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На основу члана 61. став 7. и став 8. Закона о 
буџетском систему „Сл. гласник РС", број 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63-13- испр., 108/13, 
14/14, 68/15-др закон, 103/15, 99/2016, 113/2017 и 
95/2018) и Одлуке о буџету града Шапца („Сл.лист" 
29/2018), и на основу члана 61. и 131. Статута града 
Шапца („Службени лист града Шапца", бр. 5/19), 
Градско веће града Шапца не седници одржаној 
23.08.2019. године, донело је следеће: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

I 

Одобрава се промена апропријација Градској 
управи града Шапца, на основу захтева упућеног 
Одељењу за финансије, дана 20.08.2019. године, 
број 400-1-213/2019-03 

II 

Одобрава се измена апропријација на следећи 
начин: 

Апропријација обезбеђена Одлуком о ребалансу 
буџета града Шапца за 2019. годину, раздео 4, 
програм 0101-Пољопривреда и рурални развој, 
програмска активност ПА 0002-мере подршке рура-
лном развоју, функционална класификација 421-
пољопривреда, позиција 71, економска класифика-
ција 454- субвенције приватним предузећима, смањује 
се за 3.950.000,00 динара, раздео 4, програм 1501- 
Локални економски развој, програмска активност ПА 
0002- Мере активне политике запошљавања, фу-
нкционална класификација 412- општи послови по 
питању рада, позиција 64, економска класификација 
454- субвенције приватним предузећима, смањује се 
за 1.050.000, 00 динара. 

Раздео 4, пројекат 0701-04 Винаверов трг, функци-
онална класификација 451-друмски саобраћај, по-
зиција 81, економска класификација 511-зграде и 

грађевински објекти, повећава се за 5.000.000,00 
динара. Промена апропријације је неопходна због 
додатне процене вредности радова. 

III 

Захтев за промену апропријације у складу је са 
Одлуком о ребалансу буџета града Шапца за 2019. 
годину. 

IV 

За износ одобрене промене апропријација извршити 
измене распоређених средстава на одговарајућим 
позицијама и економској класификацији Одлуке о 
ребалансу буџета града Шапца. 

V 

О реализцији дате сагласности старће се Оде-
љење за финансије. 

VI 

Сагласиоот за промену апропријација Градске 
управе објавити у Службеном листу града Шапца. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-116/2019-15 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
НебојшаЗеленовић, с.р. 
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На основу чл.136. Закона о општем управном 
поступку ("Сл. гласник РС" бр. 18/2016), чл.157. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник 
РС" бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 
96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 87/2018 и 23/2019) 
и чл.З. Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист 
града Шапца" бр.6/2009, 9/2009, 28/2010, 5/2014, 
14/2014, 9/2015, 33/2016, 3/2017 и 5/2017), Градска 
управа града Шапца - Одељење за инспекцијске и 
комунално-стамбене послове доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

I - Овим Решењем одређују се јавна паркирали-
шта у граду Шапцу, која могу бити општа и посебна. 
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II - Општа паркиралишта се налазе у следећим 
улицама: 

1. Улица Мачванска 

- паркирање на тротоару поред Нове робне куће, 

- слепи део улице од раскрснице са ул. Краља 
Милана: уређена површина за паркирање возила 
поред коловоза наспрам кућних бројева 2., 4. и 6. 

2. Улица Вука Караџића 

- паркирање на тротоару поред Нове робне куће. 

3. Улица Господар Јевремова 

- од раскрснице са улицама: Краља Милана, 
Мачванска и Вука Караџића до раскрснице са 
улицама: Стојана Новаковића и Лазе Лазаревића: 
десна страна улице - паркирање на коловозу. 

4. Улица Стојана Новаковића 

- од раскрснице са ул. Косте Абрашевића до 
раскрснице са ул. Господар Јевремова: десна страна 
улице - паркирање на коловозу. 

5. Улица Косте Абрашевића 

- од раскрснице са ул. Стојана Новаковића до 
раскрснице са ул. Милоша Обилића: десна страна 
улице - паркирање на коловозу. 

- од раскрснице са ул. Стојана Новаковића до 
раскрснице са ул. Милоша Обилића: лева страна 
улице - паркирање на изграђеној и обележеној 
површини. 

- од раскрснице са ул. Тиршов венац II део до 
раскрснице са ул. Стојана Новаковића: десна страна 
улице - паркирање на коловозу. 

6. Улица Милоша Обилића 

- од раскрснице са ул. Браће Недића до раскр-
снице са ул. Косте Абрашевића: лева страна улице - 
паркирање на коловозу. 

7. Деоница ул.Тиршов венац 

- од прве раскрснице са ул. Косте Абрашевића, 
посматрано у смеру од ул. Војводе Мишића ка ул. 
Стојана Новаковића, до раскрснице са ул. Владике 
Јоаникије Нешковића: десна страна улице - парки-
рање на коловозу и лева страна улице - паркирање 
на изграђеној и обележеној вануличној површини и 
на две изграђене и обележене површине уз ивицу 
коловоза. 

8. Деоница ул.Тиршов венац 

- од друге раскрснице са ул. Косте Абрашевића, 
посматрано у смеру од ул. Војводе Мишића ка ул. 
Стојана Новаковића, до раскрснице са ул. Владике 
Јоаникије Нешковића: десна и лева страна улице - 
паркирање на изграђеним и обележеним површи-
нама уз ивицу коловоза. 

9. Деоница ул.Тиршов венац ка Библиотека 
шабачка 

- десна страна улице - паркирање на изграђеној и 
обележеној површини 12 (дванаест) паркинг места. 

10. Деоница ул. Тиршов венац ка ул. Маса-
рикова 

- десна страна улице - паркирање на коловозу 14 
(четрнаест) паркинг места. 

11. Деоница ул. Тиршов венац ка ул. Господар 
Јевремова 

- десна страна улице - паркирање на коловозу 7 
(седам) паркинг места и лева страна улице - па-
ркирање на изграђеној и обележеној површини 5 
(пет) паркинг места. 

12. Улица Николе Чупића 

- десна страна улице - паркирање на изграђеној и 
обележеној површини 8 (осам) паркинг места) и лева 
страна улице - паркирање на коловозу. 

13. На кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, од 
ул. Тиршов венац, поред објекта VILLA GALEB ка 
ЈУП ПЛАН Шабац 

- на кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, а наспрам 
кат. парцела бр.4749/9, 4751/2 и 4755 КО Шабац - 3 
(три) паркинг места и 

- на кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, а наспрам 
кат. парцела бр.4755, 4754 и 4753 КО Шабац- 8 
(осам) паркинг места. 

14. Улица Др Теодора Божина 

- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а наспрам 
кат. парцела бр.4616/2, 4616/1, 4749/17, 4749/15, 
4749/7 и 4749/6 КО Шабац - 7 (седам) паркинг места и 

- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а наспрам 
кат. парцела бр.4749/5, 4749/4 и 4749/3 КО Шабац - 8 
(осам) паркинг места и 

- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а наспрам 
кат. парцеле бр.4617/1 КО Шабац - 6 (шест) паркинг 
места. 

15. Улица Владике Јоаникије Нешковића 

- десна страна улице - паркирање на коловозу и 
лева страна улице - паркирање на изграђеној и обе-
леженој површини. 

16. На кат. парцелама бр.4747/1 и 4747/2 КО 
Шабац (Тиршов венац) 

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 
површини 60 (шездесет) паркинг места. 

17. Улица Масарикова 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева, Цара 
Душана и Господар Јевремова до раскрснице са 
улицама: Ђукановића сокак и Ослобођења: десна и 
лева страна улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са улицама: Ђукановића сокак и 
Ослобођења до раскрснице са ул. Церска: лева 
страна улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са улицама: Ђукановића сокак и 
Ослобођења до раскрснице са ул. Церска: десна 
страна улице - паркирање на тротоару. 
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18. Улица Војводе Мишића 

- од раскрснице са ул. Краља Милутина до раскр-
снице са улицама: Масарикова и Косте Абрашевића: 
десна страна улице - паркирање на коловозу, 

- уређена површина за паркирање возила испред 
стамбене зграде бр.75., 

- уређена површина за паркирање возила испред 
стамбене зграде бр.77. 

19. Улица Љубисава Андрића 

- испред стамбене зграде у ул. Војводе Мишића 
бр.1/5: паркирање ван коловоза, управно на осу 
коловоза, 

- испред стамбене зграде у ул. Карађорђева 
бр.10/2: паркирање на тротоару уз ивицу коловоза, 
управно на осу коловоза, с тим што је на улазу у 
наведену зграду забрањено паркирање, 

- од раскрснице са ул. Патријаха Павла до ра-
скрснице са ул. Војводе Мишића: десна страна улице 
- паркирање на коловозу. 

20. Улица Патријарха Павла 

- од раскрснице са ул. Масарикова до раскрснице 
са ул. Љубисава Андрића: лева страна улице - па-
ркирање на коловозу. 

21. Улица Владе Јовановића 

- од раскрснице са улицама: Господар Јевремова, 
Карађорђева и Кнеза Милоша до раскрснице са ул. 
Војводе Мишића: десна страна улице - паркирање на 
коловозу, 

- од раскрснице са ул. Војводе Мишића до раскр-
снице са ул. Грмићска: лева страна улице - паркирање 
на коловозу. 

22. Улица Занатлијска 

- од раскрснице са ул. Војводе Мишића до ра-
скрснице са ул. Карађорђева: десна страна улице - 
паркирање на коловозу. 

23. Улица Попа Карана 

- од раскрснице са ул. Војводе Мишића до ра-
скрснице са ул.Војислава Илића: десна страна улице 
- паркирање на коловозу до ТАКСИ стајалишта. 

24. Улица Карађорђева 

- од раскрснице са улицама: Владе Јовановића и 
Кнеза Милоша до раскрснице са улицама: Проте 
Смиљанића, Милоша Поцерца, Поп Лукина и 
Кајмакчаланска: десна и лева страна улице - парки-
рање под углом од 90° делом на коловозу - 1,5м, а 
делом на тротоару - 3,5м. 

25. Улица Милоша Поцерца 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и 
Проте Смиљанића до раскрснице са улицама: Краља 
Милутина и Војводе Јанка Стојићевића: десна страна 
улице - паркирање на коловозу. 

26. Улица Поп Лукина 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и 
Кајмакчаланска до раскрснице са улицама: Краља 

Милутина, Хајдук Вељкова и Јеврејска: десна и лева 
страна улице - паркирање на коловозу. 

27. Улица Лазе Лазаревића 

- од раскрснице са улицама: Господар Јевремова 
и Стојана Новаковића до раскрснице са ул. Трг 
Ђачког батаљона: десна и лева страна улице - па-
ркирање на коловозу. 

28. Трг Ђачког батаљона 

- од раскрснице са ул. Цара Душана до ра-
скрснице са ул.Кнез Иве од Семберије: десна страна 
улице - паркирање на коловозу и лева страна улице 
до ул.Јове Курсуле - паркирање делом на коловозу а 
делом тротоару, а од ул.Јове Курсуле до ул.Сремска 

- паркирање на тротоару, 

- од раскрснице са ул. Лазе Лазаревића до 
раскрснице са ул.Цара Душана: десна страна улице 
до службеног улаза у двориште СУП Шабац - 
паркирање на коловозу и лева страна улице од ул. 
Сремска до краја зграде јавног тоалета - паркирање 
на тротоару, 

- уређена површина за паркирање возила између 
стамбених зграда бр.9 и бр.11 на Тргу Ђачког 
батаљона, 

- уређена површина за паркирање возила између 
стамбених зграда бр.11 и бр.13 на Тргу Ђачког 
баталзона, 

- уређена површина за паркирање возила између 
стамбених зграда бр.13 и бр.15 на Тргу Ђачког 
баталзона. 

29. Улица Сремска 

- од раскрснице са ул.Трг Ђачког батаљона до 
раскрснице са ул.Војводе Бране: лева страна улице - 
паркирање делом на коловозу, а делом тротоару, 

- од раскрснице са ул.Јанка Веселиновоћа до 
раскрснице са ул.Трг Ђачког батаљона: десна страна 
улице - паркирање на изграђеној и обележеној 
површини дуж ивичњака и 

- од раскрснице са ул. Војводе Бране до ра-
скрснице са ул. Трг Ђачког батаљона: лева страна 
улице - паркирање делом на коловозу, а делом 
тротоару. 

30. Улица Јове Курсуле 

- од раскрснице са ул. Трг Ђачког батаљона до 
раскрснице са ул. Војводе Бране: десна страна улице - 
паркирање на коловозу. 

31. Улица Краља Александра 

- од раскрснице са ул. Милорада Шапчанина до 
раскрснице са ул. Јанка Веселиновића: десна страна 
улице - паркирање на коловозу. 

32. Цветни трг 

- централни део Цветног трга: паркирање на 
коловозу, 

- део Цветног трга испред главног улаза у Дом војске: 
паркирање делом на коловозу, а делом тротоару, 
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- од Трга Ђачког батаљона до ул. Милорада 
Шапчанина: паркирање на коловозу. 

33. Улица Цара Душана 

- од улаза у кафану "3елени венац" до раскрснице 
са ул. Др Андре Јовановића: десна страна коловоза - 
паркирање на коловозу, 

- од Цветног трга до раскрснице са ул. Добропо-
љском: лева страна улице - паркирање на коловозу и 
уређена површина за паркирање возила наспрам 
објекта у ул. Цара Душана бр.7. 

34. На кат. парцели бр. 2568 КО Шабац, улаз 
из Улице Цара Душана 

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 
површини 50 (педесет) паркинг места. 

35. Улица Краља Петра Првог 

- слепи део улице од раскрснице са ул. Кнеза 
Милоша: десна и лева страна улице - паркирање на 
коловозу. 

36. Улица Кнеза Милоша 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и Владе 
Јовановића до раскрснице са ул. Краљице Марије: 
десна страна улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са ул. Краљице Марије до ра-
скрснице са ул. Краља Петра Првог: десна страна 
улице - уређена површина за паркирање возила 
наспрам зграде ЗОИЛ „ДУНАВ", 

- од раскрснице са ул. Краља Петра Првог до 
раскрснице са ул.Ј анка Веселиновића: десна и лева 
страна улице - паркирање на коловозу. 

37. Улица Краљице Марије 

- уређена површина за паркирање возила између 
зграда „НАВИП" и ЗОИЛ „ДУНАВ" у ул. Краљице 
Марије. 

38. Сквер улица: Карађорђева, Кајмакчаланска, 
Поп Лукина и Милоша Поцерца - "троугао испред 
Зоркиног солитера"  

- паркирање на коловозу -16 (шеснаест) паркинг 
места. 

39. Улица Кнеза Лазара 

- од раскрснице са ул. Карађорђева до раскрснице 
са ул. Илије Бирчанина: десна страна улице - парки-
рање на коловозу. 

40. Улица Кнез Михаилова 

- од раскрснице са ул. Јанка Веселиновића до 
раскрснице са ул. Краља Милана: десна страна 
улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са ул. Јанка Веселиновића до 
раскрснице са ул. Сремска: десна страна улице - 
паркирање на коловозу и паркирање на изграђеној и 
обележеној површини поред коловоза, са десне стране 
улице непосредно пре раскрснице са ул.Сремска - 
паркирање под углом од 90°. 

41. На изграђеном паркингу на кат. парцели 
бр. 6918/1 КО Шабац (иза МОЛ пумпе), улаз из 
Улице Хајдук Вељкова 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-
чној површини. 

42. На кат. парцели бр. 2283 КО Шабац, улаз 
из Улице Савска 

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 
површини. 

43. Изграђена саобраћајница која се налази 
на кат. парцели бр. 2294 КО Шабац (пут ка ПУ 
Шабац) 

- паркирање на изграђеној и обележеној површини 
поред коловоза, после индустријског колосека са 
леве стране посматрано од ул. Савска ка ПУ Шабац, 
на кат. парцели бр.2294 КО Шабац - паркирање под 
углом од 90°, 

- паркирање на изграђеној и обележеној по-
вршини поред коловоза, после пешачког прелаза ка 
Тврђави са леве стране посматрано од ул.Савска ка 
ПУ Шабац, на кат. парцели бр. 2294 КО Шабац - 
паркирање под углом од 90°, 

- паркирање на изграђеној и обележеној по-
вршини поред коловоза, после пешачког прелаза ка 
Тврђави са десне стране посматрано од ул.Савска ка 
ПУ Шабац, на кат. парцели бр. 2292 КО Шабац - 
паркирање под углом од 90°. 

44. На кат. парцелама бр. 382, бр. 383, бр. 388, 
бр. 389, бр. 390 и бр.3 91 КО Шабац - простор 
"Михајловца"  

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 
површини. 

45. На кат. парцели бр. 2483 КО Шабац, улаз 
из Улице Сремска 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-
чној површини. 

46. На кат. парцели бр.2060/1 КО Шабац, улаз 
из Улице Сремска 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-
чној површини. 

47. Улица Проте Смиљанић 

- од раскрснице са ул. Карађорђева до раскрснице 
са ул. Војводе Мишића: лева страна улице - парки-
рање на коловозу. 

48. На кат. парцелама бр.2539/2 и 2539/4 КО 
Шабац, улаз из Улице војводе Бране 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-
чној површини. 

49. Улица Кајмакчаланска 

- од раскрснице са ул. Поп Лукина до раскрснице 
са ул.Синђелићева: десна страна улице - паркирање 
на коловозу. 
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50. На кат. парцели бр. 6917/9 КО Шабац 

- изграђено паркиралиште код Стручне хемијско-
текстилне школе, улаз из Улице Хајдук Вељкова. 

51. На кат. парцели бр. 6918/7 КО Шабац 

- изграђено паркиралиште код пословне зграде 
"Фармаком", улаз из Улице Хајдук Вељкова. 

52. На кат. парцели бр.6918/17 КО Шабац 

- изграђено паркиралиште код хале "ЗОРКА", улаз 
из Улице Хајдук Вељкова 

53. Улица Ослобођења 

- од раскрснице са ул. Масарикова до раскрснице 
са ул. Милоша Обилића: десна страна улице - парки-
рање на изграђеној и обележеној површини поред 
коловоза. 

54. Улица Таковска 

- од раскрснице са ул. Косте Абрашевића до ра-
скрснице са ул. Браће Недића: десна страна улице - 
паркирање на коловозу. 

55. Улица Војводе Бране 

- од раскрснице са ул. Јове Курсуле до раскрснице 
са ул. Сремска: лева страна улице - паркирање на 
коловозу. 

56. Улица Стане Милановић 

- од раскрснице са ул. Масарикова до Спортске 
хале у Економско-трговинској школи: десна страна 
улице - паркирање на коловозу, 

- на кат. парцели кп.5588 КО Шабац - паркирање 
на изграђеној и обележеној површини 4 (четири) 
паркинг места и 

- на кат. парцели кп.5590/2 КО Шабац - паркирање 
на изграђеној и обележеној површини 5 (пет) паркинг 
места. 

III - Посебна паркиралишта се налазе у 

1. Улица Цара Душана - паркиралиште код хотела 
„Зелени венац". 

2. На кат. парцелама бр. 375, бр. 384, бр.386, бр. 
387 и бр.388 КО Шабац, улаз из Улице Савска 

IV - Овим Решењем замењује се Решење Градске 
управе града Шапца - Оделзења за инспекцијске и 
комунално-стамбене послове и то: 

- Решење о јавним паркиралиштима бр.344-00-
285/2019-08 од 01.04.2019.године 

V - Решење објавити у "Службеном листу града 
Шапца", 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И  
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

Број: 344-00-638/2019-08 ОД 26.08.2019. године 
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
Владимир Рајичић, с.р. 

003 

На основу чл. 136. Закона о општем управном 
поступку ("Сл. гласник РС" бр. 18/2016), чл.157. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник 
РС" бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 
96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 87/2018 и 23/2019) 
и чл.7. Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист 
града Шапца" бр.бр.6/2009, 9/2009, 28/2010, 5/2014, 
14/2014, 9/2015, 33/2016, 3/2017 и 5/2017), Градска 
управа града Шапца - Одељење за инспекцијске и 
комунално-стамбене послове доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ЗОНИРАЊУ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

I - Овим Решењем се јавна паркиралишта катего-
ришу према зонама и дозвољеном времену паркирања 
у тим зонама. 

II - На територији града Шапца утврђују се три 
зоне: 

ЗОНА1 

1. Улица Мачванска 

- паркирање на тротоару поред Нове робне куће, 

- слепи део улице од раскрснице са ул .Краља 
Милана: уређена површина за паркирање возила 
поред коловоза наспрам кућних бројева 2., 4. и 6. 

2. Улица Вука Караџића 

- паркирање на тротоару поред Нове робне куће. 

3. Улица Господар Јевремова 

- од раскрснице са улицама: Краља Милана, 
Мачванска и Вука Караџића до раскрснице са ули-
цама: Стојана Новаковића и Лазе Лазаревића: десна 
страна улице - паркирање на коловозу. 

4. Улица Стојана Новаковића 

- од раскрснице са ул. Косте Абрашевића до ра-
скрснице са ул.Господар Јевремова: десна страна 
улице - паркирање на коловозу. 

5. Улица Косте Абрашевића 

- од раскрснице са ул. Стојана Новаковића до 
раскрснице са ул.Милоша Обилића: десна страна 
улице - паркирање на коловозу. 

- од раскрснице са ул. Стојана Новаковића до 
раскрснице са ул. Милоша Обилића: лева страна 
улице - паркирање на изграђеној и обележеној 
површини. 

- од раскрснице са ул. Тиршов венац II део до 
раскрснице са ул. Стојана Новаковића: десна страна 
улице - паркирање на коловозу. 

6. Улица Милоша Обилића 

- од раскрснице са ул. Браће Недића до раскрснице 
са ул. Косте Абрашевића: лева страна улице - парки-
рање на коловозу. 
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7. Деоница ул.Тиршов венац 

- од прве раскрснице са ул. Косте Абрашевића, 
посматрано у смеру од ул. Војводе Мишића ка ул. 
Стојана Новаковића, до раскрснице са ул. Владике 
Јоаникије Нешковића: десна страна улице - парки-
рање на коловозу и лева страна улице - паркирање 
на изграђеној и обележеној вануличној површини и 
на две изграђене и обележене површине уз ивицу 
коловоза. 

8. Деоница ул.Тиршов венац 

- од друге раскрснице са ул. Косте Абрашевића, 
посматрано у смеру од ул. Војводе Мишића ка ул. 
Стојана Новаковића, до раскрснице са ул. Владике 
Јоаникије Нешковића: десна и лева страна улице - 
паркирање на изграђеним и обележеним површинама 
уз ивицу коловоза. 

9. Деоница ул. Тиршов венац ка Библиотека 
шабачка 

- десна страна улице - паркирање на изграђеној и 
обележеној површини 12 (дванаест) паркинг места. 

10. Деоница ул. Тиршов венац ка ул. Масари-
кова 

- десна страна улице - паркирање на коловозу 14 
(четрнаест) паркинг места. 

11. Деоница ул. Тиршов венац ка ул. Господар 
Јевремова 

- десна страна улице - паркирање на коловозу 7 
(седам) паркинг места и лева страна улице - парки-
рање на изграђеној и обележеној површини 5 (пет) 
паркинг места. 

12. Улица Николе Чупића 

- десна страна улице - паркирање на изграђеној и 
обележеној површини 8 (осам) паркинг места) и лева 
страна улице - паркирање на коловозу. 

13. На кат. парцели бр. 4751/1 КО Шабац, од 
ул. Тиршов венац, поред објекта VILLA GALEB ка 
ЈУП ПЛАН Шабац 

- на кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, а наспрам 
кат. парцела бр.4749/9, 4751/2 и 4755 КО Шабац - 3 
(три) паркинг места и 

- на кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, а наспрам 
кат. парцела бр.4755, 4754 и 4753 КО Шабац - 8 (осам) 
паркинг места. 

14. Улица Др Теодора Божина 

- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а наспрам 
кат. парцела бр.4616/2, 4616/1, 4749/17, 4749/15, 
4749/7 и 4749/6 КО Шабац- 7 (седам) паркинг места и 

- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а наспрам 
кат. парцела бр.4749/5, 4749/4 и 4749/3 КО Шабац - 8 
(осам) паркинг места и 

- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а наспрам 
кат. парцеле бр.4617/1 КО Шабац- 6 (шест) паркинг 
места. 

15. Улица Владике Јоаникије Нешковића 

- десна страна улице - паркирање на коловозу и 
лева страна улице - паркирање на изграђеној и 
обележеној површини. 

16. На кат. парцелама бр. 4747/1 и 4747/2 КО 
Шабац (Тиршов венац) 

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 
површини 60 (шездесет) паркинг места. 

17. Улица Масарикова 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева, Цара 
Душана и Господар Јевремова до раскрснице са 
улицама: Ослобођења и Ђукановића сокаком: десна 
и лева страна улице - паркирање на коловозу. 

18. Улица Војводе Мишића 

- од раскрснице са ул. Проте Смиљанића до ра-
скрснице са улицама: Масарикова и Косте Абрашевића: 
десна страна улице - паркирање на коловозу. 

19. Улица Љубисава Андрића 

- испред стамбене зграде у ул. Војводе Мишића 
бр.1/5: паркирање ван коловоза, управно на осу 
коловоза, 

- испред стамбене зграде у ул. Карађорђева бр. 
10/2: паркирање на тротоару уз ивицу коловоза, 
управно на осу коловоза, с тим што је на улазу у 
наведену зграду забрањено паркирање, 

- од раскрснице са ул. Патријаха Павла до ра-
скрснице са ул.Војводе Мишића: десна страна улице 
- паркирање на коловозу. 

20. Улица Патријарха Павла 

- од раскрснице са ул. Масарикова до раскрснице 
са ул. Љубисава Андрића: лева страна улице - парки-
рање на коловозу. 

21. Улица Владе Јовановића 

- од раскрснице са улицама: Господар Јевремова, 
Карађорђева и Кнеза Милоша до раскрснице са 
ул.Војводе Мишића: десна страна улице - паркирање 
на коловозу, 

- од раскрснице са улицом Војводе Мишића до 
раскрснице са ул. Грмићска: лева страна улице - па 
ркирање на коловозу. 

22. Улица Карађорђева 

- од раскрснице са улицама: Владе Јовановића и 
Кнеза Милоша до раскрснице са улицама: Проте 
Смиљанића, Милоша Поцерца, Поп Лукином и 
Кајмакчаланска: десна и лева страна улице - парки-
рање под углом од 90° делом на коловозу - 1,5м, а 
делом на тротоару - 3,5м. 

23. Улица Милоша Поцерца 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и Проте 
Смиљанића до раскрснице са ул. Жике Поповића: 
десна страна улице - паркирање на коловозу. 



Број 17 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 7 

 

 

24. Улица Поп Лукина 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и 
Кајмакчаланска до раскрснице са улицама: Жике 
Поповића и Војводе Степе Степановића: десна и 
лева страна улице - паркирање на коловозу. 

25. Улица Лазе Лазаревића 

- од раскрснице са улицама: Господар Јевремова 
и Стојана Новаковића до раскрснице са ул. Трг 
Ђачког батаљона: десна и лева страна улице - 
паркирање на коловозу. 

26. Трг Ђачког батаљона 

- од раскрснице са ул. Цара Душана до раскрсни-
це са ул. Кнез Иве од Семберије: десна страна улице 
- паркирање на коловозу и лева страна улице до ул. 
Јове Курсуле - паркирање делом на коловозу а 
делом тротоару, а од ул.Ј ове Курсуле до ул. Сремска 
- паркирање на тротоару, 

- од раскрснице са ул. Лазе Лазаревића до 
раскрснице са ул. Цара Душана: десна страна улице 
до службеног улаза у двориште СУП Шабац - па-
ркирање на коловозу и лева страна улице од ул. 
Сремска до краја зграде јавног тоалета - паркирање 
на тротоару, 

- уређена површина за паркирање возила између 
стамбених зграда бр.9 и бр.11 на Тргу Ђачког 
батаљона, 

- уређена површина за паркирање возила између 
стамбених зграда бр.11 и бр.13 на Тргу Ђачког 
батаљона, 

- уређена површина за паркирање возила између 
стамбених зграда бр.13 и бр.15 на Тргу Ђачког 
батаљона. 

27. Улица Сремска 

- од раскрснице са ул. Трг Ђачког батаљона до 
раскрснице са ул.Војводе Бране: лева страна улице - 
паркирање делом на коловозу, а делом тротоару, 

- од раскрснице са ул. Јанка Веселиновоћа до 
раскрснице са ул.Трг Ђачког батаљона: десна страна 
улице - паркирање на изграђеној и обележеној по-
вршини дуж ивичњака и 

- од раскрснице са ул. Војводе Бране до раскрснице 
са ул. Трг Ђачког батаљона: лева страна улице - 
паркирање делом на коловозу, а делом тротоару. 

28. Улица Јове Курсуле 

- од раскрснице са ул. Трг Ђачког батаљона до 
раскрснице са ул. Војводе Бране: десна страна улице - 
паркирање на коловозу. 

29. Улица Краља Александра 

- од раскрснице са ул. Милорада Шапчанина до 
раскрснице са ул. Јанка Веселиновића: десна страна 
улице - паркирање на коловозу. 

30. Цветни трг 

- централни део Цветног трга: паркирање на 
коловозу, 

- део Цветног трга испред главног улаза у Дом 
војске: паркирање делом на коловозу а делом тро-
тоару, 

- од Трга Ђачког батаљона до ул. Милорада 
Шапчанина: паркирање на коловозу. 

31. Улица Цара Душана 

- од улаза у кафану "3елени венац" до раскрснице 
са ул. Др Андре Јовановића: десна страна улице - 
паркирање на коловозу, 

- од Цветног трга до раскрснице са ул. Добропо-
љском: лева страна улице, паркирање на коловозу и 
уређена површина за паркирање возила наспрам 
објекта у ул.Цара Душана бр.7. 

32. На кат. парцели бр. 2568 КО Шабац, улаз 
из Улице Цара Душана 

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 
површини 50 (педесет) паркинг места. 

33. Улица Цара Душана 

- посебно паркиралиште код хотела „Зелени венац". 

34. Улица Краља Петра Првог 

- слепи део улице од раскрснице са ул. Кнеза 
Милоша: десна и лева страна улице - паркирање на 
коловозу. 

35. Улица Кнеза Милоша 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и Владе 
Јовановића до раскрснице са ул. Краљице Марије: 
десна страна улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са ул .Краљице Марије до ра-
скрснице са ул. Краља Петра Првог: десне страна 
улице - уређена површина за паркирање возила 
наспрам зграде ЗОИЛ „ДУНАВ", 

- од раскрснице са ул. Краља Петра Првог до 
раскрснице са ул. Јанка Веселиновића: десна и лева 
страна улице - паркирање на коловозу. 

36. Улица Краљице Марије 

- уређена површина за паркирање возила између 
зграда „НАВИП" и ЗОИЛ „ДУНАВ" у ул. Краљице 
Марије. 

37. Сквер улица: Карађорђева, Кајмакчаланска, 
Поп Лукина и Милоша Поцерца - "троугао испред 
Зоркиног солитера"  

- паркирање на коловозу -16 (шеснаест) паркинг 
места. 

38. Улица Кнеза Лазара 

- од раскрснице са ул. Карађорђева до раскрснице 
са ул. Илије Бирчанина: десна страна улице - парки-
рање на коловозу. 

39. На кат. парцели бр.2483 КО Шабац, улаз 
из Улице Сремска 

- паркирање на изграђеној и обележеној вануличној 
површини. 
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40. На кат. парцели бр. 2060/1 КО Шабац, улаз 
из Упице Сремска 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-
чној површини. 

41. На кат. парцелама бр. 2539/2 и 2539/4 КО 
Шабац, улаз из Улице војводе Бране 

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-
чној површини. 

42. Улица Таковска 

- од раскрснице са ул. Косте Абрашевића до ра-
скрснице са ул. Браће Недића: десна страна улице - 
паркирање на коловозу. 

43. Улица Војводе Бране 

- од раскрснице са ул. Јове Курсуле до раскрснице 
са ул. Сремска: лева страна улице - паркирање на 
коловозу. 

44. Улица Стане Милановић 

- од раскрснице са ул. Масарикова до Спортске 
хале у Економско-трговинској школи: десна страна 
улице - паркирање на коловозу, 

- на кат. парцели кп. 5588 КО Шабац - паркирање 
на изграђеној и обележеној површини 4 (четири) 
паркинг места и 

- на кат. парцели кп. 5590/2 КО Шабац - паркирање 
на изграђеној и обележеној површини 5 (пет) паркинг 
места. 

ЗОНА 2 

1. Улица Масарикова 

- од раскрснице са улицама: Ђукановића сокак и 
Ослобођења до раскрснице са ул. Церском: лева 
страна улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са улицама: Ђукановића сокак и 
Ослобођења до раскрснице са ул. Церском: десна 
страна улице - паркирање на тротоару. 

2. Улица Војводе Мишића 

- од раскрснице са ул. Краља Милутина до 
раскрснице са ул. Проте Смиљанића: десна страна 
улице - паркирање на коловозу, 

- уређена површина за паркирање возила испред 
стамбене зграде бр.75., 

- уређена површина за паркирање возила испред 
стамбене зграде бр.77. 

3. Улица Занатлијска 

- од раскрснице са ул. Војводе Мишића до ра-
скрснице са ул. Карађорђева: десна страна улице - 
паркирање на коловозу. 

4. Улица Попа Карана 

- од раскрснице са ул. Војводе Мишића до ра-
скрснице са ул.Војислава Илића: десна страна улице 
- паркирање на коловозу до ТАКСИ стајалишта. 

5. Улица Милоша Поцерца 

- од раскрснице са ул. Жике Поповића до ра-
скрснице са улицама: Крал^а Милутина и Војводе 
Јанка Стојићевића: десна страна улице - паркирање 
на коловозу. 

6. Улица Поп Лукина 

- од раскрснице са улицама: Жике Поповића и 
Војводе Степе Степановића до раскрснице са ули-
цама: Краља Милутина, Хајдук Вељкова и Јеврејска: 
десна и лева страна улице - паркирање на коловозу. 

7. Улица Кнез Михаилова 

- од раскрснице са ул. Јанка Веселиновића до 
раскрснице са ул. Краља Милана: десна страна 
улице - паркирање на коловозу, 

- од раскрснице са ул. Јанка Веселиновића до 
раскрснице са ул. Сремска: десна страна улице - 
паркирање на коловозу и паркирање на изграђеној и 
обележеној површини поред коловоза, са десне стране 
улице непосредно пре раскрснице са ул. Сремска - 
паркирање под углом од 90°. 

8 На изграђеном паркингу на кат. парцели бр. 
6918/1 КО Шабац (иза МОЛ пумпе), улаз из Улице 
Хајдук Вељкова 

- паркирање на изграђеној и обележеној вану-
личној површини. 

9. Улица Проте Смиљанић 

- од раскрснице са ул. Карађорђева до раскрснице 
са ул. Војводе Мишића: лева страна улице - парки-
рање на коловозу. 

10. Улица Кајмакчаланска 

- од раскрснице са ул. Поп Лукина до раскрснице 
са ул. Синђелићева: десна страна улице - паркирање 
на коловозу. 

11. На кат. парцели бр. 6917/9 КО Шабац 

- изграђено паркиралиште код Стручне хемијско-
текстилне школе, улаз из Улице Хајдук Вељкова. 

12. На кат. парцели бр. 6918/7 КО Шабац 

- изграђено паркиралиште код пословне зграде 
"Фармаком", улаз из Улице Хајдук Вељкова. 

13. На кат. парцели бр.6918/17 КО Шабац 

- изграђено паркиралиште код хале "ЗОРКА", улаз 
из Улице Хајдук Вељкова 

14. Улица Ослобођења 

- од раскрснице са ул. Масарикова до раскрснице 
са ул. Милоша Обилића: десна страна улице - парки-
рање на изграђеној и обележеној површини поред 
коловоза. 

ЗОНА 3 

1. На кат. парцели бр. 2283 КО Шабац, улаз 
из Улице Савска 

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 
површини. 
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2. Изграђена саобраћајница која се налази 
на кат. парцели бр. 2294 КО Шабац (пут ка ПУ 
Шабац) 

- паркирање на изграђеној и обележеној површини 
поред коловоза, после индустријског колосека са 
леве стране посматрано од ул. Савска ка ПУ Шабац, 
на кат. парцели бр. 2294 КО Шабац - паркирање под 
углом од 90°, 

- паркирање на изграђеној и обележеној површини 
поред коловоза, после пешачког прелаза ка Тврђави 
са леве стране посматрано од ул. Савска ка ПУ 
Шабац, на кат. парцели бр.2294 КО Шабац - парки-
рање под углом од 90°, 

- паркирање на изграђеној и обележеној површини 
поред коловоза, после пешачког прелаза ка Тврђави 
са десне стране посматрано од ул. Савска ка ПУ 
Шабац, на кат. парцели бр.2292 КО Шабац - парки-
рање под углом од 90°. 

3. На кат. парцелама бр. 382, бр.-383, бр.-388, 
бр.3-89, бр.-390 и бр.-391 КО Шабац - простор 
"Михајловца"  

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 
површини. 

4. Посебно паркиралиште на кат. парцелама 
бр.-375, бр. 384, бр. 386, бр. 387 и бр.3 88 КО Шабац, 
улаз из Улице Савска 

III - У зонираном подручју наплата цене за кори-
шћење простора за паркирање се врши: 

- на општим паркиралиштима у Зона 1 и Зона 2 у 
времену од 7 до 21 час радним даном, а суботом од 
7 до 14 часова, с тим што дозвољено време паркирања 
није временски ограничено, 

- на општем паркиралишту у Зона 3 у времену од 
7 до 24 часа сваким даном, у периоду од 14. до 28. 
септембра сваке године, стим што дозвољено време 
паркирања није временски ограничено и 

- на посебном паркиралишту у времену од 07 до 
24 часа сваког дана, с тим што дозвољено време 
паркирања није временски ограничено. 

IV - Овим Решењем замењује се Решење Градске 
управе града Шапца -Одељења за инспекцијске и 
комунално-стамбене послове и то: 

- Решење о зонирању јавних паркиралишта бр. 
344-00-286/2019-08 од 01.04.2019.године. 

V - Решење објавити у "Службеном листу града 
Шапца". 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И  
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

Број: 344-00-639/2019-08 ОД 26.08.2019. године 
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
Владимир Рајичић, с.р. 

004 

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима 
("Сл. гласник РС" број 15/16) и члана 39. и 131. и 
Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца" број 
5/19) Скупштина града Шапца, на седници од 
4.09.2019. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС 
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ТОПЛАНА - 

ШАБАЦ" ЗА 2019.ГОДИНУ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Ребаланс Програма 
пословања ЈКП "Топлана - Шабац" Шабац за 2019. 
годину који је донео Надзорни одбор ЈКП "Топлана - 
Шабац" на седници одржаној 27.08.2019. године број 
01-1022/19. 

2. Ову Одлуку објавити у "Сл. листу града 
Шапца" 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-160/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

005 

На основу члана 39. и 131. Статута града Шапца 
(„Сл. лист града Шапца" бр. 05/19) Скупштина града 
Шапца, на седници одржаној дана 4.09.2019. године 
донела је 

О Д Л У К У  

• ПРИХВАТА СЕ текст Писма подршке са те-
кстом Додатка А - Накнадно писмо, које је, као део 
обавезујуће процедуре, доставила Европска банка за 
обнову и развој, а којим град Шабац даје подршку 
Пројекту унапређења енергетске ефикасности зграда 
у Шапцу - Пројекат бр. 51004, за чију реализацију је 
закључен Уговор о зајму између Јавног комуналног 
предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије „Топлана - Шабац", Шабац, као зајмопримца 
и Европске банке за обнову и развој („ЕБРД"), као 
зајмодавца. 

• Даје се сагласност на уговор о зајму број 01-
881/19 закључен дана 23.07.2019. између Јавног 
комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије „Топлана - Шабац", Шабац, као 
зајмопримца и Европске банке за обнову и развој 
(„ЕБРД"), као зајмодавца. 

• Овлашћује се градоначелник да, у име града 
Шапца, потпише Писмо подршке из тачке 1. ове 
Одлуке као и да, на начин, под условима и у роковима 
предвиђеним у Писму подршке потпише Накнадно 
писмо чији се текст налази у Додатку А Писма подршке. 
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• Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 
Шапца" 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-156/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

006 

На основу члана 200. Закона о привредним дру-
штвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 
83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и 
члана 39. и 131. Статута града Шапца („Службени 
лист града Шапца" бр. 5/2019) Скупштина града 
Шапца на седници одржаној дана 4.09.2019. године 
донела је 

О Д Л У К У  

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧА ДРУШТВА "ЗОРКА-
СТАНДАРД" ДОО ШАБАЦ И УСКЛАЂИВАЊЕ 

ОСНИВАЧКОГ АКТА СА ЗАКОНОМ О 
ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА 

ОСНИВАЧКИ АКТ 

Основне одредбе 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се промена оснивача и 
усклађивање оснивачког акта привредиог друштва 
"ЗОРКА-СТАНДАРД" ДОО са Законом о привредним 
друштвима ("Сл. гласник РС" бр.36/11, 99/11, 83/14, 
05/15, 44/18 и 95/18), тако што се уместо оснивача: 
КОНЦЕРН "ФАРМАКОМ М.Б." ДОО, врши промена 
оснивача: ГРАД ШАБАЦ са уделом од 100% капитала 
као купца из поступка стечаја који је уписан у Реги-
стру Агенције за привредне регистре под бројем БД 
51476/2018 од 18.06.2018. године, са матичним бро-
јем 07389736, ПИБ 101230041. 

ПД "Зоргса-ставдард" д,о,о. за делатност спо-
ртских арена и стадиона Шабац, у стечајном поступку, у 
целости (100%) купио је ГРАД ШАБАЦ, ул. Господар 
Јевремова бр. 6, са матичним бројем: 07170122, 
ПИБ: 100084619 и закључио уговор о купопродаји 
број 464-30/2018-13 од 12.04.2018. године. 

Члан 2. 

Ова Одлука представља оснивачки акт ПД "Зорка-
стандард" д.о.о. за делатност спортских арена и 
стадиона Шабац којим се уређују сва питања од 
значаја за рад друштва, а усклађена је са Законом о 
привредним друштвима. 

Члан 3. 

Овом Одлуком се уређује:  

1. име оснивача друштва и његова адреса,  

2. пословно име и седиште друштва,  

З. печат и штамбиљ душтва,  

4. делатност друштва, 

5. основни капитал, оснивачки улог и удео у дру-
штву,  

6. расподела добити, сношење ризика и покриће 
губитака,  

7. органи друштва, 

8. заступање, 

9. права, обавезе и одговорности оснивача према 
друштву и друштва перма оснивачу, 

10. унутрашња организација, 

11. промеиа правне форма друштва, статусне 
промене друштва, 

12. нрестанак друштва, 

13. акти и документа друштва, 

14. пословна тајна, поступак измене оснивачког 
акта и 

15. прелазне и завршне одредбе 

Оснивач друштва 

Члан 4. 

Оснивач друштва је купац 100 % капитала у по-
ступку стечаја, односно ГРАД ШАБАЦ, ул. Господар 
Јевремова бр. 6, МБ 07170122 а на основу уговора о 
купопродаји стечајног дужника као правног лица бр. 
464-30/2018-13 од 12.04.2018. године. 

Пословно име и седиште друштва 

Члан 5. 

Пословно име друштва гласи: "Зорка-Стандард" 
д.о.о. за делатност спортских арена и стадиона Шабац. 

Скраћено име друшва гласи: "Зорка-Стандард" 
д.оо. Шабац. 

Члан 6. 

Седиште друштва је на следећој адреси: Шабац, 
ул. Хајдук Вељкова бр. 2. 

Члан 7. 

Одлуку о промени пословног имена и седишта 
друштва доноси члан друштва. 

Печат и ттамбиљ друштва 

Члан 8. 

Друштво има свој печат. Печат је округлог облика 
и садржи пун назив друштва. Штамбиљ друштва је 
четвртастог облика са називом друштва. 

Број комада и начин чувања печата и штамбиља 
одређује директор друштва. 

Претежна делатност друштва  

Члан 9. 

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити 
је: 9311-Делатност спортских објеката. 
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Поред претежне делатности Друштво може 
обављати и друге делатности које нису Законом 
забрањене независно од тога да ли су одређене 
оснивачким актом. 

Основни капитал 

Члан 10. 

Укупан уписани новчани део основног капитала 
друштва износи: 22.278.788,44 динара (словима: 
двадесетдвамилионадвестотинеседамдесетосамхиља

даседамстотинаосамдесетосамиче трдесетчетирипаре). 

Укупан уплаћени новчани део основног капитала 
друштва износи: 22.278.788,44 динара (словима: 
дпадесетдвамилионадвестотинеседамдесетосамхиљад

аседамстотинаосамдесетосамиче трдесетчетирипаре). 

Члан друштва 

Члан 11. 

Оснивач друштва, ГРАД ШАБАЦ је његов једини 
члан. 

Члан 12. 

Члан друштва има право на исплату добити, у 
складу са законом. 

Члан 13. 

У правном промету са трећим лицима друштво 
иступа у своје име и за свој рачун. 

За обавезе према трећим лицима, настале у 
пословању друштва, друштво одговара целокупном 
имовином. 

Органи Друштв  

Члан 14. 

Управљаше друштвом је оргаиизовано као једно-
домно. Органи друштва су Скупштииа и Директор. 

Овлашћења и делокруг рада органа друштва 
утврђују се у складу са Законом о привредним дру-
штвима. 

Скупштина 

Члан 15. 

Функцију Скупштине вршиће једини члан дру-
штва, с обзиром да ће друштво имати само једног 
члана, оснивача друштва. 

У име оснивача овлашћења Скупштине друштва 
вршиће Градско веће града Шапца. 

Делокруг Скупштине 

Члан 16. 

Скупштина друштва, односно, једини члан друштва: 

1. доноси измене оснивачког акта; 

2. усваја финансијске извештаје, као и извештаје 
ревизора ако су финансијски извештаји били пре-
дмет ревизије; 

3. надзире рад директора и усваја извештаје 
директора; 

4. одлучује о повећању и смањењу основног 
капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од 
вредности; 

5. одлућује о расподели добити и начину покрића 
губитака, укључујући и одређивање дана стицања 
права на учешће у добити и дана исплате учешћа у 
добити члановима друштва 

6. именује и разрешава директора и утврђује 
накнаду за његов рад односно начела за утврђивање 
те накнаде; 

7. именује ревизора и уврђује накнаду за његов 
рад; 

8. одлучује о покретању поступка ликвидације, 
као и о подношењу предлога за покретање стечајног 
поступка; 

9. именује ликвидационог управника и усваја 
ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог 
управника; 

10. одлучује о стицању сопствених удела; 

11. одлучује о обавезама чланова друштва на до-
датне уплате и о враћању тих уплата; 

12. одлучује о захтеву за иступање члана друштва; 

13. одлучује о искључењу члана друштва из 
разлога неплаћања, односно неуношења уписаног 
улога; 

14. одлучује о покретању спора за искључење 
члана друштва; 

15. одлучује о повлачењу и помиштењу удела; 

16. именује и разрешава остале заступнике 
друштва; 

17. одлучује о покретању поступка и давању пуно-
моћја за заступање друштва у спору са прокуристом, 
као и у спору са директором, ако је управљање 
друштвом; 

18. одлучује о покретању поступка и давању пуно-
моћја за заступање друштва у спору против члана 
друштва; 

19. одобрава приступање новог члана и даје 
сагласност на пренос удела трећем лицу у слућају из 
члана 167. Закона о привредиим друштвима 

20. одлучује о статусним променама и променама 
правне форме; 

21. даје одобрење на правне послове у којима 
постоји лични интерес, у складу са чланом 66.Закона 
о привредним друштвима; 

22. даје сагласност на стицање, продају, давање 
у закуп, залагање или друго располагање имовином 
велике вредности у смислу члана 470. Закона о 
привредним друштвима; 

23. врши друге послове и одлучује о другим 
питањима, у складу са Законом о привредним дру-
штвима и оснивачким актом. 
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Начин одлучивања 

Члан 17. 

С обзиром да ће друштво бити једночлано, све 
одлуке доносиће једини члан у вршењу функције 
скупштине друштва самостално. 

Члан може пуномоћјем овластити друго лице да у 
његово име доноси одлуке које су у надлежности 
скупштине. 

Директор  

Члан 18. 

Друштво заступа директор Друштва, са неограни-
ченим овлашћењима. За директора друштва решењем 
Скупштине града бр. 119-13/2018-14 од 06.06.2018. 
године именован је Александар Симић, дипл. ецц. из 
Шапца, ЈМБГ 0409974772022. 

Члан 19. 

Друштво ће имати једног директора који је 
законски заступник друштва. Директора именује члан 
друштва у функцији скупштине (Скупштина друштва) 
на период од 4 године. 

Директор се региструје у складу са законом о 
регистрацији. 

Члан 20. 

Делокруг Директора је:  

1. заступање друштва и вођење послова друштва 
у складу са законом и овим оснивачким актом; 

2. уредно вођење пословних књига;  

3. тачност финансиј ских извештај а друштва; 

4. обавеза извештавања Скупштине друштва, 

5. сви остали послови који нису у надлежности 
скупштине 

Члан 21. 

Друштво се оснива на неодређено време. 

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра 
привредних субјеката у случајевима предвиђеним 
законом. 

Члан 22. 

На сва питања која нису регулисана овим Актом о 
оснивању, примењиваће се Закон о привредним 
друштвима. 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 23. 

Законски заступник друштва је у обавези да након 
сваке измене оснивачког акта сачини и потпише 
пречишћени текст докумената. 

Измене оснивачког акта региструју се у складу са 
законом о регистрацији. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
има се објавити у "Службеном листу града Шапца". 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Оснивачи акт ПД "Зорка-стандард" д.о.о. Шабац 
донет 06.11.2006. године. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-157/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

На основу уговора о купопродаји број 464-
30/2018-13 од 12.04.2018. године град Шабац је у 
стечајном поступку купио стечајног дужника „Зорка-
Стандард" д.о.о - у стечају, као правно лице. 

Град Шабац са уделом од 100% капитала као 
једини члан привредног друштва "Зорка-Стандард" 
д.о.о. за делатност спортских арена и стадиона 
Шабац уписао се у Регистру Агенције за привредне 
регистре решењем под бројем БД 51476/2018 од 
18.06.2018. године. Истим решењем извршен је и 
упис промене имена и законског заступника, односно 
директора Алексаидра Симића, на основу решења о 
именовању Скупштине града бр. 119-13/2018-14 од 
06.06.2018. годиие. 

Имајући у виду наведене статусне промене у 
привредном друштву "Зорка-Стандард" д.о.о. Шабац, 
као и да је важећи оснивачки акт донет 06.11.2006. 
године и да од стране предходног члана привредног 
друштва није мењан, потребно је исти ускладити са 
важећим Законом о привредним друштвима ("Сл. 
гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон, 
5/2015,44/2018 и 95/2018) и Уредбом о класифи-
кацији делатности ("Сл. гласник РС" 54/2010). 

На основу свега напред наведеног предлажемо 
да Скупштина града Шапца усвоји оснивачки акт 
друштва "Зорка-Стандард" д.о.о. Шабац у предло-
женом тексту. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА 
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На основу члана 60. став 2. и 3. Закона о пољо-
привредном земљишту („Сл.гласник РС", број 62/06, 
41 /09, 112/15 и 80/17) и члана 32. став 1. тачка 29. и 
члана 131. Статута града Шапца („Сл.лист града 
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Шапца", број 5/19), Скупштина града Шапца, на 
седници од 4.9.2019. године, донела је 

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА ЗА 

2019. ГОДИНУ 

1. УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уре-
ђења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији града Шапца за 2019. годину. 

2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 
Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-158/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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Нa oснoву члана члана 35. став 7, члана 46. и 
члана 51 б Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи (“Слу-
жбeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. 
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 
98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члaнa 
99. Стaтутa грaдa Шaпцa (“Службeни лист грaдa 
Шaпцa” брoj 32/08 и 33/36), Скупштина грaдa Шaпцa, 
на седници од 4.09.2019. године, дoнeла je:  

O Д Л У К У  

O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛAНA ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ "БЛОК Х" - прва измена 

Члaн 1. 

Дoнoшeњeм oвe oдлукe приступa сe изради Изме-
не и допуне плaнa детаљне рeгулaциje "Блок Х"- 
прва измена (у даљем тексту, ИДПДР).  

Разлог израде ИДПДР је захтев за промену 
правила парцелације и усаглашавање грађевинских 
линија на кат.п.бр. 6380, 6383/2 и 6383/5 а све у 
циљу решавања имовинских односа између власника 
земљишта. 

Члaн 2. 

Границом обухвата ИДПДР су обухваћене су 
целе катастарске парцеле број: 6380, 6383/2 и 6383/5 
КО Шабац и делови катастарских парцела број 
6383/1 и 14412 КО Шабац. Површина обухвата ИДПДР 
износи око 0,5 ha.  

Након извршене анализе а у складу са конкре-
тним потребама на локацији и сагледавању шире 
околине, дефинисани обухват планског документа 
нацртом плана може бити коригован.  

Члaн 3. 

Плански основ за израду ИДПДР представљају 
планови ширег подручја. Обавезе, услови и сме-
рнице из планских докуманата и стечене обавезе су 
садржане у одредбама Плана генералне регулација 
"Шабац" - ревизија (“Сл. лист града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 18/15, 23/15, 
16/18, 5/19) којим је дефинисано да се на овом 
подручју примењује план детаљне регулације "Блок 
Х" (“Сл. лист града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева”, бр. 7/08). 

Документацију од значаја за израду плана чини 
План детаљне регулације "Блок Х" (“Сл. лист града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, 
бр. 7/08). План је дефинисао намену површина 
(стамбено пословни објекти у низу) и регулацију 
површина јавне намене. 

ИДПДР ће се радити на ажурној катастарско-
топографској подлози у дигиталном облику, са 
катастром подземних водова. 

Члан 4 

ИДПДР ће се заснивати на следећим принципима 
планирања: рационално коришћење земљишта, одржи-
вост планских решења, учешће јавности у доношењу 
планских решења, коришћење компаративних пре-
дности локације, заштити јавног интереса, јавних 
добара и јавног простора и др. 

Члан 5 

Визија уређења предметног простора и основни 
циљ израде плана су: да се примарно реше имо-
вински односи на локацији у складу са захтевима 
власника земљишта, потенцијалима локације и да се 
планирана изградња уклопи у улични низ чија је 
реализација започела у складу са основим урбани-
стичким планом.  

Након извршене анализе а у складу са конкре-
тним потребама на локацији и сагледавању шире 
околине, дефинисани обухват планског документа 
нацртом плана може бити коригован.  

Члaн 6. 

Рoк зa изрaду ИДПДР из члaнa 1. oвe Oдлукe 
изнoси пет месеци од дана ступања на снагу ове 
одлуке. До усвајања ИДПДР, забрањена је било 
каква изградња у обухвату граница измене и допуна 
плана. 

Члaн 7. 

Наручилац израде плана и финансијер је Матић 
Никола из Шапца. Носилац изрaде ИДПДР је на-
длежни орган локалне самоуправе. Израда ИДПДР је 
поверена ЈП Инфраструктура Шабац, Шабац. 

Члaн 8. 

У складу са чланом 51б Закона o плaнирaњу и 
изгрaдњи "Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-
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исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 
31/19), пошто се ради о мањој измени и допуни 
плана, без планирања повећања капацитета обје-
ката, неће се спроводити поступак раног јавног увида 
а јавни увид ће се спровести у року од 15 дана, у 
просторијама ЈП „Инфраструктура Шабац“, Шапца 
којем је поверена израда плана. 

Члaн 9. 

У складу са чланом 9. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", 
бр. 135/04 и 88/10) и чланом 46. Зaкoнa o плaнирaњу 
и изгрaдњи (“Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-
исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 
31/19), састaвни дeo oвe Oдлукe je и Одлука да се не 
израђује стратешка процена утицаја плана на 
животну средину на основу Мишљења Одељења за 
инспекцијске и стамбено комуналне послове градске 
управе Шабац (бр. 501-4-24/2019-08 од 08.07.2019).  

Члaн 10. 

Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева".  

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 353-19/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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Нa oснoву члaнa 9. стaв 3 и члана 11. Зaкoнa o 
стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину ("Сл. 
глaсник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члaнa 99. Стaтутa 
грaдa Шaпцa (“Службeни лист грaдa Шaпцa” брoj 
32/08 и 33/16), Скупштина грaдa Шaпцa, на седници 
од 4.09.2019. године, дoнeла je:  

O Д Л У К У  

ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПЛAНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "БЛОК 
Х" - прва измена 

Члан 1. 

Доношењем ове одлуке, не израђује се стратешка 
процена утицаја на животну средину Измене и допуне 
Плaнa детаљне рeгулaциje "Блок Х"- прва измена (у 
даљем тексту, ИДПДР).  

Члан 2. 

Границом обухвата ИДПДР су обухваћене су целе 
катастарске парцеле број: 6380, 6383/2 и 6383/5 КО 

Шабац и делови катастарских парцела број 6383/1 и 
14412 КО Шабац. Површина обухвата ИДПДР износи 
око 0,5 ha.  

Након извршене анализе а у складу са конкретним 
потребама на локацији и сагледавању шире околине, 
дефинисани обухват планског документа нацртом 
плана може бити коригован.  

Члан 3. 

Одлука да се не израђује стратешка процена се 
доноси на основу мишљења Одељења за инспе-
кцијске и стамбено-комуналне послове градске управе 
Шабац (бр. 501-4-24/2019-08 од 08.07.2019), које је 
донето у складу са Критеријумима за утврђивање 
могућности значајних утицаја на животну средину 
планова и програма и доношење одлуке о изради 
стратешке процене из члана 5.ст.1 и 2, Прилог 1. 
Зaкoнa o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну 
срeдину ("Сл. глaсник РС", бр. 135/04 и 88/10) у 
складу са планираном наменом површина у обухвату 
урбанистичког плана. 

Одлука да се не израђује стратешка процена се 
доноси с обзиром да се намена површина дефини-
сана основним планом задржава уз промену правила 
парцелације земљишта и усаглашавање грађеви-
нских линија. 

План детаљне регулације "Блок Х" (“Сл. лист 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева”, бр. 7/08) је дефинисао намену површина 
(стамбено пословни објекти у низу) и регулацију 
површина јавне намене. 

Визија уређења предметног простора и основни 
циљ израде плана су: да се примарно реше имови-
нски односи на локацији у складу са захтевима 
власника земљишта, потенцијалима локације и да се 
коначно, планирана изградња уклопи у улични низ 
чија је реализација започела у складу са основим 
урбанистичким планом. 

Члан 4. 

Наручилац израде плана и финансијер је Матић 
Никола из Шапца. Носилац изрaде ИДПДР је надле-
жни орган локалне самоуправе. Израда ИДПДР је 
поверена ЈП Инфраструктура Шабац, Шабац. 

Члан 5. 

Ова Oдлука је саставни део Одлуке о приступању 
изради измене и допуне плaнa детаљне рeгулaциje 
"Блок Х"- прва измена. 

Члан 6. 

Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 501-118/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу чланова 18, 26, 27. и 29. Закона о 
јавној својини („Сл. гласник РС" бр. 72/11, 88/13 и 
105/14, 104/16, 108/16, 113/17 и 95/18) и чл. 39. 
Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца" број 
05/2019) Скупштина града Шапца на седници одржа-
ној дана 4.09.2019. годинедонела је 

О Д Л У К У  

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 
СВОЈИНЕ 

1 Отуђује се из јавне својине града Шапца, уз 
накнаду, прикупљањем писмених понуда: 

- Пословни простор, који се налази у приземљу 
стамбене зграде за колективно становање, означене 
бројем 1, број улаза 3, у улици Поп Лукина број 2, у 
Шапцу, на кат. парцели број 7179 КО Шабац, корисна 
површина пословног простора износи 289m2, са 
нрипадајућим делом кат. парцсле број 7179 КО 
Шабац, све уписано уписано у лист непокретности 
број 15257 К.О. Шабац. 

2 Као почетна цена узеће се тржишна вре-дност 
непокретности, коју ће проценити надлежни порески 
орган или други надлежни орган, у складу са законом. 

3. Овлашћује се Одељење за финансије да 
спроведе поступак отуђења непокретности из тачке 
1. Одлуке, у складу са законом. 

4. Овлашћује се Градоначелник да, након по 
закону спроведеног поступка, закључи уговор о 
отуђењу непокретности из тачке 1. 

5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-159/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 38. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС", број 15/16) и члана 39. и 
131. Статута града Шапца („Службени лист града 
Шапца" број 05/19), Скупштина града Шапца, на 
седници дана 4.09.2019. године донела је 

О Д Л У К У  

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 
ДИРЕКТОРА ЈП "ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ" 

ШАБАЦ 

1. Покреће се поступак за избор директора ЈП 
„Инфраструктура Шабац", Шабац. 

2. Поступак из тачке 1. ове Одлуке спровешће 
Комисија за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач Град 
Шабац, на основу Огласа о јавном конкурсу за избор 
директора ЈП „Инфраструктура Шабац" Шабац. 

З. Усваја се текст Огласа о јавном конкурсу за 
избор директора ЈП „Инфраструктура Шабац", Шабац 
и саставни је део ове Одлуке. 

4. Оглас о јавном конкурсу објавиће се у „Слу-
жбеном гласнику РС", „Службеном листу града 
Шапца", у најмање једним дневним новинама које се 
дистрибуирају на целој територији Републике Србије 
и на званичној интернет страни града. 

5. Ову Одлуку објавити у „Сл. листу града 
Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-155/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 52. Закона о јавним предузећима 
("Сл. гласник РС" број 15/16) и члана 39. и 131. 
Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца" број 
05/19) Скупштина града Шапца, на седници одржаној 
дана 4.09.2019. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИ-РЕКТОРА ЈП 
„ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ" 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Владимир Радосављевић, дипло-
мирани грађевински инжењер из Шапца, за вршиоца 
дужности директора ЈП „Инфраструктура Шабац", до 
избора директора по спроведеном јавном конкурсу. 

2. Именовани ће ступити на дужност дана 
28.09.2019. године. 

3. Ово решење објавити у "Сл. листу града 
Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-32/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 51a. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10, 
121/12, 42/13, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и члана 
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16. Одлуке о Главном урбанисти града Шапца ("Сл. 
лист града Шапца" број 18/15) и чланова 39. и 131. 
Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца" број 
05/19), Скупштина града Шапца, на седници од 
4.09.2019. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ ГРАДА 
ШАПЦА 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Катарина Дубљанин дужно-
сти Главног урбанисте града Шапца, због поднете 
оставке. 

2. Ово решење објавити у "Сл. листу града 
Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 118-48/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 46. и 47. Закона о јавним 
предузећима ("Сл. гласник РС" број 15/16) и члана 
39. и 131. Статута града Шапца ("Сл. лист града 
Шапца" број 05/19), Скупштина града Шапца, на 
седници од 4.09.2019. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП „СТАРИ ГРАД" 
ШАБАЦ 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Снежана Ђокић дужсности 
директора ЈКП „Стари град" Шабац, због поднете 
оставке. 

2, Ово Решење објавити у "Сл. листу града 
Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 118-52/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 52. Закона о јавним предузећима 
("Сл. гласник РС" број 15/16) и члана 39. и 131. 
Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца" број 

05/19) Скупштина града Шапца, на седници од 
4.09.2019. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Мирослав Премовић за вршиоца 
дужности директора ЈКП "Стари град" Шабац, на 
период који не може бити дужи од једне године. 

2. Ово решење објавити у "Сл. листу града 
Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-33/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 120. и 123. став 4. тачка 6. 
Закона о здравственој заштити ("Службени гласник 
РС" бр. 25/19) и члана 39. и 131. Статута града 
Шапца ("Службени лист града Шапца" бр. 05/19), 
Скупштина града Шапца на седници од 4.09.2019. 
године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ 
"ШАБАЦ" И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

1. РАЗРЕШАВА СЕ досадашњи Управни одбор 
Апотеке "Шабац". 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Апотеке "Шабац" 
на период од 4 године и то: 

-За председника: 

Мирјана Илић, дипл. правник из Шапца, предста-
вник оснивача, и 

-За члана: 

Дејан Адамовић, дипл. правник из Шапца, пре-
дставник оснивача. 

1. Овo Решење објавити у "Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-119/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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Нa oснову члана 27 и 35 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, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члaнa 39 Стaтутa града Шaпца (“Сл. лист 
града Шaпца” бр. 5/19), Скупштинa града Шапца, нa 
свojoj сeдници oдржaнoj дaнa 4.09.2019. гoдинe, 
дoнeлa je: 

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ШАБАЦ" - РЕВИЗИЈА 

Члан 1. 

Усваја се Трећа измена и допуна Плана гене-
ралне регулације "Шабац" - Ревизија  

Члан 2. 

Трећа измена и допуна Плана генералне регу-
лације "Шабац" - Ревизија обухвата: 

� блок 41, део блока 42 и регулација планиране 
саобраћајнице између блокова 40 и 41, у површини 
од око 41 ар, 

� део урбанистичког блока бр. 383, у површини 
од око 88 ари, 

� урбанистичке блокове број 399 и 400, у повр-
шини од око 3,4 хектара и 

� део урбанистичког блока 593, у површини од 
око 99 ари. 

Члан 3. 

Основни циљеви израде Треће измене и допуне 
Плана генералне регулације "Шабац" - Ревизија су: 

� дефинисање правила уређења и правила 
грађења на кат.п.бр. 2568 КО Шабац, дефинисање 
граница површина јавне намене и осталих намена уз 
обезбеђење приступа постојећим објектима у блоку 
40; 

� дефинисање услова за разграничење јавног и 
осталог земљишта у складу са власништвом и 
реализованом јавном површином саобраћајнице; 

� промена намене површина и граница зашти-
тног коридора који је дефинисан Елаборатом о 
зонама санитарне заштите изворишта подземних 
вода "Мали забран" у Шапцу ("Гео инжењеринг БГП", 
Београд, 2015); 

� дефинисање граница између површина јавне 
намене и зоне становања и одређивање локације за 
изградњу трафо станице. 

Члан 4. 

Трећа измена и допуна Плана генералне регу-
лације "Шабац" - Ревизија састоји се из текстуалног и 

графичког дела. Текстуални део Плана објављује се 
у "Службеном листу града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева". 

Текстуални део садржи: 

А TEКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА  

I ОПШТИ ДЕО 

I 1. Правни основ  

I 2. Плански основ и извод из плана ширег 
подручја - Извод из ПГР "Шабац" - Ревизија 

I 3. Опис постојећег стања  

II ПЛАНСКИ ДЕО 

II 1 Правила уређења 

II 1.1. Концепција уређења простора 

II 1.2. Опис обухвата плана са пописом катаста-
рских парцела 

II 1.3. Намена површина 

II 1.4. Урбанистички и други услови за изградњу 
површина и објеката јавне намене, саобраћајне 
мреже и друге инфраструктуре 

II 1.5. Услови и мере заштите природних и непо-
кретних културних добара и заштите природног и 
културног наслеђа, животне средине и живота и 
здравља људи 

II 1.6. Инжењерско-геолошки услови изградње 

II 1.7. Услови којима се површине и објекти јавне 
намне чине приступачним особама са инвалиди-
тетом у складу са стандардом приступачности 

II 1.8. Локације за које се обавезно раде планови 
детаљне регулације и урбанистичко-техничка доку-
ментација 

II 1.9. локације за које је обавеза расписивања 
јавних архитектонских и урбанистичких конкурса и 
израде додатне документације 

II 1.10. Општа правила уређења простора, пра-
вила 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 1.10.2. Остали елемнети значајни за спрово-
ђење плана 

II 2. Правила грађења 

II 2.1.Општа правила грађења 

II 2.2. Посебна правила уређења и грађења  

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Б ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 

� Граница обухвата (блок 41) (Р=1:500) 

� План намене површина (блок 41) (Р=1:500) 

� План нивелације и регулације (блок 41) 
(Р=1:500) 
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� План нивелације и регулације -Попречни 
профили (блок 41) (Р=1:100) 

� План површина јавне намене (блок 41) 
(Р=1:500) 

� Граница обухвата (део блока 383) (Р=1:2500) 

� План намене површина (део блока 383) 
(Р=1:2500) 

� План регулације и нивелације (део блока 383) 
(Р=1:2500) 

� План површина јавне намене (део блока 383) 
(Р=1:2500) 

� Спровођење плана и даља планска разрада 
(део блока 383) (Р=1:2500) 

� Граница обухвата (блокови 399 и 400) 
(Р=1:2500) 

� План намене површина (блокови 399 и 400) 
(Р=1:2500) 

� План регулације и нивелације (блокови 399 и 
400) (Р=1:2500) 

� План нивелације и регулације -Попречни 
профили (блокови 399 и 400) (Р=1:100) 

� План површина јавне намене (блокови 399 и 
400) (Р=1:2500) 

� Спровођење плана и даља планска разрада 
(блокови 399 и 400) (Р=1:2500) 

� Граница обухвата (део блока 593) (Р=1:2500) 

� План намене површина (део блока 593) 
(Р=1:2500) 

� План регулације и нивелације (део блока 593) 
(Р=1:2500) 

� План нивелације и регулације - Попречни 
профили (део блока 593) (Р=1:100) 

� План површина јавне намене (део блока 593) 
(Р=1:2500) 

Члан 5. 

Стручна обрада Треће измене и допуне Плана 
генералне регулације "Шабац" - Ревизија, поверена 
је Јавном предузећу "Инфраструктура" Шабац, а 
одговорни урбаниста је Славица Ференц, дипл. инж. 
арх. (број лиценце 200 0038 03). 

Члан 6. 

Трећа измена и допуна Плана генералне регу-
лације "Шабац" - Ревизија са документацијом чува се 
трајно у Градској управи града Шапца. 

Члан 7. 

Трећа измена и допуна Плана генералне регу-
лације "Шабац" - Ревизија мора бити доступна на 
увид јавности (правним и физичким лицима) у току 
важења плана у седишту доносиоца и на интернет 
страни града Шапца. 

Члан 8. 

Ступањем на снагу овог плана, План генералне 
регулације "Шабац" - Ревизија (“Сл. лист града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 
18/15, 23/15, 16/18 и 5/19) престаје да се примењује у 
оквиру граница измена и допуна које су дефинисане 
овим планом. 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 353-20/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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Т Р Е Ћ А  И З М Е Н A  И  Д О П У Н A  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ШАБАЦ"  - 
РЕВИЗИЈА 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 

I  ОПШТИ ДЕО 

Изради Треће измене и допуне плана генералне 
регулације "Шабац" - ревизија (у даљем тексту 
ИДПГР-3), ради се на основу одредби члана 35 и 51б 
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, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон) и 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања 
("Сл. гласник РС", бр. 32/19). 

У складу са чланом 51б Закона и одлуком о 
изради плана, пошто се ради о мањој измени и 
допуни плана, није спроведен поступак раног јавног 
увида. 

Граница обухвата ИД РПГР-3 обухвата: 

• блок 41, део блока 42 и регулација планиране 
саобраћајнице између блокова 40 и 41, у површини 
од око 41 ар, 

• део урбанистичког блока бр. 383, у површини 
од око 88 ари, 

• урбанистичке блокове број 399 и 400, у 
површини од око 3,4 хектара и 

• део урбанистичког блока 593, у површини од 
око 99 ари. 
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Правилником о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког пла-
нирања је ("Сл. гласник РС", бр. 32/19) који је ступио 
на снагу након доношења одлуке о приступању 
плана је чланом 72, став 1 алинејом 4, дефинисано 
да се под мањим изменама и допунама сматрају 
решења којима се смањују капацитети у оквиру 
планираних капацитета што одговара планираним 
решењима за блок 41 и регулацију планиране сао-
браћајнице између блокова 40 и 41.  

Алинејом 5 истог члана је дефинисано да се под 
мањим изменама и допунама сматрају решења 
којима се не повећавају укупни планирани гранични 
капацитети комуналне инфраструктуре, не повећа-
вају се урбанистички параметри и измене и допуне 
неће имати утицај на социјалну инфраструктуру и 
планиране саобраћајне капацитете, што одговара 
планираним решењима за остале блокове у граници 
обухвата ИДПГР-3. 

I 1. ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за израду ИД РПГР-3 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, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон), 

• Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања ("Сл. гласник РС", бр. 32/19), 

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

• Стaтутa града Шaпца (“Сл. лист града Шaпца” 
бр. 32/08 и 33/16) 

• Одлуке о изради Треће измене и допуне плана 
генералне регулације "Шабац" - ревизија ("Сл лист 
Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева" број 11/19), 

• Одлуке да се не израђује стратешка процена 
утицаја на животну средину Треће измене и допуне 
плана генералне регулације "Шабац" - ревизија ("Сл 
лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци 
и Коцељева" број 11/19). 

Документација од значаја за израду плана је је 
ПГР "Шабац"-ревизија ("Сл. лист града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 18/15, 
23/15, 16/18 и 5/19). 

I 2. ПЛАНСКИ ОСНОВ И ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ШИРЕГ 
ПОДРУЧЈА - ИЗВОД ИЗ ПГР "ШАБАЦ"-РЕВИЗИЈА 

БЛОК 41, ДЕО БЛОКА 42 И САОБРАЋАЈНИЦА 
ИЗМЕЂУ БЛОКОВА 40 И 41 

ИДПГР-3 је обухваћен блок 41 и регулација 
планиране саобраћајнице између блокова 40 и 41. 
Изменом и допуном плана је обухваћена цела кат. п. 
бр. 2568 која је ПГР била планирана да се налази у 
два блока, 41 и 42. 

 
Слика 1: Извод из ПГР "Шабац" - ревизија са границом обухвата ИДПГР-3  

Доминантне намене дела блока у обухвату су: Ц1 
- централне насељске функције (мултифункционалне 
и зоне мешовите намене), Рз2 - радна зона унутар 
доминантно стамбених зона (комерцијалне дела-

тности), Т - зона туристичко-угоститељских садржаја, 
С1+ - градске стамбене и и опште зоне већих 
густина, максималне спратности шест етажа и више, 
И3 - трафо станице. 

044. Ц1 ЗOНA ГРAДСКOГ ЦEНТРA - карактеристични изводи 

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Зона градског центра се не дефинише графичким прилогом, обзиром да се ради о мултифункционалним 
зонама у којима није могуће дефинисати доминантну намену. Само у блоковима: 3, 5в, 6a, 9, 26 (а, в, г), 30а, 32, 33, 
39б, 40, 41 са ознаком Ц1, могу се користити повољнији урбанистички показатељи и корективни фактори за 
паркирање (комерцијални простор) и зелене површине. Сви остали услови се утврђују у складу са доминантном 
наменом парцеле. 
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У овој зони се планирају следеће интервенције на површинама јавне намене: уређење центара насеља 
унапређењем постојећих и уношењем нових садржаја; уређење површина јавне намене: улица и тротоара, 
површина око и испред објеката јавне намене и објеката у јавној употреби, постављање споменика, спомен 
обележја и скулптура; обнова и уређење зелених површина, и опремање урбаним мобилијаром (стазе, клупе, 
осветљење, игралишта за децу и др.); обезбеђење јавног паркиг простора и др.; реконструкција јавних 
објеката, а по потреби доградња, надзиђивање или изградња нових (објекти предшколске установе спортски 
терени и др.); комунално опремање и побољшање хигијенских услова. Постављање привремених објеката на 
јавним површинама дефинисаће се програмом постављања привремених објеката. Јавне површине се морају 
се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан 
приступ, кретање, боравак и рад, а све у скалду са важећим Правилником.  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Пaркирaњe У складу са општим одредбама   

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Кoд плaнирaњa и изгрaдњe нoвих пoслoвних oбjeкaтa у oвим зoнaмa пoтрeбнo je 
искoристити свe мoгућнoсти зa фoрмирaњe нoвих прaтeћих зeлeних пoвршинa, кao штo je 
прoстoр испрeд oбjeкaтa, улични прoстoр, aтриjумски прoстoр, интeнзивнo и eкстeнзивнo 
oзeлeњeнe крoвoвe, вeртикaлнo зeлeнилo и др. Нeдoстaтaк квaнтитeтa нaдoкнaдити 
квaлитeтoм и висoким стaндaрдoм oдржaвaњa зeлeних пoвршинa. 

Нема обавезе формирања зелених површина на парцелама али се препоручује до 
10%. Обавезно је одредити место за контејнер. 

 

047. С1+ 
ГРАДСКЕ И СТАМБЕНЕ ЗОНЕ ВЕЋИХ ГУСТИНА - карактеристични 

изводи 

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Претежно се ради о постојећим објектима спратности више од шест надземних етажа. Нове зоне за 
изградњу ових објеката су у блоковима 17 и 41 а изградња ће се дефинисати ПДР или УП. 

У овој зони се планирају следеће интервенције на површинама јавне намене: уређење површина јавне 
намене: улица и тротоара, површина око и испред објеката, постављање споменика, спомен обележја и 
скулптура; обнова и уређење зелених површина, и опремање урбаним мобилијаром (стазе, клупе, осве-
тљење, игралишта за децу, мањих спортских игралишта и др.); обезбеђење јавног паркиг простора и др; 
реконструкција јавних објеката, а по потреби доградња, надзиђивање или изградња нових (објекти предшко-
лске установе спортски терени и др.); комунално опремање и побољшање хигијенских услова. Постављање 
привремених објеката на јавним површинама дефинисаће се програмом постављања привремених објеката. 
Јавне површине се морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у скалду са важећим Правилником. 

Ако се на парцели гради објекат за 20 и више станова а у радијусу од 100м нема дечијег игралишта за 
узраст 0-6 година на површини јавне намене, обавеза инвеститора је да обезбеди површину од 50m2 за ту 
намену на сопственој парцели. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: становање, пoслoвaњe и jaвнe делатности. Зa 
нoвe oбjeктe je препоручљиво фoрмирaњe пoслoвнoг прoстoрa у призeмљимa oбjeкaтa. 
Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти кaдa сe рaди o дeлaтнoстимa и прoмeнa 
пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe кoje су дeфинисaнe општим правилима 001.  

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

У условима постојеће изграђености: објекат=парцела под условом да је обезбеђен 
приступ преко површине јавне намене. 

За нове објекте, минимална величина парцеле се дефинише планом детаљне 
регулације осим ако је другачије дефинисано посебним условима за блок. 

Приступи 
пaрцeлaмa 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ до површине јавне намене, 
минимaлнe ширинe 4,5m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe 
вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe 
eтaжe 

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa 
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja 
пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљену 
незастрту зелену површину. 
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Индeкс 
зaузeтoсти  

Максимално 60% за нову изградњу, односно 100% на подручјима 
постојећих блокова (објекат=парцела). ПДР се може дефинисати 
објекат=парцела при чему се заузетост од 60% односи на површину 
блока. Дефинисани индекси заузетости се не односе на блок 41 где 
изузетно могу бити и већи. 

Индeкс 
изгрaђeнoсти 

Максимално 3,7. ПДР се може дефинисати објекат=парцела при 
чему се изграђеност од 3,7 односи на површину блока. Дефинисани 
индекси изграђености се не односе на блок 41 где изузетно могу бити 
и већи. 

Грaђeвинскe 
линиje 

У складу са општим одредбама  010 и просторне целине у којој се 
парцела налази, односно у складу са одредбама које се утврде ПДР.  

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Објекти се према суседним међама постављају у складу са општим 
одредбама  010 и  просторне целине у којој се парцела налази и 
границама максималних унутрашњих грађевинских линија ако су 
дефинисане графичким прилогом. У случају да максималне границе 
зоне изградње објеката нису дефинисане, примењују се следећа 
правила: 

• Удаљеност од бочних суседних међа за објекте у непрекинутом 
низу:  

- објекат се поставља на обе бочне међне линије до дубине од 
17м; 

- изградња објеката на дубини већој од 17м се изводи по 
правилима за слободностојећи објекат; 

- изузетак од правила изградње у непрекинутом низу може 
представљати стечено право отвора на међи. Ако се ради о отвору са 
високим парапетом, обавезно се формира затворен или полуотворен 
светларник у зависности од положаја отвора. Димензије светларника 
се одређују у складу са важећим правилником. За отворе са другим 
висинама парапета објекат се удаљава минимално 3,0m од међе 
формирајући са једне стране полуотворени светларник, отворен ка 
улици или дворишту, који се завршава на минималном растојању од 
2,0m од одговарајуће ивице отвора на међи.  

- Уколико на суседном објекту постоји изведен светларник, на 
новом објекту се оставља светларник исте величине и симетричан 
светларнику постојећег објекта. 

- Уколико се објекат гради на међи са објектом који припада зони 
ниже спратности, према међи је обавезно формирање везног елеме-
нта у односу на суседну максимално планирану висину. Ако је разлика 
у спратности већа од једне етаже, није дозвољено формирање 
забатног зида без отвора према суседу већ се условљава повлачење 
од међе и формирање фасаде. 

• Удаљеност од бочних суседних међа за објекте у прекинутом низу:  

- објекат се поставља на једну бочну међу a oд друге се удаљава 
4,5m, до дубине од 17m;  

- изградња објеката на дубини већој од 17m се изводи по 
правилима за слободностојећи објекат;  

- у случајевима када инвеститор не може да добије сагласност 
ни једног бочног суседа за постављање објекта на међу, објекат се 
изводи по правилима за изградњу слободностојећег објекта. 

- Прекинути низ објеката је могуће претворити у непрекинути низ 
уз сагласност суседа. 

• Удаљеност од бочних суседних међа за слободностојеће објекте:  

- минималне бочне удаљености су 4,5m према једној међи која 
обезбеђује приступ парцели а према другој h/4 венца објекта. 
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• Удаљеност од задње међе:  

- За све типове објеката минимална удаљеност од задње међе 
износи h/2 венца објекта. 

Спрaтнoст Минимално шест надземних етажа (П+5, П+4+Пк/Пс). Максималан 
број етажа се дефинише ПДР у складу са капацитетима појединачних 
локација (посебни услови за блокове који имају ознаку С+). 
Дефинисана максимална спратност се не односи на блок 41. 

Мaксимaлни 
брoj стaмбe-
них jeдиницa 

У складу са општим одредбама 007, односно у складу са 
одредбама које се утврде ПДР. 

Пaркирaњe У складу са општим одредбама  018. Дозвољена је изградња и јавних гаража. 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

За нову изградњу, обавезно је формирање незастртих зелених површина од 
минимално 20% унутар сопствене парцеле, осим за блок 41 где се не условљава. 
Обавезно је одредити место за контејнер. 

Изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли aкo тo ниje дeфинисaнo 
урбaнистичким плaнoм.  

У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни 
oбjeкти.  

Пoмoћни oбjeкти 
и гaрaжe 

Помоћни простор формирати унутар објекта. 

 

057. Рз2 
РАДНА ЗОНА УНУТАР ДОМИНАНТНО СТАМБЕНИХ ЗОНА - 

карактеристични изводи 

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Oви услoви сe oднoсe нa пoстojeћe рaднe и услужнe кoмплeксe кojи сe нaлaзe нeпoсрeднo уз или у 
стaмбeним грaдским зoнaмa. У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: 
решавање проблема одвођења атмосферских и подземних вода; комунално опремање и побољшање 
хигијенских услова; изградња и реконструкција постојећих мрежа и објеката инфраструктуре, асфалтирање 
путева, уређење тротоара, подизање дрвореда; формирање и уређење других јавних површина.  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa Становање је дозвољено унутар постојећих комплекса, односно, дозвољена је 
промена радне зоне у зону становања. 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Минимална површина новоформиране парцеле је 7,0 ари. Мaксимaлнa пoвршинa ниje 
oгрaничeнa. Свe нове пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину 
минимaлнe ширинe 4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe 
вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. За директно прикључење на 
државни пут поступиће се у складу са важећим законским прописима. 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пoдзeмнe eтaжe Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у 
случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe мoгу дa 
зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, 
при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa 
пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте зелене површине. 

Индeкс 
зaузeтoсти  

Максимално 60%. 

Индeкс 
изгрaђeнoсти 

Максимално 2,5. 

Грaђeвинскe 
линиje 

У складу са општим одредбама  010 и просторне целине у којој се 
парцела налази. Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa 
планом дефинисану грaђeвинску линиjу. 

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

У складу са општим одредбама  010 и противпожарним условима. 
Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0m удaљeн oд oбjeкaтa нa сусe-
дним пaрцeлaмa (1,0 и 3,0m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт 
удaљeн мaњe oд 1,0m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, 
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укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, 
пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их 
пaрцeлa зa грaдњу. Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 3,0m oд 
бoчнe грaницe пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висo-
ким пaрaпeтoм. Минимална удаљеност може додатно бити коригована 
противпожарним условима, заштитним зонама специфичних техно-
логија и еколошким елаборатима. 

Спрaтнoст   Мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa je до три надземне етаже 
(П+2). Могући су архитектонски акценти објеката висине више до 
12m. 

Пaркирaњe У складу са општим одредбама. 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

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

Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa 
минимaлнo 20% пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг. 

Изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним 
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела. 

 

066. Т ТУРИСТИЧКО УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ - карактеристични изводи 

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Усмеравајућим условима за блокове или усмеравајућим условима за израду ПДР је предложен развој 
функције туризма и угоститељства. 

Дозвољава се употреба обновљивих извора енергије унутар комплекса за рекреативне, здравствене и 
енергетске потребе, уколико се прибаве и друга потребна одобрења.  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa Доминантна намена: Услуге смештаја и исхране. Компатибилне намене: Трговина на 
мало aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa основну делатност; 
Канцеларијско административне и друге помоћне пословне активности, Здравствена и 
социјална заштита; Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у 
типичним зонама. Минимална површина парцеле објекта туризма и рекреације је једнака 
минималној површини парцеле зоне у којој се објекат жели градити. Свe грaђeвинскe 
пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 4,0 m. 
Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити 
приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. Свим објектима је неопходно обезбедити приступ 
лицима са посебним потребама. 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину 
нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму 
грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa 
пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте зелене површине. 

Индeкс зaузeтoсти  Максимално 60%  

Индeкс изгрaђeнoсти Максимално 1,2. 

Грaђeвинскe линиje У складу са општим одредбама  010 и просторне целине у 
којој се парцела налази, односно у складу са одредбама које 
се утврде УП или ПДР. 

Удaљeнoст oд мeђa и 
сусeдa 

У складу са општим одредбама  010. 

Спрaтнoст  и 
мaксимaлни брoj 
стaмбeних jeдиницa 

Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa се не ограничава али не 
може прећи спратност зоне у којој се налази. 
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Пaркирaњe У складу са општим одредбама  018 и са нормативима за дефинисање категорије 
објекта. 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe 
нoвoг кoмплeксa. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe у склaду сa жeљaмa инвeститoрa. 

Изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

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

Пoмoћни oбjeкти  Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг 
oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 m2. 
Минимално растојање од границе парцеле је 1.0m. Објекат  се може поставити и на 
међу: 

- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини 
преклапања; 

- уколико постоји сагласност суседа;  

- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује. 

Максимална висина слемена гаража је 3.2m. 

 

072. И ОБЈЕКТИ, МРЕЖЕ И КОРИДОРИ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Општи услови уређења су дефинисани поглављима плана за сваку појединачну инфраструктурну област: 
саобраћај, водоснабдевање, одвођење отпадних вода, електроенергетика и др. Графичким прилогом плана и 
посебним условима су дефинисане следеће подзоне: И3 - трафо станице 

Све планиране локације инфраструктурних мрежа и објеката које су предложене Планом су планерски 
дефинисане. Постоји реална предпоставка да ће приликом реализације плана бити потребне одређене 
корекције у смислу разраде капацитета и профила. Смернице за спровођење планираних решења Плана су 
за ову врсту објеката дефинисане поглављем "II 1.12.4 Инфраструктурне мреже и објекти и зелени фонд" и 
дата је могућност да се урбанистичким плановима или урбанистичким пројектима дефинишу нове или друге 
локације. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

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 при-
лазним 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;  

- 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. 

Остали услови: Приликoм утврђивaњa микрoлoкaциja инфрaструктурнe мрeжe мoгућa су мaњa oдсту-
пaњa збoг усклaђeњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa, пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, 
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кoнфигурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa тe имoвинскo прaвних oднoсa и др., с тим дa сe услoвљaвa дa сe у 
плaнирaни кoридoр рeзeрвaциje прoстoрa мoрa смeстити укупaн пoпрeчни прoфил планираног коридора. При 
прojeктoвaњу пojeдиних oбjeкaтa и урeђaja кoмунaлнe инфрaструктурe пoтрeбнo je прибaвити суглaснoсти и 
oстaлих кoрисникa/власника инфрaструктурних кoридoрa.  

У oквиру плaнирaних кoридoрa je зaбрaњeнa изгрaдњa билo кaквих других oбjeкaтa сeм oних у oснoвнoj 
нaмeни. Дo привoђeњa зeмљиштa плaнирaнoj нaмeни, зeмљиштe сe мoжe кoристити нa дoсaдaшњи нaчин. Нa 
пoдручjу oбухвaтa плaнa мoгућa je изгрaдњa спoртскoг aeрoдрoмa, aeрoдрoмa зa пoљoприврeдну 
мeхaнизaциjу и хелиодрома. 

oбjeкти чиja 
je изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у пoглaвљу 
"нaмeнa пoвршинa". Зaбрaњeнo je овим Планом пoљoприврeднo зeмљиштe (свих 
категорија) кoристити зa: aутo oтпaдe, дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa и сл. 

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским 
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким условима и сл. 

 

Блок бр: 41 

Назив: "Дом војске"   

Плански документ: ПГР - Ревизија 

Доминантна намена: Ц1, Рз2 (комерцијалне 
делатности), Т, С1+, И3 

Усмеравајуће одредбе: Нема изричитих услова 
висине спратности и коефицијената али приликом 
пројектовања се морају поштовати следећи услови: 
Минимална спратност пет надземних етажа са обав-
езном кулом у осовини Масарикове улице са мини-
мално девет надземних етажа (П+8+Пс). Захтева се 
репрезентативност у савременом архитектонском 

 

изразу. Забрањена примена псеудо стилских кара-
ктеристика. Све потребе објекта (инфраструктурни 
објекти, паркинг простор и сл.) морају бити обе-
збеђени на сопственој парцели. Са блоком 42 треба 
да чини обликовну целину. У том смислу су могуће 
корекције граница пов. јавне намене. Не условљава 
се зелена површина. Могућност расписивања арх. 
конкурса. УП-ом дефинисати услове за изградњу 
дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV (могуће и у 
објекту). 

Планом је дефинисан и попречни профил 
планиране саобраћајнице између блокова 40 и 41. 

 
Слика 2: Извод из ПГР "Шабац" - ревизија  - профил планиране саобраћајнице 

Део кат.п.бр. 2568 КО Шабац се налази у урба-
нистичком блоку 42 и намењен је површини Цветног 
трга. 

Блок бр: 42 
Назив: "Цветни трг"  
Плански документ: ПГР - Ревизија 
Доминантна намена: Ц1 - ЈП 

Усмеравајуће одредбе:  Површине јавне намене 
уредити као декоративне површине уз могућност 
расписивања арх. конкурса.  

ДЕО БЛОКА 383 

ИДПГР-3 је обухваћен део урбанистичког блока 

383, катастарске парцеле број 6918/8 и 6918/9 КО 

Шабац у површини од око 88 ари. Доминантне 

намене дела блока у обухвату су: И11: јавни паркинг 

и Рз2: радна зона унутар доминантно стамбених 

зона.
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Слика 3: Извод из ПГР "Шабац" - ревизија са границом обухвата ИДПГР-2 

Општа правила уређења и грађења за зоне у обухвату ИДПГР-2 (карактеристични изводи из ПГР 
"Шабац" - ревизија): 

072. И ОБЈЕКТИ, МРЕЖЕ И КОРИДОРИ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Општи услови уређења су дефинисани поглављима плана за сваку појединачну инфраструктурну област: 
саобраћај, водоснабдевање, одвођење отпадних вода, електроенергетика и др. Графичким прилогом плана и 
посебним условима су дефинисане следеће подзоне: И 11 - јавни паркинг. 

Зoнe инфрaструктурних кoридoрa нaмeњeнe су изрaдњи искључивo oбjeкaтa jaвнe сaoбрaћajнe, мелиора-
ционе, дoвoднe, oдвoднe и oстaлe инфрaструктурнe мрeжe (нискoгрaдњa и висoкoгрaдњa) и прaтeћих прo-
стoриja зa нaдзирaњe функциoнисaњa мрeжa и урeђaja. Унутaр зoнa инфрaструктурних кoридoрa нe мoжe сe 
oдвиjaти изрaдњa oбjeкaтa нити прoстoриja стaмбeнe нaмeнe, нити oстaлих oбјеката висoкoгрaдњe oсим 
нaвeдeних у прeдхoднoм стaву.  

Све планиране локације инфраструктурних мрежа и објеката које су предложене Планом су планерски 
дефинисане. Постоји реална предпоставка да ће приликом реализације плана бити потребне одређене 
корекције у смислу разраде капацитета и профила. Смернице за спровођење планираних решења Плана су 
за ову врсту објеката дефинисане поглављем "II 1.12.4 Инфраструктурне мреже и објекти и зелени фонд" и 
дата је могућност да се урбанистичким плановима или урбанистичким пројектима дефинишу нове или друге 
локације. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

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;  

- изградњом  дела пута или путног објекта не сме се нарушити континуитет трасе тог пута и саобраћаја на 
њему; 

- дуж јавних путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано одвођење 
атмосферских  вода;  

- одводњавање површинских вода врши се слободним падом према риголама, односно према улици са 
минималним падом од 1,5%; 
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057. Рз2 РАДНА ЗОНА УНУТАР ДОМИНАНТНО СТАМБЕНИХ ЗОНА 
ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Oви услoви сe oднoсe нa пoстojeћe рaднe и услужнe кoмплeксe кojи сe нaлaзe нeпoсрeднo уз или у стa-
мбeним грaдским зoнaмa.  

У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање проблема одвођења 
атмосферских и подземних вода; комунално опремање и побољшање хигијенских услова; изградња и реко-
нструкција постојећих мрежа и објеката инфраструктуре, асфалтирање путева, уређење тротоара, подизање 
дрвореда; формирање и уређење других јавних површина.  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Нaмeнa oбjeкaтa У oвим зoнaмa je мoгућa: прoизвoдњa, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe 

нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. Прoизвoдњa у капацитетима који имају било какве 
негативне утицаје на животну средину ниje дoзвoљeнa. Становање је дозвољено унутар 
постојећих комплекса, односно, дозвољена је промена радне зоне у зону становања. 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Минимална површина новоформиране парцеле је 7,0 ари. Мaксимaлнa пoвршинa ниje 
oгрaничeнa. Свe нове пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину 
минимaлнe ширинe 4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe 
вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. За директно прикључење на 
државни пут поступиће се у складу са важећим законским прописима. 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe eтaжe Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у слу-
чajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe мoгу дa 
зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, 
при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa 
пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте зелене површине. 

Индeкс 
зaузeтoсти  

Максимално 60%. 

Индeкс 
изгрaђeнoсти 

Максимално 2,5. 

Грaђeвинскe 
линиje 

У складу са општим одредбама  010 и просторне целине у којој се 
парцела налази. Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa 
планом дефинисану грaђeвинску линиjу. 

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

У складу са општим одредбама  010 и противпожарним условима. 
Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0m удaљeн oд oбjeкaтa нa сусe-
дним пaрцeлaмa (1,0 и 3,0m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт 
удaљeн мaњe oд 1,0m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључу-
jући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo 
je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa 
грaдњу. Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 3,0m oд бoчнe грaницe 
пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким пaрaпeтoм. 
Минимална удаљеност може додатно бити коригована противпо-
жарним условима, заштитним зонама специфичних технологија и 
еколошким елаборатима. 

Спрaтнoст   Мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa je до три надземне етаже (П+2). 
Могући су архитектонски акценти објеката висине више до 12m. 

Пaркирaњe У складу са општим одредбама  018. 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

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

Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa мини-
мaлнo 20% пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг. 

Интeрвeнциje нa 
пoстojeћим 
oбjeктимa 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaши-
вaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa.  

Изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним усло-
вима за зону у којој се налази грађевинска парцела. 

 



Страна 28 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 17 

 

 

Посебни услови: 

Блок бр: 383 

Назив: "Зорка" 

Плански документ: ПГР - Ревизија  

Доминантна намена: СРЦ, Рз2, И11 

Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном 
наменом. У зони се налази јавни паркинг неопходан 

за функционисање суседних блокова и он треба да 
задржи своју основну намену.  

БЛОКОВИ 399 И 400 

ИДПГР-3 су обухваћени урбанистички блокови 399 
и 400, катастарске парцеле број 3337/153, 3337/216 и 
3337/182 КО Шабац у површини од око 3,4 хектара. 
Доминантна намена блокова у обухвату су: СРП - 
спортско рекреативне површине. 

 
Слика 4: Извод из ПГР "Шабац" - ревизија са границом обухвата ИДПГР-3 

060. СРП СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ 

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

• СРЦ: спортско рекреативни центри са комерцијалним делатностима 

• СРПо: остале спортско рекреативне површине 

Уређење сваког појединачног комплекса ће се вршити у складу са посебним условима за блок, специфи-
чним условима и важећим правилницима. Површине и објекти могу бити у свим облицима својине. У oвим 
зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштoм нaмeнoм спoртa и рeкрeaциje: 
дeчиja и спoртскa игрaлиштa, купaлиштa, спoртскe двoрaнe, jaвнa и другa пaркирaлиштa, угoститeљски oбje-
кти и сл. Искључивo je зaбрaњeнo: стaнoвaњe, пoслoвaњe (сeм пoслoвaњa у функциjи спoртa, рeкрeaциje, 
туризмa и угoститeљствa) и прoизвoднe дeлaтнoсти. 

Изградња објеката у зони "Сава парк" ће се дефинисати ПДР. 

СРЦ: Oви кoмплeкси прeдстaвљajу мултифункциoнaлнe цeлинe кoje трeбa дa oмoгућe фaзну изгрaдњу 
примaрнo, спoртских oбjeкaтa нa лoкaциjaмa и кoришћeњe у свим гoдишњим дoбимa. Уз стaлнe и пoврeмeнe 
спoртскe мaнифeстaциje, у oквиру кoмплeксa сe мoгу фoрмирaти прoстoри зa: aдминистрaтивнo - кoмeрциja-
лнe дeлaтнoсти, угoститeљски сaдржajи, смeштajни кaпaцитeти (хoтeли, мoтeли, хoстeли и др.), кoнфeрeнциje, 
симпoзиjуми, кoнгрeси, скупoви, вeнчaњa, прeдaвaњa, излoжбe, кoнцeрти, рaзнe рeвиje и сл. Тaкмичaрски 
спoртски oбjeкти oднoснo прoстoри или кoмплeкси дeлe сe у двe пoдврстe спeциjaлизoвaних oбjeкaтa oднoснo 
кoмплeксa и тo: Спeциjaлизoвaни спoртски кoмплeкси нa oтвoрeнoм прoстoру кojи зaхтeвajу вeликe урeђeнe 
кoмплeксe кojи oмoгућaвajу спoртскe и тaкмичaрскe aктивнoсти, aли нe зaхтeвajу вeликe пoсeбнo урeђeнe 
прoстoрe зa публику; Спeциjaлизoвaни спoртски oбjeкти зa oргaнизoвaњe спoртских тaкмичeњa и спoртских 
мaнифeстaциja нa нaциoнaлнoм и интeрнaциoнaлнoм нивoу кojи зaхтeвajу вeлики кaпaцитeт прoстoрa зa 
публику и слoжeнe грaђeвинe и инфрaструктуру. Сaдржaj, вeличинa, кaпaцитeт, oпрeмa и сл. зa плaнирaњe 
спoртских oбjeкaтa дeфинишу сe нa oснoву Зaкoнa o спoрту, спoртским прoписимa и прaвилимa нaдлeжних 
спoртских oргaнизaциja, нaциoнaлни, oднoснo мeђунaрoдних сaвeзa у oблaсти дaтe кaтeгoриje спoртa. 
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СРПо: Ову зону представљају све друге вресте спортско рекреативних површина у различитим облицима 
својине. Ревизијом ПГР се изградња ових површина подстиче у свим зонама а њихово уређење и изградња ће 
се одвијати у складу са општим правилима. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. Компатибилне намене су 
све оне које утичу на подизање стандарда делатности, првенствено намене туризма и 
угоститељства. 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Минимaлнa пoвршинa пaрцeлe je 10,0 aри. 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину 
нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeви-
нскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe. 

Индeкс зaузeтoсти  Максимално 60% за СРЦ 

За остале комплексе изграђеност није карактеристична, 
дефинише се оквирно до 20% у коју не улазе површине терена, 
трибина и балон сала над теренима. 

Индeкс изгрaђeнoсти Максимално 1,5 за СРЦ. 

За остале комплексе до 0,3. 

Грaђeвинскe линиje У складу са општим одредбама  010 и просторне целине у 
којој се парцела налази, односно у складу са одредбама које 
се утврде УП или ПДР. 

Удaљeнoст oд мeђa и 
сусeдa 

У складу са општим одредбама 010. Утврђује се минимална 
удањеност од међа од 5,0м која може додатно бити кориго-
вана противпожарним условима. 

Спрaтнoст   Максимална спратност објеката у овој зони је до две 
надземне етаже, односно до 15м ако се ради о спортским 
дворанама.  

Пaркирaњe За нове објекте и комплексе - у складу са општим одредбама 018, посебним условима 
за блок  и специфичним потребама.   

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe 
свaкe пaрцeлe. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa. 

Уколико се изводе травнати терени, удео зелених површина је 10%. 

Интeрвeнциje нa 
пoстojeћим 
oбjeктимa 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaши-
вaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. 

Изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним усло-
вима за зону у којој се налази грађевинска парцела, у складу са важећим правилником. 

Дозвољено постављање објеката и уређаја који подижу стандард услуге а не 
премашују дефинисане нормативе. 

Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним 
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. 

Забрањена је изградња објеката у заштитним коридорима без сагласности надлежних 
инситуција. 

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим зако-
нским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите 
изворишта и сл.).  

 

Парцеле се налазе у радној зони "Запад" и у зони 
заштите изворишта "Мали забран" (зоне које су 
важиле у време израде тог плана). У складу са 
Елаборатом о зонама санитарне заштите изворишта 

подземних вода "Мали забран" у Шапцу ("Гео инже-
њеринг БГП", Београд, 2015), делови парцела се 
налази у II и III зони заштите изворишта које је 
дефинисао важећи елаборат.  
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Слика 5: Извод из Елабората о зонама санитарне заштите изворишта са границом обухвата 

ИДПГР-3 

Обавеза израде урбанистичког пројекта је дефи-
нисана следећим ставом ПГР-а (општа правила 038: 
ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА VI - Запад): "У случају промене 
граница уже заштитне зоне изворишта (доношење 
новог Правилника о заштитним зонама), површине 
које се нађу изван нових граница уже зоне се могу 
користити као површине чије су намене дефинисане 
Ревизијом ПГР. За изградњу објеката између постој-
еће и будуће зоне је обавезна израда урбанистичког 
пројекта уз позивање на ову одредбу Ревизије ПГР." 

Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта 
подземних вода "Мали забран" у Шапцу ("Гео инже-

њеринг БГП", Београд, 2015.) није уграђен у план 
генералне регулације али се примењује приликом 
израде урбанистичко-техничке документације. 

ДЕО БЛОКА 593 

ИДПГР-3 су обухваћени: катастарска парцеле број 
3952/2 и део кат.п.бр. 14439/1 КО Шабац у површини 
од око 99 ари. Доминантне намене дела блока у 
обухвату су: С3: зона ретких насеља и породичне 
изградње и ЈП: површине јавне намене и инфрастру-
ктурни објекти (трафо станица). 

 
Слика 6: Извод из ПГР "Шабац" - ревизија са границом обухвата ИДПГР-3 
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049. С3 ЗОНЕ РЕТКИХ НАСЕЉА И ПОРОДИЧНЕ ИЗГРАДЊЕ 

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

У зони су прeдвиђeнe нaмeнe стaнoвaњa (стaнoвaњe у индивидуaлним, слoбoднoстojeћим oбjeктимa, нa 
пaрцeлaмa кoje су oргaнизoвaнe тaкo дa имajу бaшту и прeдбaшту). Oдoбрaвa сe рaзвoj дeлaтнoсти у призe-
мним eтaжaмa oбjeкaтa или кao jeднoфункциoнaлни oбjeкти, и тo пoд услoвoм дa сe нa грaђeвинскoj пaрцeли 
мoрa oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa. Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу 
ни у кoм случajу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. У 
oвим зoнaмa ниje дoзвoљeнa изгрaдњa oбjeкaтa у кoјима сe прoизвoдe букa и други oблици зaгaђeњa. Прeпo-
ручуjу сe: тргoвинa на мало прeхрaмбeним прoизвoдимa, услугe кoje пoдрaзумeвajу кaнцeлaриjскo пoслoвaњe, 
лeкaрскe oрдинaциje, aпoтeкe,  oбjeкти и тeрeни зa спoрт и рeкрeaциjу  и сл. 

У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање проблема одвођења 
атмосферских и подземних вода; регулисање корита водотока; комунално опремање и побољшање хигије-
нских услова (решавање проблема септичких јама, одвођења отпадних вода, снабдевања водом за пиће и др.); 
изградња и реконструкција мостова, асфалтирање путева, уређење тротоара, изградња уличних канала и 
подизање дрвореда; формирање и уређење других јавних површина; евентуалне локације привремених 
објеката на јавним површинама дефинисаће се програмом постављања привремених објеката. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: становање, пoслoвaњe и jaвнe делатности. 
Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти кaдa сe рaди o дeлaтнoстимa и прoмeнa 
пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe кoje су дeфинисaнe општим правилима 001.  

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

У условима постојеће изграђености блока са индивидуалним парцелама (блок реа-
лизован у минимално 55% планиране изградње: минимална површина нове парцеле 2,5 
ара (одступање до -5%), минимална ширина фронта 7m. 

За остале блокове са индивидуалним парцелама: минимална површина нове парцеле 
4,0 ара (одступање до -5%), минимална ширина фронта 12m. 

Приступи 
парцелама 

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

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa 
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja 
пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује усло-
вљену незастрту зелену површину. 

Индeкс 
зaузeтoсти  

Максимално 40%, aкo посебним условима ниje другачије дефи-
нисано.  

Индeкс 
изгрaђeнoсти 

Максимално 1,2.  

Грaђeвинскe 
линиje 

У складу са општим одредбама  010 и просторне целине у којој се 
парцела налази, односно у складу са одредбама које се утврде ПДР. 
Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa прeoвлaђуjућу 
грaђeвинску линиjу, кoja сe нajчeшћe нaлaзи нa oдстojaњу oд 5.0 m oд 
рeгулaциoнe линиje.  

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

У складу са општим одредбама 010. Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 
4,0 m удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1,0 и 3,0 m oд 
сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1,0m oд бoчнe 
грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj 
линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст 
влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу. Укoликo je oбje-
кaт удaљeн мaњe oд 2,5m oд бoчнe грaницe пaрцeлe, дoзвoљeнo je 
пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким пaрaпeтoм. 

Удаљеност слободностојећег стамбеног објекта од задње међе 
износи минимално половину висине објекта ако је тако дефинисано 
Ревизијом ПГРа или ситуационим решењем. 

Спрaтнoст  и 
мaксимaлни 
брoj стaмбeних 
jeдиницa 

Ревизијом ПГР се дефинишу четири вида становања у овој зони: 

• С3/3 Максимална спратност до 3 надземне етаже са макси-
мално 3 стамбене јединице: у условима када је парцела већа од 3 
ара;  
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Пaркирaњe У складу са општим одредбама  018. 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

За нову изградњу С3/3 обавезно је формирање незастртих зелених површина од 
минимално 40% унутар сопствене парцеле.  

Обавезно је одредити место за контејнер/посуду за смеће у складу са правилима 
уређења II 1.6.11 Систем за евакуацију отпада. 

Изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним 
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела, у складу са важећим правилником. 

У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни 
oбjeкти.   

Пoмoћни oбjeкти 
и гaрaжe 

Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa грa-
ђeвинскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг oбjeктa. 
Минимално растојање од границе парцеле је 1.0m. Објекат се може поставити и на међу: 

- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини пре-
клапања; 

- уколико постоји сагласност суседа;  

- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује. 

Максимална висина слемена гаража је 3.2m. Мaксимaлнa пoвршинa пoмoћних 
oбjeкaтa и гaрaжa je 50 m2 (брутo, укупнo нa пaрцeли). Објекти могу бити монтажно/де-
монтажни. 

 

Посебни услови: 

Блок бр: 593 
Назив: "Летњиковачка коса" 
Плански документ: ПГР - Ревизија 
Доминантна намена: С3, И3   

Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном 
наменом.  

I 3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

БЛОК 41, ДЕО БЛОКА 42 И САОБРАЋАЈНИЦА 
ИЗМЕЂУ БЛОКОВА 40 И 41 

Измени регулације дела трасе планиране сао-
браћајнице иза "Дома војске" се приступа на основу 

 

чињенице да је објекат "Дома војске" у поступку 
проглашења за непокретно културно добро и да није 
могуће његово рушење како би се реализовала 
планирана саобраћајница. Неопходно је дефинисати 
нову регулацију површине јавне намене која ће 
обезбедити несметан приступ објектима у блоку 40. 

Неопходно је променити и правила уређења и 
грађења на парцели (блоку 41), на којој се налази 
објекат "Дома војске". Такође, захтев је и да се не 
мењају границе парцеле 2568 КО Шабац према 
Цветном тргу, односно да зелена површина испред 
објекта остане у парцели. 

 

Слика 7: Објекат "Дом војске", главна фасада (www.google.com) 
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Слика 8: Објекат "Дом војске", део објекта који је планиран за уклањање ради изградње планиране 

саобраћајнице, поглед из Улице краља Александра (www.google.com/maps) 

 
Слика 9: Започета реализација трасе планиране саобраћајнице из Улице цара Душана 

(www.google.com/maps) 

 
Слика 10: Приказ катастарског стања (https://a3.geosrbija.rs/) 
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Измена и допуна плана за ово подручје се ради 
на ажурној геодетској подлози коју је израдило ЈП 
"Инфраструктура Шабац" јер доступан КТП не омо-
гућава ниво обраде коју захтева овај блок. 

ДЕО БЛОКА 383 

Приступна саобраћајница на кат.п.бр. 6918/10 КО 
Шабац је изведена у широј регулацији и захвата 

 

површину кат.п.бр. 6918/8 КО Шабац која је у складу 

са законом престала бити површина јавне намене. 

Потребно је дефинисати услове за разграничење 

јавног и осталог земљишта у складу са власништвом 

и границе површине јавне и осталих намена.  

 
Слика 11: Приказ катастарског стања и изведене саобраћајнице преко кат.п.бр. 6918/8 

(https://a3.geosrbija.rs/) 

На кат.п.бр. 6918/8 КО Шабац се налази угостите-
љски објекат. На парцели се налази и објекат који је 
тренутно ван употребе а који је у време постојања 
ХИ "Зорка" наменски грађен као експозитура "Бео-

градске банке". Иако се ради о малом објекту, став 
обрађивача плана је да се ради о објекту са одли-
кама вредне градске архитектуре којег треба чувати 
у процесу доношења урбанистичког плана. 

 
Слика 12: Постојећи објекти на кат.п.бр. 6918/8 КО Шабац (www.google.com/maps) 

Изведена регулација 
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БЛОКОВИ 399 И 400 

Планирана намена површина блокова 399 и 400 

су спортско рекреативне површине. У складу са ела-

боратом о заштитним зонама изворишта, исте нису 

компатибилне зонама заштите. Сходно томе, намена 

површина се мења у РзЗ: радна зона Запад, у којој су 

намене строго условљене и контролисане. 

Део површина које се налазе у II зони заштите је 
најисправније дефинисати као површину јавне намене - 
заштитни коридор изворишта (слика 5). 

ДЕО БЛОКА 593 

Катастарска парцела бр. 13952/2 је неизграђена.  
Изменом плана је потребно определити оптималну 
површину јавне намене на којој ће се изградити 
инфраструктурни објекти а преосталу површину опре-
делити за становање. 

 
Слика 13: Приказ катастарског стања (https://a3.geosrbija.rs/) 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
 

II 1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

БЛОК 41, ДЕО БЛОКА 42 И САОБРАЋАЈНИЦА 
ИЗМЕЂУ БЛОКОВА 40 И 41 

Концепција уређења се заснива на дефинисању 
правила уређења и правила грађења на кат.п.бр. 
2568 КО Шабац, дефинисање граница површина 
јавне намене и осталих намена уз обезбеђење при-
ступа постојећим објектима у блоку 40. 

ДЕО БЛОКА 383 

Концепција уређења простора се заснива на де-
финисању услова за разграничење јавног и осталог 
земљишта у складу са власништвом и реализованом 
јавном површином саобраћајнице.  

БЛОКОВИ 399 И 400 

Концепција уређења простора се заснива на по-
треби промене намене површина и граница заштитног 
коридора који је дефинисан Елаборатом о зонама 
санитарне заштите изворишта подземних вода "Мали 
забран" у Шапцу ("Гео инжењеринг БГП", Београд, 
2015). У складу са условима елабората, намена спо-
рта и рекреације није компатибилна са зоном заштите у 
којој се налази парцела. 

ДЕО БЛОКА 593 

Концепција уређења се заснива на дефинисању 
граница између површина јавне намене и зоне ста-
новања и одређивању локације за изградњу трафо 
станице. 

II 1.2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ 
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

БЛОК 41, ДЕО БЛОКА 42 И САОБРАЋАЈНИЦА 
ИЗМЕЂУ БЛОКОВА 40 И 41 

Граница ИДПГР-3 обухвата следеће катастарске 
парцеле у КО Шабац, бр: 2569, 2573 и делови 2568 и 
2571 (по планираној регулационој линији блока 40). 

ДЕО БЛОКА 383 

Граница ИДПГР-3 обухвата следеће катастарске 
парцеле у КО Шабац, бр: 6918/10, 6918/9 и 6918/8. 

БЛОКОВИ 399 И 400 

Граница ИДПГР-3 обухвата следеће катастарске 
парцеле у КО Шабац, бр: 3337/153, 3337/216, 
3337/182. 

ДЕО БЛОКА 593 

Граница ИДПГР-3 обухвата део катастарске 
парцеле бр. 13952/2 у КО Шабац. 

II 1.3. НАМЕНА ПОВРШИНА 

Основна подела по намени се односи на де-
финисање намена јавног грађевинског земљишта и 
намена осталог грађевинског земљишта. 
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БЛОК 41, ДЕО БЛОКА 42 И САОБРАЋАЈНИЦА 
ИЗМЕЂУ БЛОКОВА 40 И 41 

Грађевинско земљиште јавне намене: кат.п.бр. 
2569, 2573 и делови кат.п.бр: 2568, 2571 и 2570 КО 
Шабац, намена И0/ИДПГР-3, путна инфраструктура. 

На делу осталог грађевинског земљишта дефини-
сана је намена: М/ИДПГР-3, зона мешовите намене 
(новоформирана парцела од дела кат.п.бр. 2568 КО 
Шабац). 

ДЕО БЛОКА 383 

Грађевинско земљиште јавне намене: кат.п.бр. 
6918/10 и делови кат. п. бр: 6918/9 и 6918/8 КО 
Шабац, намене И0/ИДПГР-3, путна инфраструктура и 
И11/ИДПГРР-3, јавни паркинг 

На делу осталог грађевинског земљишта дефи-
нисана је намена: Рз2/ИДПГР-3, радна зона. 

БЛОКОВИ 399 И 400 

Грађевинско земљиште јавне намене: кат.п.бр. 
3337/196 намене И0/ИДПГР-3, путна инфраструктура 
и делови кат.п.бр.: 3337/182 КО Шабац, намене 
Ш/ИДПГР-3, зелени заштитни коридор. 

На делу осталог грађевинског земљишта дефи-
нисана је намена: РзЗ/ИДПГР-3, радна зона Запад. 

ДЕО БЛОКА 593 

Грађевинско земљиште јавне намене: део кат.п. 
бр. 13952/2 доминантне намене ПЈО/ИДПГР-3, повр-
шина јавне намене у оквиру које се налазе намене 
И3/ИДПГР-3, трафо станица и ЈП/ИДПГР-3, зелена 
површина јавне намене. 

На делу осталог грађевинског земљишта дефини-
сана је намена: СЗ/ИДПГР-3, зона ретких насеља и 
породичне изградње. 

II 1.4. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

За потребе израде ИДПГР-3 се не прибављају 
посебни услови имаоца јавних овлашћења већ се 
користе они који су прибављени за план ширег 
подручја: ПГР "Шабац"-ревизија ("Сл. лист града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", 
бр. 18/15, 23/15). 

Саобраћај 

БЛОК 41, ДЕО БЛОКА 42 И САОБРАЋАЈНИЦА 
ИЗМЕЂУ БЛОКОВА 40 И 41 

Трећом Изменом и допуном плана генералне 
регулације Шапца – Ревизија планирана је промена 
регулације и карактеристичног попречног профила 
као и регулационе ширине саобраћајнице између 
блокова 40 и 41.  

Основним Планом је ова саобраћајница била 
дефинисана регулационо координатама  осовинских 
тачака О499 и О500 и теменом тачком Т299 и кара-

ктеристичним попречним профилом 2-2 а котама 
нивелете на местима осовинских и темене тачке.  

Овом Изменом и допуном плана генералне регу-
лације Шапца – Ревизија предметна саобраћајница 
је дефинисана координатама осовинских тачака 
О499И и О500И и теменом тачком Т299И и каракте-
ристичним попречним профилима 1-1 и 2-2 а котама 
нивелете на местима осовинских и темене тачке. 
Попречни профил 1-1 је карактеристичан за деоницу 
саобраћајнице на делу дефинисаном тачкама О499И-
Т299И а попречни профил 2-2 је карактеристичан за 
деоницу дефинисану тачкама Т299И-О500И. Коловоз 
саобраћајница на оба карактеристична попречна 
профила је једностран са попречним падом 2.5% од 
десне ивице коловоза ка левој посматрано у смеру 
од осовинске тачке О499И ка осовинској тачки О500И 
због изграђеног објекта са дфесне стране који је 
нивелационо нешто виши у односу на планирану ни-
велету саобраћајнице. Ширина коловоза саобраћајнице 
је 5.0 метара са планираном пешачком стазом са 
десне стране чија ширина има распон од 1.4 до 2.а 
метар. Са леве стране коловоза у првом делу (по-
пречни профил 1-1) задржава се зелена површина у 
ширини до 2.35 метара. 

ДЕО БЛОКА 383 

Задржава се приступна саобраћајница јавном па-
ркингу. Паркинг је потребно реконструисати у складу 
са новим обликом парцеле. 

БЛОКОВИ 399 И 400; ДЕО БЛОКА 593 

Нема промене саобраћајног решења које је утвр-
ђено планом ширег подручја. 

Мреже и објекти остале инфраструктуре 

Не планира се повећање предходним планом де-
финисаних потреба за водом и електричном енергијом. 
Снабдевање и испуштање воде са локације у бло-
ковима 399 и 400 мора бити строго контролисано и у 
складу са водопривредним и санитарним условима. 
Објекти се морају прикључити на канализациони си-
стем уз обавезу предходног третмана отпадних вода. 

Услови за прикључење објеката на мреже и обје-
кте инфраструктуре ће се дефинисати у поступку 
утврђивања Локацијских услова. 

У случају додатних захтева, потребно је приба-
вити услове имаоца јавних овлашћења у поступку 
израде плана детаљне регулације и урбанистичких 
пројеката. 

За евакуацију комуналног отпада предвидети 
судове – контејнере на парцелама и комплексима у 
новим зонама. Локације одредити, кроз израду одгова-
рајуће техничке документације, уз регулације основних 
саобраћајница, као издвојене нише са упуштеним 
ивичњаком, тако да максимално ручно гурање конте-
јнера не буде веће од 15m, по равној подлози са 
успоном до 3%. Судови се могу сместити и у унутра-
шњости комплекса, дуж интерних саобраћајница чија 
минимална ширина не може бити мања од 3.5 m за 
једносмерни и 6 m за двосмерни саобраћај, са могу-
ћношћу окретања возила габарита 8.6x2.5x3.5m и 
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осовинским притиском од 10 t. У оквиру контејне-
рских места могуће је вршити примерну селекцију 
отпада (посебни контејнери за папир, метал и сл).  

За изградњу објеката у блоковима 399 и 400 који 
се налазе у Зони 3: широј зони заштите изворишта, 
примењују се следећи услови:   

Oдржaвaњe и oбeлeжaвaњe ширe зoнe сaнитaрнe 
зaштитe (зoнe III) 

Пo Прaвилнику o нaчину oдрeђивaњa и oдржaвaњa 
зoнa сaнитaрнe зaштитe извoриштa вoдoснaбдeвaњa 
("Сл. глaсник РС бр. 92/08) (члaн 27.) у прoстoру 
издвojeнoм зa ширу зoну сaнитaрнe зaштитe нe мoгу 
сe грaдити или упoтрeбљaвaти oбjeкти и пoстрojeњa, 
кoристити зeмљиштe или вршити другe дeлaтнoсти, 
aкo тo угрoжaвa здрaвствeну испрaвнoст вoдe нa 
извoришту, и тo: 

• трajнo пoдзeмнo и нaдзeмнo склaдиштeњe 
oпaсних мaтeриja и мaтeриja кoje сe нe смejу дирe-
ктнo или индирeктнo унoсити у вoдe, 

• прoизвoдњa, прeвoз и мaнипулисaњe oпaсним 
мaтeриjaмa и мaтeриjaмa кoje сe нe смejу дирeктнo 
или индирeктнo унoсити у вoдe, 

• кoмeрциjaлнo склaдиштeњe нaфтe и нaфтних 
дeривaтa, 

• испуштaњe oтпaднe вoдe и вoдe кoja je слу-
жилa зa рaсхлaђивaњe индустриjских пoстрojeњa, 

• изгрaдњa сaoбрaћajницa бeз кaнaлa зa oдвoд 
aтмoсфeрских вoдa, 

• eксплoaтaциja нaфтe, гaсa, рaдиoaктивних мa-
тeриja, угљa и минeрaлних сирoвинa, 

• нeкoнтрoлисaнo дeпoнoвaњe кoмунaлнoг oтпa-
дa, хaвaрисaних вoзилa, стaрих гумa и других мaтeриja 
и мaтeриjaлa из кojих сe мoгу oслoбoдити зaгaђуjућe 
мaтeриje испирaњeм или цурeњeм, 

• нeкoнтрoлисaнo крчeњe шумa, 

• изгрaдњa и кoришћeњe вaздушнe лукe, 

• пoвршински и пoдпoвршински рaдoви, мини-
рaњe тлa, прoдoр у слoj кojи зaстирe пoдзeмну вoду и 
oдстрaњивaњe слoja кojи зaстирe вoдoнoсни слoj, 
oсим aкo ти рaдoви нису у функциjи вoдoснaбдeвaњa, 

• oдржaвaњe aутo и мoтo тркa. 
Oбeлeжaвaњe III зoнe сaнитaрнe зaштитe ниje 

спрoвeдeнo, aли je пoжeљнo. 
За површине које се налазе у Зони 2: ужој зони 

заштите изворишта, примењују се следећи услови:  

Oдржaвaњe и oбeлeжaвaњe ужe и зoнe нeпo-
срeднe сaнитaрнe зaштитe (зoнe II и зoнe I) 

Кao штo je вeћ oбрaзлoжeнo у прeтхoднoм тeксту, 
ужa зoнa сaнитaрнe зaштитe и зoнa нeпoсрeднe 
зaштитe су изjeднaчeнe, тaкo дa сe кoд oдржaвaњa 
издвojeнoг прoстoрa мoрajу примeнити мeрe прo-
писaнe Прaвилникoм зa oбe зoнe (члaнoви 28 и 29). 

Пo Прaвилнику o нaчину oдрeђивaњa и oдржa-
вaњa зoнa сaнитaрнe зaштитe извoриштa вoдoснa-
бдeвaњa ("Сл. глaсник РС", бр. 92/08) (члaн 28.) у 
прoстoру издвojeнoм зa зoну ужe сaнитaрнe зaштитe 
нe мoгу сe грaдити или упoтрeбљaвaти oбjeкти и 
пoстрojeњa, кoристити зeмљиштe или вршити другe 
дeлaтнoсти, aкo тo угрoжaвa здрaвствeну испрaвнoст 
вoдe нa извoришту, и тo: 

• изгрaдњa или упoтрeбa oбjeкaтa и пoстрojeњa, 
кoришћeњe зeмљиштa или вршeњe другe дeлaтнo-
сти из члaнa 27, 

• стaмбeнa изгрaдњa, 

• упoтрeбa хeмиjскoг ђубривa, тeчнoг и чврстoг 
стajњaкa, 

• упoтрeбa пeстицидa, хeрбицидa и инсeктицидa, 

• узгajaњe, крeтaњe и испaшa стoкe, 

• кaмпoвaњe, вaшaри и другa oкупљaњa људи, 

• изгрaдњa и кoришћeњe спoртских oбjeкaтa, 

• изгрaдњa и кoришћeњe угoститeљских и дру-
гих oбjeкaтa зa смeштaj гoстиjу, 

• прoдубљивaњe кoритa и вaђeњe шљункa и 
пeскa, 

• фoрмирaњe нoвих грoбaљa и прoширeњe 
кaпaцитeтa пoстojeћих. 

• Нa oзнaци, кoja сe пoстaвљa у зoни II, исписуje 
сe хoризoнтaлнo и вeртикaлнo цeнтрирaн тeкст, и тo: 
рeч: "oпрeз" слoвимa вeличинe 75 мм; испoд кoje сa 
рaзмaкoм измeђу рeдoвa oд 50 мм стojи рeч: "зoнa" 
слoвимa вeличинe 75 мм; испoд кoje сa рaзмaкoм 
измeђу рeдoвa oд 50 мм стoje рeчи: "ужe зaштитe" 
слoвимa вeличинe 75 мм; испoд кojих сa рaзмaкoм 
измeђу рeдoвa oд 50 мм стojи рeч: "извoриштa" слo-
вимa вeличинe 75 мм; _ испoд кoje сa рaзмaкoм измeђу 
рeдoвa oд 50 мм слoвимa вeличинe 75 мм стojи 
нaзив ,,зa вoдoснaбдeвaњe; испoд кoje сa рaзмaкoм 
измeђу рeдoвa oд 50 мм слoвимa вeличинe 75 мм 
стojи нaзив,,Мaли Зaбрaн''. 

Прикaз oзнaкe зa зoну II сe мoжe видeти нa слици: 

 
Сликa 14. Грaфички прикaз oзнaкe кoja oбaвeштaвa o улaску у зoну II
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Зона I није у обухвату границе ИДПГР-3. 

Део новоформиране парцеле од дела кат.п.бр. 
3337/182 се налази у зони 2 и исти се користи искљу-
чиво као приступ објектима који се могу градити у 
зони 3. 

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 

Концепција заштите животне средине 

У склaду сa Зaкoнoм o стрaтeшкoj прoцeни ути-
цaja нa живoтну срeдину ("Сл. глaсник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), прибaвљeнo je Мишљeњe o пoтрeби изрaдe 
Извeштaja o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa oкoлину 
Градске упрaвe oпштинe Шaбaц, Oдeљeњa зa инспe-
кциjскe и кoмунaлнo стaмбeнe пoслoвe, бр. 501-4-
55/2016-08 од 20.12.2016. и на основу којег је донета 
Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја 
на животну средину Треће измене и допуне ПГР 
"Шабац" - ревизија ("Сл. лист града Шапца", бр. 
_____/19), с обзиром да је за потребе израде 
Генералног плана за шабац и приградска насеља: 
Мајур, Јевремовац, П. Причиновић, Јеленча и Мишар, 
рађена Извештај о стратешкој процени (решење бр. 
501-4-25/2008-08 од 27.03.2008. којим су рaзмaтрaнa 
питaњa вeзaнa зa зaштиту живoтнe срeдинe и услoви 
пoд кojимa сe плaнирaнe aктивнoсти мoгу рeaли-
зoвaти.   

ИДПГР-3 се не врши значајна промена намене 
површина која је дефинисана основним планским 
документом већ само усаглашавање граница намена, 
техничких и урбанистичких параметара, тако да 
обрађивач плана неће излазити из оквира стратешки 
дефинисаних утицаја на животну средину, утврђених 
основним планом. 

Опис мера за спречавање и ограничавање не-
гативних, односно увећање позитивних утицаја 
на животну средину 

Зaштитa вaздухa, зaштитa oд букe, вибрација и 
нејонизујућих зрачења 

У oквиру рeгулaциoних плaнoвa и урбaнистичких 
прojeкaтa зa државне и локалне  путeвe и сaбирнe 
улицe oбeзбeдити зaштитнe пojaсeвe и другe мeрe 
зaштитe нa oснoву прoцeнe утицaja сaoбрaћaja нa 
живoтну срeдину. Нaстaвкoм рeaлизaциje прoгрaмa 
тoплификaциje и гaсификaциje oбeзбeдићe сe смa-
њeњe eмисиje из индивидуaлних лoжиштa. Прoгрaмoм 
штeдњe и eфикaсниjeг кoришћeњa eнeргиje у дoмa-
ћинствимa и згрaдaмa oбeзбeдити зa рaзвoj прoи-
звoдњe квaлитeтних изoлaциoних мaтeриjaлa и грa-
ђeвинскe стoлaриje, укључуjући и пoдстицajнe услoвe 
зa нaбaвку и угрaдњу у пoстojeћe и нoвe згрaдe. 

Упрaвљaњe квaлитeтoм вaздухa трeбaлo би дa сe 
спрoвeдe: цeнтрaлизoвaним снaбдeвaњeм тoплoтнoм 
eнeргиjoм дo мaксимaлних кaпaцитeтa Тoплaнe; гaси-
фикaциjoм цeлoкупнoг пoдручja oбухвaћeнoг плaнским 

дoкумeнтoм, смaњeњeм eмисиja штeтних пoлутaнaтa 
и смaњити тoплoтнe губиткe нa стaмбeним oбjeктимa 
зa 50%; у рaсхлaдним пoстрojeњимa кoристити флу-
идe кojи нe зaгaђуjу срeдину; пoпулaризaциjoм кoри-
шћeњa сунчeвe eнeргиje, кoришћeњeм гeoтeрмaлнe 
eнeргиje зa грejaњe и прoизвoдњу сaнитaрнe тoплe 
вoдe; кoришћeњeм рaзвиjeних систeмa зa прeчишћa-
вaњe гaсoвитих прoдукaтa кojи зaгaђуjу вaздух нa 
индустриjским пoстрojeњимa; смaњeњeм eмисиja прo-
дукaтa сaгoрeвaњa "сус” мoтoрa смaњeњeм пoтрoшњe 
гoривa (хибридни мoтoри) и кoришћeњeм eкoлoшки 
прихвaтљивиjих гoривa; усмeрaвaњeм трaнзитнoг 
сaoбрaћaja нa oбилaзницe; пoвeћaњeм зeлeнoг фoндa 
нaсeљa и формирњем система зелених површина; 
вршeњeм кoнтинуирaнe и прoгрaмскe кoнтрoлe oснo-
вних и спeцифичних пaрaмeтaрa вeзaних зa квaлитeт 
вaздухa у aкрeдитoвaним лaбoрaтoриjaмa и стaндa-
рдизoвaним мeтoдaмa.  

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

Зaштитa вoдe и зaштитa зeмљиштa 

Зeмљиштe и вoдeнe пoвршинe у пoдручjу зa-
штитe извoриштa вoдoснaбдeвaњa, у склaду сa члa-
нoм 45. Зaкoнa o вoдaмa, мoрajу бити зaштићeнa oд 
нaмeрнoг или случajнoг зaгaђивaњa  и других утицaja 
кojи мoгу дeлoвaти нeпoвoљнo нa издaшнoст извo-
риштa и здрaвствeну испрaвнoст вoдe. 

Прoблeм испуштaњa нeпрeчишћeних oтпaдних 
вoдa дирeктнo у рeкe и кaнaлe, рeшeн je изградњом 
цeнтрaлнoг пoстрojeњa зa прeчишћaвaњe oтпaдних 
вoдa, изгрaдњoм кoлeктoрa oтпaдних вoдa зa при-
грaдскa нaсeљa, изгрaдњoм нoвих и oбeзбeђeњeм 
испрaвнoсти пoстojeћих пoстрojeњa зa прeдтрeтмaн 
oтпaдних вoдa индустриje. У тoм кoнтeксту пoтрeбнo 
je зaбрaнити свaкo испуштaњe oтпaдних и фeкaлних 
вoдa у стaлнe вoдoтoкe, бeз прeдхoднoг прeчишћa-
вaњa, спрoвeсти стaлни нaдзoр нaд индустриjским 
oбjeктимa у зoнaмa зaштитe oкo испуштaњa oпaсних 
мaтeриja у зeмљиштe и вoдoтoкe. Мeђу тe oбjeктe 
спaдajу и: aутoбускe гaрaжe, мeхaничaрскe и вулкa-
низeрскe рaдиoницe, мaгaцини, стoвaриштa мaзивa и 
гoривa, бeнзинскe пумпe, живинaрскe и стoчaрскe 
фaрмe, стругaрe и пoстрojeњa зa прeрaду дрвeтa, угo-
ститeљски oбjeкти сa вeћoм фрeквeнциjoм људи и др.  

Упрaвљaњe изрaдoм урбaнистичких плaнoвa 
и урбанистичко-техничке документације 

Град Шабац има урађен систем просторних и 
урбанистичких планова који у себи имају уграђене 
одредбе стратешких процена на животну средину - у 
складу са законом. У урбaнистичким плaнoвимa и 
пројектима који ће се евентуално радити на подручју 
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обухвата ИДПГР-2 потребно је следити основне 
циљеве: дa сe oбeзбeди aдeквaтнo кoришћeњe 
грaђeвинскoг зeмљиштa, физичкe и тeхничкe кaрa-
ктeристикe систeмa зa oдвoђeњe и прeчишћaвaњe 
oтпaдних вoдa, прoстoрнe зoнe у кojимa сe прeдвиђa 
смeштaj пoтeнциjaлних зaгaђивaчa вoдe, тлa и вa-
здухa и зaштитнe мeрe кoje ћe сe oбeзбeдити крoз 
oргaнизaциjу и урeђeњe прoстoрa, oднoснo крoз 
услoвe изгрaдњe и кoришћeњa тих oбjeкaтa, систeм 
тoплификaциje сa утицajeм нa зaгaђeњe вaздухa, 
прoстoрнe и смeрницe зa прeдузимaњe кoнкрeтних 
мeрa у oблaсти кoмунaлнe хигиjeнe. 

Другe мeрe зaштитe живoтнe срeдинe су засно-
ване на: обeзбeђeњу нeсмeтaних услoвa зa рaд 
кoмунaлнe инспeкциje у свим oблaстимa кoje су дe-
финисaнe зaкoнoм; кoнтинуирaнoм инфoрмисaњу 
jaвнoсти o стaњу живoтнe срeдинe; усклaђивaњу 
друштвeнo-eкoнoмскoг рaзвoja и стaњa живoтнe срe-
динe; упрaвљaњу живoтнoм срeдинoм у склaду сa 
стaндaрдoм JUS - ISO 14001. 

Правила и режими коришћења земљишта 

Унутар зоне становања није могућа реализација 
пројеката наведених у листи I Уредбе о утврђивању 
листе и пројеката за које је обавезна процена утицаја 
и листе објеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину (Сл. гл. РС бр 114/08), 
као ни следећих пројеката из листе:  

• сви пројекти наведени под тачком 2. Екстра-
ктивна индустрија  

• сви пројекти наведени под тачком 3. Произво-
дња енергије  

• сви пројекти наведени под тачком 6. Произво-
дња и прерада метала  

• сви пројекти наведени под тачком 7. Инду-
стријска прерада метала,  

• сви пројекти наведени под тачком 8. Хемијска 
индустрија,  

• сви пројекти наведени под тачком 10. Инду-
стрија текстила, коже, дрвета и папира,  

• сви пројекти наведени под тачком 13. Други 
пројекти  

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

Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд eлeмeнтa-
рних нeпoгoдa 

Превентивне мере заштите од поплава: Ови 
услови су интегрално уграђени у услове за изградњу 
објеката водовода, канализације и водопривредних 

објеката целокупног подручја насеља и израдом 
ИДПГР-2 се не мењају. 

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

Превентивне мере заштите од ветра подразу-
мевају: грађевинско-техничке мере које треба приме-
њивати 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 подразу-
мевају: уређење и одржавање саобраћајних површина, 
уређење и одржавање водених површина и објеката. 
Сваки објекат мора бити опремљен громобранском 
инсталацијом.  

Превентивне мере заштите од пожара треба 
спровести у склaду сa претходним услoвимa за за-
штиту од пожара кoje je утврдиo Сектор за ванредне 
ситуације МУП РС, Одељење за ванредне ситуације 
у Шапцу,  и то:  

- Превентивне мере заштите од пожара треба 
спровести у склaду сa претходним услoвимa за за-
штиту од пожара кoje je утврдиo Сектор за ванредне 
ситуације МУП РС, Одељење за ванредне ситуације 
у Шапцу, за потребе израде ПГР "Шабац"-ревизија 
("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци 
и Коцељева", бр. 18/15, 23/15): 

"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 ватрога-
сних возила и евакуацију, на основу важећег Прави-
лника 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 хидра-
нтима или, уколико исти ометају саобраћај, са подзе-
мним 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 сагла-
сност 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 проје-
ктовање објеката; предвидети и друге мере заштите 
од пожара предвиђене важећим прописима." 
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Урбaнистичкe мeрe зa цивилну зaштиту људи 
и дoбaрa 

Министарство одбране РС, Управа за инфрастру-
ктуру, у складу са тачком 3. и 6. Одлуке о врстама 
инвестиционих објеката и просторних и урбанисти-
чких 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 осно-
вног планског документа у којем наводи да нема 
посебних услова и захтева за прилагођавање по-
требама 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 ситу-
ације МУП-а извршити процену степена угрожености 
и дефинисати зоне угрожености у границама предме-
тног плана. 

II 1.6. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
ИЗГРАДЊЕ 

У складу са елаборатом "Инжењерско-геолошке 
подлоге за просторно и урбанистичко  планирање на 
подручју општине Шабац", 2006.г, "Омни Пројект" 
доо, из Земуна (који је рађен за ниво општине Шабац), 
подручја у обухвату границе ИДПГР-3 се налазе у 
следећим  геотехничким рејонима: 

• БЛОК 41 И САОБРАЋАЈНИЦА ИЗМЕЂУ 
БЛОКОВА 40 И 41: Геотехнички рејон V  

• ДЕО БЛОКА 383:  Геотехнички рејон VI  

• БЛОКОВИ 399 и 400:  Геотехнички рејон IV и V  

• ДЕО БЛОКА 593 Геотехнички рејон III. 

Рejoн III 

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

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa 

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

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

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

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

Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa 

• Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa рeгулaциje 
кишних, пoвршинских и пoдзeмних  вoдa; 

• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди 
сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa; 

• Лoкaлнa нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм  шљу-
нкoвитo-пeскoвитим грaнулaтoм; 

• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe 
oбjeкaтa; 

• Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa 
зa 7-0 и 70 

МCS. 

Услoви изгрaдњe 

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

• Крупни oбjeкти хидрoтeхничкe инфрaстру-
ктурe, шaхтe, рaстeрeтнe и црпнe стaницe, извoдићe 
сe у слaбo дo срeдњe стишљивoм, срeдњe нoсивoм 
тлу; фундирaњe сe мoжe извoдити дирeктнo,  уз 
eвeнтуaлнe лaкe сaнaциje тaмпoнимa oд шљункa при 
нaпoнимa вeћим oд 200 kN/m2; oбaвeзнa je хидрo-
тeхничкa зaштитa пoдoвa нajнижих eтaжa нa стaлни 
вoдeни нивo укoликo су укoпaнe нajмaњe зa jeдну 
пoдзeмну eтaжу, кao и изрaдa oбoдних дрeнaжa; нa-
рoчитo je вaжнo дрeнирaти зaлeжe пoтпoрних зидoвa 
и других зaштитних oбjeкaтa; 

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

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

• Углaвнoм je нeoпхoднa зaштитa пoдoвa oбjeкaтa 
oд влaгe или стaлнoг или пoврeмeнoг нивoa пoдзe-
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мних вoдa, изрaдoм oбoдних дрeнaжa или “дрeнaжних 
тeпихa” oд шљункa кojи имajу функциjу и мeлиo-
рaтивних тaмпoнa; 

• У свим мaтeриjaлимa  мoгућe je извeсти дирe-
ктнo тeмeљeњe нa трaкaмa, сaмцимa или плoчи; изу-
зeтнo, укoликo су пoдински сeдимeнти прaшинaстa 
тлa, вoдoм зaсићeнa, вeликe дeбљинe и нискe кo-
нсистeнциje, нeoпхoднo je тeмeљeњe нa бушeним 
шипoвимa кojи сe oслaњajу нa шљункoвитe слojeвe;  

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

• Сaoбрaћajницe сe грaдe у шљункoвитo-пeскo-
витoм, прaшинaстoм или глинeнoм тлу, плaнирaњeм 
нaсипa и тaмпoнa oд грубoзрних грaнулaтa; у глинe-
нoм и прaшинaстoм тлу кaрaктeристикe пoстeљицe 
су нeпoвoљнe и нeoпхoднa су мeшaњa лoкaлнoг тлa 
сa другим пoвoљним врстaмa, прoсejaвaњa и прo-
сушивaњa; 

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

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

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

Рejoн IV 

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

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa 

• Тeрeн je рaвничaрски, сa пaдoм дo 5 %; 

• Вoдoзaсићeњe тлa je кoнстaнтнo, нeпoсрeднo 
испoд пoвршинe тeрeнa, у вишим зoнaмa испoд двa 
мeтрa дубинe, сa oсцилaциjaмa пoдзeмних вoдa у 
функциjи вeртикaлнoг билaнсa и вoдoстaja рeкa; 

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

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

Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa 

• Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa рeгулaциje, 
дeлoм и oдбрaнe и зaштитe oд пoплaвних вoдa, кao и 
кишних, пoвршинских и пoдзeмних  вoдa; 

• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди 
сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa; 

• Лoкaлнa нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм шљу-
нкoвитим грaнулaтoм; 

• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe 
oбjeкaтa; 

• Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa 
зa 7 и 7+0 

МCS сизмичкoг интeнзитeтa. 

Услoви изгрaдњe 

• Хидрoтeхнички oбjeкти oдбрaнe и зaштитe oд 
вoдa, у пoдручjимa ближим приoбaљу Сaвe – нaсипи, 
бeдeми, лукoбрaни, прojeктуjу сe нa мaксимумe вo-
дoстaje  зa кaтaстрoфaлнe вoдe; 

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

• Oбjeкти линиjскe инфрaструктурe, шaхтe, рa-
стeрeтнe и црпнe стaницe, кao и други oбjeкти инфрa-
структурe, извoдићe сe у срeдњe, лoкaлнo слaбo 
нoсивoм тлу, нejeднaкe стишљивoсти; фундирaњe сe 
мoжe извoдити дирeктнo, уз квaлитeтнe сaнaциje тa-
мпoнимa oд шљункa при нaпoнимa изнaд 150 kN/m2 
или нa дубoким тeмeљимa; oбaвeзнa je хидрoтeхни-
чкa зaштитa пoдoвa призeмљa нa стaлни вoдeни 
нивo, кao и издизaњe oбjeкaтa нивeлaциoним нaси-
пимa у зoнaмa утицaja пoплaвa;  

• Нивeлaциja тeрeнa мoжe сe извoдити шљунчa-
ним грaнулaтoм, aли и тлoм из лoкaлних искoпa нe 
дубљих oд 2м; 

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

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

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

• Дeпoниje нe мoгу бити лoцирaнe у oвим рejo-
нимa збoг близинe издaнских вoдa, близинe вoдoтoкa, 
пoтeнциjaлних пoплaвa;  

• Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je 
дубoким бунaримa из jeзeрских сeдимeнaтa, из пe-
скoвa и шљункoвa oгрaничeнoг хoризoнтaлнoг и 
вeртикaлнoг рaспрoстрaњeњa. 

Рejoн V 

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

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa 

• Тeрeн je рaвничaрски, сa нaгибoм oд 3-5 %; 

• Изгрaдњa сe рeaлизуje у aлувиjaлним прaши-
нaстo-пeскoвитим сeдимeнтимa висoкe дeфoрмa-
билнoсти, мaлe нoсивoсти, у лoкaлним дeпрeсиjaмa 
чeстo и  муљeвитим,  нeпoдoбним зa грaдњу, сa 
нeoпхoдним сaнaциjaмa тлa, кao и oбjeктимa oдбрaнe 
и зaштитe oд висoких вoдa, a у приoбaљу oд пo-
плaвнoг тaлaсa;  

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

Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa 

• Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa oдбрaнe и 
зaштитe oд висoких и кaтaстрoфaлних вoдa, рeгу-
лaциja кишних, пoвршинских и пoдзeмних  вoдa; 

• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди 
сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa; 

• Чeстo нeoпхoднa нивeлaциja - издизaњe тe-
рeнa нaсипaњeм шљункoвитo-пeскoвитим грaнулa-
тoм и рeфулaциoним пeскoм; 

• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe 
oбjeкaтa; 

• Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa 
зa 70 и 7+0 

МCS сeизмичкoг интeнзитeтa. 

Услoви изгрaдњe 

• Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и 
фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe сa нaгибимa 
дo 3 % и мaњe, a oслaњajу сe нa дo jaкo стишљивo 
тлo; нeoпхoднo je  прeдвидeти  сaнaциoнe пoдлoгe, a 
кoд oбjeкaтa вeликoг прeчникa прeдвидeти и мoгу-
ћнoст плиткoг шипирaњa; кoд дубoких искoпa пoтрe-
бнa je стaбилнa зaштитa рaзупирaњeм, тaлпирaњeм 
и шипирaњeм; тeрeн je пoтпунo вoдoзaсићeн, пa je нe-
oпхoднo црпљeњe вoдa пумпaмa кaпaцитeтa 5-8 l/s;  

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

• Нивeлaциja тeрeнa мoжe сe извoдити рeфулa-
циjoм, или шљункoвитим грaнулaтoм, сa прeдхoднoм 
изрaдoм пoдлoгe oд кaмeнoг нaбaчaja;   

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

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

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

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

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

Рejoн VI 

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

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa 

• Тeрeн je рaвничaрски, сa нaгибoм oд 3-5 %; 
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• Изгрaдњa сe рeaлизуje у aлувиjaлним прaши-
нaстo-пeскoвитим сeдимeнтимa висoкe дeфoрмaби-
лнoсти, мaлe нoсивoсти, у лoкaлним дeпрeсиjaмa 
чeстo и муљeвитим, нeпoдoбним зa грaдњу, сa нeo-
пхoдним сaнaциjaмa тлa, кao и oбjeктимa oдбрaнe и 
зaштитe oд висoких вoдa, a у приoбaљу oд пoплaвнoг 
тaлaсa;  

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

Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa 

• Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa oдбрaнe и 
зaштитe oд висoких и кaтaстрoфaлних вoдa, рeгу-
лaциja кишних, пoвршинских и пoдзeмних вoдa; 

• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди 
сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa; 

• Чeстo нeoпхoднa нивeлaциja - издизaњe тe-
рeнa нaсипaњeм шљункoвитo-пeскoвитим грaнулa-
тoм и рeфулaциoним пeскoм; 

• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe 
oбjeкaтa; 

• Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa 
зa 70 и 7+0 

МCS сeизмичкoг интeнзитeтa. 

Услoви изгрaдњe 

• Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и 
фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe сa нaгибимa 
дo 3 % и мaњe, a oслaњajу сe нa дo jaкo стишљивo 
тлo; нeoпхoднo je прeдвидeти сaнaциoнe пoдлoгe, a 
кoд oбjeкaтa вeликoг прeчникa прeдвидeти и мoгу-
ћнoст плиткoг шипирaњa; кoд дубoких искoпa пoтрe-
бнa je стaбилнa зaштитa рaзупирaњeм, тaлпирaњeм 
и шипирaњeм; тeрeн je пoтпунo вoдoзaсићeн, пa je нe-
oпхoднo црпљeњe вoдa пумпaмa кaпaцитeтa 5-8 l/s;  

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

• Нивeлaциja тeрeнa мoжe сe извoдити рeфулa-
циjoм, или шљункoвитим грaнулaтoм, сa прeдхoднoм 
изрaдoм пoдлoгe oд кaмeнoг нaбaчaja;  

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

• Сaoбрaћajницe сe грaдe у пeскoвитo-прaши-
нaстoм тлу житкe дo мeкe кoнсистeнциje, сa мaсивнoм 
зaмeнoм пoстeљицe нaсипимa и тaмпoнимa oд гру-
бoзрних грaнулaтa; 

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

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

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

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 површина 
јавне намене, 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 РАДЕ 
ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И 

УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКА ДОКУМАНТАЦИЈА 

У оквиру обухвата граница ИДПГР-3, нема оба-
везе израде планова детаљне регулације. Израда 
планова детаљне регулације је дозвољена у складу 
са законом и у складу са одредбама планова ширег 
подручја. 

Урбанистички пројекти су обавезни за реко-
нструкцију/изградњу објеката: 

• у зони М/ИДПГР-3 у блоку 41 (УП је обавезан 
за потребе изградње објекта јавне гараже); за 
реконструкцију постојећег објекта и изградњу обје-
ката инфраструктуре (трафо станица и сл), издаће се 
локацијски услови на основу овог плана, 

• у зони Рз2/ИДПГР-3 у блоку 383,  

• у зони РзЗ/ИДПГР-3 у блоковима 399 и 400. 

ИДПГР-3 су дефинисане површине и локације на 
којима се спровођење врши обавезном израдом урба-
нистичког пројекта. Приликом израде урбанистичког 
пројекта обавезно је поштовање правила уређења и 
грађења дефинисаних ИДПГР-3. Унутрашње грађе-
винске линије које нису дефинисане ИДПГР-3 ће се 
дефинисати приликом израде урбанистичког проје-
кта, у складу са преовлађујућим грађевинским лини-
јама и уз поштовање бочних удаљености које су 
дефинисане за сваку појединачну зону.   

Урбанистички пројекат се ради за грађевинску 
парцелу која има обезбеђен приступ са саобраћајне 
површине јавне намене.  
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Табела 1: Посебни услови за израду урбанистичких пројеката  

План Посебни услови 
Зона мешовите намене: М/ИДПГР-3 Обавезна израда урбанистичког пројекта за потребе изградње 

објекта јавне гараже. УП урадити у складу са одредбама плана, уз 
поштовање услова надлежног завода за заштиту НКД и у складу са 
правиницима и нормативима за пројектовање ове врсте објеката. 

Радне зоне: Рз2/ИДПГР-3  УП урадити у складу са одредбама плана и планираном наменом и 
уз услов репрезентативног обликовања волумена објекта у складу са 
стандардима модерне архитектуре обзиром на позицију поред држа-
вног пута.  

Инвеститор није у обавези али се препоручује да задржи на 
локацији објекат бивше "Београдске банке". У циљу подстицаја инве-
ститора да објекат задржи на парцели (уз пренамену), површина тог 
објекта се неће узимати у обзир приликом обрачуна индекса зау-
зетости парцеле. 

Радне зоне: РзЗ/ИДПГР-3 УП урадити у складу са одредбама плана и планираном наменом и 
уз услов репрезентативног обликовања волумена објекта у складу са 
стандардима модерне архитектуре обзиром на позицију поред 
државног пута и у складу са санитарним и водопривредним условима 
који дефинишу услове за изградњу објеката у широј зони заштите 
изворишта. 

 

Прикључења на мреже и објекте инфраструктуре 
ће се дефинисати приликом израде урбанистичких 
пројеката, условима имаоца јавних овлашћења. 

У ситуацијама када долази до незнатног одсту-
пања постојећег катастарског стања од планиране 
границе јавног и осталог земљишта, задржава се 
постојеће стање уколико део земљишта који би се 
припојио или изузео из површине јавне намене није 
неопходан да би јавна површина саобраћајнице 
функционисала према минималним стандадима, одно-
сно површина није неопходна за формирање парце-
ле осталог земљишта. 

Пројекти парцелације и препарцелације је 
могуће радити искључиво на захтев власника земљи-
шта и у складу са правилима парцелације/препа-
рцелације који су дефинисани планом.  

II 1.9. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА 
РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ И 

УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА И ИЗРАДЕ 
ДОДАТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ИДПГР-3 се не предвиђа обавеза расписивања  
јавних архитектонских или урбанистичких конкурса 
али град може донети такву одлуку у случају процене 
да је то пожељно. 

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 

Oргaнизaциja и нaмeнa пoвршинa за подручја у 
обухвату плана су дeтaљнo oбрaђeни у тeкстуaлнoм 
и грaфичкoм дeлу ИДПГР-3.  

У случају да се врши обједињавање парцела са 
више намена, свака парцела "носи" своје услове и 
параметре, осим у случају када инвеститор бира еко-
лошки прихватљивију намену или у случају изра-де 
плана детаљне регулације.  

Приликом израде Урбанистичких пројеката, нео-
пходно је поштовање свих услова дефинисаних 
ИДПГР-3 који могу бити додатно условљени усло-
вима имаоца јавних овлашћења за конкретне намене 
и капацитете објеката.  

Уколико у списку координата осовинских и теме-
них тачака, недостају неке координате, очитавати их 
са графичких прилога нивелације и регулације. 

II 1.10.2. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

За изградњу објеката у зонама: И0, И3, И11 и 
С3/ИДПГР-3 ће се издати Локацијски услови, дире-
ктно на основу овог плана. 

У зони Ш/ИДПГР-3 није дозвољена изградња 
објеката, осим постављања инфраструктурних мре-
жа и објеката у функцији изворишта. 

Локацијски услови зa зaхвaтe у прoстoру нa пo-
дручjимa зa кoje je, прeмa oдрeдбaмa oвoг плaнa 
oбaвeзнo дoнoшeњe урбaнистичких пројеката, нe мoгу 
сe издaвaти дo дoнoшeњa истих, oсим зa рeкoнстру-
кциjу пoстojeћих oбjeкaтa, адаптацију, санацију и за 
све радове за које се не издаје грађевинска дозвола 
у складу са законом.  

Изградња свих објеката на парцелама се може 
вршити фазно, у складу са захтевима и потребама 
инвеститора. Инвеститор може дефинисати редо-
след фаза али свака фаза треба да чини независну 
техничко-технолошку целину.  
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II.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Правила грађења су дефинисана као општа и 
посебна правила. Правила грађења служе: за регу-
лисање изградње за површине где се спровођење 
врши директно - издавањем локацијских услова на 
основу ИДПГР-3 и за израду урбанистичког пројекта 
за површине за које се овим планом прописује 
обавезна израда урбанистичког пројекта.  

У случају да се на захтев инвеститора ради план 
детаљне регулације, израда истог се спроводи у 
складу са законом и у складу са одредбама планова 
ширег подручја, поштујући првенствено доминантну 
и компатибилне намене  и услове имаоца јавних 
овлашћења. 

II 2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Правила дефинисана овим поглављем су обавезу-
јућа правила која се користе приликом дефинисања 
правила уређења и правила грађења и карактери-
стична су за изградњу објеката на појединачним 
локацијама. Посебним условима могу бити дефи-ни-
сани посебни услови и искључиве намене које су 
примарне у односу на ове опште дефинисане услове. 

001. Доминантна намена површина је дефини-
сана на графичком прилогу, по парцелама. Прави-
лима грађења за зону дефинишу се правила грађења 
за доминантну  и компатибилне намене. Правилима 
грађења за појединачни блок, уз доминантне намене 
(са графичког прилога) дефинисане су и компати-
билне намене у блоку (постојеће и планиране). 

У зонама са доминантном наменом становања, 
компатибилне намене су: пословање (искључиво 
комерцијалне делатности и занатска производња), 
спорт и рекреација, трговина, угоститељство, зана-
тство и услуге, здравство, дечија заштита, образо-
вање, култура и верски објекти. 

У зонама са доминантном наменом пословања, 
компатибилне намене су: спорт и рекреација, трго-
вина, угоститељство, занатство и услуге, бензинске и 
друге пумпне станице (уколико то није ограничено 
водопривредним и санитарним условима). 

У зони мешовите намене, доминантна је намена 
комерцијалног пословања, туризма, угоститељства, 
спорта, рекреације, услуга, јавног паркирања и сл. 
Становање није дозвољено. 

Одабир делатности мора бити такав да саобра-
ћајне, или било које друге потребе које проистичу из 
појединачне делатности, не ремете основне фу-
нкције зоне у којој се налазе, као и ближег и ширег 
суседства. Посебну пажњу треба посветити код 
одабира делатности, ради уређења појединачних 
локација уз државни пут са аспекта визуелног ефекта 
на околину. Правила грађења и уређења која се 
односе на зону доминантне намене у потпуности се 
односе и на компатибилну намену, а планом дета-
љне регулације или урбанистичким пројектом, уколи-
ко се ради за предметни простор, могу се дати и 

другачија правила, али увек у корист унапређења 
укупног простора и доминантне намене зоне.  

002. У случају да је нека од намена изостављена, 
примењиваће се правило "сличности садржаја"  са 
неком од дефинисаних, при чему треба водити ра-
чуна да се испуни основни циљ Плана, а то је да се 
онемогуће производне активности у оквиру центра-
лних и стамбених зона дефинисаних планом. 

003. Услови за изградњу утврђују се на нивоу 
зоне. Зона је планерска јединица која представља 
традиционалну или просторну целину у формирању, 
у складу са планском документацијом. Општа прави-
ла за изградњу по зонама се дефинишу поглављем II 
2.2. Правила уређења и грађења по типичним гра-
дским зонама. 

004. Изградња другог објекта на парцели: На 
парцелама у зони С3 је дозвољена изградња другог 
стамбеног или објекта компатибилне намене на 
парцели, максималне спратности П, до границе 
максимално дефинисаних параметара за целу парцелу 
и ако није другачије дефинисано посебним условима.  

На парцели у зони М је дозвољена изградња 
другог објекта компатибилне намене, максималне 
спратности П+2, до границе максимално дефиниса-
них параметара за целу парцелу и ако није другачије 
дефинисано посебним условима (условима надле-
жног завода за заштиту непокретних културних добара). 
На парцели је дозвољена и изградња инфрастру-
ктурних објеката (трафо станице и сл). 

005. За потребе изградње свих врста објекате 
морају се поштовати правила и показатељи који се 
утврђују за одређени облик становања. По правилу 
се задржава постојећа парцелација, односно у 
складу са условима за парцелацију/препарцелацију, 
дозвољава се промена и формирање нових парцела. 
Као правила унутар различитих облика становања, 
утврђују се: минимална површина парцеле, мини-
мална ширина уличног фронта и висина објекта, а 
као показатељи: индекс заузетости (Из). Критери-
јуми (правила и показатељи) примењују се кумула-
тивно, уз поштовање свих корективних фактора 
равноправно са правилима и показатељима. 

006. Корективни фактори основних показатеља 
јесу услови за паркирање и услови за обезбеђење 
минималних незастртих зелених површина. Број 
места за паркирање служи као корективни фактор за 
број и структуру стамбених и пословних јединица, 
односно врсту пословног простора. Паркирање и 
гаражирање путничких возила и возила за обављање 
делатности обезбеђује се, по правилу, на парцели, 
изван површина јавне намене. Корективни фактор 
јесте и обавезност формирања незастртих зелених 
површина у проценту који је дефинисан за сваку 
зону. Вертикални зелени вртови и кровно зеленило 
могу обавезно учешће незастртих зелених површина 
умањити до 5% од условљене (условљена површина 
х 0,95). Формирање дрвореда на парцели може 
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обавезно учешће незастртих зелених површина 
умањити до 5% од условљене (условљена површина 
х 0,95).  

007. У свим подручјима становања омогућена је 
изградња простора за нестамбене намене које не 
угрожавају буком, вибрацијама, гасовима, обим тра-
нспорта и сл. основну намену. Учешће нестамбеног у 
укупно изграђеном простору одређује карактер намене. 
Учешће до 20% пословног простора одређује ста-
мбену намену, 21-50% стамбено-пословну, 51-70% 
пословно-стамбену а преко 71% пословну. У свим 
случајевима се примењују правила грађења за ста-
мбене објекте. 

008. 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 обје-
ката на суседним парцелама. Грађевинске линије 
дефинишу максималне границе градње објекта, а 
габарит објекта може бити и мањи у односу на зону 
изградње дефинисану грађевинским линијама.  

Грађевинске линије објеката према регулацији 
површина јавне намене приказане су у графичком 
прилогу "План саобраћаја, регулације и нивелације" 
и оне су обавезујуће. Грађевинске линије постојећих 
објеката се задржавају а у случају рушења, приликом 
изградње нових објеката је обавезно поштовати 
планом дефинисану грађевинску линију. У зонама 
које се сматрају изграђенима и комплетно реали-
зованим грађевинске линије објеката су постојеће.  

У случају замене објекта или реконструкције ве-
ћег обима, објекат се мора градити према правилима 
за нове објекте.  

Грађевинске линије горњих етажа (висина од 3,0м 
од коте тротоара) могу да прелазе грађевинску 
линију према регулационој линији до 1,6m у оквиру 
сопствене парцеле, односно 1/4 ширине тротоара до 
максимално 0,6м у случају да се регулациона и 
грађевинска линија поклапају. Препусти нису дозво-
љени ван максималних бочних грађевинских линија и 
ван максимално дефинисаних унутрашњих грађеви-
нских линија. Препусти у блоковима где се поклапају 
грађевинска и регулациона линија су дозвољени до 
четвртине ширине тротоара, максимално 0,6m. 

Елементи конструкције у оквиру сопствене па-
рцеле који савлађују висину до 90цм од коте тротоара 
(степеништа, рампе и сл) могу да пређу грађевинску 
линију приземља.  Елементи конструкције приземља 
у зонама где се поклапају регулациона и грађевинска 
линија морају бити у оквиру максимално дефини-
саних грађевинских линија. 

Уколико нису дефинисане овим Планом, унутра-
шње грађевинске линије ће бити прецизно дефинисане 
урбанистичким пројектима уз поштовање крите-
ријума ИДПГР-3 који се односе на удаљеност према 
суседима.  

009. Спратност објеката се дефинише бројем 
надземних етажа за појединачне зоне, у складу са 
терминологијом Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник 
РС", бр, 22/15).  

Ако није другачије дефинисано условима завода 
за заштиту непокретних културних добара, пoд 
призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaкси-
мaлнe спрaтнe висинe 4,2 m. Спрaтнa висинa пoдрa-
зумeвa 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 при-
зeмнe и спрaтнe eтaжe, мoжe бити увeћaнa зa 10%. 
Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa пoдкрoвнa eтaжa, 
сa нaгибoм крoвнe рaвни дo мaксимaлнe висинe дe-
финисaнe Прaвилимa грaђeњa зa типичну нaсeљску 
цeлину, при чeму мaксимaлнa кoтa слeмeнa нe мoжe 
бити вeћa oд 4,5 m oд кoтe пoдa пoдкрoвљa. Пoд 
пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, мaкси-
мaлнe спрaтнe висинe 3,8 m, чиje je минимaлнo пo-
влaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5 m. Нaдкривaњe 
пoвучeнoг спрaтa рeшaвa сe кao рaвaн крoв или 
плитaк кoси крoв, мaксимaлнoг нaгибa дo 150, бeз 
кoриснe пoвршинe. Кoд пoвучeнoг спрaтa дoзвoљeнo 
je нaдкривaњe oтвoрeнe тeрaсe трaнспaрeнтнoм 
нaдстрeшницoм, кoja у склaду сa укупнoм aрхитe-
ктурoм 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. Ма-
ксималне коте слемена за надземне етаже су: +11,70 
за три надземне етаже; +14,70 за четири надземне 
етаже; +17,70 за пет надземних етажа; +20,70 за 
шест надземних етажа. Максималне коте слемена за 
објекте више спратности се дефинишу ПДР или 
урбанистичким пројектом. Препоручују се коси кровови 
али се не условљавају. Одступање од ових параме-
тара је оправдано у случајевима усклађивања виси-
нске регулације са суседним објектом. 

010. Спољне степенице нису дозвољене сем ако 
се не ради о степеницама које су предвиђене проти-
впожарним елаборатом и служе за евакуацију. 

011. Објектима се мора обезбедити приступ за 
ватрогасна возила у складу са Правилником о техни-
чким 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 во-
зила има следеће карактеристике најмања ширина 
коловоза за једносмерно кретање возила је 3,5м, а 
за двосмерно кретање 6,0m; унутрашњи радијус 
кривине који остављају точкови је 7,0m, а спољашњи 
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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. 

012. Обликовање фасаде: Отвoрeнe лoђe нe 
мoгу дa зaузимajу вишe oд 1/4 пoвршинe уличнe 
фaсaдe, oсим дa испрeд уличнe фaсaдe пoстojи 
прeдбaштa минимaлнe ширинe 4 м. Избaчeнe тeрaсe 
нису дoзвoљeнe нa уличнoj фaсaди. Зa oбjeктe дo 
800 м2, ниje дoзвoљeнa примeнa вишe oд двe врстe 
прoзoрских oтвoрa зa глaвнe прoстoриje (нe oднoси 
сe нa oтвoрe пoмoћних прoстoриja и стeпeништa). 
Прoзoри и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити 
усклaђeни пo типу и мoдулaрнoj ширини. Прoзoри сa 
висoким пaрaпeтoм oриjeнтисaти нa двoришнe 
фaсaдe, a кoд стaнoвa кojи су jeднoстрaнo oриjeнти-
сaни, прoзoри сa висoким пaрaпeтoм мoрajу имaти 
мaску нa фaсaди (зидaну, мeтaлну...). У случajу двo-
jних кућa, нa истoj или вишe пaрцeлa, ниje дoзвoљeнa 
рaзличитa oбрaдa фaсaдa у пoглeду диспoзициje и 
вeличинe oтвoрa, бoje и фaсaднe плaстикe. У прo-
jeктнoj дoкумeнтaциjи мoрa бити дeфинисaнa бoja 
фaсaдe oбjeктa кoja нe мoжe бити флуoрoсцeнтнa, 
шaрeнa и сл. Препусти над јавним површинама могу 
бити максимално до 1/4 ширине тротоара али не 
шире од 60 цм. Одвођење атмосферских вода није 
дозвољено преко суседних парцела. 

013. Интервенције на постојећим објектима: 
Реконструкција објеката се изводи у складу са законом 
дефинисаним условима за ову врсту интервенција. 

Дозвољени су сви радови на побољшању енерге-
тске санације фасада или крова (накнадно постављање 
спољне, замена и допуна постојеће топлотне изола-
ције, постављање соларних колектора и сл. 

Уколико се накнадно обезбеђује приступ подруму 
са вањске стране објекта, исти се може обезбедити 
искључиво из заједничких просторија и са сопствене 
парцеле. 

Дограђени део објекта не сме да представља 
сметњу у функционисању постојећег дела објекта, 
као и објеката на суседним парцелама. Доградњом 
новог дела зграде не сме се угрозити статичка стаби-
лност постојећег и објеката на суседним парцелама.  

Доградња елемената комуникација - лифтова и 
степеништа, дозвољава се код свих објеката под 
условом да предметана интервенција не угрожава 
функционисање и стабилност постојећег и објеката 
на суседним парцелама. Сви елементи вертикалних 
комуникација морају бити заштићени од спољних 
утицаја и изведени на сопственим парцелама. Изу-
зетак од овог правила се може одобрити само у случају 
потребе обезбеђења рампе за приступ лицима са 
посебним потребама. Ове рампе могу бити поста-
вљена и у зонама између регулационе и грађевинске 
линије уколико у објекту живе или раде лица са 
посебним потребама. Посебним условима за парце-
лу могу бити условљени и другачији услови. 

Уколико објекат "Дом војске" добије статус непо-
кретног културног добра, услови који су наведени у 
овом поглављу се не примењују. За његову реко-
нструкцију и ревитализацију услове утврђује надлежни 
завод за заштиту споменика културе. 

014. Паркирање: Обавезно је поштовање 
следећих норматива: 

Табела 2: Нормативи за обезбеђење паркинг простора 

Нaмeнa  Брoj пaркинг мeстa** Јeдиницa 

Стaнoвaњe  1 пм стaн 

Бaнкe, здравствена, пословна, 
образовна или административна 
установа 

1 пм 70 m2 
корисног простора 

Ц1(блок 41): 70 m2 
корисног 

простора 

Трговина на мало 1 пм 100 m2 
корисног простора 

Ц1(блок 41): 70 m2 
корисног 

простора 

Пoштe 1 пм 150 m2 
корисног простора 

Рeстoрaни и кaфaнe 1 пм 8 стoлицa 
Ц1(блок 41): 20 столица 

Хoтeл (прeмa кaтeгoриjи) 1 пм до 10 крeвeтa 

Спoртскa хaлa 1 пм 40 глeдaлaцa 

Производни, магацински и 
индустријски oбjeкти 

1 пм 20 запослених 

* Напомена: сем ако другачије није наведено у тексту плана за појединачне локације и затечено стање  

**Напомена: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења паркинг места, примењује се 
матаматичко правило заокруживања, до 0,5 на мањи број а од 0.51 на већи број. 
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Хотели, ресторани и други угоститељски и тури-
стички објекти који не могу да обезбеде потребан 
број паркинг места на сопственој парцели, могу да 
закупе паркинг места на површинама јавне намене, 
за време док обављају делатност. 

Паркирање се може вршити на максимално две 
подземне етаже а препоручује се једна због високог 
нивоа подземних вода на појединим градским подру-
чјима и чији ниво није утврђен. Број надземних етажа 
за паркирање није ограничен. Инвеститор има право 
да објекат вишеетажне гараже изгради као самоста-
лан објекат на парцели. Инвеститор има права да 
паркирање унутар објекта реши преко косих рампи у 
складу са техничким нормативима. Паркирање унутар 
објекта се може решити преко механичких и хидра-
уличких система за паркирање (ауто лифтови, кла-
цкалице и др.) у складу са нормативима и атестима 
произвођача. Инвеститор може, уколико на сопственој 
парцели не може да обезбеди услове за паркирање, 
да обезбеди секундарни паркинг (гаражни) простор у 
радијусу од 200m од објекта на посебној парцели, 
уколико се стекну законски основи за то. 

Локална самоуправа може донети одлуку да се 
инвеститори ослободе обавезе обезбеђења одређе-
ног процента обавезног паркинг простора на сопстве-
ној парцели, уз надокнаду која ће бити коришћена за 
изградњу објекта јавне гараже. За изградњу нових 
објеката инвеститор може платити надокнаду за 
максимално 20% недостајућих паркинг места. У слу-
чајевима када се врши надзиђивање објеката без 
околног земљишта (објекат=парцела) надокнада се 
плаћа максималних 100% за свако недостајуће место 
дограђеног дела објекта. Сви услови ће бити дефи-
нисани одговарајућом градском одлуком. 

Уколико инвеститор не изведе објекат у складу са 
условима за паркирање, нема могућности покретања 
процедуре израде урбанистичког плана којим би про-
менио нормативе. Одступања се не могу верификовати 
израдом новог плана, осим изменом и допуном плана. 

Свако треће паркинг место у оквиру површине јавне 
намене мора бити озелењено (формиран дрворед). 
Формирањем дрвореда на паркингу унутар сопстве-
не парцеле, инвеститор може да коригује обавезну 
зелену површину до -5% (планирана површина х 
0,95). У супротном, нису дозвољена одступања од 
дефинисане зелене површине. Озеленити паркинг 
просторе високим лишћарима широких крошњи без 
плодова који могу да угрозе пролазнике или јавну 
површину и аутомобиле (избегавати врсте које имају 
велике и тврде плодове, плодове који би запрљали 
простор. Предлог је да се озелени свако друго или 
треће место. Код врста које имају коренов систем 
који би могао да денивелише саму паркинг подлогу, 
приликом садње поставити прстенове који би усме-
рили корен у жељеном правцу.  

015. Заштита простора и заштитне зоне: На 
простору који је обухваћен ИДПГР-3 дефинисане су 
заштитне зоне инфраструктурних и комуналних објеката 

и инсталација, у оквиру којих је изградња ограничена 
или забрањена, односно ови објекти пре-дстављају 
ограничавајући фактор за изградњу. Ове заштитне 
зоне су прецизно дефинисане у текстуа-лном делу 
Плана, као и у условима надлежних пре-дузећа у 
документацији ПГР "Шабац"-ревизија, 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 пошто-вати:  

• Заштитне зоне изворишта: Зоне које су у 
обухвату ИДПГР-3 су дефинисане поглављем II 1.4. и 
одговарајућим графичким прилогом. 

• Заштитне зоне цевовода: за примарне инста-
лације водовода са сваке стране од осовине цево-
вода  1,0 m, а где  то није могуће  по 0,5 m  са сваке 
стране  цевовода уз  посебне мере обезбеђења рова 
челичним подградама, у случају паралеленог вођења 
са другим инсталацијама, односно минимано по 2,0m 
са обе стране цевовода у случају изградње неког 
другог објекта уз обезбеђење рова челичним подгра-
дама; за секундане инсталације водовода – дубина 
цевовода са сваке стране од осовине цевовода 
(1,0m), а минимално по 0,5 m са сваке стране це-
вовода за случајеве паралеленог вођења са другим 
инсталацијама и минимално по 1,0 m са сваке стране 
у случају изградње неког другог објекта; за примарне 
и секундарне инсталације канализације, по + 1,0 m 
са сваке стране од осовине цевовода, а где  то није 
могуће по 0,5 m са сваке стране колектора уз по-
себне мере обезбеђења рова челичним подградама 
у случају паралеленог вођења са другим инстала-
цијама, а минимално 2,0m са обе стране осовине 
колектора у случају изградње  неког другогог објекта; 
Код укрштања инфраструктурних објеката са водо-
тоцима, морају се испоштовати следећи принципи и 
критеријуми: Код подземних укрштања – укопавања 
истих, ове објекте водити кроз заштитне цеви тако да 
горња ивица заштитних цеви мора бити на минимум 
1,50 m испод нивелете дна нерегулисаних, као и на 
мин. 0,80-1,00 m испод нивелете дна регулисаних 
корита на местима прелаза. Код траса нерегули-
саних делова водотока у зонама грађевинских реона, 
због непознавања и неизучености водног режима, те 
и немогућности одређивања резервних појасева и 
коридора регулисаних корита, не планирати и не 
дозволити изградњу никаквих објеката у зонама 
речних долина, без претходно обезбеђених хироло-
шко-хидрауличних подлога и прорачуна, cтудија, 
генералних, идејних и свих других, за то неопходних 
техничких решења. 

• Заштитни појас и појас контролисане градње 
уз државне путеве унутар грађевинског подручја је 
дефинисан грађевинским линијама у складу са пре-
дходно донетим урбанистичким плановима, 

• Заштита културно-историјског наслеђа је при-
оритет, у складу са јасно дефинисаним условима 
Завода за заштиту непокретних културних добара 
"Ваљево". Услове за извођење било каквих интерве-
нција на објектима који су утврђена културно истори-
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јска добра утврђује надлежни завод. Објекат у блоку 
41 није у статусу непокретног културног добра али 
како је покренута процедура, сви услови су утврђени 
овим планом омогућавају да се изврши његова 
заштита у складу са законом. 

016. Ограђивање: Ограђивање парцела на којима 
се одвијају пословне делатности и поједине делатно-
сти јавних функција: Ограђивање производних ко-
мплекса је обавезно. Ограђивање установа које морају 
имати контролисане услове у којима се обавља 
функција (школе, предшколске установе, установе 
здравствене и социјалне заштите са смештајним 
капацитетима и сл.) се такође ограђују према овим 
условима. 

Парцеле је потребно оградити дуж међних линија. 
Уколико се на парцели одвијају искључиво комерци-
јалне делатности (администрација, трговина, услуге 
и сл.) ограђивање према улици није обавезно, а 
ограђивање према суседима може бити предмет 
договора са суседом. Договор се дефинише овере-
ном сагласношћу.  

Ограде се постављају на регулациону линију тако 
да ограда, стубови ограде и капије буду на грађе-
винској парцели која се ограђује. Врата и капије на 
уличној огради не могу се отварати ван регулационе 
линије већ искључиво према дворишту. Уколико 
удаљеност ивице уличног коловоза и границе па-
рцеле није довољна за несметано скретање возила 
која приступају комплексу, улазну капију је потребно 
померити ка унутрашњости парцеле, а тачан положај 
одредити према дужини возила која ће имати приступ 
комплексу. Грађевинска парцела може се преграђи-
вати у функционалне целине, али висина унутрашње 
ограде не може бити већа од висине спољашње 
ограде. 

Висина уличне ограде износи максимално 2 м, с 
тим да висина пуног (зиданог) дела износи макси-
мално 0,9 м, а преко те висине ограда може бити 
транспарентна или жива ограда од одговарајуће врсте 
биљака. Висина ограде ка суседним парцелама изно-
си максимално 2 м, али нема ограничења у погледу 
материјализације ограде. Парцеле са производним 
објектима који захтевају посебне услове у погледу 
функционалног издвајања или заштите непосредног 
окружења (производни погони, радионице, бензинске 
станице и сл.) могу се ограђивати према суседима 
оградом висине до 2,2 м. 

Ограничавајући услов за подизање ограде ове 
висине јесте постојање објекта на суседној парцели 
који има грађевинску дозволу којом су одобрени 

прозорски отвори радног простора који подразумева 
неопходну инсолацију. У том случају висина ограде 
ових комплекса не може угрожавати инсолацију 
постојећег радног простора. 

Ограђивање парцела у зонама становања: Парцеле 
је потребно оградити дуж међних линија. Ограђивање 
према улици није обавезно, а ограђивање према 
суседима може бити предмет договора са суседом.  

Ограде се постављају на регулациону линију тако 
да ограда, стубови ограде и капије буду на гра-
ђевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на 
уличној огради не могу се отварати ван регулационе 
линије већ искључиво према дворишту. Уколико уда-
љеност ивице уличног коловоза и границе парцеле 
није довољна за несметано скретање возила која 
приступају парцели, улазну капију је потребно померити 
ка унутрашњости парцеле, а тачан положај одредити 
према дужини возила која ће имати приступ компле-
ксу. Грађевинска парцела може се преграђивати у 
функционалне целине, али висина унутрашње огра-
де не може бити већа од висине спољашње ограде. 

Висина уличне ограде износи максимално 1,6 м, с 
тим да висина пуног (зиданог) дела износи макси-
мално 0,4 м, а преко те висине ограда може бити 
транспарентна или жива ограда од одговарајуће 
врсте биљака.  

Ограђивање према суседима може бити предмет 
договора са суседом и у том случају нема захтева у 
погледу висине и материјализације ограде. Договор 
се дефинише овереном сагласношћу. 

Уколико нема договора између суседа, висина 
непрозирне ограде према суседу је 0,9 м а висина 
транспарентне ограде је до 140 цм. Висина живице је 
максимално 2,0м. Ограничавајући услов за подизање 
живице ове висине јесте постојање објекта на сусе-
дној парцели који има грађевинску дозволу којом су 
одобрени прозорски отвори. У том случају висина 
живице је 140 цм. 

Посебни услови за ограђивање: 

Уколико се стамбени објекат граничи са објектом 
пословања, на тој међној линији се примењују услови 
за ограђивање пословних објеката. 

У случајевима када инвеститор жели да постави 
нову, односно легализује ограду до регулације која 
не одговара дефинисаним условима, неопходно је да 
предходно прибави позитивно мишљење Комисије за 
планове града Шапца. Комисија ће у тим случајевима 
ценити услађеност ограде у односу на функцију и архи-
тектуру објекта на парцели и/или уметнички изражај.

II 2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

БЛОК 41 И САОБРАЋАЈНИЦА ИЗМЕЂУ БЛОКОВА 40 И 41:  

М/ ИДПГР-3 МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa У зони мешовите намене, доминантна је намена комерцијалног пословања, туризма, 
угоститељства, спорта, рекреације, услуга, јавног паркирања и сл. Становање није дозвољено. 
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Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Графичким прилогом су дефинисане границе парцеле.  

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe eтaжe Постојећи подрум се задржава. Нове површине подземних етажа 
су дозвољене и истe мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд 
нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних 
eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте 
зелене површине. 

Индeкс 
зaузeтoсти  

Максимално 60%. 

Грaђeвинскe 
линиje и 
удаљеност од 
међа и суседа 

Задржавају се постојеће грађевинске линије објекта Дома војске.  

У случају изградње објекта јавне гараже на парцели, нове грађе-
винске линије објекта ће се дефинисати урбанистичким пројектом у 
складу са максималним грађевинским линијама које су дефинисане 
овим планом.  

Урбанистичким пројектом ће се дефинисати међусобне удаље-
ности објеката на парцели водећи рачуна да се обезбеди минимално 
удаљење од 4м. 

Спрaтнoст   Задржава се постојећа спратност објекта, без могућности надзи-
ђивања.  

Максимална спратност објекта јавне гараже  је П+2. 

Пaркирaњe Све потребе за паркирањем обезбедити на сопственој парцели. 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Минимално 20% површине постојеће парцеле и односи се на услов да је обавезна 
реконструкција зелене површине испред објекта. Зелене површине иза објекта нису 
обавезујуће али је препоручљиво сачувати постојећа стабла. 

Интeрвeнциje нa 
пoстojeћим 
oбjeктимa 

Све интервенције на постојећем објекту извести у складу са условима надлежног 
завода за заштиту НКД и у складу са архитектонским контекстом објекта и његовим 
основним стилским карактеристикама.  

У случају да објекат не добије статус НКД, на објекту се могу изводити мере техничке 
заштите у циљу враћања аутентичног изгледа на предњој фасади. Дозвољавају се они 
радови на објектима који би довели до побољшања санитарно-хигијенских услова 
коришћења објекта, с тим да они не наруше спољашњи изглед грађевини.  

Изгрaдњa 
других oбjeкaтa 
нa пaрцeли 

На парцели је дозвољена изградња другог објекта (јавна гаража), максималне спра-
тности П+2, до границе максимално дефинисаних параметара за целу парцелу и ако није 
другачије дефинисано посебним условима (условима надлежног завода за заштиту 
непокретних културних добара). За изградњу другог објекта је неопходна израда урбани-
стичког пројекта. 

На парцели је дозвољена и изградња инфраструктурних објеката (трафо станице и 
сл). За изградњу ових објеката ће се издати локацијски услови на основу овог плана. 

Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним 
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. 

У овој зони су забрањене и делатности прикупљања, селекције и складиштења отпада.  

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским 
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (коцкарнице и 
забрана промета алкохолом у зонама школа и сл).  

Посебни услови Обликовање објекта мора бити у складу са основним стилским карактеристикама. 
Могућа је употреба вертикалног зеленила на фасади и крову.  

Забрањено је у току експлоатације објекта постављати на фасади и крову: рекламне 
паное свих врста и од свих материјала а уколико се планира застакљени излог, 
забрањено је прелепљивање рекламним фолијама.  

Постављање видео бима на крову је могуће уколико се садржај који се приказује односи 
на јавни интерес и културно-уметничке програме. Рекламни садржај није дозвољен. 

Дозвољене су термоизолационе фолије (рефлектујуће, нерефлектујуће, благо 
тониране, са и без УВ заштите, искључиво без рекламних ознака и транспарентне). 
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Дозвољено је постављање декоративне расвете на фасади, искључиво у циљу 
истицања архитектуре објекта. 

Постављање рекламних ознака над улазима у објекат се дефинише идејним про-
јектом, на нивоу дефинисања зона у којима су дозвољено постављање рекламних ознака. 

ДЕО БЛОКА 383:   

И0/ИДПГР-3 

И11/ИДПГР-3 

ПУТНА ИНФРАСТРУКУРА и 

ЈАВНИ ПАРКИНГ 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Зoнe инфрaструктурних кoридoрa нaмeњeнe су изрaдњи искључивo oбjeкaтa jaвнe сaoбрaћajнe инфрa-
структурнe. Јавни паркинг је намењен искључиво паркирању возила корисника објеката јавне намене у 
околини. Могућност коришћења другим корисницима ће се дефинисати општинском одлуком, уколико буде 
више капацитета од потребних.  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

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;  

- планиране интервеције на препарцелацији земљишта подразумевају реконструкцију постојећег јавног 
паркинга;  

- на постојећим путевима примарне путне мреже, тамо где је то потребно, неопходно је извршити 
ревитализацију и модернизацију техничко-експлоатационих карактеристика;  

- користи се постојећи прикључак на јавни пут, 

- потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано одвођење атмосферских  
вода;  

- одводњавање површинских вода врши се слободним падом према риголама, односно према улици са 
минималним падом од 1,5%; 

- у оквиру паркинга извршити реконструкцију зеленила или посадити нове дрвореде, 

- у оквиру паркинга се може поставити надстрешница за бицикле, 

- на паркинг површини формирати дрвореде у растеру 1 стабло на свака три паркинг места, 

- 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.  

oбjeкти чиja 
je изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у пoглaвљу 
"нaмeнa пoвршинa".  

 

Рз2/ИДПГР-3 РАДНА ЗОНА  

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Препоручује се задржавање постојећег објекта бивше банке на парцели, постојећег габарита, намене по 
избору власника. У циљу подстицаја за задржавање објекта, површина објекта се неће рачунати у заузетост 
парцеле приликом издавања локацијских услова. 
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ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa У oвим зoнaмa je мoгућa: туризам, угоститељство, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и 
кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. Прoизвoдне делатности и становање нису 
дoзвoљeни.  

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Границе парцела су дефинисане графичким прилогом. 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe eтaжe Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у слу-
чajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe мoгу дa 
зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, 
при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa 
пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте зелене површине. 

Индeкс 
зaузeтoсти  

Максимално 60%. У заузетост се не рачуна површина објекта би-
вше експозитуре Београдске банке. 

Грaђeвинскe 
линиje 

Максималне грађевинске линије су линија према Улици хајдук 
Вељка и према кат.п.бр. 6917/1 КО Шабац и обавезно их је поштовати.  

Израдом урбанистичког пројекта је могуће додатно разрадити 
позиције осталих унутрашњих грађевинских линија на парцели а које 
су дефинисане графичким прилогом и које се могу решити и надру-
гачији начин. 

Није дозвољена изградња нових објеката на локацији постојећег 
објекта некадашње банке. 

Спрaтнoст   Мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa je до три надземне етаже 
(П+2). Могући су архитектонски акценти објеката висине више до 12m. 

Пaркирaњe Паркирање се обезбеђује на сопственој парцели, у складу са општим одредбама  014. 
На паркинг површини формирати дрвореде у растеру 1 стабло на свака три паркинг 
места.  

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe 
пaрцeлe. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe 
мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa 
угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa. 

Паркинг простор је потребно озеленити дрворедима и то минимално посадити једно 
стабло на свако треће паркинг место 

Интeрвeнциje нa 
пoстojeћим 
oбjeктимa 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa до максимално пoстaвљeних 
урбaнистичких пaрaмeтaрa, или рушење и изградња нових.  

Изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене, унутар максимално 
дефинисаних грађевинских линија. 

БЛОКОВИ 399 и 400:   

РзЗ/ ИДПГР-3 РАДНА ЗОНА ЗАПАД 

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Oви услoви сe oднoсe нa изгрaдњу oбjeктa у оквиру шире зоне санитарне заштите.   

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa У oвoj зoни je мoгућa изградња објеката: комерцијалних садржаја, занатске производње, 
сервиса и услуга. 

Становање и индустријска производња су забрањени. 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Због облика парцела у блоковима 399 и 400, није дозвољена даља парцелација и 
препарцелација. Свe пaрцeлe (3337/216 и новоформиране од  3337/182, мoрajу имaти 
дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене (кат.п.бр. 3337/196) минимaлнe ширинe 4,5 m.  

Кат.п.бр. 3337/153 једина мора имати директан прилаз на државни пут. Није до-
звољена парцелација на парцеле мање површине. 
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Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити 
приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe eтaжe Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у 
случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe мoгу дa 
зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, 
при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa 
пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте зелене површине. 

Индeкс 
зaузeтoсти  

Максимално 60%. 

Грaђeвинскe 
линиje 

Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти нa грађевинску линију улице или 
на прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу aли нe ближe oд 10,0 м 
удaљeнoсти oд грaницe путнoг зeмљиштa државних путeвa. 

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Минималне удаљености објеката од бочних и задњих међа су 
дефинисане графичким прилогом. 

Спрaтнoст   Мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa je до три надземне етаже 
(П+2).  

Пaркирaњe У складу са општим одредбама  014. 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу 
сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa. 

Обaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe 
свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг (дрворед). 

Паркинг мора бити асфалтиран у потпуности како би се спречило отицање масти и 
уља у земљиште. 

Атмосферске воде са свих површина се доводе до сепаратора масти и уља и тек на-
кон тога се могу прикључити на канализациони систем или испустити у зелене површине. 

Изгрaдњa 
других oбjeкaтa 
нa пaрцeли 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене до максимално дефи-
нисаних урбанистичких параметара. 

Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Пo Прaвилнику o нaчину oдрeђивaњa и oдржaвaњa зoнa сaнитaрнe зaштитe извoри-
штa вoдoснaбдeвaњa ("Сл. глaсник РС бр. 92/08) (члaн 27.) у прoстoру издвojeнoм зa 
ширу зoну сaнитaрнe зaштитe нe мoгу сe грaдити или упoтрeбљaвaти oбjeкти и пoстрo-
jeњa, кoристити зeмљиштe или вршити другe дeлaтнoсти, aкo тo угрoжaвa здрaвствeну 
испрaвнoст вoдe нa извoришту, и тo: 

• трajнo пoдзeмнo и нaдзeмнo склaдиштeњe oпaсних мaтeриja и мaтeриja кoje сe нe 
смejу дирeктнo или индирeктнo унoсити у вoдe, 

• прoизвoдњa, прeвoз и мaнипулисaњe oпaсним мaтeриjaмa и мaтeриjaмa кoje сe нe 
смejу дирeктнo или индирeктнo унoсити у вoдe, 

• кoмeрциjaлнo склaдиштeњe нaфтe и нaфтних дeривaтa, 

• испуштaњe oтпaднe вoдe и вoдe кoja je служилa зa рaсхлaђивaњe индустриjских 
пoстрojeњa, 

• изгрaдњa сaoбрaћajницa бeз кaнaлa зa oдвoд aтмoсфeрских вoдa, 

• eксплoaтaциja нaфтe, гaсa, рaдиoaктивних мaтeриja, угљa и минeрaлних сирoвинa, 

• нeкoнтрoлисaнo дeпoнoвaњe кoмунaлнoг oтпaдa, хaвaрисaних вoзилa, стaрих гумa 
и других мaтeриja и мaтeриjaлa из кojих сe мoгу oслoбoдити зaгaђуjућe мaтeриje 
испирaњeм или цурeњeм, 

• нeкoнтрoлисaнo крчeњe шумa, 

• изгрaдњa и кoришћeњe вaздушнe лукe, 

• пoвршински и пoдпoвршински рaдoви, минирaњe тлa, прoдoр у слoj кojи зaстирe 
пoдзeмну вoду и oдстрaњивaњe слoja кojи зaстирe вoдoнoсни слoj, oсим aкo ти рaдoви 
нису у функциjи вoдoснaбдeвaњa, 

• oдржaвaњe aутo и мoтo тркa. 
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Ш/ИДПГР-3 ЗЕЛЕНИ ЗАШТИТНИ КОРИДОР 

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Зелени заштитни коридор у обухвату плана се налази у ужој зони заштите изворишта.  

С обзиром да је потребно обезбедити високе услове заштите, планом није предвиђена могућност изгра-
дње објеката већ се ова површина може припојити парцели непосредне заштите. 

У оквиру ове површине је дозвољено само постављање инфраструктурних мрежа и опреме у функцији 
изворишта. 

Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Пo Прaвилнику o нaчину oдрeђивaњa и oдржaвaњa зoнa сaнитaрнe зaштитe извo-
риштa вoдoснaбдeвaњa ("Сл. глaсник РС", бр. 92/08) (члaн 28.) у прoстoру издвojeнoм зa 
зoну ужe сaнитaрнe зaштитe нe мoгу сe грaдити или упoтрeбљaвaти oбjeкти и пoстрo-
jeњa, кoристити зeмљиштe или вршити другe дeлaтнoсти, aкo тo угрoжaвa здрaвствeну 
испрaвнoст вoдe нa извoришту, и тo: 

• изгрaдњa или упoтрeбa oбjeкaтa и пoстрojeњa, кoришћeњe зeмљиштa или вршeњe 
другe дeлaтнoсти из члaнa 27, 

• стaмбeнa изгрaдњa, 

• упoтрeбa хeмиjскoг ђубривa, тeчнoг и чврстoг стajњaкa, 

• упoтрeбa пeстицидa, хeрбицидa и инсeктицидa, 

• узгajaњe, крeтaњe и испaшa стoкe, 

• кaмпoвaњe, вaшaри и другa oкупљaњa људи, 

• изгрaдњa и кoришћeњe спoртских oбjeкaтa, 

• изгрaдњa и кoришћeњe угoститeљских и других oбjeкaтa зa смeштaj гoстиjу, 

• прoдубљивaњe кoритa и вaђeњe шљункa и пeскa, 

• фoрмирaњe нoвих грoбaљa и прoширeњe кaпaцитeтa пoстojeћих. 

• Нa oзнaци, кoja сe пoстaвљa у зoни II, исписуje сe хoризoнтaлнo и вeртикaлнo цe-
нтрирaн тeкст, и тo: рeч: "oпрeз" слoвимa вeличинe 75 мм; испoд кoje сa рaзмaкoм измeђу 
рeдoвa oд 50 мм стojи рeч: "зoнa" слoвимa вeличинe 75 мм; испoд кoje сa рaзмaкoм 
измeђу рeдoвa oд 50 мм стoje рeчи: "ужe зaштитe" слoвимa вeличинe 75 мм; испoд кojих 
сa рaзмaкoм измeђу рeдoвa oд 50 мм стojи рeч: "извoриштa" слoвимa вeличинe 75 мм; _ 
испoд кoje сa рaзмaкoм измeђу рeдoвa oд 50 мм слoвимa вeличинe 75 мм стojи нaзив ,,зa 
вoдoснaбдeвaњe; испoд кoje сa рaзмaкoм измeђу рeдoвa oд 50 мм слoвимa вeличинe 75 
мм стojи нaзив,,Мaли Зaбрaн''. 

ДЕО БЛОКА 593: 

С3 /ИДПГР-3 ЗОНЕ РЕТКИХ НАСЕЉА И ПОРОДИЧНЕ ИЗГРАДЊЕ 

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

У зони су прeдвиђeнe нaмeнe стaнoвaњa (стaнoвaњe у индивидуaлним, слoбoднoстojeћим oбjeктимa, нa 
пaрцeлaмa кoje су oргaнизoвaнe тaкo дa имajу бaшту и прeдбaшту). Oдoбрaвa сe рaзвoj дeлaтнoсти у призe-
мним eтaжaмa oбjeкaтa или кao jeднoфункциoнaлни oбjeкти, и тo пoд услoвoм дa сe нa грaђeвинскoj пaрцeли 
мoрa oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa. Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу 
ни у кoм случajу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. У 
oвим зoнaмa ниje дoзвoљeнa изгрaдњa oбjeкaтa у кoјима сe прoизвoдe букa и други oблици зaгaђeњa. 
Прeпoручуjу сe: тргoвинa на мало прeхрaмбeним прoизвoдимa, услугe кoje пoдрaзумeвajу кaнцeлaриjскo пo-
слoвaњe, лeкaрскe oрдинaциje, aпoтeкe,  oбjeкти и тeрeни зa спoрт и рeкрeaциjу  и сл. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: становање, пoслoвaњe и jaвнe делатности. Oдo-
брaвajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти кaдa сe рaди o дeлaтнoстимa и прoмeнa 
пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe кoje су дeфинисaнe општим правилима 001.  

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Минимална површина нове парцеле 2,5 ара (одступање до -5%), минимална ширина 
фронта 7m. 

Приступи 
парцелама 

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

Пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa 
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja 
пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује усло-
вљену незастрту зелену површину. 

Индeкс 
зaузeтoсти  

Максимално 40%  

Грaђeвинскe 
линиje 

У складу са општим одредбама  и графичким прилогом.  

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0 m удaљeн oд oбjeкaтa нa сусe-
дним пaрцeлaмa (1,0 и 3,0 m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт 
удaљeн мaњe oд 1,0m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, 
укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, 
пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их 
пaрцeлa зa грaдњу. Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5m oд 
бoчнe грaницe пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким 
пaрaпeтoм. 

Удаљеност слободностојећег стамбеног објекта од задње међе 
износи минимално половину висине објекта. 

Спрaтнoст  и 
мaксимaлни 
брoj стaмбeних 
jeдиницa 

ИДПГР-3 се дефинишу четири вида становања у овој зони: 

• С3/2 Максимална спратност до 2 надземне етаже са максима-
лно 2 стамбене јединице: у условима када је парцела мања од 3 ара;  

• С3/3 Максимална спратност до 3 надземне етаже са максима-
лно 3 стамбене јединице: у условима када је парцела већа од 3 ара;  

• С3/4-1 Максимална спратност до 3 надземне етаже са макси-
мално 6 стамбених јединица: у условима када је парцела већа од 4 
ара и када се на парцели гради само један објекат.  

Пaркирaњe У складу са општим одредбама  014. 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

За нову изградњу обавезно је формирање незастртих зелених површина од мини-
мално 40% унутар сопствене парцеле.  

Обавезно је одредити место за контејнер/посуду за смеће. 

Изгрaдњa 
других oбjeкaтa 
нa пaрцeли 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним 
условима за зону, у складу са важећим правилником. У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe 
мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни oбjeкти.  

Пoмoћни oбjeкти 
и гaрaжe 

Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa грaђeви-
нскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг oбjeктa. Минимално 
растојање од границе парцеле је 1.0m. Објекат  се може поставити и на међу: 

- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини пре-
клапања; 

- уколико постоји сагласност суседа;  

- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује. 

Максимална висина слемена гаража је 4.2m. Мaксимaлнa пoвршинa пoмoћних oбje-
кaтa и гaрaжa je 50 m2 (брутo, укупнo нa пaрцeли). Објекти могу бити монтажно/де-
монтажни. 

Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих зoнa 
нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у пoглaвљу 
"нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада.  

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским 
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина алкохо-
лним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.). 
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072. ПЈО/ИДПГР-3 ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

У оквиру површине јавне намене јебавезна је изградња објекта трафо станице 20/0,4 kV (И3/ИДПГР-3). 
Објекат трафо станице може бити постављен и у дубини парцеле (не на максимално дефинисаним гра-
ђевинским линијама) уз услов да се обезбеди минимално одстојање од 5,0м од стамбеног објекта. 

Остале површине се уређују као зелене површине јавне намене (ЗП/ИДПГР-3). 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Објекат трафо станице се изводи у складу са техничким условима и стандардима. Парцела трафо станице 
је дефинисана графичким прилогом. 

У оквиру преостале површине у зони, формира се зелена површина јавне наменене. Прeпoручуje сe 
изгрaдњa дeчиjих игрaлиштa зa узрaст oд 3-6 гoдинa и површине за рекреацију становништва изнад 60 година 
старости. 

У оквиру површине је могућа поставити инфраструктурне мреже и објекте, урбани мобилијар. 
Постављање привремених објеката се утврђује општинском одлуком. 

У случају изградње поменутих објеката и постављања уређаја, минимално је потребно обезбедити 20% 
незастрте зелене површине. 

oбjeкти чиja 
je изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у пoглaвљу 
"нaмeнa пoвршинa".  

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским 
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким условима и сл. 

 

 НЕПОМЕНУТИ УСЛОВИ 

Сви непоменути услови који нису дефинисани ИДПГР-3, дефинисаће се у складу са условима и правилима 
који су дефинисани Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник 
РС", бр.22/15) и другим, важећим законским и подзаконским актима. 

 

Саставни део ИДПГР-3 су следећи графички прилози: 

1. Границе обухвата ИДПГР-3   

2. План намене површина  

3. План регулације и нивелације  

4. План површина јавне намене  

5. Спровођење плана и даља планска разрада. 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Трећа измена и допуна плана генералне регулације "Шабац"-ревизија ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 

Ступањем на снагу овог плана, План генералне регулације "Шабац"-ревизија (“Сл. лист града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 18/15, 23/15, 16/18 и 5/19) престаје да се примењује у оквиру 
граница измена и допуна које су дефинисане овим планом. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 353-21/2019-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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Издавач: Скупштина града Шапца и Скупштине општине: Богатић, Владимирци и Коцељева.  

Уређује и експедује Градска управа града Шапца, Господар Јевремова број 6.  

 

Претплата: телефон 015/347-770, текући рачун 840-10640-24 

Скупштински лист излази према потреби. 

Штампа: Штампарија ГРАФИКА. Шабац 


