог управника дана
11.05.2017. године са стањем на дан 30.11.2016.
године.
Члан 2.
Општина Владимирци, као оснивач преузима
имовину и обавезе,,Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Владимирци“ ЈП
Владимирци – у ликвидацији. Исплата признатих
потраживања биће извршена од стране Општине
Владимирци у складу са чланом 12. Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног предузећа предузећа
,,Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и
изградњу општине Владимирци“ ЈП Владимирци – бр
Одлуке 023-18/16-I донете од стране Скупштине
општине Владимирци на седници одржаној дана
30.11.2016. године.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 023-7/17-I, од: 22.06.2017. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

012
011
На основу одредбе члана 536. став5. Закона о
привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011,
99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), у вези члана
76. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 47. став 1 тачка 7)

На основу члана 69. став 1. тачка 1) Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
15/16), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и
101/16) и члана 47. став 1. тачка 10) Статута општине
Владимирци („Сл. лист општина Богатић, Владимирци,
Коцељева и Шабац“, бр. 4/14-пречишћен текст и
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15/15), Скупштина општине Владимирци, на седници
одржаној 22.06.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут ЈКП „Извор“,
Владимирци, бр. 465, који је донео Надзорни одбор
на седници одржаној дана 26.04.2017.године.
II Решење доставити: ЈКП „Извор“ Владимирци,
у скупштински материјал и архиви.
III Решење објавити у „Сл. листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 110-10/17-I, од: 22.06.2017. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

Број 15

Чланом 37. став 2. Закона о култури прописано је
да вршилац дужности директора може обављати ту
функцију најдуже једну годину, а ставом 4. наведеног
члана да вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора.
Како је одредбама члана 39. став 1. Закона о
култури прописано да дужност директора установе
престаје истеком мандата и разрешењем, одлучено
је као у диспозитиву решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Шапцу у
року од 60 дана од дана пријема овог решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Дејану Илићу,
2. Библиотеци „Диша Атић“ Владимирци,
3. У списе предмета.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

013
Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-41/17-I
22.06.2017. године
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 37. став 2. и члана 39. став 1.
Закона о култури („Сл. гласник РС“, број 72/09, 13/16
и 30/16), члана 18. став 1. Закона о јавним службама
(„Сл. гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05,
83/05 и 83/14), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 и 101/16) и члана 47. став 1. тачка 10) Статута
Општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, број
4/14 – пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине
Владимирци, на седници одржаној 22.06.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА В.Д. ДИРЕКТОРА
БИБЛИОТЕКЕ „ДИША АТИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ
I Дејану Илићу, професору разредне наставе из
Владимираца, престаје мандат в.д. директора Библиотеке „Диша Атић“ Владимирци због истека мандата,
дана 24.06.2017.године.
II Решење објавити у „Сл. листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
Образложењe
Скупштина општине Владимирци, на седници
одржаној 24.06.2016. године, именовала је Дејана
Илића из Владимираца за в.д. директора Библиотеке
„Диша Атић“ Владимирци, почев од 25.06.2016. године.

014
Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-38/17-I
22.06.2017. године
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 34. став 2. и члана 35. Закона о
култури („Сл. гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16),
члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Сл.
гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и
83/14), члана 17. став 5. Закона о библиотечкоинформационој делатности („Сл. гласник РС“, бр.
52/11), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и
101/16) и члана 47. став 1. тачка 10) Статута Општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 4/14 – пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној 22.06.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ
„ДИША АТИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ
I ИМЕНУЈЕ СЕ Јасмина Којичић, дипл. географ из
Владимираца, за директора Библиотеке „Диша Атић“
Владимирци, почев од 25.06.2017.године.
II Директор Библиотеке „Диша Атић“ Владимирци
именује се на период од 4 године.
III Решење објавити у „Сл. листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
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Образложењe
Управни одбор Библиотеке „Диша Атић“ Владимирци у Владимирцима, дана 07.06.2017. године
доставио је Скупштини општине Владимирци Записник са седнице Управног одбора Библиотеке,
одржане 05.06.2017.године. У Записнику је наведено
да је након разговора са кандидатима за директора
Библиотеке, Управни одбор констатовао следеће:
- Кандидат Милан Мијатовић из Јаловика, професор народне одбране, поседује диплому о завршеном VII степену стручне спреме, радник Библиотеке
„Диша Атић“ у Владимирцима, на радном месту
библиотекар, испуњава све услове, у складу са законом, за обављање послова директора Библиотеке;
- Кандидат Јасмина Којичић из Владимираца,
професор географије, поседује диплому о завршеном VII степену стручне спреме, радник Библиотеке
„Диша Атић“ у Владимирцима, на радном месту
библиотекар, испуњава све услове, у складу са законом, за обављање дужности директора Библиотеке.
Такође, у Записнику је наведено да Управни одбор
Библиотеке „Диша Атић“ Владимирци доставља
оснивачу, Скупштини општине Владимирци, равноправно, оба кандидата, на даљи поступак именовања директора Библиотеке, у складу са Законом.
Одредбама члана 35. став 9. Закона о култури
прописано је да оснивач именује директора установе
са Листе.
Комисија за кадровска, административна питања, радне односе, признања и награде, на седници
одржаној 16.06.2017.године, утврдила је предлог да
се за директора Библиотеке именује Јасмина Којичић,
дипл. географ из Владимирци.
Сагласно одредбама члана 17. став 5. Закона о
библиотечко- информационој делатности на именовање директора Библиотеке, директор Матичне
Библиотеке у Шапцу, дана 19.06.2017. године, доставила је писмену сагласност да се Јасмина Којичић,
дипл. географ из Владимираца именује за директора
Библиотеке „Диша Атић“ Владимирци.
Скупштина општине Владимирци, на седници
одржаној 22.06.2017. године, већином гласова присутних одборника, донела је одлуку да се за директора
Библиотеке „Диша Атић“ Владимирци именује Јасмина
Којичић из Владимираца.
Сходно изнетом, одлучено је као у диспозитиву
решења.
Упутство о правном средству: Против овог
решења може се поднети тужба Вишем суду у Шапцу
у року од 60 дана од дана пријема овог решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Именованој,
2. Библиотеци „Диша Атић“ Владимирци,
3. У списе предмета.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и 101/16),
члана 47. Статута општине Владимирци („Сл. лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“, бр. 4/14 – пречишћен текст и 15/15) и
члана 6. Одлуке о празницима и признањима Општине Владимирци („Сл. лист општина Богатић, Владимирци, Коцељева и Шабац“, бр. 13/06), Скупштина
општине Владимирци, на седници одржаној
22.06.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ОПШТИНЕ И СЛАВЕ
ОПШТИНЕ
I У Организациони одбор за обележавање Дана
Општине и Славе Општине Владимирци именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА
Милинковић
Владимирци

Милорад,

Председник

општине

ЗА ЧЛАНОВЕ
1. Ристивојевић Зоран, парох Српске православне цркве у Владимирцима
2. Драган Симеуновић, председник Скупштине
општине Владимирци
3. Маријан Мијаиловић, заменик Председника
општине Владимирци
4. Владан Милошевић, помоћник Председника
општине Владимирци
5. Јасмина Којичић, запослена у Библиотеци
„Диша Атић“ Владимирци
6. Момчило Миљковац из села Владимирци
7. Милоје Миљковац, запослен у Општинској
управи општине Владимирци
8. Миољуб Павличевић, запослен у Општинској
управи општине Владимирци
9. Јевтић Дејан из Матијевца
II Задатак Организациног одбора је да се стара
о обележавању Дана Општине и Славе Општине.
III Решење доставити: именованим, Одељењу за
послове органа општине, општу управу и заједничке
послове.
IV Решење објавити у „Сл. листу града Шапца
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-42/17-I, од: 22.06.2017. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.
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Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-44/17-I
22.06.2017. године
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 32. став 1. тачкa 9) Закона о
локалној самоуправи (,,Сл. гласник Републике Србије“,
број 129/07 и 83/14), члана 46. став 1. Закона о
јавним предузећима (,,Сл. гласник РС“, броj 15/16) и
члана 47. став 1. тачка 10) Статута општине Владимирци (,,Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 – пречишћен
текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци, на
седници одржаној дана 22.06.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦУ ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ
I Горану Зарићу, специјалисти инжењеру организационих наука из Белотића, престаје мандат вршиоца
дужности директора ЈКП „Извор“ Владимирци, због
истека периода на који је именован, даном ступања
на рад директора.
II Решење објавити у,,Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
Образложење
Горан Зарић, специјалиста инжењер организационих наука из Белотића, на функцију вршиоца дужности директора ЈКП „Извор“ Владимирци именован је решењем Скупштине општине Владимирци,
број 02-24/16-I од 24.06.2016.године, до именовања
директора Јавног предузећа, а најдуже једну годину,
почев од 25.06.2016.године.
Како је чланом 46. став 1. Закона о јавним предузећима (,,Сл. гласник РС“, броj 15/16) прописано да
мандат директора престаје истеком периода на који
је именован, оставком и разрешњем, одлучено је као
у диспозитиву решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. ЈКП „Извор“ Владимирци
2. Горану Зарићу,
3. У списе предмета.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

017
Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-45/17-I
22.06.2017. године
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана члана 24. став 3. Закона о
јавним предузећима (,,Сл. гласник РС“, броj 15/16),

Број 15

члана 32. став 1. тачкa 9) Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник Републике Србије“, број 129/07 и
83/14) и члана 47. став 1. тачка 10) Статута општине
Владимирци (,,Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 – пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци,
на седници одржаној дана 22.06.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП „ИЗВОР“
ВЛАДИМИРЦИ
I
Горан Зарић, специјалиста инжењер организационих наука из Белотића, именује се за директора
ЈКП „Извор“ Владимирци, на период од 4 (четири)
године.
II
Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8
(осам) дана од дана објављивања овог решења у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Надзорни одбор предузећа, дужан је да посебним
актом утврди дан ступања на рад именованог директора, као и да са именованим закључи уговор о
раду.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“, као и на интернет страници Општине
Владимирци www.vladimirci.org.rs.
Образложење
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима
прописано је да директоре јавних предузећа чији је
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган
одређен статутом јединице локалне самоуправе, на
период од четири године, на основу спроведеног
јавног конкурса.
Статутом општине Владимирци, чланом 47. став
1. тачка 10. прописано је да Скупштина општине, у
складу са законом, именује директоре јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе.
Скупштина општине Владимирци, на седници
одржаној 27.04.2017. године, донела је Одлуку о
спровођењу Јавног конкурса за избор директора ЈКП
„Извор“ Владимирци и огласила Јавни конкурс.
Јавни конкурс објављен је у „Службеном листу
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“, број 10 од 27. априла 2017. године, „Службеном гласнику Републике Србије“, број 47 од 15.
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маја 2017. године, дневном листу „Политика“, као и
на интернет страници Општине Владимирци
www.vladimirci.org.rs.

тних одборника, именовала је Горана Зарића, специјалисту инжењера организационих наука из
Белотића за директора ЈКП „Извор“ Владимирци.

Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије“.

Решење о именовању директора JКП „Извор“
Владимирци је коначно.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора, коју је именовала
Скупштина општине Владимирци својим Решењем
бр. 02-32/17-I од 27.04.2017.године.

1. Именованом
2. ЈКП „Извор“ Владимирци
3. У списе предмета.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је по истеку рока за подношење пријава,
констатовала да је на јавни конкурс за именовање
директора ЈКП „Извор“ Владимирци, благовремено
поднета једна пријава уз коју су приложени сви потребни докази. На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора
приложених уз пријаву кандидата, Комисија је у
складу са одредбом члана 40. став 5. Закона о
јавним предузећима, писменим путем обавестила
кандидата за директора ЈКП „Извор“ Владимирци
Горана Зарића, специјалисту инжењера организационих наука из Белотића о томе када почиње
изборни поступак.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је, примењујући мерила утврђена Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„Службени гласник Републике Србије“, број 65/2016),
спровела изборни поступак у коме је увидом у
податке из пријаве, прибављену и поднету документацију и усменим разговором са кандидатом,
извршила оцену стручне оспособљености, знања и
вештине кандидата.
На основу спроведеног изборног поступка, у
складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 19.06 2017.
године, утврдила резултат за кандидата Горана
Зарића из Белотића и на основу члана 41. став 1.
Закона о јавним предузећима саставила Ранг листу
за избор директора ЈКП „Извор“ Владимирци, и то:
1.
Горан Зарић, специјалиста инжењер организационих наука из Белотића - 4,76 бодова.
На основу достављене Ранг листе кандидата за
избор директора ЈКП „Извор“ Владимирци и Записника о спроведеном изборном поступку за избор
директора ЈКП „Извор“ Владимирци, Општинска
управа општине Владимирци је, сагласно одредбама
члана 10. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
избор директора ЈКП „Извор“ Владимирци („Сл. лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“, бр. 10/17) припремила предлог решења о
именовању првог кандидата са ранг листе и доставила га на усвајање Скупштини општине Владимирци.
Скупштина општине Владимирци, на седници
одржаној 22.06.2017. године, већином гласова прису-

018
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 72/09,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и
106/15), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 и
101/16) и члана 47. став 1. тачка 10) Статута
општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.
4/14- пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине
Владимирци, на седници одржаној 22.06.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ВЛАДИМИРЦИ“ У
ВЛАДИМИРЦИМА
I Констатује се престанак мандата члану Управног
одбора Дома здравља „Владимирци“ у Владимирцима Слађани Јокић из Власанице, због подношења
оставке.
II Решење доставити: Слађани Јокић, Дому здравља „Владимирци“ у Владимирцима, у скупштински
материјал и архиви.
III Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-43/17-I, од: 22.06.2017. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

019
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 72/09, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и 106/15), члана
32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
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(„Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 и 101/16) и
члана 47. став 1. тачка 10) Статута општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14- пречишћен текст
и 15/15), Скупштина општине Владимирци, на
седници одржаној 22.06.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА „ВЛАДИМИРЦИ“ У
ВЛАДИМИРЦИМА
I Именује се Максимовић др Милена из Шапца за
члана Управног одбора Дома здравља „Владимирци“
у Владимирцима.
II Решење доставити: именованој, Дому здравља
„Владимирци“ у Владимирцима, у скупштински материјал и архиви.
III Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-43/17-I, од: 22.06.2017. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

АКТА ГРАДА ШАПЦА

020
На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56.
став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС", број 129/07) и члана 54. тачка 7. Статута града
Шапца [,,Сл. лист града Шапца" број 32/08, 33/16),
Градско веће града Шапца на седници од 22.06.2017.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
1. ПОСТАВЉА СЕ Јелена Јекић, дипл. правник из
Шапца, за начелника Градске управе града Шапца,
на период од пет година.
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Шапца".
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
Број: 112-89/2017-15
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Небојша Зеленовић, с.р.
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