
 
 

ГОДИНА XL БРОЈ 21. 14. септембар 2017. 

 

 

АКТА ГРАДА ШАПЦА 

 

 
 

001 

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о 
локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 129/2007 
и 54/2011) и члана 32. и 99. Статута града Шапца 
("Сл. лист града Шапца", бр. 32/2008 и 33/2016), 
Скупштина града Шапца, на седници одржаној 
14.09.2017. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата Мирку 
Керкезу, одборнику Скупштине града Шапца, због 
поднете оставке. 

2. Ово Решење објавити у "Службеном листу 
града Шапца" 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-186/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

002 

На основу члана 56. Закона о локалним изборима 
("Сл. гласник РС", број 129/2007 и 54/2011) и члана 
32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
број 129/2007), Скупштина града Шапца, на седници 
одржаној 14.09.2017. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ПОТВРЋИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА 

1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат Саши Филиповићу 
одборнику Скупштине града Шапца, који је изабран 
на изборима одржаном 24.априла 2016.године. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-187/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

003 

На основу члана 64., 65., 66. и 67. Закона о буџе-
тском систему („Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015 и 103/2015), и чл. 32. чл. 99. 
Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца" број 
32/08 и 33/16) Скупштина града Шапца, на седници 
одржаној дана 14.09.2017. године, донела је: 

О Д Л У К У  

О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛЕЧЕЊЕ 
ДЕЦЕ ОД ТЕШКИХ И РЕТКИХ БОЛЕСТИ 

Члан 1. 

Овом Одлуком оснива се Буџетски фонд града 
Шапца за лечење деце до 18 година старости од 
тешких и ретких болести дефинисаних прописима о 
здравственој заштити (у даљем тексту Фонд за 
лечење деце). 

Члан 2.  

Овом Одлуком уређују се: 

1) сврха Фонда за лечење деце; 

2) време за које се Фонд за лечење деце оснива; 

3) управљање Фондом за лечење деце и 

4) извори финансирања Фонда за лечење деце. 

Члан 3. 

Фонд за лечење деце се оснива како би се пру-
жила помоћ деци до 18 година старости, са пребива-
лиштем на територији града Шапца, оболелој од 
тешких и ретких болести. 
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Члан 4. 

Циљеви Фонда за лечење деце су: 

1. Помоћ при лечењу деце у здравственој уста-
нови у земљи и иностранству; 

2. Помоћ при лечењу тешко оболеле деце у 
кућним условима или у установи социјалне заштите; 

З. Новчана помоћ за куповину лекова и помагала; 

4. Новчана помоћ у поступку рехабилитације. 

Члан 5. 

Фонд за лечење деце се оснива на неодређено 
време. 

Члан 6. 

Фондом за лечење деце управља Градоначелник, 
односно Савет за здравље града Шапца по овла-
шћењу Градоначелника. 

Члан 7. 

Стручне, административне и друге послове за 
Фонд за лечење деце обавља Одељење за дру-
штвене делатности Градске управе града Шапца. 

Члан 8. 

Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Шапца прима и обрађује захтеве и 
доноси предлог закључка о одобравању средстава, а 
на основу мишљења Комиеије за лечење деце од 
тешких и ретких болести. (у даљем тексту Комисија). 
Закључак о одобравању средстава уеваја Градона-
челник. 

Члан 9. 

Комисију чини пет чланова које бира Савет за 
здравље града Шапца једногласно. По једног члана 
Комисије предлажу Дом здравља "Др. Драга Љочић" 
Шабац, Општа болница „Др. Лаза К.Лазаревић" Шабац, 
Завод за јавно здравље-Шабац, Центар за социјални 
рад „Шабац" и Савет за здравље града Шапца. 

Члан 10. 

Начин рада Комисије, критеријуми и приоритети 
за доделу средстава Фонда за лечење деце, извешта-
вање о раду Комисије, биће прописани Правилником 
Фонда за лечење деце од тешких и ретких болести (у 
даљем тексту Правилник). 

Члан 11. 

Правилник усваја Савет за здравље града Шапца 
једногласно. 

Члан 12. 

Средства за рад Фонда за лечење деце обе-
збеђују се из: 

1) апропријација обезбеђених у оквиру буџета 
града Шапца за текућу годину; 

2) донација, прилога, поклона и помоћи; 

3) организовањем манифестација хуманитарног 
карактера; 

4) других јавних прихода. 

Члан 13. 

На крају текуће године, неискоришћена средства 
са рачуна Фонда за лечење деце преносе се у наре-
дну годину. 

Члан 14. 

По укидању Фонда за лечење деце, права и 
обавезе Фонда за лечење деце преузима Градона-
челник, а средства Фонда за лечење деце остају 
средства буџета Града Шапца. 

Члан 15. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-173/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

004 

На основу члана 6. Закона о начину одређивања 
максималног броја запослениху јавном сектору [„Сл. 
гласник РС„ бр. 68/15) и чл. 32 и чл. 99. Статута 
града Шапца („ Службени лист града Шапца „ бр. 
32/08 и 33/16) а у складу са Одлуком Владе 
Републике Србије о максималном броју запослених 
на недоређено врмеме у систему државних органа, 
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине 
Војводине и систему локлане самоуправе за 2017. 
годину („Сл. гласник РС„ бр. 61/17) Скупштина града 
Шапца на седници од 14.09.2017. године донела је: 

О Д Л У К У  

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА 
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЈАВНОГ 

СЕКТОРА ГРАДА ШАПЦА 

Члан 1. 

Овом одлуком се одређује максмималан број 
запослених на неодређено време за сваки организа-
циони облик у систему јавног сектора у граду Шапцу 
и то: 

Органи града: 

Градскауправа града Шапца  221 

Градско јавно правобранилаштво 5 

Заштитник грађана 1 

Скупштина града Шапца 1 
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Јавна комунална предузећа: 

ЈКП „ Стари град „ Шабац 294 

ЈКП „ Паркинг „ Шабац 33 

ЈКП „ Водовод „ Шабац 145 

ЈКП"Топлана„Шабац 76 

ЈКП Регионална депонија „ Срем - Мачва „ 24 

Јавна предузећа: 

ЈП „ Инфраструктура Шабац „ Шабац 60 

ЈУП „ План „ Шабац 0 

Привредна друштва: 

Робно транспортни центар „ Шабац „ ад 32 

Слободна зона Шабац доо 3 

Установе и други организациони облици у 
области културе и образовања: 

Предшколска установа "Наше дете " Шабац 360 

Шабачко позориште 39 

Народни музеј Шабац 14 

Културни центар Шабац 17 

Међуопштински историјски архив Шабац 13 

Библиотека Шабачка 26 

Дом културе Прњавор 3 

Центар за стручно усавршавање Шабац 3 

Јавне службе: 

Туристичка организација града Шапца 3 

Установе социјалне заштите: 

Центар за социјални рад „ Шабац " Шабац 49 

Герентолошки центар Шабац 0 

 

Укупно 1422 

Члан 2. 

Сви организациони облици обухваћени овом 
одлуком, дужни су да усагласе Правилнике с 
унутрашњој организацији и ситематизацији радних 
места у складу са овом одлуком у року од 60 дана од 
дана доношења ове одлуке. 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-174/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 

005 

На основу члана 22. став 1. и 3. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и 
члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Службени 
лист града Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина 
града Шапца, наседници од 14.09.2017. године, 
донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП "ТОПЛАНА-
ШАБАЦ" ШАБАЦ НА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ ИЗ 

2016. ГОДИНЕ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 
одбора ЈКП „Топлана-Шабац" Шабац, број 01-693-
4/17 од 22.06.2017. године о расподели добити 
остварене у 2016. години. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-189/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

006 

На основу члана 22. став 1. и 3. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и 
члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Службени 
лист града Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина 
града Шапца, на седници од 14.09.2017. године, 
донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП "СТАРИ ГРАД" 
ШАБАЦ НА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ ИЗ 2016. 

ГОДИНЕ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 
одбора ЈКП „Стари град" Шабац,број 4307/2 од 
27.06.2017. године о расподели добити остварене у 
2016. години. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-188/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 



Страна 4 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 21 

 

 

007 

На основу члана 22. став 1. и 3. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и 
члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Службени 
лист града Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина 
града Шапца, наседници од 14.09.2017. године, 
донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП "ПАРКИНГ" 
ШАБАЦ НА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ ИЗ 2016. 

ГОДИНЕ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 
одбора ЈКП „Паркинг" Шабац, број Д-236 од 
16.06.2017. године о расподели добити остварене у 
2016. години. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-190/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

008 

На основу члана 22. став 1. и 3. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и 
члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Службени 
лист града Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина 
града Шапца, на седници од 14.09.2017. године, 
донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈУП "ПЛАН" ШАБАЦ 
НА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 
одбора ЈУП "План" Шабац, број 04-19 од 20.06.2017. 
године о расподели добити остварене у 2016. 
години. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-192/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

009 

На основу члана 22. став 1. и 3. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и 

члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Службени 
лист града Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина 
града Шапца, на седници од 14.09.2017. године, 
донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ ШАБАЦ (САДА ЈП 

"ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ") НА РАСПОДЕЛУ 
ДОБИТИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 
одбора ЈП за управљање грађевинским земљиштем 
Шабац, број 1548-01/1 од 21.06.2017. године о 
расподели добити остварене у 2016. години. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-193/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

010 

На основу члана 22. став 1 тачка 9. Закона о 
јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 
15/16) и члана 32. и 99. Статута града Шапца 
("Службени лист града Шапца", број 32/08 и 33/16), 
Скупштина града Шапца, на седници 14.09.2017. 
године, донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЈП СПОРТСКИ 
ЦЕНТАР " ШАБАЦ" НА ОДЛУКУ О НАЧИНУ 
ПОКРИЋА ГУБИТКА ЗА 2016. ГОДИНУ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 
одбора ЈП Спортски центар "Шабац", број 5/17 од 
20.06.2017.године о начину покрића губитка за 2016. 
годину. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-185/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

011 

На основу члана 22. став 1 тачка 9. Закона о 
јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 



Број 21 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 5 

 

 

15/16) и члана 32. и 99. Статута града Шапца 
("Службени лист града Шапца", број 32/08 и 33/16), 
Скупштина града Шапца, на седници 14.09.2017. 
године, донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЈСП "СТАН" НА 
ОДЛУКУ О НАЧИНУ ПОКРИЋА ГУБИТКА ЗА 2016. 

ГОДИНУ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 
одбора ЈСП "Стан" Шабац, број 34/17 од 26.06.2017. 
године о начину покрића губитка за 2016. годину. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-184/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

012 

На основу члана 22. став 1. и 3. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и 
члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Службени 
лист града Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина 
града Шапца, на седници од 14.09.2017. године, 
донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП " ВОДОВОД-
ШАБАЦ" ШАБАЦ НА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ ИЗ 

2016. ГОДИНЕ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 
одбора ЈКП "Водовод- Шабац" Шабац, број 4117/2 од 
23.06.2017. године о расподели добити остварене у 
2016. години. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-191/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

013 

На основу чланова 18, 26, 27. и 29. Закона о 
јавној својини („Службени гласник РС", број 72/11, 

88/13 и 105/14) и члана 32. и 99. Статута града 
Шапца („Службени Лист града Шапца", број 32/08 и 
33/16), Скупштина града Шапца, на седници одржаној 
дана 14.09.2017. године донела је 

О Д Л У К У  

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 
СВОЈИНЕ ГРАДА ШАПЦА 

1. ОТУЂУЈУ СЕ из јавне својине града Шапца, уз 
накнаду, прикупљањем писмених понуда: 

- Пословни простор, који се налази у приземљу 
зграде, постојеће на кат. парц. бр. 4704/3, број зграде 
1, улица Масарикова бр. 10, која је уписана као јавна 
својина града Шапца у листу непокретности број 
11057, који је посебан део наведене непокретности у 
нето површини утврђеној мерењем од 36,73 м2 
(простор МЗ Преки шор) и 

- Пословни простор, који се налази у згради 
постојећој на кат. парц. бр. 4704/3, број зграде 1, 
улица Масарикова бр. 10, која је уписана као јавна 
својина града Шапца у листу непокретности број 
11057, који је посебан део наведене непокретности, 
спратности приземље и спрат, у нето површини 
утврђеној мерењем од 155,82 м2 (простор Одељења 
за урбанизам). 

2. Као почетна цена узеће се тржишна вредност 
непокретности, коју ће проценити надлежни порески 
орган или други надлежни орган, у складу са за-
коном. 

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: 020-175/2017-14 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

014 

На основу члана 11. Закона о финансирању 
локалне смоуправе („Службени гласник РС", број 
62/06, 47/11 и 93/12) и члана 32. и 99. Статута града 
Шапца („Службени лист града Шапца", број 32/08, 
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33/16), Скупштина града Шапца на седници одржаној 
14.09.2017. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 

Тарифе локалних комуналних такса, односно 
Тарифни број 2. мења се у целости и гласи: 

"Такса за држање апарата за забавну игру утвр-
ђује се годишње по апарату за забавну игру у износу 
од 2.500,00 динара. 

Забавним играма се сматрају игре на рачуна-
рима, симулаторима, видео-аутоматима, флиперима 
и другим сличним направама, које се стављају у 
погон уз помоћ новца или жетона, као и пикадо, и 
билијар и друге сличне игре, у којима се учествује уз 
наплату, а у којима учесник не може остварити 
добитак у новцу, стварима, услугама или праваима 
већ право на једну или више бесплатних игара исте 
врсте. 

Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног 
броја врши Градска управа града Шапца -Одељење 
локалне пореске администрације." 

Члан 2. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-176/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

015 

На основу члана 28. Закона о култури („Сл. 
гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016. и 30/2016) и члана 
32. и 99. Статута града Шапца („Сл.лист града 
Шапца", бр. 32/2008, 33/2016), Скупштина града 
Шапца, на седници одржаној 14.09.2017. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА НАРОДНОГ 

МУЗЕЈА 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о Изменама и 
допунама Статута Народног музеја, број 281/17, коју 
је донео Управни одбор Народног музеја, на седници 
одржаној 05. септембра 2017. године. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-112/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

016 

На основу члана 28. Закона о култури („Сл. гла-
сник РС", бр. 72/2009, 13/2016. и 30/2016) и члана 32. 
и 99. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца", 
бр. 32/2008, 33/2016), Скупштина града Шапца, на 
седници одржаној 14.09.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА БИБЛИОТЕКЕ 

ШАБАЧКЕ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о Изменама и 
допунама Статута Библиотеке шабачке, број 226/1. 
коју је донео Управни одбор Библиотеке шабачке, на 
седници одржаној 6. септембра 2017. године. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-113/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

017 

Нa основу члана 28. Закона о култури („Сл. гла-
сник РС", бр. 72/2009, 13/2016. и 30/2016) и члана 32. 
и 99. Статута града Шапца („Сл. лист града Шагца", 
бр. 32/2008, 33/2016), Скуиштина града Шапца, на 
седници одржаној 14.09.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА КУЛТУРНОГ 

ЦЕНТРА 

1. ДАЈЕ СЕ cai ласност на Одлуку о Изменама и 
допунама Статута Културног центра, број 90/2-01/17, 
коју је донео Управни одбор Културног центра, на 
седници одржаној 05. септембра 2017. године. 
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-114/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

018 

На основу члана 28. Закона о култури („Сл. 
гласник РС" бр. 72/2009, 13/2016. и 30/2016) и члана 
32. и 99. Статута града Шапца („Сл.лист града 
Шапца", бр. 32/2008, 33/2016), Скупштина града 
Шапца, на седници одржаној 14.09.2017. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ШАБАЧКОГ 

ПОЗОРИШТА 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о Изменама и 
допунама Статута Шабачког позоришта, број 516-2. 
коју је донео Управни одбор Шабачког позоришта, на 
седници одржаној 05. септембра2017. године. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-115/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

019 

На основу члана 28. Закона о култури („Сл. 
гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016. и 30/2016) и члана 
32. и 99. Статута града Шапца („Сл.л ист града 
Шапца" бр. 32/2008, 33/2016), Скупштина града 
Шапца, на седници одржаној 14.09.2017. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

МЕЋУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 
„ШАБАЦ" 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о Изменама и 
допунама Статута Међуопштинског историјског 
архива „Шабац", број 104/2, коју је донео Управни 

одбор Међуопштинског историјског архива „Шабац", 
на седници одржаној 05. септембра 2017. године. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 

Број: 110-116/2017-14 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

020 

На основу члана 28. Закона о култури („Сл. 
гласник РС" бр. 72/2009, 13/2016. и 30/2016) и члана 
32. и 99. Статута града Шапца („Сл.лист града 
Шапца", бр. 32/2008, 33/2016), Скупштина града 
Шапца, на седници одржаној 14.09.2017. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ДОМА 

КУЛТУРЕ „ПРЊАВОР" 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о Изменама и 
допунама Статута Дома културе „Прњавор", број 
146/09-17, коју је донео Управни одбор Дома културе 
„Прњавор" на седници одржаној 05. септембра 2017. 
године. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 

Број: 110-117/2017-14 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

021 

На основу члана 2. став 4. Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС" бр. 88/2011, 104/2016), 
члана 68. став 1. Закона о заштити животне средине 
(„Сл. гласник РС" бр.135/2004, 36/2009, 72/2009, 
43/2011, 14/2016), члана 20. Закона о територијалној 
организацији РС („Сл. гласник РС" бр. 129/2007, 
18/2016), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС" бр. 12 9/2007, 83/2014, 
101/2016), члана 32. тачка. 6 Статута града Шапца 
("Службени лист града Шапца", број 32/08, 33/16) и 
члана 39. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС", 
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бр..65/2013, 13/2016, 98/2016), Скупштина града 
Шапца на седници одржаној дана 14.09.2017. године 
доноси 

О Д Л У К У  

О МЕРАМА, НАЧИНУ И УСЛОВИМА ТРАЈНОГ 
УНИШТАВАЊА КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈЕ 

(Ambrosia Artemsiifolia) 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се мере, услови, начин и 
поступак сузбијања и трајног уништења алергене 
коровске биљке амброзије на територији града 
Шапца, као делатност од општег интереса. 

Члан 2. 

Трајно уништавање биљке амброзије обухвата 
уништавање ове биљке хемијски -дозвољеним пре-
паратима и механички - кошењем и копањем или 
чупањем стабла биљке заједно са кореном. 

Члан 3. 

Одредбе ове Одлуке гтримењиваће се на терито-
рији града, приградским месним заједницама: Мајур, 
Јевремовац, Поцерски Причиновић, Јеленча, Мишар 
и у сеоским месним заједницама на подручју целе 
територије града Шапца. 

Члан 4. 

Обавезне мере за заштиту ваздуха од полена 
амброзије су: 

• Редовна примена агротехничких мера на 
пољопривредном земљишту и третирање корова 
дозвољеним хемијским препаратима или на меха-
нички начин(чупањем стабла биљке заједно са коре-
ном), 

• Одржавање јавних зелених површина редо-
вним кошењем траве, 

• Кошење или третман хемијским средствима 
површина дуж путног појаса, железничких пруга као и 
на обалама водотокова и канала, 

• Окопавање, кошење или третман хемијским 
средствима површина уз пољске путеве на пољо-
привредном земљишту. 

Члан 5. 

На јавним површинама у границама грађевинског 
подручја града и насељених места сузбијање и 
уништавање биљке амброзије обавља предузеће са 
којим је Град Шабац закључио уговор за пружање 
услуга механичког и хемијског уклањања амброзије 
на територији Града Шапца или Јавно комунално 
предузеће „Стари град" Шабац на основу одлуке о 
додели искључивих права за обављање делатности 
пружања услуге на које се Закон о јавним набавкама 
не примењује. 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 6. 

Физичка и правна лица, односно корисници по-
родичних стамбених зграда и пословног простора, 
испред својих објеката, као и унутар граница грађе-
винске, односно катастарске парцеле су дужна да 
уништавају биљку амброзију. 

Члан 7. 

Сузбијање или стално уништавање биљке амбро-
зије у путном појасу, пружном појасу и обалама 
водотокова врше правна лица која управљају путним 
правцем, железничком пругом, односно водотоко-
вима. 

Члан 8. 

Власници и корисници пољопривредног и шумског 
земљишта, пашњака и ливада, као и носиоци права 
коришћења дуж пољских путева дужни су да стално 
уништавају биљку амброзију. 

Третиране површине у поступку уништавања 
амброзије имаоци и корисници земљишта дужни су 
да пријаве комуналној инспекцији, комуналној поли-
цији и инспекцији за заштиту животне средине. 

Члан 9. 

Надзор над применом ове Одлуке врши комуна-
лна инспекција, комунална полиција, као и инспекција 
за заштиту животне средине Градске управе Града 
Шапца. 

Члан 10. 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор - 
комунални полицајац има право и дужност да утвр-
ђује да ли се биљка амброзија уништава на: 

- јавним зеленим површинама, 

- у близини комуналних објеката, 

- дуж путних и пружних праваца, као и обалама 
водотокова и канала, 

- на грађевинском земљишту, 

- пољопривредном земљишту, 

- у близини некатегорисаних и земљаних пу-
тева, као и 

- да контролише да ли се спроводе мере 
заштите ваздуха од полена амброзије из члана 4. 
Одлуке. 

Члан 11. 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор је 
овлашћен да: 

- нареди примену мера заштите ваздуха од 
полена амброзије, 

- нареди у одређеном року уништавање биљке 
амброзије, 
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- путем комуналног предузећа спроведе наложену 
меру уништавања амброзије о трошку извршеника, 

- изда прекршајни налог за прекршаје пропи-
сане овом одлуком. 

Члан 12. 

- Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 
динара казниће се за прекршај Предузеће или друго 
правно лице ако поступи супротно одредбама члана 
4, 5, б, 7. и 8. ове Одлуке; 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и 
одговорно лице у Предузећу или другом правном 
лицу новчаном казном у фиксном износу од 5.000 
динара. 

Члан 13. 

- Новчаном казном у фиксном износу од 25.000 
динара казниће се за прекршај предузетник ако 
поступи супротно одредбама члана 4, 5, 6, 7. и 8. ове 
Одлуке; 

Члан 14. 

- Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 
динара, казниће се за прекршај физичко лице ако 
поступи супротно одредбама члана 4, 5, 6, 7. и 8. ове 
Одлуке; 

Члан 15. 

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке 
врши Одељење Градске управе надлежно за 
комунално-стамбене послове и Одељење комуналне 
полиције. Послове инспекцијског надзора над при-
меном одредаба ове Одлуке врши градски комунални 
инспектор и инспектор за заштиту животне средине. 

Члан 16. 

Ова Одлука ступа на снагу осллог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-181/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

022 

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), 
члана 5. и 6. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС“, број 15/2016), члана 36. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 
72/09, 81/09, 24/11, 121/12,132/14 и 145/14) и члана 
32. и 99. Статута града Шапца (Службени лист града 

Шапца број 32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, 
на седници дана 14.09.2017. године донела је 

О Д Л У К У  

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПЛАН” ШАБАЦ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Овом Одлуком врши се промена оснивачког акта 
– Одлуке о промени оснивачког акта Јавног урба-
нистичког предузећа ''План'' Шабац (''Службени лист 
града Шапца'', број 5/14) које је Одлуком о oснивању 
Јавног урбанистичког предузећа ''План'' Шабац 
(''Службени лист општине Шабац'', број 17/96 и 23/96) 
организовано као Јавно урбанистичко предузеће 
''План'' Шабац, уписано у регистар Агенције за при-
вредне регистре Решењем БД 21600/2005 од 
17.06.2005 године, ради усклађивања са одредбама 
Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'' број 
15/16). 

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ  

Члан 2.  

Оснивач Јавног урбанистичког предузећа ''План'' 
Шабац је град Шабац, ул. Господар Јевремова број 
6, матични број 7170122 (у даљем тексту: оснивач).  

Права оснивача остварује Скупштина града. 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ  

Члан 3.  

Јавно комунално предузеће послује под посло-
вним именом: Јавно урбанистичко предузеће ''План'' 
Шабац (у даљем тексту: Предузеће).  

Скраћено пословно име Предузећа је: ЈУП "План", 
Шабац. 

О промени пословног имена одлучује Надзорни 
одбор уз сагласност оснивача. 

Члан 4.  

Седиште Предузећа је у Шапцу, улица Косте 
Абрашевића, број 10. 

О промени седишта Предузећа одлучује Надзо-
рни одбор уз сагласност оснивача. 

IV ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 5. 

Претежна делатност коју Предузеће обавља је: 

- 71.11 архитектонска делатност. 

Предузеће има искључиво право обавављања 
делатности из става 1. овог члана. 
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Предузеће може без уписа у регистар да врши и 
друге делатности који служе обављању претежне 
делатности, уколико за те делатности испуњава 
услове предвиђене Законом. 

О промени делатности Предузећа као и оба-
вљању других делатности који служе обављању 
претежне делатности одлучује Надзорни одбор уз 
сагласност оснивача, у складу са Законом. 

Члан 6.  

Поред делатности из члана 5 ове Одлуке, 
Предузеће може обављати и следеће делатности: 

− 71.12 инжењерске делатности и техничко 
саветовање, обухвата геодетске активности, преме-
равање граница и терена, пружање картографских 
информација, 

− 82.19 фотокопирање, припремање докуме-
ната и друга специјализована канцеларијска подршка, 
обухвата копирање, припремање докумената и друге 
специјализоване активности које представљају по-
дршку канцеларијском пословању. 

V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИ-
ВАЧА ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА 
ОСНИВАЧУ  

Члан 7.  

Предузеће је дужно да организује свој рад и 
пословање на начин којим се обезбеђује трајно и 
несметано обављање делатности ради чијег оба-
вљања је основано. 

Предузеће је дужно да обавља делатност у скла-
ду са законом, овом одлуком и Статутом Предузећа. 

Члан 8.  

Оснивач је дужан, у складу са законом, обезбеди 
да се делатност од општег интереса обавља у 
континуитету.  

Члан 9.  

Оснивач има право да у случају поремећаја у 
пословању Предузећа, у складу са законом, преду-
зима мере којима ће обезбедити услове за несметан 
рад, пословање и управљање Предузећем, и то:  

1) извршити промену унутрашње организације 
Предузећа;  

2) разрешити постојеће органе које именује и 
именовати привремене органе Предузећа;  

3) ограничити право располагања појединим 
средствима у јавној својини;  

4) предузети друге мере предвиђене законом 
којим се уређују услови и начин обављања дела-
тности од општег интереса, другим законом и овом 
одлуком.  

VI РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ 
ГУБИТАКА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА  

Члан 10.  

Добит Предузећа утврђује се и распоређује у 
складу са законом, другим прописом који уређује 
расподелу добити и покриће губитака, Статутом, 
програмом пословања и годишњим финансијским 
извештајем Предузећа 

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни 
одбор Предузећа, уз сагласност оснивача.  

Предузеће је дужно да део остварене добити 
уплати у буџет оснивача, по завршном рачуну за 
претходну годину.  

Висина и рок за уплату добити из става 3. овог 
члана утврђује се законом, односно одлуком о буџету 
за наредну годину.  

Члан 11.  

Одлуку о начину покрића губитака доноси Надзорни 
одбор Предузећа, у складу са законом, другим 
прописом који уређује расподелу добити и покриће 
губитака, Статутом, програмом пословања и 
годишњим финансијским извештајем Предузећа, уз 
сагласност оснивача.  

Члан 12.  

Средства за обављање делатности Предузећа 
обезбеђују се из: прихода од продаје услуга, буџета 
града и других извора у складу са законом.  

Делатност предузећа финансира се на основу 
годишњег, односно трогодишњег програма посло-
вања који доноси Надзорни одбор Предузећа.  

Програм пословања из става 2. овог члана до-
ставља се оснивачу ради давања сагласности у 
складу са законом којим се уређује правни положај 
јавних предузећа.  

Програм пословања се сматра донетим када на 
њега да сагласност надлежни орган оснивача.  

Члан 13.  

Предузеће самостално иступа у правном промету 
у своје име и за свој рачун.  

Предузеће за своје обавезе одговара целокупном 
својом имовином.  

Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим 
у случајевима предвиђеним законом. 

VII УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 14.  

Предузеће се може задужити под условима и на 
начин предвиђеним законом и програмом пословања 
Предузећа.  

У смислу одредаба ове одлуке, задужењем се 
сматра располагање имовином Предузећа.  
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Одлуку о задужењу Предузећа код пословних 
банака, фондова или других финансијских органи-
зација доноси Надзорни одбор.  

На одлуку из става 3. овог члана, сагласност даје 
оснивач, када се ради о задужењу веће вредности.  

Задужење веће вредности из става 4. овог члана 
обухвата 30% или више књиговодствене вредности 
имовине Предузећа исказане у последњем годи-
шњем билансу стања.  

VIII ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА 

Члан 15.  

Основни капитал Предузећа износи 1.967.546,29 
динара. 

Износ основног капитала, из става 1. овог члана, 
уплаћен је и уписан у одговарајући регистар Агенције 
за привредне регистре. 

Усклађивање основног капитала Предузећа врши 
се у складу са законом. 

Имовину Предузећа чине право својине на 
покретним и непокретним стварима, новчана 
средства и хартије од вредности и друга имовинска 
права, која су пренета у својину Предузећа у складу 
са законом, укључујући и право коришћења на 
стварима у јавној својини 

Предузеће може користити средства у јавној и 
другим облицима својине, у складу са законом и 
овом одлуком.  

Члан 16.  

Удео оснивача у основном капиталу Предузећа 
износи 100%.  

IX ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 17.  

Органи предузећа су: 

- Надзорни одбор,  

- директор.  

Члан 18.  

Надзорни одбор има три члана, од којих је један 
председник, који се именују на период од четири 
године  

Председника и чланове надзорног одбора име-
нује и разрешава Скупштина града.  

Надзорни одбор чине председник и један члан, 
који су представници оснивача, и један представник 
запослених који се предлаже на начин утврђен 
Статутом Предузећа.  

На услове за именовање и престанак мандата 
председника и чланова Надзорног одбора примењују 
се одредбе закона којим се уређује положај јавних 
предузећа.  

Председник и чланови Надзорног одбора имају 
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном 

одбору. Висину накнаде, односно критеријуме и 
мерила за њено утврђивање одређује надлежни 
орган осниваача. 

Члан 19.  

Надзорни одбор: 

1) доноси дугорочни и средњорочни план по-
словне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење; 

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања Предузећа, усклађен са дугорочним и 
средњорочним планом пословне стратегије и развоја 
из тачке 1) овог члана; 

3) усваја извештај о степену реализације годи-
шњег, односно трогодишњег програма пословања; 

4) усваја тромесечни извештај о степену ускла-
ђености планираних и реализованих активности; 

5) усваја финансијске извештаје; 

6) доноси Статут Предузећа; 

7) надзире рад директора; 

8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и по-
литику управљања ризицима; 

9) доноси одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка; 

10) даје сагласност директору за предузимање 
послова или радњи у складу са овим законом, 
статутом и одлуком оснивача; 

11) доноси одлуку о давању или одузимању 
прокуре; 

12) закључује уговор о раду са директором, у 
складу са законом којим се уређују радни односи; 

13) доноси одлуку о располагању средствима и 
стварима у јавној својини која су пренета у својину 
Предузећа, велике вредности, која је у непосредној 
функцији обављања делатности од општег интереса, 
утврђених оснивачким актом; 

14) одлучује о улагању капитала; 

15) одлучује о статусним променама; 

16) одлучује о смањењу и повећању капитала; 

17) доноси одлуку о условима и начину заду-
живања Предузећа; 

18) доноси акт о исплати стимулације директора; 

19) врши друге послове у складу са законом, 
овом одлуком и Статутом. 

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 13), 14), 16), и 
17) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност 
надлежног органа оснивача. 

Одлуку из става 1. тач. 15), овог члана Надзорни 
одбор доноси уз претходну сагласност надлежног 
органа осивача. 

Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у Предузећу.  
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Члан 20.  

Директора Предузећа именује Скупштина града 
на период од четири године, на основу спроведеног 
јавног конкурса.  

Поступак за именовање и разрешење директора 
Предузећа врши се у складу са Законом и овом 
Одлуком.  

Услови за именовање директора Предузећа про-
писани су Законом, а Статутом Предузећа могу бити 
одређени и други услови које лице мора да испуни 
да би било именовано за директора.  

Директор предузећа је функционер који обавља 
јавну функцију.  

Директор не може имати заменика.  

Члан 21. 

За директора Предузећа, може бити именовано 
лице које испуњава следеће законом прописане 
услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање, на осно-
вним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјали-
стичким академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима Пре-
дузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада и 
вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, одно-
сно да му је одређено мировање у вршењу функције 
у органу политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у скла-
ду са законом којим се уређују кривична дела, и то: 

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Члан 22.  

Директор предузећа:  

1) представља и заступа Предузеће;  

2) организује и руководи процесом рада;  

3) води пословање Предузећа;  

4) одговара за законитост рада Предузећа,  

5) предлаже дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење;  

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи про-
грам пословања и одговоран је за његово спровођење;  

7) предлаже финансијске извештаје;  

8) предлаже доношење посебног програма кори-
шћења средстава из буџета града (субвенције, 
гаранције и друга средства);  

9) извршава одлуке Надзорног одбора;  

10) бира извршне директоре;  

11) закључује уговоре о раду са извршним дире-
кторима, у складу са законом којим се уређују радни 
односи;  

12) доноси акт о систематизацији;  

13) доноси опште акте за чије доношење је овла-
шћен Статутом;  

14) предлаже Надзорном одбору доношење аката 
о исплати стимулације извршним директорима;  

15) предлаже Надзорном одбору доношење 
одлука и других аката из његовог делокруга;  

16) одлучује о појединачним правима, обавезама 
и одговорностима запослених у складу са законом, 
правилником о раду и Статутом Предузећа;  

17) врши друге послове одређене законом, осни-
вачким актом и Статутом Предузећа.  

Члан 23.  

За извршног директора Предузећа бира се лице 
које испуњава услове прописане законом којим се 
уређује правни положај јавних предузећа.  

Предузеће не може имати више од седам извр-
шних директора, а број извршних директора утврђује 
се Статутом Предузећа.  

Извршни директор не може имати заменика.  

Извршни директор мора бити у радном односу у 
Предузећу.  

Извршни директор за свој рад одговара дире-
ктору и обавља послове у оквиру овлашћења које му 
је одредио директор, у складу са овом одлуком и 
Статутом.  

Члан 24.  

Скупштина града може именовати вршиоца дужно-
сти директора до именовања директора Предузећа 
по спроведеном јавном конкурсу.  

Период обављања функције вршиоца дужности 
директора не може бити дуже од једне године.  
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Исто лице не може бити два пута именовано за 
вршиоца дужности директора.  

Вршилац дужности директора мора испуњавати 
услове за именовање директора Предузећа пропи-
сане законом и Статутом.  

Вршилац дужности има сва права, обавезе и 
овлашћења која има директор Предузећа. 

Члан 25. 

Предузеће има Статут, којим се уређује органи-
зација Предузећа, ближе дефинишу послови и начин 
одлучивања органа Предузећа и друга питања од 
значаја за пословање Предузећа у складу са законом 
и другим прописима.  

Статут доноси Надзорни одбор уз сагласност 
оснивача.  

X ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Члан 26.  

Предузеће је дужно да у обављању своје дела-
тности обезбеђује потребне услове за заштиту и 
унапређење животне средине и да спречава узроке и 
отклања последице које угрожавају животну средину, 
у складу са законом и другим прописима који регу-
лишу ову област.  

Начин обезбеђивања услова из става 1. овог 
члана утврђује Предузеће у зависности од утицаја 
делатности коју обавља на животну средину. 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 27.  

Чланови Надзорног одбора Предузећа именовани 
до ступања на снагу ове одлуке, а који испуњавају 
услове за именовање прописане Законом о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), 
настављају са радом до истека мандата.  

Члан 28.  

Директор Предузећа који је именован на јавном 
конкурсу, у складу са одредбама Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", бр. 119/12), 
наставља са радом до истека мандата. 

Члан 29.  

Предузеће је дужно да усагласи своје опште акте, 
организацију и пословање са законом и одредбама 
ове одлуке у року од 90 дана од дана доношења ове 
одлуке.  

Члан 30. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о промени оснивачког акта Јавног урбани-
стичког предузећа ''План'' Шабац (''Службени лист 
града Шапца'', број 5/14) 

Члан 31. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-177/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

023 

На основу члана 32.тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), 
члана 5. и 6. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС“, број 15/16), члана 2. и 3. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС“, 
број 88/11 и 104/16) и члана 32. и 99. Статута града 
Шапца (Службени лист града Шапца број 32/08 и 
33/16), Скупштина града Шапца, на седници дана 
14.09.2017. године донела је 

О Д Л У К У  

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈУ “ВОДОВОД-ШАБАЦ” ШАБАЦ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Овом Одлуком врши се промена оснивачког акта 
– Одлуке о промени оснивачког акта Јавног ко-
муналног предузећа за водовод и канализацију 
''Водовод - Шабац'' Шабац (''Службени лист града 
Шапца'', број 10/13, 17/13 и 5/14) које је Одлуком о 
организовању Јавног комуналног предузећа за водо-
вод и канализацију ''Водовод - Шабац'' Шабац (''Слу-
жбени лист општине Шабац'', број 26/89, 24/91, 14/94, 
14/95, 27/02 и 31/05) организовано као Јавно комуна-
лно предузеће за водовод и канализацију "Водовод-
Шабац", уписано у регистар Агенције за привредне 
регистре Решењем бр. БД.48229/2005 од 06.07.2006 
године, ради усклађивања са одредбама Закона о 
јавним предузећима(''Сл. гласник РС'' број 15/2016). 

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ  

Члан 2.  

Оснивач Јавног комуналног предузећа "Водовод-
Шабац” Шабац је град Шабац, ул. Господар Јевремова 
број 6, матични број 7170122 (у даљем тексту: 
оснивач).  

Права оснивача остварује Скупштина града. 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

Члан 3.  

Јавно комунално предузеће послује под посло-
вним именом: Јавно комунално предузеће за водовод и 
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канализацију "Водовод-Шабац", Шабац (у даљем 
тексту: Предузеће).  

Скраћено пословно име Предузећа је: ЈКП 
"Водовод-Шабац", Шабац. 

О промени пословног имена одлучује Надзорни 
одбор уз сагласност оснивача. 

Члан 4.  

Седиште Предузећа је у Шапцу, улица Ослобо-
ђења, број 62. 

О промени седишта Предузећа одлучује Надзо-
рни одбор уз сагласност оснивача. 

IV ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 5. 

Претежна делатност коју Предузеће обавља је:  

- 3600 сакупљање, пречишћавање и дистри-
буција воде. 

Предузеће може без уписа у регистар да врши и 
друге делатности који служе обављању претежне 
делатности, уколико за те делатности испуњава 
услове предвиђене Законом. 

О промени делатности Предузећа као и 
обављању других делатности који служе обављању 
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 
сагласност оснивача у складу са законом. 

Члан 6.  

Поред делатности из члана 5. ове Одлуке, 
Предузеће може обављати и друге делатности: 

- уклањање отпадних вода, 

- изградња цевовода, 

- постављање водоводних, канализационих, 
грејних и климатизованих система, 

- одржавање и поправка моторних возила, 

- трговина на велико осталим машинама и 
опремом, 

- трговина на велико дрветом, грађевинским 
ма-теријалом и санитарном опремом, 

- трговина на мало металном робом, бојама и 
стаклом у специјализованим продавницама, 

- инжењерске делатности и техничко савето-
вање, 

- техничко испитивање и анализе 

- остале услужне активности и подршке по-
словању. 

V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИ-
ВАЧА ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА 
ОСНИВАЧУ  

Члан 7.  

Предузеће је дужно да организује свој рад и 
пословање на начин којим се обезбеђује трајно и 

несметано обављање делатности ради чијег оба-
вљања је основано. 

Предузеће је дужно да обавља делатност у 
складу са законом, овом одлуком и одговарајућим 
oдлукaма Скупштине града. 

Члан 8.  

Оснивач је дужан, у складу са законом, обезбеди 
да се делатност од општег интереса обавља у 
континуитету.  

Члан 9.  

Оснивач има право да у случају поремећаја у 
пословању Предузећа, у складу са законом, 
предузима мере којима ће обезбедити услове за 
несметан рад, пословање и управљање Предузећем, 
и то:  

1) извршити промену унутрашње организације 
Предузећа;  

2) разрешити постојеће органе које именује и 
именовати привремене органе Предузећа;  

3) ограничити право располагања појединим сре-
дствима у јавној својини;  

4) предузети друге мере предвиђене законом 
којим се уређују услови и начин обављања дела-
тности од општег интереса, другим законом и овом 
одлуком.  

VI РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ 
ГУБИТАКА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА  

Члан 10.  

Добит Предузећа утврђује се и распоређује у 
складу са законом.  

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни 
одбор Предузећа, уз сагласност оснивача.  

Предузеће је дужно да део остварене добити 
уплати у буџет оснивача, по завршном рачуну за 
претходну годину.  

Висина и рок за уплату добити из става 3. овог 
члана утврђује се законом, односно одлуком о буџету 
за наредну годину.  

Члан 11.  

Одлуку о начину покрића губитака доноси Надзо-
рни одбор Предузећа, у складу са законом, другим 
прописом који уређује расподелу добити и покриће 
губитака, Статутом, програмом пословања и 
годишњим финансијским извештајем Предузећа, уз 
сагласност оснивача.  

Члан 12.  

Средства за обављање делатности предузећа 
обезбеђују се из: прихода од продаје комуналних 
услуга, буџета оснивача и других извора у складу са 
законом.  
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Делатност предузећа финансира се на основу 
годишњег, односно трогодишњег програма посло-
вања који доноси Надзорни одбор Предузећа.  

Програм пословања из става 2. овог члана до-
ставља се оснивачу ради давања сагласности у 
складу са законом којим се уређује правни положај 
јавних предузећа.  

Програм пословања се сматра донетим када на 
њега да сагласност надлежни орган оснивача.  

Члан 13.  

Предузеће самостално иступа у правном промету 
у своје име и за свој рачун.  

Предузеће за своје обавезе одговара целокупном 
својом имовином.  

Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим 
у случајевима предвиђеним законом. 

VII УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 14.  

Предузеће се може задужити под условима и на 
начин предвиђеним законом и програмом пословања 
предузећа.  

У смислу одредаба ове одлуке, задужење се сма-
тра располагање имовином Предузећа.  

Одлуку о задужењу предузећа код пословних ба-
нака, фондова или других финансијских организација 
доноси Надзорни одбор.  

На одлуку из става 3. овог члана, сагласност даје 
оснивач, када се ради о задужењу веће вредности.  

Задужење веће вредности из става 4. овог члана 
обухвата 30% или више књиговодствене вредности 
имовине предузећа исказане у последњем годи-
шњем билансу стања.  

VIII ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА 

Члан 15.  

Основни капитал Предузећа, који је у складу са 
Законом о поступку регистрације у Агенцији за 
привредне регистре и Правилником о садржини 
регистра привредних субјеката и документацији 
потребној за регистрацију, унет као регистрациони 
податак код Агенције за привредне регистре, износи:  

- уписан новчани капитал 

1.000,00 дин 

- уплаћен новчани капитал 

1.000,00 дин. 

Усклађивање основног капитала Предузећа врши 
се у складу са законом. 

Имовину Предузећа чине право својине на по-
кретним и непокретним стварима, новчана средства 
и хартије од вредности и друга имовинска права, која 
су пренета у својину Предузећа у складу са законом, 
укључујући и право коришћења на стварима у јавној 
својини 

Предузеће може користити средства у јавној и 
другим облицима својине, у складу са законом и 
овом одлуком.  

Члан 16.  

Удео оснивача у основном капиталу Предузећа 
износи 100%.  

IX ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 17.  

Органи предузећа и њихове надлежности су:  

- Надзорни одбор;  

- директор.  

Члан 18.  

Надзорни одбор има три члана, од којих је један 
председник, који се именују на период од четири 
године  

Председника и чланове надзорног одбора име-
нује и разрешава Скупштина града.  

Надзорни одбор чине председник и један члан, 
који су представници оснивача, и један представник 
запослених који се предлаже на начин утврђен 
Статутом Предузећа.  

На услове за именовање и престанак мандата 
председника и чланова Надзорног одбора примењују 
се одредбе закона којим се уређује положај јавних 
предузећа.  

Председник и чланови Надзорног одбора имају 
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном 
одбору. Висину накнаде, односно критеријуме и 
мерила за њено утврђивање одређује надлежни 
орган оснивача. 

Члан 19.  

Надзорни одбор: 

1) доноси дугорочни и средњорочни план посло-
вне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење; 

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања Предузећа, усклађен са дугорочним и 
средњорочним планом пословне стратегије и развоја 
из тачке 1) овог члана; 

3) усваја извештај о степену реализације годи-
шњег, односно трогодишњег програма пословања; 

4) усваја тромесечни извештај о степену ускла-
ђености планираних и реализованих активности; 

5) усваја финансијске извештаје; 

6) доноси Статут Предузећа; 

7) надзире рад директора; 

8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и 
политику управљања ризицима; 

9) доноси одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка; 
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10) даје сагласност директору за предузимање 
послова или радњи у складу са овим законом, ста-
тутом и одлуком оснивача; 

11) доноси одлуку о давању или одузимању 
прокуре; 

12) закључује уговор о раду са директором, у 
складу са законом којим се уређују радни односи; 

13) доноси одлуку о располагању средствима и 
стварима у јавној својини која су пренета у својину 
Предузећа, велике вредности, која је у непосредној 
функцији обављања делатности од општег интереса, 
утврђених оснивачким актом; 

14) одлучује о улагању капитала; 

15) одлучује о статусним променама; 

16) одлучује о смањењу и повећању капитала; 

17) доноси одлуку о условима и начину задужи-
вања Предузећа; 

18) доноси акт о исплати стимулације директора; 

19) врши друге послове у складу са законом, 
овом одлуком и Статутом. 

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 13), 14), 16), и 
17) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност 
надлежног органа оснивача. 

Одлуку из става 1. тач. 15), овог члана Надзорни 
одбор доноси уз претходну сагласност надлежног 
органа осивача. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучи-
вања о питањима из своје надлежности на директора 
или друго лице у Предузећу.  

Члан 20.  

Директора Предузећа именује Скупштина града 
на период од четири године, на основу спроведеног 
јавног конкурса.  

Поступак за именовање и разрешење директора 
Предузећа врши се у складу са Законом и овом 
Одлуком.  

Услови за именовање директора Предузећа про-
писани су Законом, а Статутом Предузећа могу бити 
одређени и други услови које лице мора да испуни 
да би било именовано за директора.  

Директор предузећа је функционер који обавља 
јавну функцију.  

Директор не може имати заменика.  

Члан 21. 

За директора Предузећа, може бити именовано 
лице које испуњава следеће законом прописане 
услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање, на осно-
вним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специја-

листичким академским студијама или специјали-
стичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима Пре-
дузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада и 
вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, одно-
сно да му је одређено мировање у вршењу функције 
у органу политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у скла-
ду са законом којим се уређују кривична дела, и то: 

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Члан 22.  

Директор предузећа:  

1) представља и заступа Предузеће;  

2) организује и руководи процесом рада;  

3) води пословање Предузећа;  

4) одговара за законитост рада Предузећа,  

5) предлаже дугорочни и средњорочни план по-
словне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење;  

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања и одговоран је за његово 
спровођење;  

7) предлаже финансијске извештаје;  

8) предлаже доношење посебног програма ко-
ришћења средстава из буџета града (субвенције, 
гаранције и друга средства);  

9) извршава одлуке Надзорног одбора;  

10) бира извршне директоре;  

11) закључује уговоре о раду са извршним дире-
кторима, у складу са законом којим се уређују радни 
односи;  

12) доноси акт о систематизацији;  

13) доноси опште акте за чије доношење је 
овлашћен Статутом;  

14) предлаже Надзорном одбору доношење аката 
о исплати стимулације извршним директорима;  

15) предлаже Надзорном одбору доношење одлу-
ка и других аката из његовог делокруга;  
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16) одлучује о појединачним правима, обавезама 
и одговорностима запослених у складу са законом, 
правилником о раду и Статутом Предузећа;  

17) врши друге послове одређене законом, осни-
вачким актом и Статутом Предузећа.  

Члан 23.  

За извршног директора Предузећа бира се лице 
које испуњава услове прописане законом којим се 
уређује правни положај јавних предузећа.  

Предузеће не може имати више од седам извр-
шних директора, а број извршних директора утврђује 
се Статутом Предузећа.  

Извршни директор не може имати заменика.  

Извршни директор мора бити у радном односу у 
Предузећу.  

Извршни директор за свој рад одговара дире-
ктору и обавља послове у оквиру овлашћења које му 
је одредио директор, у складу са овом одлуком и 
Статутом.  

Члан 24.  

Скупштина града може именовати вршиоца дужно-
сти директора до именовања директора Предузећа 
по спроведеном јавном конкурсу.  

Период обављања функције вршиоца дужности 
директора не може бити дуже од једне године.  

Исто лице не може бити два пута именовано за 
вршиоца дужности директора.  

Вршилац дужности директора мора испуњавати 
услове за именовање директора Предузећа пропи-
сане законом и Статутом.  

Вршилац дужности има сва права, обавезе и 
овлашћења која има директор Предузећа. 

Члан 25. 

Предузеће има Статут, којим се уређује 
организација Предузећа, ближе дефинишу послови и 
начин одлучивања органа Предузећа и друга питања 
од значаја за пословање Предузећа у складу са 
законом и другим прописима.  

Статут доноси Надзорни одбор уз сагласност 
оснивача.  

X ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Члан 26.  

Предузеће је дужно да у обављању своје дела-
тности обезбеђује потребне услове за заштиту и 
унапређење животне средине и да спречава узроке и 
отклања последице које угрожавају животну средину, 
у складу са законом и другим прописима који регу-
лишу ову област.  

Начин обезбеђивања услова из става 1. овог 
члана утврђује Предузеће у зависности од утицаја 
делатности коју обавља на животну средину. 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 27.  

Чланови Надзорног одбора Предузећа именовани 
до ступања на снагу ове одлуке, а који испуњавају 
услове за именовање прописане Законом о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), 
настављају са радом до истека мандата.  

Члан 28.  

Предузеће је дужно да усагласи своје опште акте, 
организацију и пословање са законом и одредбама 
ове одлуке у року од 90 дана од дана доношења ове 
одлуке.  

Члан 29. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о промени оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа за водовод и канализацију 
''Водовод-Шабац'' Шабац (''Службени лист града 
Шапца'', број 10/13, 17/13 и 5/14) 

Члан 30. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-179/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), 
члана 5. и 6. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС“, број 15/2016), члана 2. и 3. 
Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, број 88/11 и 104/16) и члана 32. и 99. 
Статута града Шапца (Службени лист града Шапца 
број 32/08 и 33/16),  Скупштина града Шапца, на 
седници дана 14.09.2017. године донела је 

О Д Л У К У  

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  “ТОПЛАНА-ШАБАЦ” 

ШАБАЦ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Овом Одлуком врши се промена  оснивачког акта 
– Одлуке о промени оснивачког акта Јавног  кому-
налног предузећа ''Топлана -Шабац'' Шабац (''Слу-
жбени лист града Шапца'', број 10/13) које је Одлуком о 
oснивању Јавног комуналног предузећа за производњу 
и дистрибуцију топлотне енергије ''Топлана-Шабац'' 
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Шабац (''Службени лист општине Шабац'', број 26/89, 
29/89, 15/90, 29/90 и 24/91)  основано као Јавно 
комунално предузеће ''Топлана -Шабац'' Шабац, 
уписано у регистар Агенције за привредне регистре 
Решењем БД 141494/2012 од 06.11.2012. године, 
ради усклађивања са одредбама Закона о јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'' број 15/16). 

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ  

Члан 2.  

Оснивач Јавног комуналног предузећа  ''Паркинг-
Шабац” Шабац је град Шабац, ул. Господар Јевремова 
број 6, матични број 7170122 (у даљем тексту: 
оснивач).  

Права оснивача остварује Скупштина града. 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ  

Члан 3.  

Јавно комунално предузеће послује под пословним 
именом: Јавно комунално предузеће за производњу 
и дистрибуцију топлотне енергије  ''Топлана– Шабац'' 
Шабац (у даљем тексту: Предузеће).  

Скраћено пословно име Предузећа је: ЈКП 
"Топлана-Шабац", Шабац. 

О промени пословног имена одлучује Надзорни 
одбор уз сагласност оснивача. 

Члан 4.  

Седиште Предузећа је у Шапцу, улица Ђуре 
Јакшића, број 1. 

О промени седишта Предузећа одлучује Надзо-
рни одбор уз сагласност оснивача. 

IV  ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 5. 

Претежна делатност коју Предузеће обавља је:  

- 3530 снабдевање паром и климатизација. 

Предузеће може без уписа у регистар да врши и 
друге делатности који служе обављању претежне 
делатности, уколико за те делатности испуњава 
услове предвиђене Законом. 

О промени делатности Предузећа као и оба-
вљању других делатности који служе обављању 
претежне делатности одлучује Надзорни одбор уз 
сагласност оснивача, у складу са Законом. 

Члан 6.  

Поред претежне  делатности из члана 5 ове 
Одлуке, Предузеће може обављати и друге 
делатности: 

- 3522 дистрибуција гасовитих горива гасо-
водом. 

- 3523 трговина гасовитим горивима  преко 
гасоводне мреже. 

V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИ-
ВАЧА ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА 
ОСНИВАЧУ  

Члан 7.  

Предузеће је дужно да организује свој рад и 
пословање на начин којим се обезбеђује трајно и 
несметано обављање делатности ради чијег оба-
вљања је основано. 

Предузеће је дужно да обавља делатност у складу 
са законом, овом одлуком и Статутом Предузећа. 

Члан 8.  

Оснивач је дужан, у складу са законом, обезбеди 
да се делатност од општег интереса обавља у 
континуитету.  

Члан 9.  

Оснивач има право да у случају поремећаја у 
пословању Предузећа, у складу са законом, преду-
зима мере којима ће обезбедити услове за несметан 
рад, пословање и управљање Предузећем, и то:  

1) извршити промену унутрашње организације 
Предузећа;  

2) разрешити постојеће органе које именује и 
именовати привремене органе Предузећа;  

3) ограничити право располагања појединим 
средствима у јавној својини;  

4) предузети друге мере предвиђене законом 
којим се уређују услови и начин обављања дела-
тности од општег интереса, другим законом и овом 
одлуком.  

VI  РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ 
ГУБИТАКА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА  

Члан 10.  

Добит Предузећа утврђује се и распоређује у 
складу са законом, другим прописом који уређује 
расподелу добити и покриће губитака, Статутом, 
програмом пословања и годишњим финансијским 
извештајем Предузећа 

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни 
одбор Предузећа, уз сагласност оснивача.  

Предузеће је дужно да део остварене добити 
уплати у буџет оснивача, по завршном рачуну за 
претходну годину.  

Висина и рок за уплату добити из става 3. овог 
члана утврђује се законом, односно одлуком о буџету 
за наредну годину.  

Члан 11.  

Одлуку о начину покрића губитака доноси 
Надзорни одбор Предузећа, у складу са законом, 
другим прописом који уређује расподелу добити и 
покриће губитака, Статутом, програмом пословања и 
годишњим финансијским извештајем Предузећа, уз 
сагласност оснивача.  
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Члан 12.  

Средства за обављање делатности Предузећа 
обезбеђују се из: прихода од продаје комуналних 
услуга, буџета града и других извора у складу са 
законом.  

Делатност предузећа финансира се на основу 
годишњег, односно трогодишњег програма посло-
вања који доноси Надзорни одбор предузећа.  

Програм пословања из става 2. овог члана до-
ставља се оснивачу ради давања сагласности у 
складу са законом којим се уређује правни положај 
јавних предузећа.  

Програм пословања се сматра донетим када на 
њега да сагласност надлежни орган оснивача.  

Члан 13.  

Предузеће самостално иступа у правном промету 
у своје име и за свој рачун.  

Предузеће за своје обавезе одговара целокупном 
својом имовином.  

Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим 
у случајевима предвиђеним законом. 

VII УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 14.  

Предузеће се може задужити под условима и на 
начин предвиђеним законом и програмом пословања 
Предузећа.  

У смислу одредаба ове одлуке, задужењем се 
сматра располагање имовином Предузећа.  

Одлуку о задужењу Предузећа код пословних 
банака, фондова или других финансијских организа-
ција доноси Надзорни одбор.  

На одлуку из става 3. овог члана, сагласност даје 
оснивач, када се ради о задужењу веће вредности.  

Задужење веће вредности из става 4. овог члана 
обухвата 30% или више књиговодствене вредности 
имовине Предузећа исказане у последњем годи-
шњем билансу стања.  

VIII ОСНОВНИ КАПИТАЛ  

Члан 15.  

Основни капитал Предузећа износи 531.975.951,69 
динара. 

Износ основног капитала, из става 1. овог члана, 
уплаћен је и уписан у одговарајући регистар Агенције 
за привредне регистре. 

Усклађивање основног  капитала  Предузећа  
врши се у складу са законом. 

Имовину Предузећа чине право својине на покре-
тним и непокретним стварима, новчана средства и 
хартије од вредности и друга имовинска права, која 
су пренета у својину  Предузећа у складу са законом, 
укључујући и  право коришћења на стварима у јавној 
својини 

Предузеће може користити средства у јавној и 
другим облицима својине, у складу са законом и 
овом одлуком.  

Члан 16.  

Удео оснивача у основном капиталу Предузећа 
износи 100%.  

IX ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 17.  

Органи предузећа су: 

- Надзорни одбор,  

- директор.  

Члан 18.  

Надзорни одбор има три члана, од којих је један 
председник, који се именују на период од четири 
године  

Председника и чланове надзорног одбора име-
нује и разрешава Скупштина града.  

Надзорни одбор чине председник и један члан, 
који су представници  оснивача, и један представник 
запослених  који се предлаже на начин утврђен 
Статутом Предузећа.  

На услове за именовање и престанак мандата 
председника и чланова Надзорног одбора примењују 
се одредбе закона којим се уређује положај јавних 
предузећа.  

Председник и чланови Надзорног одбора имају 
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном 
одбору. Висину накнаде, односно критеријуме и ме-
рила за њено утврђивање одређује надлежни орган 
осниваача. 

Члан 19.  

Надзорни одбор: 

1) доноси дугорочни и средњорочни план посло-
вне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење; 

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања Предузећа, усклађен са дугорочним и 
сре-дњорочним планом пословне стратегије и 
развоја из тачке 1) овог члана; 

3) усваја извештај о степену реализације годи-
шњег, односно трогодишњег програма пословања; 

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађе-
ности планираних и реализованих активности; 

5) усваја финансијске извештаје; 

6) доноси Статут Предузећа; 

7) надзире рад директора; 

8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и поли-
тику управљања ризицима; 

9) доноси одлуку о расподели добити , односно 
начину покрића губитка; 
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10) даје сагласност директору за предузимање 
послова или радњи у складу са овим законом, ста-
тутом и одлуком оснивача; 

11) доноси одлуку о давању или одузимању про-
куре; 

12) закључује уговор о раду са директором, у 
складу са законом којим се уређују радни односи; 

13) доноси одлуку о располагању средствима и 
стварима  у јавној својини која су пренета у својину  
Предузећа, велике вредности, која је у непосредној 
функцији обављања делатности од општег интереса, 
утврђених оснивачким актом; 

14) одлучује о улагању капитала; 

15) одлучује о статусним променама; 

16) одлучује о смањењу и повећању капитала; 

17) доноси одлуку о условима и начину задужи-
вања Предузећа; 

18) доноси акт о исплати стимулације директора; 

19) врши друге послове у складу са законом, 
овом одлуком и Статутом. 

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 13), 14), 16), и 
17) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност 
надлежног органа оснивача. 

Одлуку из става 1. тач. 15), овог члана Надзорни 
одбор доноси уз претходну сагласност надлежног 
органа осивача. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучи-
вања о питањима из своје надлежности на директора 
или друго лице у Предузећу.  

Члан 20.  

Директора Предузећа именује Скупштина града  
на период од четири године, на основу спроведеног 
јавног конкурса.  

Поступак за именовање и разрешење директора 
Предузећа врши се у складу са Законом и овом 
Одлуком.  

Услови за именовање директора Предузећа про-
писани су Законом, а Статутом  Предузећа могу бити 
одређени и други услови које лице мора да испуни 
да би било именовано за директора .  

Директор предузећа је функционер који обавља 
јавну функцију.  

Директор не може имати заменика.  

Члан 21. 

За директора Предузећа, може бити именовано 
лице које испуњава следеће законом прописане 
услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање, на осно-
вним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама или специјали-
стичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима Предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада и 
вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, одно-
сно да му је одређено мировање у вршењу функције 
у органу политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у скла-
ду са законом којим се уређују кривична дела, и то: 

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Члан 22.  

Директор предузећа:  

1) представља и заступа Предузеће;  

2) организује и руководи процесом рада;  

3) води пословање Предузећа;  

4) одговара за законитост рада Предузећа,  

5) предлаже дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за њи-
хово спровођење;  

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања и одговоран је за његово спровођење;  

7) предлаже финансијске извештаје;  

8) предлаже доношење посебног програма ко-
ришћења средстава из буџета града (субвенције, 
гаранције и друга средства);  

9) извршава одлуке Надзорног одбора;  

10) бира извршне директоре;  

11) закључује уговоре о раду са извршним дире-
кторима, у складу са законом којим се уређују радни 
односи;  

12) доноси акт о систематизацији;  

13) доноси опште акте за чије доношење је овла-
шћен Статутом;  

14) предлаже Надзорном одбору доношење аката 
о исплати стимулације извршним директорима;  
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15) предлаже Надзорном одбору доношење одлу-
ка и других аката из његовог делокруга;  

16) одлучује о појединачним правима, обавезама 
и одговорностима запослених у складу са законом, 
правилником о раду и Статутом Предузећа;  

17) врши друге послове одређене законом, осни-
вачким актом и Статутом Предузећа.  

Члан 23.  

За извршног директора Предузећа бира се лице 
које испуњава услове прописане законом којим се 
уређује правни положај јавних предузећа.  

Предузеће не може имати више од седам извр-
шних директора, а број извршних директора утврђује 
се Статутом Предузећа.  

Извршни директор не може имати заменика.  

Извршни директор мора бити у радном односу у 
Предузећу.  

Извршни директор за свој рад одговара дире-
ктору и обавља послове у оквиру овлашћења које му 
је одредио директор, у складу са овом одлуком и 
Статутом.  

Члан 24.  

Скупштина града може именовати вршиоца дужно-
сти директора до именовања директора Предузећа 
по спроведеном јавном конкурсу.  

Период обављања функције вршиоца дужности 
директора не може бити дуже од једне године.  

Исто лице не може бити два пута именовано за 
вршиоца дужности директора.  

Вршилац дужности директора мора испуњавати 
услове за именовање директора Предузећа пропи-
сане законом и Статутом.  

Вршилац дужности има сва права, обавезе и 
овлашћења која има директор Предузећа. 

Члан 25. 

Предузеће има Статут, којим се уређује органи-
зација Предузећа, ближе дефинишу послови и начин 
одлучивања органа Предузећа и друга питања од 
значаја за пословање Предузећа у складу са законом 
и другим прописима.  

Статут доноси Надзорни одбор уз сагласност 
оснивача.  

X  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Члан 26.  

Предузеће је дужно да у обављању своје дела-
тности обезбеђује потребне услове за заштиту и 
унапређење животне средине и да спречава узроке и 
отклања последице које угрожавају животну средину, 
у складу са законом и другим прописима који регу-
лишу ову област.  

Начин обезбеђивања услова из става 1. овог 
члана утврђује Предузеће у зависности од утицаја 
делатности коју обавља на животну средину. 

XI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 27.  

Чланови Надзорног одбора Предузећа именовани 
до ступања на снагу ове одлуке, а који испуњавају 
услове за именовање прописане Законом о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), 
настављају са радом до истека мандата.  

Члан 28.  

Предузеће је дужно да усагласи своје опште акте, 
организацију и пословање са законом и одредбама 
ове одлуке у року од 90 дана од дана доношења ове 
одлуке.  

Члан 29. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуна-
лног предузећа ''Топлана -Шабац'' Шабац (''Службени 
лист града Шапца'', број 10/13) 

Члан 30. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-178/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), 
члана 5. и 6. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС“, број 15/2016), члана 2. и 3. 
Закона о комуналним делатностима („Службени гла-
сник РС“, број 88/11 и 104/16) и члана 32. и 99. 
Статута града Шапца (Службени лист града Шапца 
број 32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на 
седници дана 14.09.2017. године, донела  

О Д Л У К У  

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПАРКИНГ-ШАБАЦ” 

ШАБАЦ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Овом Одлуком врши се промена оснивачког акта 
– Одлуке о промени оснивачког акта Јавног кому-
налног предузећа ''Паркинг-Шабац'' Шабац (''Службени 
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лист града Шапца'', број 10/13) које је Одлуком о 
oснивању Јавног комуналног предузећа ''Паркинг-
Шабац'' Шабац (''Службени лист општине Шабац'', 
број 5/2002) основано као Јавно комунално преду-
зеће ''Паркинг-Шабац'' Шабац, уписано у регистар 
Агенције за привредне регистре Решењем бр. 
50527/2005 од 08.07.2005 године, ради усклађивања 
са одредбама Закона о јавним предузећима (''Сл. 
гласник РС'' број 15/16). 

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ  

Члан 2.  

Оснивач Јавног комуналног предузећа ''Паркинг-
Шабац” је град Шабац, ул. Господар Јевремова број 
6, матични број 7170122 (у даљем тексту: оснивач).  

Права оснивача остварује Скупштина града. 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ  

Члан 3.  

Јавно комунално предузеће послује под посло-
вним именом: Јавно комунално предузеће ''Паркинг - 
Шабац'' Шабац (у даљем тексту: Предузеће).  

Скраћено пословно име Предузећа је: ЈКП 
"Паркинг-Шабац", Шабац. 

О промени пословног имена одлучује Надзорни 
одбор уз сагласност оснивача. 

Члан 4.  

Седиште Предузећа је у Шапцу, улица Јове 
Курсуле, број 4. 

О промени седишта Предузећа одлучује Надзо-
рни одбор уз сагласност оснивача. 

IV ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 5. 

Претежна делатност коју Предузеће обавља је:  

- 52.21 услуге у друмском саобраћају. 

Предузеће обавља комуналну делатност упра-
вљања јавним паркиралиштима. 

Предузеће може без уписа у регистар да врши и 
друге делатности који служе обављању претежне 
делатности, уколико за те делатности испуњава 
услове предвиђене Законом. 

О примени делатности Предузећа као и оба-
вљању других делатности који служе обављању 
претежне делатности одлучује Надзорни одбор уз 
сагласност оснивача, у складу са Законом. 

Члан 6.  

Поред претежне делатности из члана 5 ове 
Одлуке, Предузеће може обављати и друге 
делатности: 

-4941 друмски превоз терета 

-5224 манипулација теретом 

-5210 складиштење 

-3811 скупљање отпада који није опасан 

-4511 трговина аутомобилима и лаким моторним 
возилима 

-9609 остале непоменуте личне услужне дела-
тности. 

V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИ-
ВАЧА ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА 
ОСНИВАЧУ  

Члан 7.  

Предузеће је дужно да организује свој рад и 
пословање на начин којим се обезбеђује трајно и 
несметано обављање делатности ради чијег оба-
вљања је основано. 

Предузеће је дужно да обавља делатност у скла-
ду са законом, овом одлуком и Статутом Предузећа. 

Члан 8.  

Оснивач је дужан, у складу са законом, обезбеди 
да се делатност од општег интереса обавља у 
континуитету.  

Члан 9.  

Оснивач има право да у случају поремећаја у 
пословању Предузећа, у складу са законом, преду-
зима мере којима ће обезбедити услове за несметан 
рад, пословање и управљање Предузећем, и то:  

1) извршити промену унутрашње организације 
Предузећа;  

2) разрешити постојеће органе које именује и 
именовати привремене органе Предузећа;  

3) ограничити право располагања појединим 
средствима у јавној својини;  

4) предузети друге мере предвиђене законом 
којим се уређују услови и начин обављања дела-
тности од општег интереса, другим законом и овом 
одлуком.  

VI РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ 
ГУБИТАКА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА  

Члан 10.  

Добит Предузећа утврђује се и распоређује у 
складу са законом, другим прописом који уређује 
расподелу добити и покриће губитака, Статутом, 
програмом пословања и годишњим финансијским 
извештајем Предузећа 

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни 
одбор Предузећа, уз сагласност оснивача.  

Предузеће је дужно да део остварене добити 
уплати у буџет оснивача, по завршном рачуну за 
претходну годину.  

Висина и рок за уплату добити из става 3. овог 
члана утврђује се законом, односно одлуком о буџету 
за наредну годину.  
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Члан 11.  

Одлуку о начину покрића губитака доноси Надзо-
рни одбор Предузећа, у складу са законом, другим 
прописом који уређује расподелу добити и покриће 
губитака, Статутом, програмом пословања и 
годишњим финансијским извештајем Предузећа, уз 
сагласност оснивача.  

Члан 12.  

Средства за обављање делатности Предузећа 
обезбеђују се из: прихода од продаје комуналних 
услуга, буџета града и других извора у складу са 
законом  

Делатност предузећа финансира се на основу 
годишњег, односно трогодишњег програма посло-
вања који доноси Надзорни одбор Предузећа.  

Програм пословања из става 2. овог члана доста-
вља се оснивачу ради давања сагласности у складу 
са законом којим се уређује правни положај јавних 
предузећа.  

Програм пословања се сматра донетим када на 
њега да сагласност надлежни орган оснивача.  

Члан 13.  

Предузеће самостално иступа у правном промету 
у своје име и за свој рачун.  

Предузеће за своје обавезе одговара целокупном 
својом имовином.  

Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим 
у случајевима предвиђеним законом. 

VII УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 14.  

Предузеће се може задужити под условима и на 
начин предвиђеним законом и програмом пословања 
Предузећа.  

У смислу одредаба ове одлуке, задужењем се 
сматра располагање имовином Предузећа.  

Одлуку о задужењу Предузећа код пословних 
банака, фондова или других финансијских организа-
ција доноси Надзорни одбор.  

На одлуку из става 3. овог члана, сагласност даје 
оснивач, када се ради о задужењу веће вредности.  

Задужење веће вредности из става 4. овог члана 
обухвата 30% или више књиговодствене вредности 
имовине Предузећа исказане у последњем годи-
шњем билансу стања.  

VIII ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА 

Члан 15.  

Основни капитал Предузећа износи 6.000.000,00 
динара.  

Износ основног капитала, из става 1. овог члана, 
уплаћен је и уписан у одговарајући регистар Агенције 
за привредне регистре. 

Усклађивање основног капитала Предузећа врши 
се у складу са законом. 

Имовину Предузећа чине право својине на 
покретним и непокретним стварима, новчана 
средства и хартије од вредности и друга имовинска 
права, која су пренета у својину Предузећа у складу 
са законом, укључујући и право коришћења на 
стварима у јавној својини. 

Предузеће може користити средства у јавној и 
другим облицима својине, у складу са законом и 
овом одлуком.  

Члан 16.  

Удео оснивача у основном капиталу Предузећа 
износи 100%.  

IX ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 17.  

Органи предузећа су: 

- Надзорни одбор,  

- директор.  

Члан 18.  

Надзорни одбор има три члана, од којих је један 
председник, који се именују на период од четири 
године  

Председника и чланове надзорног одбора име-
нује и разрешава Скупштина града.  

Надзорни одбор чине председник и један члан, 
који су представници оснивача, и један представник 
запослених који се предлаже на начин утврђен 
Статутом Предузећа.  

На услове за именовање и престанак мандата 
председника и чланова Надзорног одбора примењују 
се одредбе закона којим се уређује положај јавних 
предузећа.  

Председник и чланови Надзорног одбора имају 
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном 
одбору. Висину накнаде, односно критеријуме и 
мерила за њено утврђивање одређује надлежни 
орган оснивача. 

Члан 19.  

Надзорни одбор: 

1) доноси дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење; 

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања Предузећа, усклађен са дугорочним и 
средњорочним планом пословне стратегије и развоја 
из тачке 1) овог члана; 

3) усваја извештај о степену реализације годи-
шњег, односно трогодишњег програма пословања; 

4) усваја тромесечни извештај о степену ускла-
ђености планираних и реализованих активности; 
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5) усваја финансијске извештаје; 

6) доноси Статут Предузећа; 

7) надзире рад директора; 

8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и поли-
тику управљања ризицима; 

9) доноси одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка; 

10) даје сагласност директору за предузимање 
послова или радњи у складу са овим законом, ста-
тутом и одлуком оснивача; 

11) доноси одлуку о давању или одузимању 
прокуре; 

12) закључује уговор о раду са директором, у 
складу са законом којим се уређују радни односи; 

13) доноси одлуку о располагању средствима и 
стварима у јавној својини која су пренета у својину 
Предузећа, велике вредности, која је у непосредној 
функцији обављања делатности од општег интереса, 
утврђених оснивачким актом; 

14) одлучује о улагању капитала; 

15) одлучује о статусним променама; 

16) одлучује о смањењу и повећању капитала; 

17) доноси одлуку о условима и начину задужи-
вања Предузећа; 

18) доноси акт о исплати стимулације директора; 

19) врши друге послове у складу са законом, 
овом одлуком и Статутом. 

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 13), 14), 16), и 
17) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност 
надлежног органа оснивача. 

Одлуке из става 1. тач. 15) овог члана Надзорни 
одбор доноси уз претходну сагласност надлежног 
органа осивача. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучи-
вања о питањима из своје надлежности на директора 
или друго лице у Предузећу.  

Члан 20.  

Директора Предузећа именује Скупштина града 
на период од четири године, на основу спроведеног 
јавног конкурса.  

Поступак за именовање и разрешење директора 
Предузећа врши се у складу са Законом и овом 
Одлуком.  

Услови за именовање директора Предузећа про-
писани су Законом, а Статутом Предузећа могу бити 
одређени и други услови које лице мора да испуни 
да би било именовано за директора.  

Директор предузећа је функционер који обавља 
јавну функцију.  

Директор не може имати заменика.  

Члан 21. 

За директора Предузећа, може бити именовано 
лице које испуњава следеће законом прописане 
услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање, на осно-
вним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјали-
стичким академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима Преду-
зећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада и 
вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, одно-
сно да му је одређено мировање у вршењу функције 
у органу политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у скла-
ду са законом којим се уређују кривична дела, и то: 

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Члан 22.  

Директор предузећа:  

1) представља и заступа Предузеће;  

2) организује и руководи процесом рада;  

3) води пословање Предузећа;  

4) одговара за законитост рада Предузећа,  

5) предлаже дугорочни и средњорочни план по-
словне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење;  

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања и одговоран је за његово спро-
вођење;  

7) предлаже финансијске извештаје;  

8) предлаже доношење посебног програма 
коришћења средстава из буџета града (субвенције, 
гаранције и друга средства);  

9) извршава одлуке Надзорног одбора;  
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10) бира извршне директоре;  

11) закључује уговоре о раду са извршним дире-
кторима, у складу са законом којим се уређују радни 
односи;  

12) доноси акт о систематизацији;  

13) доноси опште акте за чије доношење је овла-
шћен Статутом;  

14) предлаже Надзорном одбору доношење аката 
о исплати стимулације извршним директорима;  

15) предлаже Надзорном одбору доношење одлу-
ка и других аката из његовог делокруга;  

16) одлучује о појединачним правима, обавезама 
и одговорностима запослених у складу са законом, 
правилником о раду и Статутом Предузећа;  

17) врши друге послове одређене законом, осни-
вачким актом и Статутом Предузећа.  

Члан 23.  

За извршног директора Предузећа бира се лице 
које испуњава услове прописане законом којим се 
уређује правни положај јавних предузећа.  

Предузеће не може имати више од седам извр-
шних директора, а број извршних директора утврђује 
се Статутом Предузећа.  

Извршни директор не може имати заменика.  

Извршни директор мора бити у радном односу у 
Предузећу.  

Извршни директор за свој рад одговара дире-
ктору и обавља послове у оквиру овлашћења које му 
је одредио директор, у складу са овом одлуком и 
Статутом.  

Члан 24.  

Скупштина града може именовати вршиоца ду-
жности директора до именовања директора Предузећа 
по спроведеном јавном конкурсу.  

Период обављања функције вршиоца дужности 
директора не може бити дуже од једне године.  

Исто лице не може бити два пута именовано за 
вршиоца дужности директора.  

Вршилац дужности директора мора испуњавати 
услове за именовање директора Предузећа пропис-
ане законом и Статутом.  

Вршилац дужности има сва права, обавезе и 
овлашћења која има директор Предузећа. 

Члан 25. 

Предузеће има Статут, којим се уређује организа-
ција Предузећа, ближе дефинишу послови и начин 
одлучивања органа Предузећа и друга питања од 
значаја за пословање Предузећа у складу са законом 
и другим прописима.  

Статут доноси Надзорни одбор уз сагласност 
оснивача.  

X ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Члан 26.  

Предузеће је дужно да у обављању своје дела-
тности обезбеђује потребне услове за заштиту и 
унапређење животне средине и да спречава узроке и 
отклања последице које угрожавају животну средину, 
у складу са законом и другим прописима који регу-
лишу ову област.  

Начин обезбеђивања услова из става 1. овог 
члана утврђује Предузеће у зависности од утицаја 
делатности коју обавља на животну средину. 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 27.  

Чланови Надзорног одбора Предузећа именовани 
до ступања на снагу ове одлуке, а који испуњавају 
услове за именовање прописане Законом о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), 
настављају са радом до истека мандата.  

Члан 28.  

Директор Предузећа који је именован на јавном 
конкурсу, у складу са одредбама Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", бр. 119/12), 
наставља са радом до истека мандата. 

Члан 29.  

Предузеће је дужно да усагласи своје опште акте, 
организацију и пословање са законом и одредбама 
ове одлуке у року од 90 дана од дана доношења ове 
одлуке.  

Члан 30. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуна-
лног предузећа ''Паркинг-Шабац'' Шабац (''Службени 
лист града Шапца'', број 10/13) 

Члан 32. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-180/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 32. и 99. Статута града Шапца 
("Сл. лист града Шапца" број 32/08 и 33/16) и члана 
4. Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "Стари 
град" Шабац ("Сл. лист града Шапца " број 10/13 и 
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17/13) Скупштина града Шапца, на седници од 
14.09.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ 
СЕДИШТА ЈКП "СТАРИ ГРАД' ШАБАЦ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност Одлуку Надзорог одбора 
ЈКП "Стари град" Шабац број 6278/5од 5.09.2017. 
године о промени седишта ЈКП "Стари град" Шабац у 
улицу Зеке Буљубаше бб у Шапцу. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-120/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана З2.тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07), 
члана 5. и 6. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС", број 15/2016), члана 2. и 3. 
Закона о комуналним делатностима („Службени. 
гласник РС", број 88/11) и члана 32. и 99. Статута 
града Шапца (Службени лист града Шапца број 
32/08), Скупштина града Шапца, на седници дана 
14.09.2017. године донела је: 

О С Н И В А Ч К И  А К Т  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФРАСТРУКТУРА 
ШАБАЦ" ШАБАЦ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Актом врши се промена Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног предузећа за управљање 
грађевинским земљиштем Шабац („Службени лист 
града Шапца" број 3/2017), уписано у регистар 
Агенције за привредне регистре решењем број БД 
49564/2005 од 07.07.2005. године, због промене 
пословног имена, скраћеног пословног имена и седи-
шта предузећа. 

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Члан 2. 

Оснивач Јавног предузећа „Инфраструктура Шабац" 
Шабац је Град Шабац, ул. Господар Јевремова број 
6, матични број 7170122 (у даљем тексту: оснивач). 

Права оснивача остварује Скупштина града. 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

Члан 3. 

Јавно предузеће послује под пословним именом: 
Јавно предузеће „Инфраструктура Шабац" Шабац (у 
даљем тексту: Јавно предузеће). 

Скраћено пословно име Јавног предузећа је: ЈП 
„Инфраструктура Шабац" Шабац. 

О промени пословног имена одлучује Надзорни 
одбор Јавног предузећа уз сагласност оснивача. 

Седиште Јавног предузећа је у Шапцу, улица 
Карађорђева бр. 27. 

О промени седишта Јавног предузећа одлучује 
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 

IV ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 4. 

Претежна делатност коју Предузеће обавља је:  

42.99 - изградња осталих непоменутих гра-
ђевина  

- опремање парцела потребном инфраструктуром 
(нпр. мелиорацијом, изградњом путеваитд.). 

Предузеће може без уписа у регистар да врши и 
друге делатности које служе обављању претежне 
делатности, уколико за те делатности испуњава 
услове предвиђене законом. 

О промени делатности Јавног предузећа као и о 
обављању других делатности које служе обављању 
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 
сагласност оснивача, у складу са законом. 

Обављање ових послова и вршење других 
поверених послова у складу са овом Одлуком за 
потребе града Шапца, предузеће врши у складу са 
уговором, који се закључује са извршним органом 
града. 

Члан 5. 

Осим наведене претежне делатности из члана 4., 
Јавно предузеће може обављати и друге делатности 
у своје име и за рачун града Шапца, односно у име и 
за рачун града: 

- 43.21 Постављање електричних инсталација  

- 43.11 Рушење објеката 

- 43.12 Припрема градилишта , 

- 69.10 Правни послови 

- 43.99 Остали непоменути специфични радови 

- 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмље-
них некретнина и управљање њима 

- 71.12 инжењерске делатности и техничко саве-
товање  

- 81.30 услуге уређења и одржавања околине 

- 43.39 остали завршни радови 

- 43.91 кровнирадови 
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- 93.11 делатност спортских објеката 

- 71.11 архитектонска делатност 

- 71.12 инжењерске делатности и техничко савето-
вање, обухвата геодетске активности, премеравање 
граница и терена, пружање картографских инфо-
рмација  

- 82.19. фотокопирање, припремање докумената 
и друга специјализована канцеларијска подршка, 
обухвата копирање, припремање докумената и друге 
специјализоване активности које представљају подр-
шку канцеларијском пословању 

- груби грађевински радови и специфични радови 
нискоградње изградња саобраћајница, аеродромских 
писта и спортских терена 

- дечија и омладинска одмаралишта 

- планинарски домови и куће 

- ресторани 

- изнајмљивање осталих машина и опреме 
изнајмљивање предмета за личну употребу и дома-
ћинство 

- приређивање сајмова 

- остале услуге рекламе и пропаганде  

- остале спортске активности 

- делатност спортских терена и стадиона 

- одржавање стамбених зграда, односно заје-
дничких елемената у стамбеним зградама,  

- одржавање културно историјских споменика, 
објеката културе, амбијенталне целине града и по-
себних примерака градске архитектуре 

- поверавање извођења радова инвестиционог 
одржавања стамбеног фонда извођачима и вршење 
стручног надзора над извођењем тих радова, одно-
сно старања о инвестиционом и текућем одржавању 
зграда 

- обављање послова и задатака на надзиђи-
вању зграда 

- обављање послова предвиђених Законом о 
планирању и изградњи, које му повери оснивач 
решењем, 

- закључивање уговора са закупцима станова у 
складу са законом, као и уговора о начину и усло-
вима одржавања стамбених зграда, 

- -обављање стручних и административних по-
слова у вези са становима солидарности, 

- закључивање уговора о закупу пословних 
простора у државној својини и наплате закупнина, 

- чишћење стамбених зграда и текуће одржа-
вање истих. 

- обезбеђивања услова за. уређивање, употребу, 
унапређивање, заштиту грађевинског земљишта, 
припеме и реализације средњорочних и годишњих 
програма уређивања грађевинског земљишта на 
територији града Шапца, одржавање улица и путева, 
као и делатност од општег интереса и гради јавне 

објекте (тротоаре, платое, тргове и остале јавне 
површине) од посебног значаја за град Шабац; 

- управљања градским и некатегорисаним путе-
вима и улицама на територији града Шапца којима се 
обезбеђује несметано и безбедно одвијање сао-
браћаја; 

- обезбеђивање услова за функционисање си-
стема јавног осветљења, одржавање и унапређивање 
објеката и инсталација јавног осветљења којима се 
осветљавају саобраћајне и друге површине јавне 
намене на територији града Шапца. 

- припрема предлоге дугорочних и средњоро-
чних планова рада и развоја на уређивању грађе-
винског земљишта, заштити и развоју путева као и 
годишњи односно трогодишњи програм пословања, 

- обавља стручне послове у вези спровођења 
поступка отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта као и прибављање грађевинског земљи-
шта, припрема уговоре о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта, 

- обавља стручне послове на припремању до-
кументације за покретање и вођење поступака 
решавања имовинских односа, експропријације, адми-
нистративног преноса права коришћења и права 
својине непокретности у јавној својини и приба-
вљање неизграђеног грађевинског земљишта од 
власника ради привођења планираној намени, 

- врши стручне административно техничке по-
слове и припрема елаборате за отуђење грађевинског 
земљишта из јавне својине, 

- обезбеђује просторно-урбанистичку и техничку 
документацију (урбанистичке планове, пројекте 
парцелације и препарцелације, геодетске услуге) у 
циљу реализације програма уређивања грађевинског 
земљишта 

- води и ажурира информациону основу о обје-
ктима и грађевинском земљишту (преглед локација 
према намени, зонирање, планска документација, 
опремљеност локације и др.), 

- врши обрачун доприноса за уређивање грађе-
винског земљишта, 

- врши послове на управљању, коришћењу и 
унапређењу општинских и некатегорисаних путева и 
улица, евиденцију стања на општинских и некатего-
рисаним путевима и улицама што обухвата следеће 
послове: заштита општинских и некатегорисаних 
путева; вршење инвеститорске функције на изградњи 
и реконструкцији општинских и некатегорисаних 
путева; организовање и обављање стручних послова 
на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити 
општинских и некатегорисаних путева; уступање 
радова на одржавању општинских и некатегорисаних 
путева; организовање стручног надзора над изгра-
дњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом 
општинских и некатегорисаних путева; планирање 
изградње, реконструкције, одржавања и заштите 
општинских и некатегорисаних путева; означавање 
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општинских и некатегорисаних путева и вођење 
евиденције и о саобраћајно- техничким подацима за 
те путеве 

- одржавање бициклистичких стаза и аутобуских 
стајалишта, саобраћајне сигјјзализације (хоризонталне 
и вертикалне), организовање чишћења снега и леда 
са коловоза општинских и некатегорисаних путева и 
улица и вршење других послова у надлежности 
управљача пута, 

- издаје сагласности: 

- за изградњу односно реконструкцију прикљу-
чака на општински пут; 

- за грађење односно за постављање водово-
дне, канализационе и топловодне мреже, железничке 
пруге и других сличних објеката, као и телекому-
никационих и електроводова, инсталација, постројења 
и сл. на општинским путевима и у заштитном појасу 
општинског пута и улицама; 

- сагласности за измену саобраћајних повр-
шина, пратећег садржаја општинског пута и улица, за 
одржавање спортске ии друге манифестације на 
општинском путу и улицама; 

- посебе дозволе за обављање ванредног пре-
воза на општинском путу, и одобрења за поста-
вљање рекламних табли, уређаја за сликовно или 
звучно обележавање или оглашавање на општи-
нском путу, односно поред тог пута. 

- обавља послове стручног надзора код изгра-
дње инвестиционих објеката комуналног система за 
општину и друге субјекте, објеката из програма 
уређивања грађевинског земљишта, заштите и 
развоја општинских и некатегорисаних путева и 
других јавних објеката и површина (тротоари,стазе, 
тргови, платои и сл.), 

- обавља послове на декорацији града Шапца и 
насељених места града Шапца за новогодишње и 
Божићнепразнике и друге манифестације, - 

- организује израду техничке документације и 
техничке контроле, 

- обавља све стручне, административне и те-
хничке послове у поступцима јавних набавки у оквиру 
послова из своје надлежности и за друге наручиоце, 

- приарема предлог годишњег програма одржа-
вања јавне хигијене и јавног зеленила и врши надзор 
над реализацијом истих,  

- обавља инвеститорске послове за трећа лица и  

- уговара извршавање послова из делатности 
Јавног предузећа. 

За делатности набројане у овом члану 
предузеће има искључиво право на обављање 
истих на територији града Шапца. 

Јавно предузеће може делатности, које су му 
поверене овом одлуком, вршити и за друге субјекте 
на територијитрада и на територији других општина и 
градова под условом да се не угрожава редовно, 

континуирано и квалитетно снабдевање крајњих 
корисника са територије града Шапца. 

Јавно предузеће обавља наведене сручне послове 
у складу са закљученим Уговором са оснивачем о 
регулисању међусобних обавеза. 

V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИ-
ВАЧА ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА 
ОСНИВАЧУ 

Члан 6. 

Јавно предузеће је дужно да организује свој рад и 
пословање на начин којим се обезбеђује трајно и 
несметано обављање делатности ради чијег оба-
вљања је основано, у циљу задовољавања потреба 
оснивача, као и корисника услуга предузећа на 
уређивању, употреби, унапређивању и заштити 
грађевинског земљишта и општинских путева и 
улица, као добра од општег интереса. 

Јавно предузеће је дужно да обавља делатност у 
складу са законом, овом одлуком и статутом 
предузећа. 

Члан 7. 

Оснивачје дужан да: 

1. обезбеди предузећу материјалне, техничке и 
друге услове за несметано вршење делатности; 

2. остварује надзор и контролу обављања де-
латности; 

3. предузима мере за унапређење делатности. 

Члан 8. 

Оснивач има право да у случају поремећаја у 
пословању Јавног предузећа, у складу са законом, 
предузима мере којима ће обезбедити услове за 
несметан рад, пословање и управљање предузећем, 
и то: 

1) извршити промену унутрашње организације 
Јавног предузећа; 

2) разрешити постојеће органе које именује и 
именовати привремене органе Јавног предузећа; 

3) ограничити право располагања појединим 
средствима у јавној својини; 

4) предузети друге мере предвиђене законом 
којим се уређују услови и начин обављања дела-
тности од општег интереса, другим законом и овом 
одлуком. 

VI РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ 
ГУБИТАКА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА 

Члан 9. 

Добит Јавног предузећа утврђује се и распоређује 
у складу са законом, другим прописом који уређује 
расподелу добити и покриће губитака, статутом, 
програмом пословања и годишњим финансијским 
извештајем предузећа. 
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Одлуку о расподели добити доноси Надзорни 
одбор Јавног предузећа, уз сагласност оснивача. 

Јавно предузеће је дужно да део остварене 
добити уплати у буџет оснивача, по завршном рачуну 
за претходну годину. 

Висина и рок за уплату добити из става 3. овог 
члана утврђује се законом, односно одлуком о буџету 
за наредну годину. 

Члан 10. 

Одлуку о начину покрића губитака доноси Надзо-
рни одбор Јавног предузећа, у складу са законом, 
другим прописом који уређује расподелу добити и 
покриће губитака, Статутом, програмом пословања и 
годишњим финансијским извештајем предузећа, уз 
сагласност оснивача. 

Члан 11. 

Јавно предузеће, за обављање делатности које 
су му поверене у складу са овом Одлуком фина-
нсира се из продаје производа и услуга, буџета града 
и осталих прихода у складу са законом, и одлукама 
надлежних органа града. 

Делатност предузећа финансира се на основу 
годишњег, односно трогодишњег програма посло-
вања који доноси Надзорни одбор предузећа и 
програма уређивања грађевинског земљишта који 
разматра и усваја надлежни орган оснивача. 

Програм пословања из претходног става доста-
вља се оснивачу ради давања сагалсасности у 
складу са законом којим се уређује правни положај 
јавних Ћредузећа. Програм пословања сматра се 
донетим кад на њега сагласност да надлежни орган 
оснивача. 

Члан 12. 

Јавно предузеће самостално иступа у правном 
промету у своје име и за свој рачун. 

Јавно предузеће за своје обавезе одговара цело-
купном својом имовином. 

Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим 
у случајевима предвиђеним законом. 

VII УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 13. 

Јавно предузеће се може задужити под условима 
и на начин предвиђеним законом и програмом посло-
вања предузећа. 

У смислу одредаба ове одлуке, задужењем се 
сматра располагање имовином Јавног предузећа. 

Одлуку о задужењу предузећа код пословних ба-
нака, фондова или других финансијских организација 
доноси Надзорни одбор. 

На одлуку из става 3. овог члана, сагласност даје 
оснивач, када се ради о задужењу веће вредности. 

Задужење веће вредности из става 4. овог члана 
обухвата 30% или више књиговодствене вредности 
имовине предузећа исказане у последњем годи-
шњем билансу стања. 

VIII ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

Члан 14. 

Основни капитал предузећа који ће у складу са 
Законом о поступку регистрације у Агенцији за 
привредне регистре и документацији потребној за 
регистрацију, бити унет као регистрациони податак, 
износи: 

уписан и унет неновчани капитал 7.361.348,60 
РСД  

уписан и уплаћен новчани капитал је 301.000 РСД  

уписан неновчани капитал је 294.473.000 РСД 

Усклађивање регистрованог капитала са капита-
лом исказаним по финансијским извештајима, биће 
извршено у складу са Законом о привредним дру-
штвима и прописима којима се уређује регистрација 
привредних субјеката. 

Имовину предузећа чине право својине на покре-
тним стварима, право коришћења на стварима у 
јавној својини, новчана средства и хартије од вре-
дности и друга имовинска права. 

Предузеће може користити средства у јавној и 
другим облицима својине,у с^ладу са Законом, овим 
оснивачким актом и статутом. 

Члан 15. 

Удео оснивача у основном капиталу Предузећа 
износи 100%. 

IX ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 16. 

Органи предузећа и њихове надлежности су: 

- Надзорни одбор; 

- Директор. 

Члан 17. 

Надзорни одбор има три члана, од којих је један 
председник, који се именују на период од четири 
године 

Председника и чланове надзорног одбора име-
нује и разрешава Скупштина града. 

Надзорни одбор чине председник и један члан, 
који су представници оснивача, и један представник 
запослених који се предлаже на начин утврђен 
Статутом Предузећа. 

На услове за именовање и престанак мандата 
председника и чланова Надзорног одбора примењују 
се одредбе закона којим се уређује положај јавних 
предузећа. 

Председник и чланови Надзорног одбора имају 
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном 
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одбору. Висину накнаде, односно критеријуме и 
мерила за њено утврђивање одређује надежни орган 
оснивача. 

Члан 18. 

Надзорни одбор: 

1) доноси дугорочни и средњорочни план по-
словне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење; 

2) доноси годишњи, односно трогодишњи про-
грам пословања Јавног предузећа, усклађен са дуго-
рочним и средњорочним планом пословне стратегије 
и развоја из тачке 1) овог члана; 

3) усваја извештај о степену реализације годи-
шњег, односно трогодишњег програма пословања; 

4) усваја тромесечни извештај о степену ускла-
ђености планираних и реализованих активности; 

5) усваја финансијске извештаје; 

6) доноси Статут Јавног предузећа; 

7) надзире рад директора; 

8) успоставља, одобрава и прати рачуново-
дство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и 
политику управљања ризицима; 

9) доноси одлуку о расподели добити Јавног 
предузећа, односно начину покрића губитка; 

10) даје сагласност директору за предузимање 
послова или радњи у складу са овим законом, ста-
тутом и одлуком оснивача; 

11) доноси одлуку о давању или одузимању 
прокуре; 

12) закључује уговор о раду са директором, у 
складу са законом којим с| уређују радни односи; 

13) доноси одлуку о располагању средствима и 
стварима у јавној својини која су пренета у својину 
Јавног предузећа, велике вредности, која је у не-
посредној функцији обављања делатности од општег 
интереса, утврђених оснивачким актом; 

14) одлучује о улагању капитала Јавног преду-
зећа; 

15) одлучује о статусним променама Јавног пре-
дузећа; 

16) одлучује о смањењу и повећању капитала 
Јавног предузећа; 

17) доноси одлуку о условима и начину заду-
живања Јавног предузећа; 

18) доноси акт о исплати стимулације дире-
ктора; 

19) врши друге послове у складу са законом, 
овом одлуком и Статутом. 

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), овог члана 
Надзорни одбор доноси уз сагласност надлежног 
органа оснивача 

Одлуке из става 1. тач. 15), овог члана Надзорни 
одбор доноси уз претходну сагласност надлежног 
органа осивача. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучи-
вања о питањима из своје надлежности на директора 
или друго лице у Предузећу. 

Члан 19. 

Директора Јавног предузећа именује Скупштина 
града на период од четири године, на основу 
спроведеног јавног конкурса од стране оснивача. 

Поступак за именовање и разрешење директора 
предузећа врши се у складу са законом и овом 
Одлуком. 

Услови за именовање директора предузећа про-
писани су законом, а Статутом предузећа могу бити 
одређени и други услови које лице мора да испуни 
да би било именовано за директора, 

Директор предузећа је функционер који обавља 
јавну функцију. Директор не може имати заменика. 

Члан 20. 

За директора Јавног предузећа, може бити име-
новано лице које испуњава следеће услове: 

1) даје пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање, на осно-
вним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјали-
стичким академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на 
поеловима који су повезани са пословима Јавног 
предузећа'; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада и 
вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, одно-
сно да му је одређено мировање у вршењу функције 
у органу политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најма-
ње шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у скла-
ду са законом којим се уређују кривична дела, и то: 

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење наслободи; | 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности. 
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Услови за именовање директора из става 1. овог 
члана прописани су законом, а Статутом Јавног 
предузећа могу бити одређени и други услови које 
лице мора да испуни да би било именовано за 
директора предузећа. 

Директорјавног предузећаје функционер који 
обављајавну функцију. Директор не може имати 
заменика. 

Члан 21. 

Директор Јавног предузећа: 

1) представља и заступа предузеће; 

2) организује и руководи процесом рада; 

3) води пословање предузећа; 

4) одговара за законитост рада предузећа, 

5) предлаже дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење; 

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања и одговоран је за његово спро-
вођење; 

7) предлаже финансијске извештаје; 

8) предлаже доношење посебног програма ко-
ришћења средстава из буџета града (субвенције, 
гаранције и друга средства); 

9) извршава одлуке Надзорног одбора; 

10) бира извршне директоре; 

11) закључује уговоре о раду са извршним дире-
кторима, у складу са законом којим се уређују радни 
односи; 

12) доноси акт о систематизацији; 

13) доноси опште акте за чије доношење је овла-
шћен Статутом; 

14) предлаже Надзорном одбору доношење ака-
та о исплати стимулације извршним директорима; 

15) предлаже Надзорном одбору доношење 
одлука и других аката из његовог делокруга; 

16) одлучује о појединачним правима, обавезама 
и одговорностима запослених у складу са законом, 
правилником о раду и Статутом предузећа; 

17) врши друге послове одређене законом, осни-
вачким актом и Статутом предузећа. 

Члан 22. 

За извршног директора Јавног предузећа бира се 
лице које испуњава услове прописане законом којим 
се уређује правни положај јавних предузећа. 

Јавно предузеће не може имати више од седам 
извршних директора, а број извршних директора 
утврђује се Статутом предузећа. 

Извршни директор не може имати заменика. 

Извршни директор мора бити у радном односу у 
предузећу. 

Извршни директор за свој рад одговара дире-
ктору и обавља послове у оквиру овлашћења које му 
је одредио директор, у складу са овом одлуком и 
Статутом. 

Члан 23. 

Скупштина града може именовати вршиоца дужно-
сти директора до именовања директора предузећа 
по спроведеном јавном конкурсу. 

Период обављања функције вршиоца дужности 
директора не може бити дуже од једне године. 

Исто лице не може бити два пута именовано за 
вршиоца дужности директора. 

Вршилац дужности директора мора испуњавати 
услове за именовање директора Јавног предузећа 
прописане законом и Статутом. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и 
овлашћења која има директор предузећа. 

Члан 24. 

Јавно предузеће има Статут, којим се уређује 
организација предузећа, ближе дефинишу послови и 
начин одлучивања органа предузећа и друга питања 
од значаја за пословање предузећа у складу са 
законом и другим прописима. 

Статут доноси Надзорни одбор уз сагласност 
оснивача. 

X ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Члан 25. 

Јавно предузећеје дужно да у обављању своје 
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и 
унапређење животне средине и да спречава узроке и 
отклања последице које угрожавају животну средину, 
у складу са законом и другим прописима који регу-
лишу ову област. 

Начин обезбеђивања услова из става 1. овог 
члана утврђује предузеће у зависности од утицаја 
делатности коју обавља на животну средину. 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26. 

Чланови Надзорног одбора Јавног предузећа 
именовани до ступања на снагу ове одлуке, а који 
испуњавају услове за именовање прописане Законом 
о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 
15/16), настављају са радом до истека мандата. 

Члан 27. 

Јавно предузеће је дужно да усагласи своје 
опште акте, организацију и послсЗрвање са законом 
и одредбама овог Акта у року од 90 дана од дана 
доношења овог акта. 



Страна 32 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 21 

 

 

Члан 28. 

Ступањем на снагу овог Акта престаје да важи 
Одлука о измени оснивачког акта Јавног предузећа 
за управљање грађевинским земљиштем Шабац 
(„Службени лист града Шапца"број 3/2017). 

Члан 29. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 023-50/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 3. и 4. Одлуке о промени оснива-
чког акта Јавног предузећа за управљање грађеви-
нским земљиштем Шабац („Службени лист града 
Шапца" број 3/17) и члана 32. и 99. Статута града 
Шапца („Службени лист града Шапца" број 32/08, 
33/16), Скупштина града Шапца, на седници одржаној 
дана 14.09.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ПРОМЕНИ ДЕЛАТНОСТИ, ОДНОСНО О ОБА-
ВЉАЊУ ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ СЛУЖЕ 
ОБАВЉАЊУ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ" 

ШАБАЦ 

1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбо-
ра Јавног предузећа „Инфраструктура Шабац" Шабац 
о промени делатности, односно о обављању других 
делатности које служе обављању претежне дела-
тности Јавног предузећа број 2203-01 од 11.09.2017. 
године. 

2. Јавно предузеће „Инфраструктура Шабац" 
Шабац ће, поред уписане претежне и других дела-
тности које обавља и коју су уписане у Агенцији за 
привредне регистре, обављати и следеће дела-
тности: 

- 71.11 архитектонска делатност 

- 71.12 инжењерске делатности и техничко саве-
товање, геодетске активности, премеравање граница 
и терена, пружање картографских информација 

- 82.19 фотокопирање, припремање докумената и 
друге специјализоване активности које представљају 
подршку канцеларијском пословању 

3. На основу овог Решења извршиће се упис 
других делатности које служе обављању претежне 
делатности ЈП „Инфраструктура Шабац" Шабац у 
Агенцији за привредне регистре. 

4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављено у „Службеком листу града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-126/2017-14 
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Нa oснoву члaнa 27. и 35. Зaкoнa o плaнирaњу и 
изгрaдњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09, 81/09 испр., 
64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл. УС, 50/13-
одл. УС, 98/13 - одл. УС, 132/14 и 145/14), члaнoвa 
32. и 99. Стaтутa града Шaпца (“Сл. лист града 
Шaпца” бр. 32/08), Скупштинa града Шапца, нa свojoj 
сeдници oдржaнoj дaнa 14.09.2017. гoдинe, дoнeлa je: 

П Л А Н  Д Е Т А Љ Н Е  Р Е Г У Л А Ц И Ј Е  

"ЦЕНТАР 5" У ШАПЦУ 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 

I ОПШТИ ДЕО 
 

I 1. ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за израду ПДР-е садржан је у 
одредбама: 

- Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник 
РС", бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 
121/2012, 42/2013- одлука УС и 50/2013- одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014. и 145/2014.);  

- Правилника о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената ("Сл. гласник РС", бр. 
64/2015); 

- Стaтута града Шапца (“Сл. лист града Шaпца” 
бр. 32/08); 

- Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
"Центар 5" у Шапцу ("Сл. лист града Шапца", бр. 
18/2015); 

- Одлука да се не израђује стратешка процена 
утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације "Центар 5" у Шапцу ("Сл. лист града 
Шапца", бр. 18/2015) 

I 2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Плански основ за израду ПДР је садржан у 
одредбама ПГР "Шабац" - ревизија (“Сл. гласник 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева”, бр. 18/15 и 23/15). 

I 3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ 
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА  

Подручје обухвата су у складу са ПГР "Шабац" - 
ревизија ("Сл. лист града Шапца", бр. 18/15), делови 
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основног градског блока 5 омеђеног улицама: Војводе 
Мишића, Владе Јовановића, Грмићка и Масарикова у 
Шапцу, и то разрада блокова 5а и 5б, док су за блок 
5в услови изградње дефинисани кроз ПГР Шабац-
ревизија.  

Због ближег дефинисања и приказа инфрастру-
ктурних потреба за планиране капацитете и намене у 
предметном ПДР, граница обухвата дата је осови-
нским линијама ободних саобраћајница (Војводе 
Мишића, Владе Јовановића, Грмићка и Масарикова) 
а улице Нова 1 и Нова 2 су комплетне у обухвату 
ПДР-а. За остало земљиште блока 5в (к.п. бр. 5542 и 
5598/1) услови су дефинисани кроз ПГР Шабац-
ревизија, те нису предмет разматрања овог ПДР-а. 

Укупна површина обухвата од око 5,75 hа. 

У обухвату Плана су целе и делови следећих кат. 
парцела КО Шабац:  

5552, 5546/1, 5553, 5555, 5546/3,5546/2, 5546/4, 
5556/2, 5556/1, 5545, 5543/2, 5543/1, 5560, 5562, 
5575/3, 5590/1, 5591, 5575/1, 5575/2, 5592, 5599/1, 
5599/2, 5602/3, 5602/1, 5552, 5546/1, 5553, 5555, 
5546/3, 5546/2, 5546/4, 5556/2, 5556/1, 5545, 5543/2, 
5543/1, 5560, 5562, 5575/3, 5590/1, 5591, 5575/1, 
5575/2, 5592, 5599/1, 5599/2, 5602/3, 5602/1, 5541/2, 
5541/3, 5541/4, 5541/5, 5541/1, 5588, 5590/2, 5589/2, 

5593/2, 5594/2, 5598/2, 5597/2, 5610/3, 5602/2,5633, 
5597/1, 5594/1, 5531, 5530, 5529, 5532, 5536/1, 
5589/1, 5536/2, 5536/3, 5595 5596, 5610/2, 5610/1, 
5614/1, 5614/2, 5617, 5618, 5619, 5623, 5631, 5626, 
5627/1, 5627/2, 5628, 5629, 5630, 5666/2, 5671/1, 
5685, 5686, 5696, 5698, 5671/2, 5666/1, 5671/3, 5684, 
5699, 5700, 5704/2, 5704/1, 5701, 5682, 5681, 5678, 
5672, 5652, 5642, 5632, 5645 5644, 5643, 5635, 5634, 
14416, 14418/1, 14419, 5705. 

Бројеви катастарских парцела приказани су на 
катастарско топографској подлози. 

Подручје израде плана и граница обухвата Плана 
приказана je у графичком делу. Граница плана 
дефинисана је по границама катастарских парцела и 
делимично координатама преломних тачака озна-
чених на подлози са границом обухвата (Графички 
прилог «Границе плана»).  

I 4. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
«ШАБАЦ» - РЕВИЗИЈА 

Према ПГР "Шабац" - ревизија ("Сл. лист града 
Шапца", бр. 18/15 и 23/15), простор основног блока 5 
подељен је на (под) блокове 5а, 5б и 5в, а у граници 
обухвата ПДР-а су блокови 5а и 5б, док је блок 5в 
дефинисан кроз ПГР "Шабац" – ревизија. 

Слика: Извод из ПГР Шабац-ревизија (блокови 5а, 5б и 5в)

Блок бр: 5а, 5б 

Назив: "Центар 5"   

Плански документ: Обавезна израда ПДР - 
приоритет 

Доминантна намена: Ц1 (зона градског центра), 
С1 (градске стамбене зоне већих густина), С2 
(опште стамбене и мешовите зоне у насељима 
средњих густина), С3 (зоне ретких насеља и 
породичне изградње), ЈО (јавни објекти), ОО 
(основно образовање), ОС (средње образовање), 
ЈП (јавне површине), И3 (трафо Станице).  

Усмеравајуће одредбе: Објекти уз улице Масари-
кову и Војводе Мишића се граде у континуираном, 
непрекинутом низу до коте утврђене висинске 
регулације, односно у складу са условима надлежног 
завода за заштиту споменика културе. 

Такође је дата висинска регулација за улицу 
Владе Јовановић. 

Према „Плану саобраћаја, регулације, нивела-
ције, грађевинске линије“ задржава се постојећа 
регулација ободних улица Масарикова, В. Мишића, 
В. Јовановић и Грмићска, дуж предметног блока. 
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Унутар блоковске саобраћајнице су дефинисане 
из разлога обезбеђења безбедоносних услова за 
објекте образовања. Приликом израде ПДР, може се 
предложити другачије решење, поштујући безбедо-
носне услове школског комплекса. Планирати изгра-
дњу дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV и (или) 
за доградњу објекта и капацитета постојеће ТС 
"Милева Косовац". 

• ПДР-ом редефинисати услове за изградњу ТК 
кабловског подручја N°1 из постојећег урбанистичког 
пројекта - УП за изградњу и реконструкцију при-
ступне мреже на подручју кабла Nº1 АТЦ "Шабац" 
(353-2-5/11-11 од 25.11.2011.), који није реализован. 

Даје се извод и за блок 5в, јер је део основног 
блока 5, и од утицаја на концепцију уређења 
простора.  

У том блоку су новоформиране саобраћајнице, 
приступне улице, пре свега школском комплексу, као 
и играђеном стамбеном објекту П+4+Пк и плани-
раном стамбено пословном објекту према претходној 
планској документацији, спратности до П+5+Пс. 

Блок бр: 5в 

Назив: "Центар 5"   

Плански документ: ПГР - Ревизија  

Доминантна намена: Ц1 (зона градског центра), 
С1 (градске стамбене зоне већих густина), ЈП 
(јавне површине), И3 (трафо станице). 

Усмеравајуће одредбе: За постојећи објекат 
инвестиционо и текуће одржавање.  

За планирани објекат (у бл. 5в) се дефинишу 
услови у складу са стеченим обавезама. Спратност: 
максимално седам надземних етажа (П+5+Пс), макси-
малан број станова 110, минималан број паркинг/га-
ражних места 75. Недостајући број паркинг места се 
обезбеђује на површини јавне намене. Максимални 
хоризонтални габарит је дефинисан графичким 
прилогом. Инвеститор није у обавези да обезбеди 
зелене површине унутар сопствене парцеле. Изгра-
дити дистрибутивну трафо-станицу 20/0.4кV "Центар 
5" на делу кат.парцеле 5588 К.О.Шабац. 

Ц1 (зона градског центра) 

Зона градског центра се не дефинише графичким 
прилогом, обзиром да се ради о мултифункцио-
налним зонама у којима није могуће дефинисати 
доминантну намену. Услови се односе ИСКЉУЧИВО 
на подручја са ознаком Ц1 у којима је условљена 
израда планова детаљне регулације (блокови: 1, 2а, 
5а, 5б, 23, 26б, 30в), односно у случају измене 
важећих планова детаљне регулације (блокови: 4, 7, 
8, 25).  

Само у блоковима: 3, 5в, 6a, 9, 26 (а, в, г), 30а, 32, 
33, 39б, 40, 41 са ознаком Ц1, могу се користити 
повољнији урбанистички показатељи и корективни 
фактори за паркирање (комерцијални простор) и 
зелене површине. Сви остали услови се утврђују у 
складу са доминантном наменом парцеле. 

Приликoм дoнoшeњa нoвих урбaнистичких плa-
нoвa или изрaдe урбaнистичких прojeкaтa, издавања 
Локацијских услова, мoрa сe пoштoвaти дoминaнтнa 
нaмeнa зoнe и усмеравајуће одредбе које су дефи-
нисане посебним условима за сваки појединачни 
блок.  

У овој зони се планирају следеће интервенције 
на јавним површинама: уређење центара насеља 
унапређењем постојећих и уношењем нових са-
држаја; уређење површина јавне намене: улица и 
тротоара, површина око и испред објеката јавне на-
мене и објеката у јавној употреби, постављање споме-
ника, спомен обележја и скулптура; обнова и уређење 
зелених површина, и опремање урбаним мобили-
јаром (стазе, клупе, осветљење, игралишта за децу и 
др.); обезбеђење јавног паркиг простора и др.; реко-
нструкција јавних објеката, а по потреби доградња, 
надзиђивање или изградња нових (објекти предшко-
лске установе спортски терени и др.); комунално 
опремање и побољшање хигијенских услова. Поста-
вљање привремених објеката на јавним површинама 
дефинисаће се програмом постављања привремених 
објеката. Јавне површине се морају 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. 

С1 (градске стамбене зоне већих густина) 

Приликoм дoнoшeњa нoвих урбaнистичких плa-
нoвa или изрaдe урбaнистичких прojeкaтa, издавања 
Локацијских услова, мoрa сe пoштoвaти дoминaнтнa 
нaмeнa зoнe и усмеравајуће одредбе које су дефини-
сане посебним условима за сваки појединачни блок.  

У овој зони се планирају следеће интервенције на 
јавним површинама: уређење површина јавне намене: 
улица и тротоара, површина око и испред објеката, 
постављање споменика, спомен обележја и скулптура; 
обнова и уређење зелених површина, и опремање 
урбаним мобилијаром (стазе, клупе, осветљење, 
игралишта за децу, мањих спортских игралишта и 
др.); обезбеђење јавног паркиг простора и др; реко-
нструкција јавних објеката, а по потреби доградња, 
надзиђивање или изградња нових (објекти предшко-
лске установе спортски терени и др.); комунално 
опремање и побољшање хигијенских услова. Поста-
вљање 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, кре-
тање, боравак и рад, а све у скалду са важећим 
Правилником. 

Ако се на парцели гради објекат за 20 и више 
станова а у радијусу од 100м нема дечијег игралишта 
за узраст 0-6 година на површини јавне намене, 
обавеза инвеститора је да обезбеди површину од 
50м2 за ту намену, на сопственој парцели. 
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С2 (опште стамбене и мешовите зоне у насе-
љима средњих густина) 

Приликoм дoнoшeњa нoвих урбанистичких пла-
нова или изрaдe урбaнистичких прojeкaтa, издавања 
Локацијских услова, мoрa сe пoштoвaти дoминaнтнa 
нaмeнa зoнe и усмеравајуће одредбе које су дефини-
сане посебним условима за сваки појединачни блок.  

У овој зони се планирају следеће интервенције на 
јавним површинама: уређење површина јавне на-
мене: 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 игра-
лишта 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.); кому-
нално опремање и побољшање хигијенских услова. 
Постављање привремених објеката на јавним повр-
шинама дефинисаће се програмом постављања 
привремених објеката. Јавне површине се морају се 
пројектовати и градити тако да особама са инвалиди-
тетом, деци и старим особама омогућава несметан 
приступ, кретање, боравак и рад, а све у складу са 
важећим Правилником. 

Ако се на парцели гради објекат за 20 и више 
станова а у радијусу од 100м нема дечијег игралишта 
за узраст 0-6 година на површини јавне намене, 
обавеза инвеститора је да обезбеди површину од 
50м2 за ту намену на сопственој парцели. 

ЈО, ЈП (објекти и површине јавне намене) 

У oвoj зoни сe нaлaзe oбjeкти и пaрцeлe пoстoje-
ћих објеката и површина јавне намене (објекти јавних 
служби). Јавни објекти су дефинисани на основу 
постојећег стања али се подразумева да је могућа 
трансформација власништва у складу са законом 
(приватизација јавних предузећа и сл.). Такође, 
објекти и површине јавне намене могу постојати и на 
земљишту које није означено као површина јавне 
намене ако се то утврди ПДР. 

Доминантна намена је дефинисана основном 
делатношћу. Компатибилне намене су све оне које 
утичу на подизање стандарда делатности. Стано-
вање није дозвољено. 

О (образовање) 

Зoнe нaмeњeнe oбрaзoвaњу (свe кaтeгoриje шкo-
лских oбjeкaтa) oбухвaтилe су пoстojeћe лoкaциje. 
Нoвe лoкaциje нису плaнирaнe aли сe oбjeкти и 
пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa oбрaзoвaњa мoгу 
фoрмирaти и у свим стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa 
aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe.  

У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у 
пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмeнoм oбрaзoвaњa 
(предшколско, oснoвнo, срeдњe и висoкoшкoлскo): 
шкoлe, библиoтeкe, учeничкe рaдиoницe и лaбoрaтo-
риje, дeчиja и спoртскa игрaлилиштa, фискултурнe 

сaлe и сл. Искључивo je зaбрaњeнa изгрaдњa стaмбe-
них и пoслoвних oбjeкaтa. Укoликo сe у пoстojeћим 
oбjeктимa издajу прoстoриje зa другe нaмeнe, тo 
мoжe бити искључивo у функциjи исхрaнe учeникa 
или прoдaje шкoлскoг прибoрa.  

Доминантна намена је дефинисана основном де-
латношћу. Компатибилне намене су све оне које 
утичу на подизање стандарда делатности: тргoвинa 
нa мaлo искључивo хрaнe и бeзaлкoхoлних пићa, 
кaнтинe, објекти за истрaживaњe и рaзвoj. 

Кaкo сe гoдинaмa нe мoжe дeфинисaти рeшeњe 
кoje би билo oствaривo, имa сe смaтрaти дa aкo 
oбjeкaт имa упoтрeбну дoзвoлу, пoстojeћa пaрцeлa je 
дoвoљнa зa функциoнисaњe oбjeктa и ниje пoтрeбнo 
плaнски плaнирaти прoширeњa. 

У склaду сa кaпaцитeтoм oбjeктa, нoрмaтивимa и 
стaњeм нa тeрeну (шкoлским oбjeктимa у цeнтрaлним 
грaдским блoкoвимa je нeмoгућe oбeзбeдити слoбo-
дaн, припaдajући прoстoр у склaду сa нoрмaтивимa 
jeр су или грaђeнe кaдa нoрмaтиви нису били утвр-
ђeни или je њихoвa изгрaдњa зaвршeнa a дa сe прeдхo-
днo ниje прибaвилo пoтрeбнo зeмљиштe). Предходним 
урбанистичким плановима је дефинисано да, aкo 
шкoлa имa упoтрeбну дoзвoлу, пoстojeћa пaрцeлa je 
дoвoљнa зa функциoнисaњe oбjeктa и ниje пoтрeбнo 
плaнски плaнирaти прoширeњa. 

Зa нoвe кoмплeксe нeoпхoднo je oбeзбeдити ми-
нимaлнo 25 m2 пoвршинe пaрцeлe пo учeнику у jeднoj 
смeни. 

Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa 
jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 4,5 m. Приступнa 
пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe 
вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг 
вoзилa. Овај услов се мора обезбедити код ОШ 
"Николај Велимировић". 

И (објекти, мреже и коридори инфраструктуре) 

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

Смернице за спровођење планираних решења 
Плана су за ову врсту објеката дефинисане су у 
Плану, и дата је могућност да се урбанистичким 
плановима или урбанистичким пројектима дефинишу 
нове или друге локације. 

Висинска регулација је обавезан критеријум и 
представља корективни фактор максимално дефини-
сане спратности и у следећим улицама: Масарикова, 
Војводе Мишића (од раскрснице са Масариковом до 
раскрснице са Жике Поповића), Владе Јовановића 
(од раскрснице са Карађорђевом до раскрснице са 
Норвешком. 
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За изградњу и реконструкцију објеката за које је 
плански основ Ревизија ПГР, висинска регулација је 
обавезујућа. У случају измене ПДР, висинска регула-
ција је обавезујућа. Одступања од дефинисаних 
висинских кота су дозвољена максимално до 20cm. 

Висинска регулација је дефинисана максималном 
висином венца.  

Објекти који су утврђени као непокретно културно 
добро, који су у поступку проглашења за непокретно 
културно добро, као и вредни објекти градске архи-
тектуре проглашени од стране надлежног Завода за 
заштиту споменика културе из Ваљева, и објекти који 
се овим планом штите, задржавају постојећу виси-
нску регулацију. Ови објекти су означени као ''зона у 
којој се задржава постојећа висинска регулација''. 

I 5. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Напомена: Подаци о парцелама преузети са 
Knweb. 

I 4.1. ВЛАСНИЧКИ СТАТУС ЗЕМЉИШТА 

На графичком прилогу "Власнички статус земљи-
шта" приказане су површине у државној својини, на 
којима су основна школа „Николај Велимировић“, 
средња Економско трговинска школа и основна и 
средња музичка школа „Михаило Вукодраговић“, 
Здравствени центар „Лаза К.Лазаревић“, ЈУ-банка 
А.Д.Београд, филијала Шабац и Институт заштите на 
раду, Нови Сад, Републички завод за статистику 
Шабац као и јавне саобраћајне површине.  

I .2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА 

Блок 5 се налази у најужој централној градској 
зони.  

Урбана матрица блока формирана је у 19.в., што 
је видљиво на најстаријим сачуваним плановима, на 
којима се препознају трасе четири улице које уокви-
рују основни блок (Центар 5).  

Поред становања, заступљене су и друге намене: 
пословање и јавне функције. Образовне институције 
(школе) у овом блоку својом архитектуром и полож-
ајем одређују карактер блока, али и централног 
подручја града. 

Подела карактеристичних просторних целина на 
зоне, дата је по критеријуму диспозиције групације 
објеката у блоку, односно са аспекта преовлађујуће и 
пратећих намена, које су у саставу јавног и осталог 
грађевинског земљишта и приказана је на графичком 
прилогу "Постојећа намена површина".  

У оквиру јавних функција се издвајају: 

- образовање 

- јавне службе  

ОБРАЗОВАЊЕ 

Зона образовања је заправо школски комплекс 
где функционишу средња Економско трговинска школа, 
основна школа "Николај Велимировић" и основна и 
средња Музичка школа "Михаило Вукдраговић". Како 

међусобним споразумом функционишу кроз заједничко 
коришћење неких објеката и игралишта, неопходну 
диференцијацију постижу формирањем школских 
дворишта, те постављањем ограда и капија. Ограде 
њихових дворишта ни приближно не прате границе 
катастарских парцела школског комплекса. Школски 
комплекс у постојећем стању захвата три катаста-
рске парцеле у укупној површини од 13355м2. 
Постоји потреба формирања приступа противпожа-
рном возилу објектима школског комплекса, наро-
чито Основне школе, коима се за сада може прићи 
посредно преко парцеле Економске школе. 

Основна школа "Николај Велимировић", као мати-
чна школа смештена у Шапцу, има и издвојена 
(подручна) одељења ван обухвата Плана и то у сели-
ма: Богосавцу, Добрићу, Цуљковићу и Радовашници. 

Школа је укњижена као корисник на к.п.бр. 
парцели 5632 са површином од 7567 м2 и као суко-
рисник са Економском и Музичком школом на к.п. 
бр.5642 која је укупне површине 1619м2. 

Школа располаже са 1180 м2 наставног простора 
(класичне учионице(19), кабинети са лабораторијама 
(4), радионица за Техничко образовање, мала сала 
за физичко) и 946 м2 пратећег простора (библиотека, 
канцеларије, ходници и холови, санитарни чвор и 
остало).  

Школа има само дистрибутивну кухињу која поред 
матичне школе снабдева и све подручне школе. У 
матичној школи услуге дистрибутивне кухиње кори-
сти 150-200 деце. Настава физичког васпитања 
обавља се у малој сали, површине 152 м2 , састоји се 
од главне сале, мушке и женске свлачионице и 
санитарних чворова. Поред сале се налази зубна 
амбуланта у којој раде један лекар и један стомато-
лошки техничар. Не постоји просторна могућност 
изградње сале те се комбиновано користи и новои-
зграђена фискултурна сала на парцели Економске 
школе. 

Школско двориште се састоји од зелених повр-
шина, платоа за одмор и спортских терена (мали 
фудбал, кошарка, одбојка и рукомет). На парцели 
школе су и помоћни објекти, од којих је већи део у 
лошем грађевинском стању и углавном нису у 
функцији, осим радионице и котларнице/подстанице. 
Школа ради у две смене, са стално запосленим пе-
дагогом и психологом. Да би деца похађала наставу 
у једној смени неопходно је још осам учионица. 

Економско-трговинска школа Шабац 

Објекат школе до улице Масарикова је вредан 
објекат градитељског наслеђа, према условима Завода 
за заштиту споменика културе Ваљево, тако да су 
прописани услови чувања, одржавања и коришћења, 
као мере техничке заштите.  

Школа је укњижена на кат. парцели бр. 5633 са 
површином од 4169 м2 и као сукорисник са основном 
школом „Николај Велимировић“ и Музичком школом 
на к.п.бр.5642 која је укупне површине 1619м2, и има 
два подручја рада: трговина, угоститељство и туризам. 
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У реализацији теоретске и практичне наставе 
користи се простор у две школске зграде - главној 
згради (спратности С+П+3) и мањем објекту (П+1), 
као и у новом објекту фискултурне сале.  

У главном школском објекту су смештени: кла-
сичне и специјализоване учионице, кабинети (за 
наставне области: пословна информатика, трговинско 
пословање, кулинарство и услуживање, савремена 
пословна коресподенција, рачунарство и информа-
тика и рачуноводство), свечана сала (око 104м2), 
административни део и остали пратећи простор.  

Пракса трговинског пословања се обавља у спе-
цијализованом кабинету са елементима продавнице. 
У другом школском објекту су класичне учионице и 
библиотека, са фондом од око 10000 књига. 

Школско двориште има површину од 1007 м2, а 
спортски терени (1728 м2), који се користе у настави, 
и за ваннаставне активности су опремљени за мали 
фудбал и кошарку.  

Школа има нову салу за физичко васпитање (око 
1200м2) и сала се користи комбиновано са друге две 
школе.  

Школа ради у две смене, а од стручних сарадника 
школа има педагога, психолога и библиотеката. 

Део школских просторија повремено користи и 
Факултет за услужни бизнис, из Новог Сада. 

Уз одличну организацију теоретске и практичне 
наставе, и комбинованог коришћења капацитета 
укупног школског комплекса са остале две школе, 
школа ради на граници максимума. 

Музичка школа «Михаило Вукдраговић» (основна 
и средња) 

Објекат школе је у вредан објекат градитељског 
наслеђа, према условима Завода за заштиту споме-
ника културе Ваљево, тако да су прописани услови 
чувања, одржавања и коришћења, као мере техничке 
заштите. 

Објекат музичке школе се налази на к.п.бр. 5632 
која је укњижена као корисништво основне школе 
„Николај Велимировић“ са површином од 7567 м2 а 
Музичка школа је укњижена као сукорисник са 
Економском и основном школом на к.п.бр.5642 
укупне површине 1619м2. 

У саставу школе раде Основна и Средња музичка 
школа, а постоје и припремна настава и то: музичко 
забавиште (деца са навршених 7 година), и припре-
мни разред (деца са навршених 8 година). 

Настава се обавља у једном објеку (П+1), а у са-
ставу објекта су: класичне и учионице за индивидуа-
лну наставу (са укупно 684 м2 учионичког простора), 
кабинет за информатику, сала за концерте, библио-
тека - медиотека (35 м2), административни део, 
простор ђачког клуба (55 м2) и остали пратећи про-
стор (радионица, санитарни блок и сл.). Сала која се 
тренутно користи као концертна (испитна) сала, је 
величине 108 м2 и капацитета 100-110 места. Сала је 

реконструисана и за сада испуњава потребе школе. 
Библиотека располаже књигама, нотним материја-
лом, плочама, видео опремом, часописима и другом 
литературом која углавном задовољава потребе 
школе за нормалним радом.  

У поступку је израда пројекта за реконструкцију и 
промену намене таванског (високи таван) у корисни 
простор на главном објекту, што би било око 1800м2 
корисне површине, и довољно за планирани обим 
пословања. 

Школа нема салу за физичко васпитање и сале се 
користе комбиновано од друге две школе.  

Школа има шестодневну радну недељу, ради у 
две смене и има запослене психолога и педагога.  

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

У оквиру ове зоне налази се: Републички завод за 
статистику Србије – Одељење статистике у Шапцу и 
Национална служба за запошљавање. На к. парцели 
бр. 5634 налази се Национална служба за запошља-
вање, а Републички завод за статистику налази се у 
склопу објекта банке на к. парцели бр. 5530. 

Одељење статистике у Шапцу налази се у улици 
Војводе Мишића. Општине које покрива Републички 
завод за статистику Србије су: Богатић, Владимирци, 
Коцељева, Крупањ, Лозница, Љубовија, Мали Зворник 
и Шабац 

Национална служба за запошљавање Шабац, 
покрива читаву општину, а има и три испоставе (у 
Богатићу, Владимирцима и Коцељеви). Служба је 
смештена у објекту, у Масариковој улици који је део 
зоне "Старо градско језгро Шапца", а улични део 
објекта је имао третман предходне заштите и био је 
на списку евидентираних културних добара, од стра-
не Завода за заштиту споменика културе Ваљево, 
тако да су у претходном периоду прописивани усло-
ви чувања, одржавања и коришћења, као мере 
техничке заштите. Објекат је са спратношћу П+1 и 
осим канцеларијског и пратећег простора има и малу 
свечану салу (око 35 м2).  

СТАНОВАЊЕ 

У оквиру зоне становања у обухвату плана улични 
објекти су углавном постављени на регулационим 
линијама улица.  

Парцеле су великих дубина, под углом у односу 
на регулацију улице, са пролазима или пасажима на 
објектима до регулације. У унутрашњости дворишта, 
зависно од ширине парцеле грађено је у дворишним 
низовима или као самостални објекти, двострано или 
једнострано.  

Скоро сви приземни објекти у намени становања 
су лошег грађевинског стања тако да су скоро сви 
или за реконструкцију или рушење. 

Парцеле су са једним или више корисника и 
објеката. Велики је број помоћних објеката лошег 
грађевинског стања. 
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Велики проблем представља недостатак про-
стора за стационарни саобраћај јер су постојећи 
пролази и пасажи углавном недовољне ширине за 
пролаз возила или су пак дворишта преизграђена те 
нема места за паркирање..  

Сукориснички делови парцела су углавном неуре-
ђени. Пословног простора у унутрашњости блока 
практично нема. 

У блоку су препознатљиве зоне: 

– Низ уз ул. Масарикова  

У оквиру је централне градске зоне, постоји већи 
број вредних објеката градитељског наслеђа, које 
приликом уређења и обликовања простора треба 
адекватно третирати и истаћи као елеменат оплеме-
њивања простора. 

– Низ уз ул. Војводе Мишића 

Основна карактеристика овог низа су мале, преи-
зграђене парцеле, преовлађујуће спратности П+1, 
без паркинг простора. У приземном делу је пословни 
простор, а на спратном стамбени. Два објекта се 
воде као вредни објекти архитектонског наслеђа.  

– Низ уз ул. Владе Јовановића Део блока изгра-
ђен углавном породичним стамбеним или самбено-

пословним објектима претежно на индивидуалним 
парцелама. Улични објекти су постављени на регу-
лациону линију улица, а у неким случајевима долази 
до одступања у дубину парцеле.  

- Зона ул. Грмићске 

Евидентан је проблем у недостатку колског 
приступа дворишту стамбеног објекта П+4 у Грмићкој 
улици као и трафо-саници у унутрашњости блока. 
Грађевинска линија у Грмићској улици средишним 
делом одступа од регулационе линије, а остатак је 
задржао грађевинску линију на регулацији. 

- Парцеле оријентисане ка средишту блока 

На графичком прилогу „Постојећа намена 
површина“ препознају се парцеле које у постојећем 
стању немају приступ на јавну површину, или им се 
кроз решење саобраћаја (блок 5в) из ПГР-а-ревизија, 
„отвара“ приступ на јавне саобраћајне површине. 

1.6 ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

За потребе израде ПДР прибављени су услови 
комуналних предузећа и других институција која 
се налазе у документационој основи плана, и који су 
уграђени у планска решења. 

Табела: Преглед прикупљених података и услова надлежних институција 

НAЗИВ УСТAНOВE ИЛИ ПРEДУЗEЋA 
БРОЈ И 
ДAТУМ 
ЗAХТEВA 

БРOJ И ДAТУМ 
ПРИСПEЋA 

ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд,  
Огранак Шабац 

01-892 од 
01.08.2016. 

8.Л.1.0.0-207283/2 од 
07.09.2016. 

.   

Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ" Србија,  
АД Београд, Извршна јединица Шабац 

01-892 од 
01.08.2016. 

01-1111, дана 26.09.2016. 

ЈКП „Стари град“, Шабац 01-377 од 
30.03.2016. 

6584  
03.11.2016. 

ЈКП „Топлана-Шабац“, Шабац 
Одељење гасификације 

01-892 од 
01.08.2016. 

01-1101/16, дана 
04.08.2016. 

ЈКП „Топлана-Шабац“, Шабац 
Одељење топлификације 

01-892 од 
01.08.2016. 

01-1101-1/16, дана 
30.08.2016. 

ЈКП „Водовод-Шабац“, служба развоја и инвестиција 01-892 од 
01.08.2016. 

Р-153/16, дана 
02.08.2016. 

Република Србија, Министарство одбране, Сектор за 
материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру 

01-377 од 
30.03.2016. 

1103-2, дана 
15.04.2016.г. 

Република Србија, Министарство унутрашњих послова, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу 

01-377 од 
30.03.2016. 

09/34/4бр217-3221/16-1, 
дана 08.04.2016. 
 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 
Сектор за ученички и студ. стандард и инвестиције 

01-377 од 
30.03.2016. 

350-01-8/2016-05, дана 
06.04.2016. 

Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, Ваљево 01-377 од 
30.03.2016. 

181/1, дана  
25.07.2016. 

Република Србија, Завод за заштиту природе Србије, Нови 
Београд 

01-377 од 
30.03.2016. 

020-685/3, дана 
22.04.2016. 
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Република Србија, Републички хидрометеоролошки завод, 
Београд 

01-377 од 
30.03.2016. 

92-III-I-49/2010 od 
07.07.2010.г. услови 
добијени за потребе 
израде ПП 

Република Србија, Републички сеизмолошки завод, Београд 01-377 од 
30.03.2016. 

02-237/16 дана 
01.04.2016. 

 

II ПЛАНСКИ ДЕО 

Појмовник  
1) Доминантна намена је основна намена зоне. 
2) Компатибилна намена је дефинисана намена 

у складу са основном наменом зоне. 

3) Правило "сличности садржаја" - је посебно 
дозвољена намена у складу са неком од дефиниса-
них, ако није производна активност, и не производи 
негативне утицаје на околину.  

4) Блок – део градског простора оивичен јавним 
саобраћајним површинама; 

5) Грађевинска парцела – грађевинска парцела 
јесте део грађевинског земљишта, са приступом ја-
вној саобраћајној површини, која је изграђена или 
планом предвиђена за изградњу. 

6) Матична парцела је и катастарска парцела у 
традиционалном начину изградње у Шапцу из које су 
издвојене парцеле под објектима и сукорисничка/су-
власничка парцела, преко које се приступа поједина-
чним парцелама. 

6) Угаона грађевинска парцела – грађевинска 
парцела која се налази на углу блока и има приступ 
на најмање две саобраћајне површине регулационе 
ширине минимално 8,0 m. Угаона грађевинска па-
рцела има две предње и две бочне границе парцеле. 

7) Фронт грађевинске парцеле – ширина 
грађевинске парцеле према приступној саобраћајној 
површини. 

8) Бруто развијена грађевинска површина 
(БРГП) – бруто развијена грађевинска површина 
јесте збир површина свих надземних и подземних 
корисних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих 
делова објекта – спољне мере ободних зидова (са 
облогама, парапетима и оградама). У прорачуну по-
ткровље се рачуна као 60% површине испод висине 
од 1,20м од коте пода поткровља, док се остале 
надземне етаже не редукују. Подземне корисне 
етаже се рачунају као 60% површине. Подземне 
гараже и подземне подстанице грејања, котларнице, 
станарске оставе, трафостанице итд, не рачунају се 
у површине корисних етажа. Бруто развијена повр-
шина етаже је површина унутар спољне контуре 
зидова, односно збир површина свих просторија и 
површина под конструктивним деловима зграде. 

9) Индекс изграђености – индекс изграђености 
парцеле јесте однос (количник) бруто развијене 
грађевинске површине изграђеног или планираног 
објекта и укупне површине грађевинске парцеле;  

10) Индекс заузетости – однос габарита 
хоризонталне пројекције изграђеног или планираног 
објекта и укупне површине грађевинске парцеле, 
изражен у процентима; 

11) Висина објекта – висина венца крова код 
објеката са поткровљем или врха ограде код објека-
та са повученим спратом, у равни фасадног платна, 
од коте приступног тротоара. Изражава се у метрима 
дужним. 
Венац крова је пресек кровне равни са равни 

фасадног платна. 
12) Спратност објекта – број спратова, који се 

броје од првог спрата изнад приземља па навише. 
Као спратови не рачунају се приземље, подрум, суте-
рен и поткровље. Број спратова зграде чији су поје-
дини делови различите спратности исказује се 
бројем спратова највишег дела зграде. Изражава се 
описом и бројем надземних етажа, при чему се 
подрум означава као По, сутерен као Су, приземље 
као П, надземне етаже бројем етажа, поткровље као 
Пк, а повучена етажа као Пс. 

13) Приземље – прва етажа у згради изнад 
подрума и сутерена, или изнад нивоа терена (ако 
зграда нема подрум или сутерен) на висини до 1,2 m 
од од коте приступног тротоара. 

14) Спрат – ниво у згради који се налази изнад при-
земља а испод кровне конструкције или поткровља.  

15) Повучени спрат – Повученом етажом се 
сматра фасадно платно последње етаже, односно 
повучено минимално за 1,5 m у нивоу пода од пре-
дње и задње фасаде нижих спратова, максималне 
висине 3,8м од коте пода поткровља до највише 
тачке крова. 

16) Поткровље – ниво у згради који је у целини 
изграђен унутар кровне конструкције зграде, са 
надзиком висине до 1,6 m од коте пода последње 
етаже при чему максимална висина слемена не може 
бити већа од 4,5м од коте пода поткровља. 

17) Мансарда – Мансардни кров није дозвољен.  
18) Ниска спратност – спратност објеката до 

П+1+Пк. 
19) Кота приземља објекта – кота пода приземне 

етаже, дефинисана као удаљење од коте приступног 
тротоара. 

20) Надземна етажа –део објекта изнад повр-
шине терена, чија је кота пода минимално 0,15 m од 
коте приступног тротоара. 

18) Постојећи објекат – објекат који је евиде-
нтиран на ажурној геодетској подлози. 
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19) Доградња објекта – извођење грађевинских 
и других радова којима се изграђује нови простор ван 
постојећег габарита објекта, као и надзиђивање обје-
кта, и са њим чини грађевинску, функционалну или 
техничку целину; 

20) Реконструкција објекта – извођење грађеви-
нских радова на постојећем објекту у габариту и 
волумену објекта, којима се: утиче на стабилност и 
сигурност објекта; мењају конструктивни елементи 
или технолошки процес; мења спољни изглед објекта 
или повећава број функционалних јединица; 

21) Адаптација објекта је извођење грађеви-
нских и других радова на постојећем објекту, којима 
се: врши промена организације простора у објекту, 
врши замена уређаја, постројења, опреме и инстала-
ција истог капацитета, а којима се не утиче на 
стабилност и сигурност објекта, не мењају констру-
ктивни елементи, не мења спољни изглед и не утиче 
на безбедност суседних објеката, саобраћаја, за-
штите од пожара и животне средине.  

22) Санација објекта је извођење грађевинских и 
других радова на постојећем објекту којима се врши 
поправка уређаја, постројења и опреме, односно 
замена конструктивних елемената објекта, којима се 
не мења спољни изглед, не утиче на безбедност 
суседних објеката, саобраћаја и животне средине.  

23) Инвестиционо одржавање је извођење гра-
ђевинско-занатских, односно других радова у зави-
сности од врсте објекта у циљу побољшања услова 
коришћења објекта у току експлоатације.  

24) Слободностојећи објекат – објекат који је 
удаљен од бочних и задње границе грађевинске 
парцеле. 

25) Једнострано узидани објекат – објекат који 
је узидан на једну бочну границу грађевинске па-
рцеле. 

26) Двојни објекат – два објекта узидана на 
заједничку бочну границу парцеле. 

27) Двострано узидани објекат – објекат који је 
узидан на обе бочне границе грађевинске парцеле. 

28) Низ објеката – минимално три објекта узи-
дана на бочне границе парцеле, од којих је средњи 
објекат обавезно узидан на обе бочне границе 
грађевинске парцеле. 

29) Регулациона линија – линија која раздваја 
површине одређене јавне намене од површина друге 
јавне или остале намене. 

30) Формирана регулација – регулација блока, 
која у постојећем стању задовољава стандарде 
минималних профила саобраћајница, који га окру-
жују. 

31) Грађевинска линија – грађевинска линија 
јесте линија на, изнад и испод површине земље до 
које је дозвољено грађење основног габарита обје-
кта. Може бити подземна или надземна грађевинска 
линија. 

32) Унутрашња грађевинска линија (тј. граница 
грађења) је линија до које је дозвољена изградња 
објекта. 

33) Зона изградње је простор предвиђен за 
изградњу објеката унутар дефинисаних грађеви-
нских линија.  

34) Помоћни објекат – нису дозвољени посебни 
помоћни објекти; 

35) Површина јавне намене је површина наме-
њена за уређење јавних површина и изградњу јавних 
објеката, која је важећим планским документом 
одређена за ту намену, у складу са одредбама 
закона. 

36) Зелена површина представља уређен или 
неуређен део отвореног простора града у којем су 
присутни природни елементи (биљке, вода и земљи-
ште) и који заједно са грађевинским елементима, 
опремом и инсталацијама чине физичку, техничко-
технолошку и биотехничку целину. 

37) Систем зелених површина представља 
просторну и функционалну интеграцију различитих 
типова зелених површина у јединствен систем, као и 
интеграцију са изграђеном структуром града, обједи-
њујући еколошку, рекреациону и културно-едукативну 
функцију. 

38) Интегрисана улица је колско-пешачка улица 
са успореним саобраћајним током у којој је улични 
застор такав да цела површина поприма карактер 
пешачке улице. Поред поплочавања, карактер пе-
шачке зоне наглашен је зеленим засадима, затим 
урбаним мобилијаром (клупе, канделабри, корпе за 
отпатке).  

39) Сквер (или плато) је пејзажно уређена зелена 
површина, намењена јавном коришћењу, површине 
мање од 1 hа, одржавана у циљу обезбеђивања 
услова за краткотрајни одмор становника и унапре-
ђење визуелног квалитета окружења. Планска 
структура сквера је креирана уважавањем саобраћа-
јних, функционалних и пејзажно-архитектонско-
композиционих решења. У зависности од форме, 
опремљености и положаја у урбаној матрици плани-
рани су различити типови сквера. 

40) Зелена површина стамбеног блока јесте 
пејзажно уређена зелена површина на нивоу блока, у 
унутрашњим двориштима заокружена „зонама 
изградње“.  

41) Зелени коридор – креиран или природно 
озелењени простор, линијске или тракасте форме, са 
основном функцијом повезивања зелених површина 
у јединствен систем, чиме се обезбеђује и лакши 
приступ истим. У зависности од положаја и степена 
уређености, зелени коридори играју значајну улогу у 
активној и пасивној рекреацији становништва. 
Пружајући могућност кретања врста, зелени коридор 
игра значајну улогу у очувању биодиверзитета града. 
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42) Саобраћајна површина – посебно уређена 
површина за одвијање свих или одређених видова 
саораћаја или мировање. 

II 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА СА 

ОПИСОМ И КРИТЕРИЈУМИМА ПОДЕЛЕ 

(Графички прилог бр. „Планирана намена повр-
шина“ Р 1:500) 

Израдом Плана детаљне регулације „Центар 5“ 
омогућује се:  

- уређење предметних локација у циљу контроли-
саног, планског, одрживог и рационалног коришћења 
простора, а уз поштовање и примену еколошких 
услова и стандарда заштите животне средине; 

- уређење, заштита и унапређење коришћења 
површина јавне намене. 

Предложеним решењем, чува се плански континуи-
тет и зачиње трансформација основног централног 
градског блока 5 ка рационалнијем организовању и 
уређењу простора у складу са потребама социјалног 
и економског развоја града.  

Циљ Плана је остварење урбанистичко-планског 
основа за унапређење и побољшање услова посто-
јећег становања/пословања, повећање процента ја-
вних површина и унапређење стандарда и начина 
уређења и коришћења истих, дефинисање јавних 
намена и капацитета нове изградње, као и опремање 
земљишта потребном саобраћајном и комуналном 
инфраструктуром. 

У обухвату плана препознају се по доминантним 
наменама зоне становања (Блокови „А“, „Б“, „В“ и 
„Г“), зоне образовања („О“) и зоне јавних служби 
(„ЈС“).  

У зони становања малих до средњих густина се 
планирају следеће интервенције на јавним површи-
нама: уређење површина јавне намене: улица и 
тротоара, површина око и испред објеката, обнова и 
уређење зелених површина, и опремање урбаним 
мобилијаром (стазе, клупе, осветљење, обезбеђење 
јавног паркиг простора и др); комунално опремање и 
побољшање хигијенских услова. Постављање привре-
мених објеката на јавним површинама дефинисаће 
се програмом постављања привремених објеката. 
Јавне површине се морају пројектовати и градити 
тако да особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама омогућава несметан приступ, кретање, бора-
вак и рад, а све у складу са важећим Правилником. 

Планом су дефинисане „ зоне изградње“ у ко-
јима се утврђује изградња објеката у прекинутом 
или непрекинутом низу и у тим случајевима није 
потребна сагласност суседа за постављање објекта 
до међе.  

Према хитним потребама противпожарне безбе-
дности кроз ПГР Шабац-Ревизија, дефинисан је већ 
колски саобраћајни приступ (из улице Војводе 
Мишића и улице Масарикова –улице Нова 1 и Нова 
2), Економској школи односно новоизграђеној 
фискултурној сали, а преко истог посредно и безбе-
дносни противпожарни приступ ОШ „Николај Велими-
ровић“. Планом детаљне регулације „Центар 5“ то је 
уважено као решење дефинисано кроз ПГР Шабац-
ревизија, а у обухвату се приказује због ближег 
дефинисања инфраструктурних потреба за плани-
ране капацитете и намене у предметном ПДР.  

Тако се формирао блок зоне становања «А». 

Блок зоне становања (блок «А») налази се на 
углу улица Масарикова и В. Мишића, са дефини-
саном «зоном изградње» објеката становања (и 
пословања) малих до средњих густина (П+1+Пс и 
П+2+Пс). Дефинисане «зоне изградње» заокружују 
планиран слободан унутрашњи простор блока – 
унутрашња дворишта. У блоку је под заштитом објекат 
кућа у улици В Мишића бр. 4 са посебним условима 
датим у поглављу II1.6.1.2. Услови и мере заштите 
непокретних културних добара, објеката вредне 
градске архитектуре и археолошких нала-зишта, а 
према условима из ПГР-ревизија као планског 
документа вишег реда преузима се задата обавезна 
максимална кота висинске регулације осталих обје-
ката на регулацији улице В. Мишића и на регулацији 
улице Масарикова. Ободна регулација блока преу-
зета је из планског документа вишег реда. 

Саобраћајним продором из улице Грмићске (Нова 
3) оформљен је јавни приступ школском комплексу 
ради повећања противпожарне безбедности, јавни 
приступ инфраструктурном објекту трафо станице 
као и приступ катастарским парцелама без директног 
приступа на јавну површину у постојећем стању, и 
отварање директног јавног прилаза објектима стано-
вања у средишту блока, на парцелама оријенти-
саним на улице Масарикова и В. Јовановић. Тиме се 
формирају три блока становања (блокови „Б“, „В“ и 
„Г“) где дефинисане «зоне изградње» заокружују 
планиран слободан унутрашњи простор блокова – 
унутрашња дворишта. 

Блок «Б» заокружен је регулацијом улица Масари-
кова, Грмићска, Нова 3 и школским комплексом. У 
блоку је под заштитом објекат Петровића кућа у 
улици Масарикова бр. 39 са посебним условима 
дати-м у поглављу II1.6.1.2. Услови и мере заштите 
непокретних културних добара, објеката вредне 
градске архитектуре и археолошких налазишта, а 
према условима из ПГР-ревизија као планског 
документа вишег реда преузима се задата обавезна 
максимална кота висинске регулације објеката на 
регулацији улице Масарикова.  
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Карактеристично је још задржавање посебне 
парцеле постојеће зграде вишепородичног ста-
новања, позиционо компоноване у «зону изгра-дње» 
блока.  

Задржава се у оквиру постојећих хоризонталних и 
вертикалних габарита и парцеле, по ранијој замисли 
предвиђена стамбена изградња већих густина у 
отвореном блоку (колективно становање). Због немо-
гућности реализације изведен је само један објекат, 
спратности П+4, на к.п.бр. 5700, са директним јавним 
прилазом из ул. Грмићске, али у постојећем стању 
без колског приступа у дубину парцеле. Предложе-
ним планским решењем приступ је омогућен. Зграда 
се задржава у постојећој регулацији, део парцеле се 
издваја као јавни пешачки пролаз, остатак парцеле 
уредити испред зграде као зелене и цветне повр-
шине а дворишни део за седење и игру мале деце 
(клупе, јама са песком, „тунели“ и сл.). Између јавног 
пешачког пролаза и улице Нова 3, уз улицу 
Грмићска, за две парцеле са индивидуалним слобо-
дностојећим објектима, дефинишу се грађевинске 
линије у случају изградње нових објеката.  

Стамбени објекат је и новији објекат постојеће 
спратности П+2+Пк, на к.п. бр. 5704/1, на углу улица 
Масарикова и Грмићска. Задржава се у оквиру посто-
јећих хоризонталних и вертикалних габарита и 
парцеле. 

Блок «В» заокружен је регулацијом улица 
Грмићска, Владе Јовановића и школским комплексом 
а блок «Г» заокружен је регулацијом улица Владе 
Јовановића, Војводе Мишића, Нова 2, Нова 3 и 
школским комплексом. 

У свим подручјима становања омогућена је 
изградња простора за нестамбене намене које не 
угрожавају буком, вибрацијама, гасовима, обимом 
транспорта и сл. основну намену. Учешће неста-
мбеног у укупно изграђеном простору одређује кара-
ктер намене. Учешће до 20% пословног простора 
одређује стамбену намену, 21-50% стамбено-
пословну, 51-70% пословно-стамбену а преко 71% 
пословну. У свим случајевима се примењују правила 
грађења за стамбене објекте. 

Зона образовање («О») обухвата зону шко-
лског комплекса.  

У зони школског комплекса интерактивно у 
затеченом контексту функционишу али ипак са 
минимално потребном диференцијацијом три школе 
(средња економска школа (ЕШ), основна школа 
«Николај Велимировић» (ОШ) и средња и основна 
музичка школа (МШ). Зона школског комплекса плани-
рана је са проширењем улаза из улице В. Јовановић, 
и прикључењем комплексу к.п.бр. 5631 и к.п.бр. 5635 
ради побољшања прописаних стандарда у смислу 
повећања изграђене и слободне површине по 
ученику.  

У зони су под заштитом објекат економске и обје-
кат музичке школе до улице Масарикова са посебним 
условима датим у поглављу II1.6.1.2. Услови и мере 
заштите непокретних културних добара, објеката 
вредне градске архитектуре и археолошких налази-
шта.  

Зона јавне службе (ЈС), (Национална служба за 
запошљавање) постојећи је објекат на кат. парц. бр. 
5634 и (Статистика) постојећи објекат на кат. парц. 
бр. 5529 и 5530.  

Према условима из ПГР-ревизија као планског 
документа вишег реда преузима се задата обавезна 
максимална кота висинске регулације објеката на 
регулацији улице Масарикова, Владе Јовановића и 
Војводе Мишића и задата постојећа висинска регула-
ција за објекте означене на графичком прилогу 
«План нивелације и регулације». 

II 1.2. ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ 
НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 

(Графички прилог бр. „Планирана намена повр-
шина“ Р 1:500 и графички прилог бр. „План парцела-
ције са поделом на јавно и остало земљиште“ Р 
1:500) 

Грађевинско земљиште у оквиру граница Плана 
подељено је такође по наменама. 

Планиране површине јавних намена су: 

- Јавне саобраћајне површине (Делови Масари-
кове В. Мишића, В. Јовановића и Грмићске, улица 
Нова 1, улица Нова 2 и Интегрисана саобраћајница – 
Нова 3,) 

- Инфраструктурне површине (трафо станице 
(ТС): постојећа ТС „Милева Косовац“ и планиране ТС 
„Н. Велимировић“ и ТС „Центар 5“), 

- Зона објеката државне управе (Национална 
служба за запошљавање и статистика) 

- Образовање (зона школског комплекса). 

Планиране површине осталих намена: 

- становање и стамбено ткиво  

Површине јавних намена су: 

- Саобраћајне површине; 

- Зона школског комплекса;  

- Зона објеката јавних служби;  

- Трафо станице. 

Површине осталих намена су:  

- Зона становања малих/средњих густина; 

- Зона постојећег објекта становања високих 
густина. 

Компатибилне намене дефинисаће се за сваку 
доминантну намену/зону уз правила грађења. 
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Табела: Преглед постојећих и планираних површина по зонама/наменама 

 Зоне Постојећа 
површина 
(м2) 

Планирана 
површина 
(м2) 

Јавне намене  24463 27743 

 Саобраћајне површине 9598 19405 

Трафо станице 62 257 

Зона школског комплекса 
 

ЕШ укупно 
комплекс 

13355 

укупно 
комплекс 

14417 
ОШ 

МШ 

Зона објекта јавних служби 
 

1388 1388 

Остале 
намене 

 
 

33102 31916 

 Зона становања малих/средњих густина 31932 28693 

Зона становања високих густина/постојеће колективно 1002 930 
Укупно у 
обухвату 

 57365 57365 

 

II 1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

II 1.3.1. Cаобраћај  

ПДР „Центар 5“ обухвата простор који је омеђен 
деловима улица: Масарикова, Војводе Мишића, 
Владе Јовановића и улицом Грмићском. Регулационе 
линије и нивелациона решења улица Масарикова, 
Војводе Мишића, Владе Јовановића и улице Грмићска 
у обухвату ПДР-а се у потпуности задржавају.  

Планом генералне регулације "Шабац" - ревизија 
("Сл. лист града Шапца", бр. 18/15 и 23/15), дефини-
сане су саобраћајнице Нова 1 и Нова 2 које деле 
простор блока Центар 5 на блокове 5а, 5б и 5в, а у 
овом Плану приказане су карактеристичним попре-
чним профилима. 

Местимично већ реализована према ПГР-ревизија, 
регулација ових саобраћајница у ПДР се дефинише 
границама катастарских парцела и координатама 
детаљних тачака на местима где регулација није 
катастарски дефинисана. Преко ових саобраћајница 
се остварује колски саобраћајни приступ (из улице 
Војводе Мишића и улице Масарикове) Економској 
школи односно новоизграђеној фискултурној сали, и 
посредно и безбедносни противпожарни приступ ОШ 
„Николај Велимировић“.  

У блоку 5б, ради остварења колског приступа 
постојећој и планираној трафо станици, непосредног 
противпожарног приступа објектима основне школе и 
јавног приступа постојећим и планираним стамбеним 
објектима у средишту блока, чиме се омогућује по-
ступна трансформација начина изградње у блоку, из 
улице Грмићске планирана је интегрисана сао-

браћајница (Нова 3), јавна саобраћајна колско 
пешачка површина са додатним садржајима.  

Колска проходност је инжењерски дефинисана у 
ПДР-у, ради приказа обезбеђеног колског пролаза а 
у завршној обради је интегрални део јавне површине, 
интегрисана саобраћајница са свим осталим садржа-
јима описаним у следећем поглављу. 

Кроз новорегулисани школски комплекс инжење-
рски је дефинисана интерна противпожарна и доставна 
саобраћајница у посебном режиму коришћења (резе-
рвисана проходност по потреби). Кроз школски 
комплекс (преко капија) она има везу са јавном сао-
браћајницом Нова 3, Нова 1 и Нова 2, као и преко 
Ђачког платоа са Масариковом. У коначно изведе-
ном стању она је предвиђена као интегрални део 
партерног уређења школског комплекса. 

Трасе саобраћајних површина су дефинисане у 
простору геодетским координатама осовинских тачака 
и приказане графичким прилогом „План нивелације 
и регулације“. 

Истим графичким прилогом је приказан и ниве-
лациони положај саобраћајница а дефинисан је 
котама нивелете на осовинским тачкама. 

II 1.3.2. Партерно уређење јавних површина, 
јавно зеленило и урбани мобилијар 

Партерно уређење даје се као идејно решење, 
обавезујуће, у смислу потреба за дефинисањем на-
чина функционисања и коришћења делова јавних 
простора у Плану, интегрисања јавних зелених повр-
шина, урбаног мобилијара и осталих садржаја који 
треба да задовоље и помире основне појединачне 
намене и потребе и подигну естетски ниво уређења 
јавних простора у граду. 

Концепт партерног уређења осмишљен је тако да 
је централни део блока, комплекс школа најзна-
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чајнија и најартикулисанија тачка овог простора. У 
оквиру школског комплекса, налазе се три школе, са 
делимично издвојеним сопственим двориштима и 
заједничким простором и садржајима.  

Површине ван школског комплекса, уредити тако 
да са њим чине функционално визуелну целину.  

Све јавне површине морају бити доступне особама 
са инвалидитетом, примењујући упуштене ивичњаке, 
потребну ширину пролаза за колица и безбедне и 
обележене пешачке прелазе и остале заштитне мере 
за ове кориснике. 

Одлагање смећа је потребно обезбедити на со-
пственим парцелама, а контејнери за смеће на јавним 
површинама, треба да буду доступни возилима за 
њихово одношење. 

Све паркинг просторе озеленити високим расти-
њем. Уличне дрвореде поставити где год је то могуће 
имајући у виду подземне инсталације и могућност 
обезбеђивања довољног простора за пролаз 
инвалидних лица у колицима. 

Интегрисана саобраћајница  

Партерно уређење као графичко идејно решење 
за јавну површину интегрисане саобраћајнице фо-
рмирано је геометријским формама, круга и полу 
круга. Различитим величинама кругова, образоване 
су и различите намене површина (зелене и цветне 
површине) унутар истих. Планиране партерне зелене 
површине износе око 95 м2 у овом делу јавне повр-
шине, са формирањем вертикалног зеленила (зеле-
ног зида), на слободним фасадама објекта. Такође, 
планирано је и различито поплочање, (сиво и жути 
бехатон), око обода појединих кругова (обод 0,6м), 
ради што више подизања естетског нивоа уређених 
јавних простора у граду. Урбани мобилијар, клупе 
(материјализација дрво), предвиђа се на позицијама 
око одређених кругова, које су приказане на прилогу 
„Детаљ партерног уређења јавног простора“.  

Коплекс школских дворишта 

Основни модул за идејно решење партерног уре-
ђења за јавну површину школског комплекса јесте 
геометријска форма круга и полу круга, чије диме-
нзије су веома флексибилне и варирају, и који се 
јављају као разлика у поплочању, образоване зелене 
и цветне површине, као урбани елемент у виду клу-
па, чесме, уличних светиљки. Принцип поплочања 
понавља се као и у идејном решењу партерног уре-
ђења интегрисане улице. Сви елементи партерног 
уређења и урбаног мобилијара су репрезентативни, 
стилски и естетски усаглашени међусобно. 

Планиране зелене површине у оквиру школског 
комплекса износе око 1810,7м2. 

У зони дворишта основне школе «Николај 
Велимировић» кругови у поплочању, ослобођени зе-
лених површина, представљају главне путање кретања 
кроз комплекс. Око главног улаза се образује плато, 
слободна површина, за окупљање, дружење и инте-

ракцију ученика пред сам почетак наставе, као и у 
току одмора. Уз само игралиште формирана је мирна 
оаза за седење и одмор ученика, са адекватним 
урбаним мобилијаром (чесме и клупе). Улазак у 
објекат који користе ученици мањих разреда, издваја 
се у црвеним бехатон коцкама, које су постављене 
разиграније у формирању кружних форми. У оквиру 
ове зоне планирано је прошерење и адекватно 
уређење постојећег арборетума, који уз простор 
постојеће летње учионице која има адекватни урбани 
мобилијар (газебо), има научно-образовну функцију, 
и представља збирку аутохтоних и алохтоних врста 
дрвећа и жбуња. Арборетуми су намењени прве-
нствено практичној настави и едукацији деце 
основне школе. 

У зони дворишта економске школе идејно ре-
шење партерног уређења усаглашено је са осталим 
зонама школског комплекса. Посебност уређења 
овог дела, јесу надстешнице које спајају путању кре-
тања од објекта до објекта овог комплекса. Облик 
надстрешнице формиран је спајањем два круга који 
мењају величину и пропрцију у зависности од круга у 
поплочању, висина сваке надстрешнице варира. На 
слободним фасадама објеката планира се верти-
кално зеленило (зелени зид).  

У оквиру зоне дворишта музичке школе (ЗМШ), 
партерно уређење се задржава у постојећем стању 
уз додатак кружних зелених површина обогаћених 
дрвећем. 

Идејно решење поплочавања ђачког платоа и 
урбани мобилијар усаглашени су стилски и естетски, 
са осталим зонама школског комплекса и интегрисане 
улице, што даје један континуални једнообразан 
урбани и зелени коридор. Уређење овог дела садржи 
и огласне паное који су постављени дуж зоне објекта 
јавне службе.  

Зона објеката јавне службе (Национална служба 
за запошљавање и Статистика) 

Објекти јавне службе задржавају се на постојећим 
локацијама и парцелама.  

Национална служба за запошљавање - у скорије 
време урађено поплочавање и озелењавање, задр-
жава постојеће уређење на парцели а статистика на 
углу улица В. Мишића и В. Јовановић - обавезно је 
ван габарита објекта према регулацијама улица 
извести интеграцију са уличним тротоарима-једноо-
бразну обраду. Од габарита објекта према грани-
цама суседних парцела комбиновати минимално 
поплочавање по потреби пролаза и максимално 
могуће зелене површине. 

II 1.3.3. Водовод и канализација  

Водовод 

Постојеће стање  

У улицама око блока Центар 5 изведена је водо-
водна мрежа, и то: 
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- у улици Војводе Мишића, ACCø200 mm;  

- у улици Владе Јовановића, ACCø200 mm; 

- у улици Масариковa, са обе стране коловоза, PE 
ø100 mm и ACCø200 mm; 

- у улици Грмићска, ПЕø200 mm и ACCø250 mm 

Објекти унутар блока прикључени су са мреже у 
наведеним улицама, индиректно преко туђих парцела. 
Трасе старих водоводних прикључака, углавном су 
непознате. 

Планирано стање  

Унутар блока Центар 5, у зони планираних коло-
возних површина, планира се изградња инсталације 
водовода. Планираном интегрисаном улицом (Нова 
3), предвиђа се изградња водоводне мреже В0-В8, 
профила ø100 mm, и укупне дужине 197.20 m. Пла-
нирани водовод повезати са постојећим уличним 
водоводом профила ПЕø200 mm у улици Грмићска, 
као и са постојећом водоводном мрежом унутар 
предметног комплекса, која је даље повезана са 
постојећом у улици Масарикова.  

У зони новопланиране улице Нова 2, предвиђа се 
изградња водоводне инсталације В9-В13, профила 
ø100 mm, и укупне дужине 117.50 m. Планирани 
водовод повезати са постојећим уличним водоводом 
профила ø200 mm у улици Војводе Мишића, као и са 
постојећом водоводном мрежом унутар предметног 
комплекса, која је даље повезана са постојећом у 
улици Масарикова.  

Тачан положај и начин прикључења на планиране 
и постојеће објекте биће дефинисано пројектном 
документацијом, односно Пројектом за грађевинску 
дозволу. Ископ рова мора бити ручни и опрезан, у 
присуству овлашћених лица из јавних комуналних 
предузећа која поседују подземне инсталције и 
инфраструктуре дуж трасе (водовод и канализација, 
подземни ел.ен. каблови, ТТ каблови, гас и прикљу-
чци на набројане инсталације). Ископу рова, мора 
претходити обележавање на терену траса постојећих 
комуналних инсталција од стране РГЗ Службе за 
катастар Шабац, код које је потребно уснимити трасе 
и дубине полагања пре затрпавања ровова. Такође, 
потребно је обратити пажњу и на будуће коридоре 
инсталација. Минимална дубина полагања цевовода 
је 0.80 m. 

У оквиру предметног комплекса, предвиђа се при-
кључак планираних чесми, на постојећу и планирану 
водоводну мрежу, минималног профила Ø25 mm. 
Пројектном документацијом димензионисати прикљу-
чак водовода за јавну чесму, на основу хидрауличког 
прорачуна. 

Траса планираних инсталација водовода, дефини-
сана је у простору геодетским координатама темених 
тачака државне геодетске мреже које су саставни 
део графичког прилога „План водоводне и канализа-
ционе мреже“. 

На планираном водоводу уградити одговарајући 
број противпожарних хидраната минималног профила 
Ø80 mm, у складу са противпожарним прописима.  

Пројектовање и изградњу уличних инсталација 
водовода и прикључака, извести у складу са Техни-
чким условима ЈКП „Водовод-Шабац“ СР-153/16 од 
02.08.2016. године, који су саставни део докуме-
нтације овог плана.  

Канализација 

Постојеће стање  

У улицама око блока Центар 5 изведен је канали-
зациони колектор општег система, и то: 

- у улици Војводе Мишића, Бø800 mm; 

- у улици Владе Јовановића, Бø400-ø600 mm; 

- у улици Масариковој, Бø900-1000mm; 

- у улици Грмићска, PVC ø300 mm. 

Објекти унутар блока прикључени су са мреже у 
наведеним улицама, индиректно преко туђих пар-
цела. Трасе старих канализационих прикључака, 
углавном су непознате. 

Планирано стање  

Унутар блока Центар 5, у зони планираних 
коловозних површина, планира се изградња новог 
канализационог колектора општег система. Плани-
раном интегрисаном улицом (Нова 3), предвиђа се 
изградња канализационог колектора општег система 
К1-К8, профила ø300 mm, минималног пада 0.25%, и 
укупне дужине 164.40 m. Канализациони колектор 
гравитационо евакуише отпадне воде (санитарно-
отпадне и атмосферске воде) ка постојећем канали-
зационом колектору општег система профила ø300 
mm, унутар предметног комплекса, преко постојећег 
ревизионог силаза К1. Постојећа канализациона 
мрежа се даље прикључује на канализацију у улици 
Масарикова.  

У зони новопланиране улице Нова 2, предвиђа се 
изградња канализационог колектора општег система 
К9-К15, профила ø300 mm, минималног пада 0.25%, 
и укупне дужине 165.90 m. Канализациони колектор 
гравитационо евакуише отпадне воде (санитарно-
отпадне и атмосферске воде) ка постојећем канали-
зационом колектору општег система профила ø300 
mm, унутар предметног комплекса, преко постојећег 
ревизионог силаза К9. Постојећа канализациона 
мрежа се даље прикључује на канализацију у улици 
Масарикова.  

Тачан положај и начин прикључења на планиране 
и постојеће објекте биће дефинисано пројектном 
документацијом, односно Пројектом за грађевинску 
дозволу. Ископ рова мора бити ручни и опрезан, у 
присуству овлашћених лица из јавних комуналних 
предузећа која поседују подземне инсталције и 
инфраструктуре дуж трасе (водовод и канализација, 
подземни ел.ен. каблови, ТТ каблови, гас и прикљу-
чци на набројане инсталације). Ископу рова, мора 
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претходити обележавање на терену траса постојећих 
комуналних инсталција од стране РГЗ Службе за 
катастар Шабац, код које је потребно уснимити трасе 
и дубине полагања пре затрпавања ровова. Такође, 
потребно је обратити пажњу и на будуће коридоре 
инсталација.  

Прикључак фекалне канализације за јавну чесму 
предвиђа се на постојећу и планирану канализа-
циону мрежу, унутар предметног комплекса. Пројектном 
документацијом, хидрауличким прорачуном исказати 
потребан пречник канализационог прикључка, с тим 
што пречник цеви не може бити мањи од 160 mm.  

Траса планираних инсталација канализације, 
дефинисана је у простору геодетским координатама 
темених тачака државне геодетске мреже које су 
саставни део графичког прилога „План водоводне и 
канализационе мреже“. 

Пројектовање и изградњу уличних инсталација 
канализације и прикључака, извести у складу са 
Техничким условима ЈКП „Водовод-Шабац“ СР -
153/16 од 02.08.2016. године, који су саставни део 
документације овог плана.  

II 1.3.4. Електроенергетика  

Постојеће стање 

У обухвату ПДРа, у унутрашњости блока, изгра-
ђена је зидана трафо-станица 10/0.4kV „Милева 
Косовац“ са два енергетска трансформатора од 
400kVA и 630kVA. Поред поменуте, обухват је на 
реону трафо-станица у суседним блоковима: 
20/0.4kV „Библиотека“, 20/0.4kV „Војводе Мишића“ и 
10(20)/0.4kV „Таковска“. У простору регулације улице 
Владе Јовановића, у тротоару уз границу обухвата 
ПДРа, изграђени су подземни високонапонски кабло-
вски водови 35kV и 10kV, у тротоару уз обухват у ул. 
Масариковој је подземни високонапонски кабл 10kV, 
а у улици Грмићкој и преко блока до ТС „Милева 
Косовац“ је коридор подземних високнапонских ка-
блова 20kV и 2Ek10kV. Подземни високанпонски 
кабл 20kV је, такође, изграђен у зони тротоара улице 
Масарикове и у обухвату ПДРа, у унутрашњости 
блока као веза између трафо-станица „Библиотека“ и 
„В.Мишића“. 

Објекти јавне намене и објекти колективног 
становања прикључени су на мрежу дистрибутивног 
напона 0.4kV подземним нисконапонским кабловима 
из набројаних трафо-станица. У Масариковој, посло-
вно-стамбени објекти и објекти индивидуалног стано-
вања прикључени су подземним нисконапонским 
кабловима до кабловских прикључних ормана (кутија) а 
највећим уделом са ваздушне НН мреже: са само-
носивих кабловских снопова који су постављени по 
фасадама ојбеката и преко помоћних стубова. У 
улицама Грмићкој и Владе Јовановића изграђена је 
ваздушна нисконапонска мрежа са провидницима 
типа СКС, на бетонским стубовима и канделабе-
рским стубовима јавне расвете. Прикључци објеката 
су ваздушни. 

Положај електроенрегетских објеката предста-
вљен је на графичком прилогу План електро мреже 
(Р 1:500). За један број подземних ел.енергетских 
каблова (20kV, 10kV и нисконапонских) трасе нису 
евидентиране код РГЗ Службе за катастар Шабац и 
на графичком прилогу су нанете орјентационо, на 
основу података о изведеном стању који су приба-
вљени од електродистрибутивног предузећа. 

Генерално, трафо-станица 10/0.4kV je амортизо-
вана у знатном степену и попуњена скоро у потпу-
ности. Не постоје могућности за прикључак нових 
поторошача, а један број постојећих потрошача има 
лоше снабдевање ел.енергијом обзиром на моно-
фазне прикључке. 

Планирано стање 

Решење за доградњу електроенергетске мреже у 
обухвату плана урађено је у складу са планираном 
наменом простора и у складу са условима Електро-
дистрибуције Шабац (бр.8.Л.1.0.0.-207283/2 од 
07.09.2016.год.) који су приложени у документа-
ционом делу елабората. Ради стварања могућности 
за квалитетно напајање ел.енергијом неопходно је 
реализовати следеће активности: 

- Реконструисати трафо-станицу 10/0.4kV 
„M.Kосовац“ на трансформацију 20/0.4kV и до пуног 
капацитета од 2x630kVA, уместо постојећег 
(630+400kVA) уградити два енергетска трансфо-
рматора: 20/0.4kV снаге 630kVА са припадајућом 
опремом (или 2x1000kVA уколико је могуће у посто-
јећем објекту);  

- Изградити трафо-станицу 20/0.4kV „Николаја 
Велимировића“, 2x1000kVA, уз постојећу трафо-
станицу „Милева Косовац“, у зони која је дефинисана 
на графичком прилогу : План електро мреже (Р 
1:500). Објекат трафо-станице је приземни, типски, 
зидани или монтажно бетонски, маскималних диме-
нзија основе 4.9х5.4m. Кота пода објекта ТС треба да 
буде минимално 0.4m изнад коте саобраћајнице. 
Заштиту од напона додира и напона корака реали-
зовати ТН системом заштите, са темељним узе-
мљивачем и мерама изједначавања потенцијала. 
Око објекта ТС, на растојању до 0.8m, пре изградње 
бетонских стаза, урадити заштитно уземљење 
поцинкованом Fe-Zn траком која се укопава на 
дубини од 0.8-1.0m. Елементе уземљивача дефини-
сати Пројектом за добијање грађевинске дозволе, 
којим ће бити дефинисано и радно уземљење трафо-
станице (положај и елементи). Радни уземљивач се 
поставља у зеленој површини. Код ископа темеља 
објекта ТС и рова за уземљивач водити рачуна о 
положају постојећих подземних каблова и коридора 
за друге комуналне инфраструктуре. У том смилсу, 
радове изводити ручно и опрезно; 

- Постојећи високонапонски кабловски вод 20kV 
у улици Грмићкој (деоница ТС 20/0.4kV „Tаковска 
нова“ – ТС 20/0.4kV „Ј.Цвијића – Сет“) расећи, наста-
вити и на ред увести у трафо-станицу 20/0.4kV 
„M.Косовац“ и ТС 20/0.4kV „Н.Велимировића“. Траса 
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кабла је дефинисана положајем постојећег високо-
напонског кабла 20kV и координтама темених тачака 
рова у државном координатном систему на Плану 
електро мреже (Р 1:500); 

- Изградити трафо-станицу 20/0.4kV „ЦЕНТАР 
5“, 2x1000kVA, у ул. Нова 2, у зони изградње која је 
дефинисана графичким прилогом: План електро 
мреже (Р 1:500). . Кота пода објекта ТС треба да буде 
минимално 0.4m изнад коте саобраћајнице. Заштиту 
од напона додира и напона корака реализовати ТН 
системом заштите, са темељним уземљивачем и 
мерама изједначавања потенцијала. Око објекта ТС, 
на растојању до 0.8m, пре изградње бетонских стаза, 
урадити заштитно уземљење поцинкованом Fe-Zn 
траком која се укопава на дубини од 0.8-1.0m. 
Елементе уземљивача дефинисати Пројектом за 
добијање грађевинске дозволе, којим ће бити дефи-
нисано и радно уземљење трафо-станице (положај и 
елементи). Радни уземљивач се поставља у зони 
коловоза и паркинга. Код ископа темеља објекта ТС 
и рова за уземљивач водити рачуна о положају 
постојећих подземних каблова и коридора за друге 
комуналне инфраструктуре. У том смилсу, радове 
изводити ручно и опрезно; 

- Постојећи високонапонски кабловски вод 20kV 
(деоница ТС 20/0.4kV „Библиотека“ – ТС 20/0.4kV 
„В.Мишића“) расећи, наставити и системом „улаз-
излаз“ увести у трафо-станицу 20/0.4kV „ЦЕНТАР 5“. 
Траса кабла је дефинисана положајем постојећег 
високонапонског кабла 20kV и коридором са графи-
чког прилога; 

- Изградити подземnи високонапонски кабло-
вски вод 20kV: ТС 20 ТС 20/0.4kV „Ослобођења“ – ТС 
20/0.4kV „ЦЕНТАР 5“, по засебној урбанистичко-
техничкој документацији, а на делу трасе у обухвату 
ПДРа, по коридору који је дефинисан координатама 
темених тачака осовине кабловског рова у државном 
координатном систему, на графичком прилогу: План 
електро-мреже (Р 1:500). Кабл је попречна, резервна 
веза и служи за подизање општег нивоа поузданости 
функционисања електродистрибутивног система у 
центру града; 

- Изградити расплете подземних нисконапо-
нских каблова: из трафо-станица у обухвату ПДРа, 
из ТС 20/0.4kV „ЦЕНТАР 5“ и из трафо-станица у 
суседним блоковима до планираних објеката и до 
стубова ваздушне нисконапонске мреже у улицама 
Грмићкој и Владе Јовановића. Каблове полагати у 
заједнички кабловски ров са постојећим подземним 
ел.енергетским кабловима 35, 20, 10 и 0.4kV и по 
коридорима који су дефинисани на графичком при-
логу План електро-мреже( Р 1:500). Положај кабло-
вских прикључних ормана на планираним објектима 
и трасе каблова од коридора до ормана нису 
дефинисани ПДРом, већ ће бити дефинисани накна-
дно техничким условима електродистрибутивног пре-
дузећа и Пројектима за добијање грађевинске до-

зволе. При томе треба водити рачуна о положајима 
постојећих и планираних комуналних инсталација и 
прикључака; 

- Ваздушну мрежу ниског напона у улици Маса-
риковој, која је реализована самоносивим кабловским 
снопом 0.4kV, постепено замењивати подземном 
нисконапонском мрежом, при чему је могуће искори-
шћавање постојеће ваздушне мреже до пуног капа-
цитета. Динамику замене и функционална решења 
уклапања заостале ваздушне НН мреже дефинисаће 
електродистрибутивно предузеће техничким условима 
за приикључак објеката; 

- изместити угаони стуб ваздушне нисконапнске 
мреже из зоне саобраћајнице Нова 3, то јест заме-
нити га са два угаона стуба, као на графичком при-
логу. На стубовима реализовати затезање и напајање 
ваздушне мреже 0.4kV; 

- Прикључке нових потрошача реализовати у 
складу са накнадним, појединачним техничким усло-
вима за прикључак електродистрибутивног предузећа. 
У складу са истим, и са важећим прописима, проје-
ктовати и извести електронсталације у објектима. 

Подземни електроенергетски каблови постављају 
се на дно земљаног рова дубине, минимално, 0.8m, 
на слој ситнозрнасте земље или песка дебљине 
0.1m. Изнад каблова, обавезно се постављају пла-
стични штитници и траке за упозорење. Ископ рова 
мора бити ручни и опрезан. Ископу треба да пре-
тходи планирано нивелисање терена и обележавање 
на терену траса постојећих подземних инсталација 
од стране стручне службе РГЗ Службе за катастар – 
Шабац, и у присуству овлашћених лица из предузећа 
која поседују и одржавају комуналне инфраструктуре 
у обувхату плана. У зонама укрштања остварити 
минимално вертикално растојање од 0.3 m. 

У зонама коловоза саобраћајница, каблови се 
провлаче кроз заштитне PE цеви (125-150 mm) које 
се постављају тако да је дубина горње ивице цеви 
минимално 1.0m од пројектоване коте асвалтног 
застора. Поставити и резервне цеви чије слободне 
крајеве цеви заштитити од продора земље и влаге 
гуменим заптивкама. Ров засути шљунком, бетоном 
и асвалт бетоном до задате носивости саобра-
ћајнице; 

У заједничком рову, растојање од нисконапонског 
кабла треба да износи минимално 0.07 m, а од кабла 
35, 20 i 10kV - 0.2 m. 

Пре затрпавања свих ровова, трасе и дубине 
каблова и цеви уснимити код РГЗ Службе за ката-
стар Шабац. 

На сваки стуб нисконапонске мреже (кандела-
берски, угаоно-рештекасти и бетонски) планира се 
постављање светиљке јавне расвете. Taкође, планом 
детаљне регулације је предложен распоред свети-
љки јавне расвете у новопројектованим улицама, на 
прописно уземљеним металним канделаберским 
стубовима висине 8.0m и 4.5-5.0m (за Нову3). Један 
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број светиљки планиран је на постављање на по-
стојећим објектима (на висини од 5.0m.Тип светиљки, 
врста и снага светлосних извора определиће се 
Пројектом за добијање грађевинске дозволе тако да 
се оствари ниво осветљености коловоза са параме-
трима у класи Б1 (А2). Препоручује се натријумова 
високопритисна сијалица снаге 150-250W, или са 
другим извором светла који има исту, или већу, 
вредност коефицијента фотометријске и енергетске 
искористљивости. Напајање расвете планирано је 
подземним електроенергетским кабловским водо-
вима са поља јавне расвете у новопланираним (и 
постојећим) трафо-станицама – до стубова јавне 
расвете и НН мреже. Тип и пресек напојног кабла и 
ваздушног вода јавне расвете биће опредељени 
Пројектом за добијање грађевинске дозволе, у скла-
ду са дозвољеним вредностима падова напона и 
дозвољеним струјним оптеретљивостима каблова.  

Школска дворишта су осветљена светиљкама 
постављеним на металне канделаберске стубове и 
светиљкама на објектима. Препоручује се замена 
светиљки новим са већим вредностима енергетске и 
фотометријске ефикасности, а препоручује се и 
замена ваздушног самоносивог кабла 0.4kV подзе-
мним каблом. Као обавеза остаје редовна контрола 
ефикасности уземљења металних канделаберских 
стубова. 

Осим наведених код пројектовања и изградње 
електроенергегских објеката и других објеката, неопхо-
дно је испоштовати поменуте Услове за прикључење 
на електроенрегетску мрежу Електродистрибуције 
Шабац (бр.8.Л.1.0.0.-207283/2 од 07.09.2016.год.) који 
су приложени у документационом делу. 

У графичком прилогу, на Плану електромреже (Р 
1:500) дате су позиције постојећих и планираних 
електроенергетских објеката. Позиције планираних 
објеката су дефинисане координатама у државном 
координатном систему: темених тачака за кабловске 
ровове, осовина стубова јавне расвете, детаљним 
тачкама за зону изградње зидане трафо-станице и за 
парцелу трафо-станица.  

II 1.3.5. Телекомуникације и кабловски дистри-
бутивни систем 

Постојеће стање 

Oбухват плана је на рену кабловског подручја 
N⁰1 АТЦ „Шабац“. 

У графичком делу елабората, на Плану телекому-
никационе мреже, гасовода и вреловодне мреже (Р 
1:500), дат је положај постојећих телекомуника-
ционих објеката (Тк подземних каблова и извода на 
стубовима и вазушне Тк мреже) са назнаком капа-
цитета. 

Кабловски дистрибутивни систем („СББ“) је изве-
ден ваздушним проводницима, по стубовима ниско-
напонске мреже и по стубовима јавне расвете а 
такође и по фасадама и крововима објеката. 
ТЕЛЕКОМ дистрибуира сигнал кабловске телевизије 

по интернет протоколу. Примарна мрежа је подземна, а 
прикључци објеката су ваздушни или подземним 
кабловима. 

Генерално, приступна мрежа на реону кабловског 
подручја N⁰1 АТЦ „Шабац“ је амортизована и 
незадовољавајућег квалитета и у дужем временском 
периоду се планира њена реконструкција и доградња 
(Ревизијом ПГР Шабац и плановима развоја Пре-
дузећа за телекомуникације) 

Планирано стање 

У обухвату ПДРа планира се реконструкција и 
доградња кабловског подручја N⁰1 АТЦ „Шабац“. 

Планира се изградња нових Тк каблова из теле-
фонске централе Шабац и то : главног Тк кабла кроз 
постојећу Тк кабловску канализацију у улици 
Масариковој, капацитета 600x2x0.4 и главног Тк 
кабла кроз постојећу Тк кабловску канализацију у 
улици Владе Јовановића, капацитета 800x2x0.4 . Тај 
капацитет ће бити довољан за обухват ПДРа, и за 
блок омеђен улицама: Владе Јовановића, Ђукановића 
Сокаком, Масариковом и Грмићком. Положај плани-
раних Тк каблова у простору регулација улица 
дефинисан је ПДРом и ПГРом Шапца – Ревизија. 
Трасе су доминантно кроз Тк кабловску канализацију 
и у рову са постојећим Тк кабловима. Положај при-
кључака објеката и извода није дефинисан ПДРом и 
биће дефинисан техничким условима за прикључак 
телекомуникационог предузећа и Пројектом за доби-
јање грађевинске дозволе. При томе се мора водити 
рачуна о положајима свих подземних комуналних 
инфраструктура и радовима на ископу мора претхо-
дити обележавање на терену истих, од стране РГЗ 
Службе за катастар Шабац и у присуству овлашћених 
лица из јавних комуналних предузећа која поседују и 
одржавају инсталације. 

Могућа је фазна изградња и сукцесивна замена 
деоница постојеће Тк мреже новом, уз одговарајућа 
фунцкионална уклапања. 

У графичком прилогу елабората, на Плану теле-
комуникационе мреже, гасовода и вреловодне мреже 
(Р 1:500), дат је положај планираних коридора за 
изградњу подземних телекомуникационих каблова. 
Положај коридора дефинисан је координатама те-
мених тачака у државном координатном систему и 
положајима постојећих Тк каблова са којима се 
новопланирани каблови постављају у заједнички ров.  

Услови за изградњу подземних Тк каблова иденти-
чни су условима за изградњу подземних ел. 
енергетских каблова, а који су утврђени у поглављу – 
Електроенергетика, планирано стање.  

Саставни део документационог дела елабората 
су Подаци и услови од значаја за израду плана 
детаљне регулације Предузећа за телекомуникације 
„Телеком Србија“ а.д.Београд, ИЈ „Шабац“ (бр.7010-
293571/1 од 22.09.2016.год.). 

Кабловски дистрибутивни систем у наредном 
периоду реализовати као подземни и надземни са 
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повећањем удела подземне мреже и прикључака. 
Проводнике КДСа полагати у ров са телекомуника-
ционим кабловима и градити под истим условима као 
Тк каблове. Све ваздушне КДС проводнике преко 
школских дворишта, осим прикључака за школе, 
изместити или заменити подземним.  

II 1.3.6. Топлификација и гасификација  

Вреловодна мрежа 

Постојеће стање 

У обухвату плана детаљне регулације изграђен је 
даљински систем грејања на конзумном подручју 
градске топлане „Тркалиште“, са вреловодним инста-
лацијама у распону DN32-DN38. На систем су 
прикључене ОШ“Николај Велимировић“ и Музичка 
школа (као један прикључак), Економска школа, 
Завод за запошљавање и осам објеката индивидуа-
лног становања у улици Владе Јовановића. 

У графичком прилогу елабората, на Плану теле-
комуникационе мреже, гасовода и вреловодне мреже 
(Р 1:500), дат је положај вреловодне мреже у 
обухвату ПДРа и у простору регулације суседних 
улица.  

Постојећи капацитет вреловодне мреже у обу-
хвату ПДРа је делом резервисан за изградњу 
планирану Ревизијом ПГРа и постоји могућност за 
прикључак мањег броја нових објеката. 

Планирано стање 

Планира се прикључење објеката на вреловдону 
мрежу на делу обухвата који је у зони сигурне топли-
фикације и делимично у зони условне топлифика-
ције, у складу са условима ЈКП „Топлана Шабац“ 
Одељења гасификације (бр.01-1101/16 од 04.08.2016) и 
Одељења топлификације (бр.01-1101-1-1/16 од 
30.08.2016.) који су приложени у документационом 
делу елабората. За сваки новопланирани објекат 
ЈКП „Топлана Шабац“ дефинисаће могућност и 
услове за прикључак на даљински систем грејања, у 
складу са докуметном „Зоне топлификације и гаси-
фикације града“ на који је сагласност дала Ску-
пштина града Шапца.  

У том смислу ПДРом није дефинисан положај 
вреловодних прикључака већ ће то бити дефинисано 
техничким условима за прикључак ЈКП „Топлана 
Шабац“ и Пројектом за добијање грађевинске дозволе, 
уважавајући положај постојећих подземних инстала-
ција и коридоре планираних подземних инфра-
структура. Општи услови за изградњу вреловода су 
следећи: 

• Поштовати принцип „засебан објекат – засе-
бна топлотна подстаница“; 

• Температурни режим вреловода је 140/75⁰ C; 

• Максимални притисак је 16bar; 

• Користити предизоловане металне цеви сме-
штене у облогу од полиетиленских цеви са изолацијом 

од полиуретанске пене. Профиле цеви и степен изо-
лације дефинисаће ЈКП „Топлана Шабац“ техничким 
условима за прикључак; 

•  Вреловоди да буду подземни. У том смислу 
реконструисати постојећи вреловодни крак ка Музичкој 
школи а који је, од подстанице у ОШ „Н.Велимировић,“ 
реализован ваздушно. Траса подземног вреловода је 
дефинисана на графичком прилогу координатама 
темених тачака рова, а може бити коригована 
Пројектом за добијање грађевинске дозволе; 

• Вреловоде кроз објекте реализовати у складу 
са важећим прописима; 

• У ров за вреловод, полажу се цеви за врелу у 
повратну воду. Ширина рова је: 2 х пречник спољње 
цеви + 45cm. Дубина рова је 0.8-1.0m, бочне ивице 
сећи под нагибом од 10%. Радовима на ископу треба 
да претходи обележавање на терену траса посто-
јећих подземних инсталација од стране РГЗ Службе 
за катастар Шабац, у присуству овлашћених лица из 
јавних комуналних предузећа која поседују и одржа-
вају подземне инсталације дуж трасе. На дно рова се 
поставља слој песка дебљине 0.1m на који се поста-
вљају цеви. Трасу и дубину полагања цеви уснимити 
код поменуте Службе за катастар. По постављању 
цеви ров се засипа песком до висине од 0.1m изнад 
горње ивице цеви, а затим земљом са одговарајућим 
надвишењем због слегања или шљунком, бетоном и 
асвалт-бетоном у зони коловоза саобраћајница. Све 
површине довести у претходно стање; 

• Одзрачивање и одмуљивање реализовати у 
шахтовима. Компензацију издужења цеви решавати 
„L“ и „Z“ компензаторима, и само где нема других 
могућности аксијалним компензаторима; 

• Друге подземне инсталације од вреловода 
поставити на минимално „светло“ растојање од 0.5m, 
а код укрштања 0.3m. 

• Топлотне подстанице (ТПС) сместити у по-
друме или сутрене објеката у засебне просторије 
чије ће минималне димензије дефинисати ЈКП 
„Топлана Шабац“ а морају поседовати: корисну ви-
сину од 2.1m, независан улаз, са металним вратима 
са отвором за вентилацију, природну и вештачку 
вентилацију, вештачко осветљење, прикључак на 
воду и канализацију, итд. 

Положај вреловодне мреже приказан је, на гра-
фичком прилогу: План телекомуникационе мреже, 
гасовода и вреловода (Р 1:500). ЈКП „Топлана-
Шабац“ дефинисаће појединачне техничке услове за 
прикључак објеката, у складу са докуметном „Зоне 
топлификације и гасификације“. Корекције зона то-
плификације могуће су само уз одговарајућу измену 
поменутог документа са процедуром потврђивања од 
стране Градске управе, и уз реконструкцију 
(повећање пречника и капацитета) вреловодног 
крака на деоници од шахта у дворишту Медицинског 
центра до обухвата Плана детаљне регулације. 
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Гасоводна мрежа 

Постојеће стање 

У простору регулације ул. Војводе Мишића изгра-
ђена је дистрибутивна гасоводна мрежа (ДГМ) до 
4bar - полиетиленским цевима ø125mm, а у улицама: 
Масариковој, Грмићкој и Владе Јовановића изгра-
ђена је ДГМ ø63mm. У ул. Новој 1 изграђена је ДГМ 
ø40mm.  

На дистрибутивну гасоводну мрежу до сада је 
прикључено 19 објеката (највише у ул. Владе 
Јовановића). У графичком прилогу елабората, на Плану 
телекомуникационе мреже, гасовода и вреловодне 
мреже (Р 1:500), дат је положај дистрибутивне гасо-
водне мреже у улицама и једног броја постојећих 
прикључака објеката.  

Обзиром да је део блока прикључен на даљински 
систем грејања градске топлане, постојећи капацитет 
гасоводне мреже у обухвату ПДРа задовољава и 
обзиром на планирану намену. 

Планирано стање 

Планира се изградња дистрибутивне гасоводне 
мреже у улици новопројекованој из Грмићке, полие-
тиленским цевима ø63mm, као и прикључак посто-
јећих и планираних објеката, осим у зони сигурне 
топлификације у складу са условима ЈКП „Топлана 
Шабац“ Одељења гасификације (бр.01-1101/16 од 
04.08.2016) и Одељења топлификације (бр.01-1101-
1-1/16 од 30.08.2016.). 

Услови за изградњу дистрибутивне гасоводне 
мреже идентични су условима за изградњу подзе-
мних ел.енергетских каблова, а који су дефинисани у 
поглављу Електроенергетика, планирано стање. 
Положај мреже је дефинисан координатама темених 
тачака рова у државном координатном ситему, на 
графичком прилогу: План телекомуникационе мреже, 
гасовода и вреловода (Р 1:500). Поменуто јавно ко-
мунално предузеће дефинисаће појединачне техничке 
услове за прикључак објеката, у складу са Законом о 
цевоводном транспорту гасовитих и течних угљово-
доника и дистрибуцију гасовитих угљоводоника („Сл. 
гласник РС“,бр.104/2009) као и према Правилнику о 
условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима до 16bar („Сл. гласник 
РС“,бр.86/2015). 

I 1.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА, 
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ 
УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

У складу са Законом, дефинише се минимални 
степен комуналне опремљености грађевинског зе-
мљишта, потребан за издавање локацијске и грађе-
винске дозволе. 

За издавање Локацијских услова и Грађеви-
нске дозволе, инвеститору је неопходно да има 
обезбеђен приступ на површину јавне намене - 

саобраћајницу. Приступ преко службености је могуће 
користити у складу са законским одредбама и у 
случајевима затеченог стања. 

За издавање Употребне дозволе, неопходно је 
обезбедити минимални степен комуналне опре-
мљености: 

За објекте - приступна саобраћајница, електрична 
енергија, водоводна и канализациона мрежа; 

За јавне површине - пре изградње партерних 
површина јавне намене, морају бити постављени сви 
планирани објекти и мреже инфраструктуре.  

II 1.5. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ, САДРЖАЈЕ И 

ОБЈЕКТЕ 

ПДР се дефинишу следеће површине јавне намене:  

- Саобраћајне површине (Део регулације обо-
дних улица, Масарикова, В. Мишића, В. Јовановића и 
Грмићске, улице Нова 1, улица Нова 2 и Нова 3-
Интегрисана улица), 

- Парцеле и објекти трафо станице (ТС), 

- Зона образовања (површине и објекти шко-
лског комплекса) 

- Зона објеката јавне службе (Национална слу-
жба за запошљавање и Статистика) 

Ове површине обухватају следеће катастарске 
парцеле или њихове делове:  

ОПИС ЛОКАЦИЈА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Саобраћајна површина (Део регулације улица 
Нова 1 и Нова 2)  

Регулација блока преузета је из планског 
документа вишег реда, ПГР Шабац-ревизија. По 
линији регулације из делова и целих к.п.бр. 5602/1, 
5609, 5541/2, 5541/3, 5541/4, 5541/5, 5541/1, 5588, 
5590/2, 5589/2, 5593/2, 5594/2, 5598/2, 5597/2, 5610/3, 
5602/2, 5543/1, 5556/1, 5560 и 5575/3, формира се 
регулације улица Нова1 и Нова 2.  

Интегрисана саобраћајница (Нова 3) 

Саобраћајним продором из улице Грмићске (Нова 
3) оформљен је јавни приступ школском комплексу, 
јавни приступ инфраструктурном објекту трафо 
станице као и приступ катастарским парцелама без 
директног приступа на јавну површину у средишту 
блока. Ради наслеђеног постојећег стања изгра-
ђености, поштовања вредности грађевинског фонда 
и постојећег инфраструктурног објекта као и неопхо-
дног планског континуитета није планирана класична 
градска улица. Планирана интегрисана саобраћа-
јница помирила је све неопходне садржаје у таквом 
простору, омогућила неопходан јавни колски прилаз 
трафо станици и парцелама за изградњу, школском 
комплексу противпожарни прилаз, а обезбедила 
комфор пешацима. Уједно обликовно испратила де-
финисане „зоне грађења“.  
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Интегрисана саобраћајница формира се од целих 
или делова к.п.бр. 5684, 5678, 5672, 5652, 5666/1, 
5671/3, 5671/2, 5685, 5686 и 5696.  

Од дела к.п.бр. 5700 формира се јавни пешачки 
пролаз као бржа комуникација према средишту блока 
из улице Грмићска. 

Инфраструктурни објекти - парцеле и објекти 
трафо станице (ТС) 

Према планским потребама планирано је проши-
рење капацитета постојећег објекта трафо станице, 
реконструкција и изградња још једног објекта поред 
као и формирање парцеле за обе трафо станице 
(«Милева Косовац» и «Н. Велимировић»), са присту-
пом из интегрисане саобраћајнице. Парцела се 
формира од делова к.п.бр. 5684 и 5678. Такође, даје 
се локација за изградњу ТС «Центар 5» у улици Нова 
2 (део к.п.бр. 5588). 

Зона образовања (површине и објекти школског 
комплекса)  

У затеченом контексту са неопходном дифере-
нцијацијом функционишу три школске зоне, зона 
економске школе (ЕШ), зона основне школе «Николај 
Велимировић» (ОШ) и зона музичке школе (МШ). 
Зона школског комплекса (к.п.бр. 5633, 5632 и 5642) 
планирана је са проширењем улаза из улице В. 
Јовановић, и то од дела к.п.бр. 5629 и прикључењем 
к.п.бр. 5631 ради доградње главног објекта основне 
школе и к.п.бр. 5635 ради формирања заједничке 
слободне површине „ђачког платоа“ у циљу побо-
љшања прописаних стандарда у смислу повећања 
изграђене и слободне површине по ученику, са обе-
збеђењем планског програма рада основне школе у 
једној смени. 

Зона објеката јавне службе (Национална слу-
жба за запошљавање и Статистика) 

Објекти државне управе задржавају се на посто-
јећим локацијама и парцелама. 

Национална служба за запошљавање у улици 
Масариковој на к.п.бр. 5634 а статистика на углу 
улица В. Мишића и В. Јовановић на к.п.бр. 5529 и 
5530. 

Границе парцела површина јавне намене су 
дефинисане Графичким прилогом „План парцела-
ције са поделом на површине јавне намене и 
површине остале намене“. У оквиру тако дефини-
саних површина, могућа је препарцелација по 
границама школских дворишта уз заједничку сагла-
сност сувласника, без могућности промене статуса 
земљишта (нпр. потреба накнадне изградње трафо 
станице или телефонске централе у оквиру зелене 
површине и сл.). У случају неусаглашености тексту-
алног дела и графичког прилога, примењује се 
графички прилог. 

II 1.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И 
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЗАШТИТЕ 
ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

II 1.6.1. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту приро-
дног и културног наслеђа 

II 1.6.1.1 Услови и мере заштите природних 
добара 

На основу услова добијених од Завода за 
заштиту природе Републике Србије бр. 020-685/3 од 
22.04.2016. (који су саставни део документације 
Плана) на територији коју обухвата плански документ 
нема заштићених подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите, утврђених еколошки зна-
чајних подручја и еколошких коридора од међунаро-
дног значаја еколошке мреже Републике Србије, као 
ни евидентираних природних добара. 

Дати су, даље, услови заштите природе за израду 
Плана и то:  

- услови за уређење и коришћење простора; 

- услови организације садржаја и активности у 
простору и намена површина; 

- услови озелењавања; 

- правила уређења и грађења, 

што је све у максимално могућој мери уграђено у 
услове Плана. 

II 1.6.1.2 Услови и мере заштите непокретних 
културних добара, објеката вредне градске архите-
ктуре и археолошких налазишта 

За потребе Плана су прибављени услови бр. 
181/1 од 25.07.2016.г. од Завода за заштиту споме-
ника културе "Ваљево", али су поштовани и услови 
дати кроз План генералне регулације „Шабац“ – 
ревизија. 

Према наведеним условима Завода за потребе 
израде Плана, у подручју обухвата су: 

- Утврђена непокретна културна добра:  

1. Кућа Драгомира Драже Петровића (Ул. 
Масарикова бр. 39). 

Услови чувања, одржавања и коришћења утврђе-
них непокретних културних добара:  

1. Мере техничке заштите оквирно и у најши-рем 
смислу одређене су самом Одлуком односно 
Решењем о утврђивању. 

2. Власници односно корисници Непокретног 
културног добра (у даљем тексту: НКД) дужни су да 
пре предузимања било које врсте интервенције на 
објекту (инвестиционо одржавање, реконструкција, 
адаптација, санација и ревитализација) да поднесу 
надлежном Заводу за заштиту споменика културе 
Захтев за добијање Решења о предузимању мера 
техничке заштите, као и да исто доставе надлежној 
Урбанистичкој служби како би она издала локацијске 
услове. 
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3. Власници односно корисници Непокретног 
културног добра дужни су да по добијању Решења о 
предузимању мера техничке заштите, од надлежног 
Завода за заштиту споменика културе израде про-
јектну и пратећу техничку документацију у свему 
према датим условима, као и да на исту прибаве 
Решење о сагласности надлежног Завода за заштиту 
споменика културе. 

4. Мере техничке заштите првенствено се издају 
у циљу враћања објекта у аутентично стање.  

5. На објектима где се по процени стручњака 
надлежног Завода могу дозволити одступања од 
аутентичног габарита, као и изворног изгледа, мере 
техничке заштите су таквог карактера да имају за 
циљ да одступања не смеју битно нарушавати ауте-
нтични изглед, као и примену материјала, а не могу у 
погледу габарита и регулационе линије супроста-
вљени општој регулацији. 

6. Утврђена непокретна културна добра имају 
заштићену околину дефинисану самом одлуком. 

- Издавање услова за предузимање мера те-
хничке заштите је у функцији самог НКД; 

- Не сме се дозволити градња нових објеката 
који би заклањали и угрожавали визуру утврђеног 
НКД; 

7. На објектима у заштићеној околини за изда-
вање услова за предузимање мера техничке заштите 
и других радова није основни критеријум задржа-
вање аутентичности, мада је то и даље битан крите-
ријум, али се мере техничке заштите издају кроз 
сагледавње целокупног простора и свих објеката на 
њему. 

8. За заштићени простор обавезно је урбанисти-
чко и комунално решење у сарадњи са надлежним 
заводом за заштиту споменика културе. 

9. Тенде и рекламе се могу поставити уз до-
зволу и по условима надлежне Службе заштите. 

10. У заштићеном простору не дозвољава се по-
стављање надземних и ТТ водова. 

11. Не дозвољава се постављање монтажних 
киоска. 

12. Не дозвољава се постављање контејнера као 
ни депоновање било каквог отпадног материјала. 

13. Паркирање возила се може вршити уз до-
зволу и по условима надлежне Службе заштите. 

14. У просторним целинама постојање и режим 
саобраћаја се регулишу уз дозволу и по условима 
надлежне Службе заштите. 

15. Рушење објеката у заштићеној околини може 
се вршити уз дозволу и по условима надлежне 
Службе заштите. 

- Евидентираних непокретних културних до-
бара нема. 

- Вредни објекти градитељског наслеђа: 

1. Зграда економске-трговачке школе (ул. 
Масарикова бр.29),  

2. Зграда музичке школе (ул. Масарикова бр.33),  

3. Кућа у ул.В. Мишића бр. 10 и  

4. Кућа у ул. В. Мишића бр. 4. 

Наведени, стручно одабрани објекти су културни 
ресурс града Шапца, вредни објекти градске архи-
тектуре који су увршћени у План заштите и ревита-
лизације градитељског наслеђа (посебан раније 
урађен елаборат као информациона и студијска 
основа на којој се заснивају планови, чини обавезни 
прилог планова који се не објављује али се ставља 
на јавни увид). Ови објекти су током свог постојања 
претрпели измене или интервенције због којих не 
задовољавају клритеријуме за утврђивање за НКД. 

Према “Плану заштите и ревитализације градите-
љског наслеђа за потребе израде генералног плана 
Шапца”, за наведене објекте важе посебни услови за 
заштиту културно историјског наслеђа. 

Општи услови за реконструкцију вредних обје-
ката градске архитектуре 

Неопходно је прибавити историјску документацију 
ако постоји и користити је при пројектовању пре 
свега фасаде, 

1. При отварању нових излога и улазних врата 
нови изглед прилагодити логици и ритму првобитне 
фасаде, 

2. Могуће је изводити радове у циљу побољша-
вања санитарно хигијенских услова живота,  

3. У случају да објекат нема историјску докуме-
нтацију, потребно је имати у виду оно што је преостало 
од елемената на фасади: кровни венци, постојећа 
украсна пластика и сл; те елементе применити на 
новој фасади, 

4. Материјализацију прозора и излога ускладити 
са амбијентом. Прозори и излози би пре свега 
требали бити дрвени, али је могуће постављати и 
металне имајући у виду боју (природне боје дрвета, 
сребрна, бронзана, златна и црна), 

5. У оквиру пројектне документације потребно је 
приложити студију боје - материјализацију на објекту 
у којој ће бити наведене могуће комбинације боја и 
материјала на фасади, укључујући и боје столарије, 

6. Објекте који су у влаништву више корисника, 
потребни је јединствено третирати, тј. избећи при-
мере из не давне прошлости да сваки власник свој 
део боји другом бојом. Поред боје треба уједначити и 
типологију столарије (прозора, врата, излога, роле-
тни, кровног покривача), 

7. У случају градње суседних објеката који су у 
контакту са наведеним објектима, неопходно је 
заштитити их од рушења, 

Идејна решења ових објеката треба приложити на 
сагласност комисији за израду планова. 
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Интервенције које је дозвољено радити на 
овим објектима су следеће: 

1. мењање намене објекта у смислу претварања 
стамбеног или помоћног објекта у пословни и слично, 

2. у оквиру постојећих ветрикалних габарита 
дозвољено је стварање новог пословног или стам-
беног простора спуштањем таванице, тј. међуспра-
тне конструкције адаптацијом таванског простора, 

3. отварање кровних прозора (не "баџа"), 

4. постављање реклама и рекламних паноа, 

5. доградња објекта ка дворишном делу, 

6. мењање носеће конструкције у циљу побо-
љшања статичког система, 

7. мењање кровне конструкције и кровног 
покривача у случају да је овај дотрајао и пропао, 

8. побољшање свих врста изолационих сво-
јстава објекта. 

Интервенције које нису дозвољене на овим 
објектима су следеће: 

1) рушење објеката - комплетно, 

2) постављање кровних баџа, 

3) постављање неадекватних прозора и излога. 

Уз одобрења на израду пројекта при интерве-
нцијама за ове објекте, потребно је прибавити са-
гласност општинске комисије за планове или 
надлежне установе.  

Ако се било који од наведених објеката прогласи 
или евидентира као непокретно културно добро, 
неопходно је услове за њега прибављати од стране 
надлежног завода за заштиту споменика. 

У том смислу и у циљу заштите аутентичне 
вредности локалне архитектуре и визуелног иденти-
тета централних градских блокова, Ревизијом ПГР је 
утврђена висинска регулација у обухвату предметног 
плана за улице Масарикова, В. Мишића и В. 
Јовановића, која је кроз овај ПДР уважена. 

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

- Евидентираних археолошких локалитета 
нема. 

Уколико се накнадно открију предузимају се 
следеће мере: 

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

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

2. У случају трајног уништавања или наруша-
вања археолошког локалитета због инвестиционих 

радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку 
инвеститора. 

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

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

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

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

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

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

II 1.6.2. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту животне 
средине 

Израда Стратешке процене утицаја планског 
документа на животну средину није потребна, у 
складу са Одлуком да се не израђује стратешка 
процена утицаја на животну средину за ПДР "Центар 
5" у Шапцу ("Сл лист Града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева" број 18/15), цене-
ћи да се планом примарно утврђују услови за проши-
рење школског комплекса и подизање квалитета 
становања.. 

У складу са Мишљењем Одељења за инспекци-
јске и комунално-стамбене послове градске управе 
града Шапца, бр. 501-4-22/2015-08 од 22.06.2015, 
уколико се у будућности буду реализовали пројекти 
предвиђени Уредбом о утврђивању Листе пројеката 
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на жи-
вотну средину ("Сл. гласник РС", бр. 84/05), за исте је 
неопходно поднети захтев за одлучивање о потреби 
процене утицаја на животну средину, односно захтев 
за давање сагласности на студију о процени утицаја 
на животну средину. Остали пројекти који се буду 
реализовали, а нису предвиђени поменутом Уре-
дбом, не смеју вршити никакве штетне утицаје на 
животну средину. 
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У oквиру зоне пословања се мoгу oдвиjaти дeлa-
тнoсти кoje су у складу са доминантним и компати-
билним наменама које су дефинисане овим планом. 
Сваки инвеститор је у обавези да пре издавања 
локацијских услова поднесе захтев за давање мишље-
ња о потреби подношења захтева за одлучивање о 
потреби процене утицаја на животну средину. 

Правилима уређења и правилима грађења овог 
плана утврђиване су мере за максималну заштиту 
комплекса образовања у односу на негативне ути-
цаје суседних локација и стварању повољних микро-
локацијских услова. 

II 1.6.3. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд пo-
жaрa 

Техничким условима МУП, Сектор за ванредне 
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, 
бр. 217-3221/16-1 од08.04.2016. дефинисано је 
следеће: 

- Саобраћајнице унутар објеката (улазе и 
излазе), као и безбедоносне појасеве између обје-
ката, пројектовати на тај начин да се обезбеди 
несметана евакуација на основу члана 29 и 41 
Закона о зашитити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 
111/09) 

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

- предвидети спољашњу хидрантску мрежу 
цевног развода минимум Ø100 са надземним 
хидрантима или, уколико исти ометају саобраћај, са 
подземним хидрантима, на основу Правилника о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 30/91), 

- Накнадно прибавити услове за пројектовање 
објеката, 

- Предвидети и друге мере заштите од пожара 
предвиђене важећим прописима. 

II 1.6.4. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд eлe-
мeнтaрних нeпoгoдa 

Превентивне мере заштите у смислу сеизми-
чности пoдрaзумeвajу: поштовање степена сеизми-
чности од 70 MKS приликом пројектовања, извођења 
или реконструкције објеката и свих других услова 
дефинисаних геолошким условима. Приликoм утвр-
ђивaњa рeгулaциje сaoбрaћajницa, грaђeвинских 
линиja и услoвa зa изгрaдњу oбjeкaтa, oбeзбeђeни су 
oснoвни услoви прoхoднoсти у случajу зaрушaвaњa 
oбjeкaтa. 

Превентивне мере заштите од ветра подра-
зумевају: грађевинско-техничке мере које треба 
примењивати код изградње објеката у односу на 

дату ружу ветрова; забрана сече зеленог фонда са 
високим растињем и подстицај на пoдизaњу нoвих. 

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

Рeпублички хидрoмeтeoрoлoшки зaвoд из Бeoгрaдa 
није дефинисао услове за израду предметног плана 
у Законом предвиђеном року.  

У склaду сa Хидрoмeтeoрoлoшким услoвимa кoje 
je утврдиo Рeпублички хидрoмeтeoрoлoшки зaвoд из 
Бeoгрaдa, бр. 92-III-1-110 oд 07.07.2010.г., за потребе 
израде Просторног плaна Града Шапца a кojи су 
сaстaвни дeo овог планског документа, услoви oд 
интeрeсa зa зaштиту oд пoплaвa су слeдeћи: 

1. За израду климатолошке подлоге предметног 
подручја потребно је корисити податке са Климато-
лошке станице Шабац, Главне Метеоролошке Станице 
Сремска Митровица и њене подручне мреже кли-
матолошких и падавинских станица. 

2. При изради хидролошких подлога за објекте у 
приобаљу реке Саве користити хидролошке податке 
РХМЗС и техничку документацију објеката за одбр-
ану од поплава. При изради хидролошких подлога за 
пројектовање хидротехничких и других објеката на 
мањим повременим и сталним водотоцима, кори-
стити податке из услова 1 и одговарајуће регионалне 
климатолошке и хидролошке анализе. 

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

4. При изради геотехничких и хидрогеолошких 
подлога користити податке са хидролошких станица 
подземних вода –пијезометра из националне мреже 
хидролошких станица подземних вода у надлежности 
РХМЗ Србије метеоролошке податке из услова 1, као 
и хидролошке податке из услова 2. 

5. Приликом пројектовања и извођења било 
каквих радова у близини постојећих пијезометара, а 
који могу да онемогуће прилаз или оштете пије-
зометре, неопходно је прибавити мишљење овог 
Завода. 

II 1.6.5. Урбaнистичкe мeрe зa цивилну зaштиту 
људи и дoбaрa 

Oснoвнa мeрa цивилнe зaштитe кoja сe мoрa 
плaнирaти у плaну jeстe мeрa склaњaњa запослених 
и ученика. Препоручује се изградња заклона на 
локацијама који могу послужити сврси склањања 
корисника простора у условима ратне угрожености. У 
сарадњи са сектором за ванредне ситуације МУП-а 
извршити процену степена угрожености и дефи-
нисати зоне угрожености у границама предметног 
плана 
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II 1.7. УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И 
ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ 
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СКЛАДУ СА 

СТАНДАРДОМ ПРИСТУПАЧНОСТИ 

Приликом пројектовања и изградње површине 
јавне намене и објекта који је је у јавној употреби, 
неопходно је применити одредбе Правилника о 
техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци 
и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/15) као и 
Закона о спречавању дискриминације особа са инва-
лидитетом србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/06). 

Приликом реконстуркције постојећих објеката 
јавне намене водити посебну пажњу о приступачно-
сти објеката корисницима са посебним потребама. 

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

У складу са "Планом заштите и ревитализације 
градитељског наслеђа за потребе израде ПГР који је 
израдио Завод за заштиту споменика културе 
"Ваљево", на подручју обухвата, нема објеката за 
које је потребно радити конзерваторске услове. 

II 1.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
ИЗГРАДЊЕ 

Објекти у зависности од врсте и намене морају 
бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржа-
вани на начин на који се обезбеђују прописана 
енергетска својства која су утврђена Правилником о 
енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", 
бр. 61/11). 

Осим примене грађевинских материјала који 
испуњавају захтеве енергетске ефикасности, на обје-
ктима високоградње у обухвату плана (осим на 
објектима вредне градске архитектуре), дозвољено 
је постављање уређаја и апарата који омогућавају 
коришћење обновљивих извора енергије. На равним 
крововима се дозвољава постављање "зелених 
кровова".  

II 1.12. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

Изградња објеката на парцелама се може вршити 
фазно, у складу са захтевима и потребама инве-
ститора. 

II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

Правила грађења су дефинисана као општа и 
посебна правила према дефинисаним зонама. Пра-
вила грађења служе за регулисање изградње обје-
ката и површина у оквиру границе ПДР.  

II 2.1. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕ-
ВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ, КАО И МИНИМАЛНУ И 
МАКСИМАЛНУ ПОВРШИНУ ГРАЂЕВИНСКЕ 

ПАРЦЕЛЕ  

Правила парцелације заснована су на принципу 
поштовања постојећих парцела, изузевши места где 
је утврђен јавни интерес (саобраћајнице, инфрастру-
ктура и друго земљиште јавне намене). 

Грађевинска парцела најмањи је део простора 
обухваћеног планом који задовољава услове за изгр-
адњу прописане планом и који је намењен за гра-
ђење. Она се дефинише регулационом линијом ка 
јавној површини и разделним границама грађевинске 
парцеле ка суседним парцелама. 

Положај, величина и облик грађевинских парцела 
одређени су према намени земљишта, типу и начину 
изградње објеката, уз поштовање правила градње из 
овог плана. 

Свака грађевинска парцела треба да има обе-
збеђен приступ са јавне саобраћајне површине и 
планирани прикључак на инфраструктурну мрежу. 

Задржавају се постојеће катастарске парцеле на 
којима се може градити у складу са правилима из 
овог плана и овим планом постају грађевинске.  

Овим планом формирају се нове грађевинске 
парцеле где је то потребно због спровођења јавног 
интереса (нове саобраћајнице, проширење школског 
комплекса, или слично). 

Предметним планом утврђују се све парцеле 
јавне намене. 

Услови за формирање парцеле дају се по зо-
нама/наменама у правилима грађења. 

II 2.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

Правила дефинисана овим поглављем су оба-
везујућа правила која се користе приликом дефи-
нисања посебних правила уређења и правила 
грађења.  

Правилима парцелације/препарцелације може 
бити условљено или допуштено формирање грађе-
винских парцела.  

001. Доминантна намена површина је дефини-
сана на графичком прилогу, по карактеристичним 
урбанистичким зонама и на појединим местима - по 
парцелама. Правилима грађења за зону дефинишу 
се правила грађења за доминантну намену. Прави-
лима грађења за појединачну зону, уз доминантне 
намене дефинисане су и компатибилне намене 
(постојеће и планиране). 

002.Одабир делатности мора бити такав да 
саобраћајне, или било које друге потребе које 
проистичу из појединачне делатности, не ремете 
основне функције зоне у којој се налазе, као и ближег 
и ширег суседства. Посебну пажњу треба посветити 
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код одабира делатности, ради уређења појединачних 
локација са аспекта визуелног ефекта на околину. 
Правила грађења и уређења која се односе на зону 
доминантне намене у потпуности се односе и на 
компатибилну намену.  

003. Правило "сличности садржаја"  са неком 
од дефинисаних примењиваће се у случају да је нека 
од намена изостављена.  

004. Услови за изградњу утврђују се на нивоу 
зоне.  

005. За све стамбене објекте морају се поштовати 
правила и показатељи који се утврђују овим пла-
ном. По правилу се задржава постојећа парцелација, 
односно у складу са условима за парцелацију/пре-
парцелацију, дозвољава се промена и формирање 
нових парцела. Као правила, утврђују се: минимална 
површина парцеле и висина објекта, а као пока-
затељи: индекс изграђености (Ии) или индекс 
заузетости (Из). Критеријуми (правила и показатељи) 
примењују се кумулативно, уз поштовање свих 
корективних фактора равноправно са правилима и 
показатељима. 

006. Корективни фактори основних показатеља 
јесу услови за паркирање, услови за обезбеђење 
минималних незастртих зелених површина и услови 
за обезбеђење структуре и површине станова у 
зонама становања.  

Број места за паркирање служи као корективни 
фактор за број и структуру стамбених и пословних 
јединица, односно врсту пословног простора. Парки-
рање и гаражирање путничких возила и возила за 
обављање делатности обезбеђује се, по правилу, на 
парцели, изван површина јавне намене (осим када је 
то дефинисано овим планом.  

Корективни фактор јесте и обавезност форми-
рања незастртих зелених површина у проценту који 
је дефинисан за зону.  

Вертикални зелени вртови и кровно зеленило 
могу обавезно учешће незастртих зелених површина 
умањити до 5% од условљене (условљена површина 
х 0,95). Формирање дрвореда на парцели може 
обавезно учешће незастртих зелених површина 
умањити до 5% од условљене (условљена површина 
х 0,95).  

За зоне становања, одређује се структура и повр-
шина станова: стaнoви дo 40m2 брутo (35 m2 нето), 
нe мoгу чинити вишe oд 30% укупног броја станова у 
објекту а свaки стaн мoрa имaти oстaву у oквиру 
oбjeктa (бeз oбзирa дa ли пoстojи oстaвa у сaмoм 
стaну). 

007. Критеријуми се примењују на нивоу хомо-
гене целине коју представљају дефинисане зоне. 
Критеријуми се примењују и на парцели, унутар 
огдоварајуће зоне, уз могућност да се посебним пра-
вилима утврде делимичне корекције (изузетци). Сва 
одступања морају бити у складу са правилима струке, 

позитивним законским прописима, јавним и општим 
интересом и у оквиру минималних и максималних 
параметара и других услова дефинисаних Планом. 

008. Грађевинске линије које одређују положај 
планираног објекта на парцели дефинишу се тако да 
омогућују функционисање објекта на парцели и не-
сметано постављање инфраструктуре, а да не угрозе 
функционисање и статичку стабилност објеката на 
суседним парцелама.  

Грађевинске линије дефинишу максималне гра-
нице градње објекта, а габарит објекта може бити и 
мањи у односу на зону изградње дефинисану гра-
ђевинским линијама.  

Грађевинске линије објеката према јавним сао-
браћајним површинама приказане су у графичком 
прилогу "План саобраћаја, регулације и нивелације, 
и оне су обавезујуће.  

Грађевинске линије постојећих објеката који се 
задржавају:  

На објекту или делу објекта у зони грађења дефи-
нисаној грађевинском линијом, могуће су све инте-
рвенције на постојећем објекту (доградња, назиђивање 
и др.), уз поштовање правила грађења утврђених 
овим планом. У случају замене објекта или реко-
нструкције већег обима, објекат се мора градити 
према правилима за нове објекте.  

Постојећи објекти или делови објеката, који не 
спадају у објекте јавне намене, а који се налазе у 
оквиру планираних површина јавне намене (улице, 
паркови, комунални објекти и др.), морају се укло-
нити. 

Ако нису поменуте овим планом, унутрашње гра-
ђевинске линије према суседима се дефинишу у 
складу са Правилником о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник 
РС", бр, 22/15).  

Елементи конструкције у оквиру сопствене пар-
целе 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. 

009. Спратност објеката се дефинише бројем 
надземних етажа за појединачне зоне, у складу са 
дефиницијом из појмовника. 

Ревизијом ПГР је условљено поштовање виси-
нске регулације у циљу заштите културно историјског 
наслеђа, идентитета градског центра и естетских 
вредности до улица Масарикова, В. Мишића и В. 
Јовановића, где је усклађена висина и други еле-
менти објеката са задатим критеријумима. 

Ван тога, овим Планом се дефинишу одредбе за 
изградњу надземних етажа. Мaксимaлнa кoтa слe-
мeнa поткровља нe мoжe бити вeћa oд 4,5 m oд кoтe 
пoдa пoдкрoвљa.  
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Сви планирани објекти са косим кровом који 
излазе на исту регулациону линију, треба да имају 
исти нагиб крова 33°. 

Нaдкривaњe пoвучeнoг спрaтa рeшaвa сe кao рa-
вaн крoв или плитaк кoси крoв, мaксимaлнoг нaгибa 
дo 150, бeз кoриснe пoвршинe. Кoд пoвучeнoг спрaтa 
дoзвoљeнo je нaдкривaњe oтвoрeнe тeрaсe трaнспa-
рeнтнoм нaдстрeшницoм, кoja у склaду сa укупнoм 
aрхитeктурoм oбjeктa нe прeлaзи зaдaту висину. 
Искључуje сe свaкa мoгућнoст нaкнaднoг зaтвaрaњa 
нaткривeнe тeрaсe зaдњe eтaжe.  

Ниje дoзвoљeнa примeнa нa jeднoм oбjeкту и 
пoдкрoвљa и пoвучeнoг спрaтa. Максималне коте 
слемена за надземне етаже су: +11,70 за три надзе-
мне етаже; +14,70 за четири надземне етаже.  

Овим планом се задржава постојећа спретност 
легално изграђених објеката чија је спратност већа 
од планом дефинисане. 

010. Висинска регулација је обавезан крите-
ријум и представља корективни фактор максимално 
дефинисане спратности у улицама: Масарикова, 
Војводе Мишића, Владе Јовановића. 

Висинска регулација је обавезујућа. Одступања 
од дефинисаних висинских кота су дозвољена макси-
мално до 20cm.  

Објекти који су утврђени као непокретно културно 
добро, као и вредни објекти градске архитектуре 
проглашени од стране надлежног Завода за заштиту 
споменика културе из Ваљева, и објекти који се овим 
планом штите, задржавају постојећу висинску 
регулацију.  

011. Међуспратно спољно (отворено) степе-
ниште није дозвољено сем ако се не ради о 
степеништу које је предвиђено противпожарним 
елаборатом и служи за евакуацију. 

012. 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 
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. 

013. 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. Ниje дoзвoљeнo 

пoстaвљaти рустичнe oгрaдe нa лођама и бaлкoнимa. 
Зa oбjeктe дo 800 м2, ниje дoзвoљeнa примeнa вишe 
oд двe врстe прoзoрских oтвoрa зa глaвнe прoстoриje 
(нe oднoси сe нa oтвoрe пoмoћних прoстoриja и стe-
пeништa). Прoзoри и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу 
бити усклaђeни пo типу и мoдулaрнoj ширини. 
Прoзoре сa висoким пaрaпeтoм oриjeнтисaти нa 
двoришнe фaсaдe, a кoд стaнoвa кojи су jeднoстрaнo 
oриjeнтисaни, прoзoри сa висoким пaрaпeтoм мoрajу 
имaти мaску нa фaсaди. У прojeктнoj дoкумeнтaциjи 
мoрa бити дeфинисaнa бoja фaсaдe oбjeктa кoja нe 
мoжe бити флуoрoсцeнтнa, шaрeнa и сл. Препусти 
над јавним површинама могу бити максимално до 1/4 
ширине тротоара али не шире од 60 цм. Одвођење 
атмосферских вода није дозвољено преко суседних 
парцела. 

014. Интервенције на постојећим објектима:  

Није дозвољено повећање броја станова прили-
ком надзиђивања објеката ако се на сопственој 
парцели не могу обезбедити услови за паркирање и 
формирање зелених површина.  

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. 

Није дозвољено затварање постојећих пасажа и 
пролаза у унутрашњост блокова и исти се задржавају 
у интересу становника блока (проветреност блокова, 
паркирање, пешачки приступи и сл.). 

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

Дограђени део објекта не сме да представља 
сметњу у функционисању постојећег дела објекта, 
као и објеката на суседним парцелама. Код објеката 
у низу, дограђени део не сме да пређе ширину 
калкана суседних објеката на месту споја. 

Доградњом новог дела зграде не сме се угрозити 
статичка стабилност постојећег и објеката на сусе-
дним 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. Изузе-
так од овог правила се може одобрити само у случају 
потребе обезбеђења рампе за приступ хендике-
пираним лицима. Ове рампе могу бити постављена и 
у зонама између регулационе и грађевинске линије 
уколико у објекту живе или раде лица са посебним 
потребама. 

Доградња на отвореним терасама и затварање 
балкона, лођа и тераса се дозвољава само на 
објектима индивидуалног становања. Дограђивањем 
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се не сме нарушити однос према суседним објектима, 
тј. према правилима о минималним растојањима 
објеката и општим правилима о градњи. У објектима 
вишепородичног становања ове интервенције нису 
дозвољене осим ако се изврши јединствено затва-
рање у складу са постојећим елементима зграде. 

Постојећи дворишни објекти становања и по-
словања иза унутрашње грађевинске линије (тј. 
границе грађења) , ван „зоне градње“ се не могу 
дограђивати, а до привођења намени простора на 
објекту се могу изводити следећи радови: инвести-
ционо и текуће одржавање, санације, адаптације и 
реконструкције у постојећим габаритима у циљу 
одржавања грађевинске стабилности. 

За објекте који су предвиђени за рушење у 
циљу реализације јавног интереса, дозвољена је 

само адаптација и санација у постојећим габаритима. 
Изузетно, на к.п.бр. 5635 КО Шабац, где је планиран 
ђачки плато, до привођења земљишта намени мо-
гућа је реконструкција, санација и адаптација посто-
јећих објеката у постојећим габаритима. 
Дозвољава се адаптација и санација целог по-

стојећег објекта на к.п.бр. 5681на регулацији 
Масарикове улице до изградње новог објекта према 
условима плана. 
Услови који су наведени у овом поглављу се не 

односе на објекте који су у статусу непокретних 
културних добара. За њихову реконструкцију и реви-
тализацију услове утврђује надлежни завод за 
заштиту споменика културе. 

015. Паркирање: Обавезно је поштовање следе-
ћих норматива: 

Табела: Нормативи за обезбеђење паркинг простора за нове објекте 

Нaмeнa  Брoj пaркинг мeстa** Јeдиницa 

Стaнoвaњe  1 пм стaн 
Бaнкe, здравствена, пословна, 
образовна или административна 
установа 

1 пм 200 м2 корисног простора 

Трговина на мало 1 пм 200 m2 корисног простора 
Пoштe 1 пм 150 m2 корисног простора 
Рeстoрaни и кaфaнe 1 пм 20 столица 
Хoтeл (прeмa кaтeгoриjи) 1 пм до 10 крeвeтa 
Бискoп, дoм културe 1 пм 30 сeдиштa 

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

**Напомена: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења паркинг места, примењује се 
матаматичко правило заокруживања, до 0,5 на мањи број а од 0.51 на већи број. 

Хотели, ресторани и други угоститељски и 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 права да паркирање унутар обје-
кта реши преко косих рампи у складу са техничким 
нормативима. Паркирање унутар објекта се може 
решити преко механичких и хидрауличких система за 
паркирање (ауто лифтови, клацкалице и др.) у 
складу са нормативима и атестима произвођача.  

Свако треће паркинг место у оквиру површине 
јавне намене мора бити озелењено (формиран 
дрворед). Формирањем дрвореда на паркингу унутар 
сопствене парцеле, инвеститор може да коригује 
обавезну зелену површину до -5% (планирана повр-
шина х 0,95). У супротном, нису дозвољена одсту-
пања од дефинисане зелене површине. Озеленити 
паркинг просторе високим лишћарима широких 

крошњи без плодова који могу да угрозе пролазнике 
или јавну површину и аутомобиле (избегавати врсте 
које имају велике и тврде плодове, плодове који би 
запрљали простор. Предлог је да се озелени свако 
друго или треће место. Код врста које имају коренов 
систем који би могао да денивелише саму паркинг 
подлогу, приликом садње поставити прстенове који 
би усмерили корен у жељеном правцу.  

016. Заштита простора и заштитне зоне: На 
простору који је обухваћен Планом дефинисане су 
заштитне зоне инфраструктуре и инсталација, 
културних добара, археолошких локалитета и друге 
у оквиру којих је изградња ограничена или забра-
њена, односно ови објекти представљају огранича-
вајући фактор за изградњу. Ове заштитне зоне су 
прецизно дефинисане у текстуалном делу Плана, као 
и у условима надлежних предузећа у документацији 
Плана, и у графичком прилогу „Планирана намена 
површина“.Све заштитне зоне и услови дефинисани 
овим Планом се морају поштовати:  

• Зоне заштите непокретних културних добара: 
Услови су дефинисани поглављем Заштита култу-
рних добара и одговарајућим правним актима 
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• Заштита културно-историјског наслеђа је 
приоритет, 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 исто-
ријска добра утврђује надлежни завод 

• Објекти вредног архитектонског наслеђа се 
чувају и штите. Обавеза инвеститора и локалне са-
моуправе је да очувају градитељско наслеђе. У том 
циљу, је утврђена висинска регулација која има за 
циљ заштиту како појединачних објеката, тако и 
улица са традиционалним градским идентитетом.  

• У режиму заштите су и два инфраструктурна 
коридора предвиђена из улице В. Јовановић, према 
школском комплексу преко к.п.бр.5666/1 и други 
према трафо станици преко к.п.бр.5686. 

017. Приликом разраде планске документације 
као оријентир треба да служи графички прилог: Ори-
јентациони приказ предвиђене физичке структуре – 
3Д прикази.  

018. Дата је могућност фазне изградње по једи-
нственим урбанистичким условима по парцели. 

II 2.3. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

ПРАВИЛА ПО ПОЈЕДИНИМ ЗОНАМА ИЗГРА-ДЊЕ 

СТАНОВАЊЕ 

(Стамбени блок „Б“) ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ (ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКАТ) 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa Доминантна намена становање, компатибилне намене су пословање, трговина, 
угоститељство, занатство и услуге, здравство, дечија заштита, образовање и култура. 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Задржава се постојећи објекат вишепородичног становања на к.п.бр. 5700, 
спратности П+4.  

Пoдзeмнe eтaжe У постојећим габаритима. 

Индeкс 
зaузeтoсти  

Постојећи  

Индeкс 
изгрaђeнoсти 

Постојећи  

Грaђeвинскe 
линиje 

Максималне грађевинске линије постојеће. 

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Постојећа 

Спрaтнoст  постојећа спратност П+4  

Мaксимaлни брoj 
стaмбeних 
jeдиницa 

Постојећи; није дозвољено увећавати број стамбених јединица. 

Паркирање На другом месту. 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa расположивим слободним 
површинама, или се у оквиру поплочања формира дрворед.  

Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру корисника/инвeститoрa. 
Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa 
угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.  

Парцеле не морају бити ограђене. Дозвољена је ограда на регулацији, ширином на 
штету сопствене парцеле. Ограда може бити до максималне висине од 1,60 м, при чему 
је обавезно транспарентна минимално у висини 1,10 м. Капије се обавезно отварају ка 
сопственој парцели. 

Све ограде према суседима, могу бити до максималне висине од 1,60 м, ширином на 
сопственој парцели, или уз сагласност суседа по граници парцеле, обавезно транспа-
рентне минимално у висини 1,10 м.  

Обавезно је одредити место за контејнер у оквиру парцеле. 

Интeрвeнциje нa 
пoстojeћим 
oбjeктимa 

Дозвољава се реконструкција, адаптација и промена намене у оквиру дозвољених 
компатибилних намена, санација, инвестиционо и текуће одржавање у постојећим 
хоризонталним и вертикалним габаритима. 
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Изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Није дозвољена изградња других објеката на парцели.  

Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви». У овој зони су забрањене и делатности одлагања и 
третмана отпада (рециклажа). Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или 
ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким 
елаборатима (трговина алкохолним пићима, коцкарнице и сл. објекти у близини школа). 

 

(стамбени блок 

„А“, „ Б“, „ В“ и „Г“) 
ЗОНА СТАНОВАЊА МАЛИХ ДО СРЕДЊИХ ГУСТИНА 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: становање и пoслoвaњe. Зa нoвe oбjeктe се пре-
поручује фoрмирaњe пoслoвнoг прoстoрa у призeмљимa oбjeкaтa.  

Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти кaдa сe рaди o наведени дeлaтнoстимa и 
прoмeнa пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe кoje су дeфинисaнe као компатибилне намене: 
пословање, спорт и рекреација, трговина, угоститељство, занатство и услуге, здравство, 
дечија заштита, образовање, култура. 

Број објеката на 
парцели 

и типологија  

објеката 

Ако парцела излази према две наспрамне улице, дозвољена је изградња два објекта 
до максимално дефинисаних параметара за парцелу и у оквиру датих граница грађења.  

Нови објекти у непрекинутом или прекинутом низу, (у границама грађења коју 
формирају грађевинска и границе катастарских парцела) према графичком приказу, могу 
бити и облика „L“или „П“, и атријумски (Посебан прилог Шематски приказ типологије 
објеката).  

Сви нови објекти у низу „од међе до међе“ (који нису типа „објекат парцела“) морају 
имати пасаж за пролаз у дубину парцеле (блока) минималне ширине 3,5м и висине 
3,85м. 

Није потребна сагласност суседа за градњу на међи. 

Услови за 
формирање 
грађевинске 
парцеле 

Парцеле које чине остало грађевинско земљиште: 

 - могу остати у својим катастарским границама, осим делова који се изузимају за 
јавне површине;  

 - у случају поделе парцела, обавезна је подела сразмерно капацитетима постојећих 
или планираних објеката на њима и уз максимално поштовање сукорисничких делова;  

Правила парцелације су обавезујућа уз услов да се поштује минимална површина 
парцеле и прилаза парцелама.  

Парцеле заштићених објеката задржавају се у постојећем стању. 

Површина парцела на којима се налазе објекти, условљена је парцелама јавних 
површина које их окружују. 

Минимална дефинисана површина парцеле, уколико се врши препарцелација, је 
3,0a а оптимална 5,0а. 

Постојећи објекти-парцеле, чија је површина мања од минимално дефинисане, 
задржавају се по катастарском стању као грађевинске ако се својом позицијом уклапају у 
„зону изградње“ и ако имају обезбеђен мин 2,5м прилаз/пролаз. 

Дозвољава се могућност обједињавања оваквих парцела.  

Ширина сукорисничке парцеле која се користи за пролаз и прилаз парцелама обје-
ктима, мора се за нове објекте оставити мин. 3,5м.  

Приступи 
парцелама 

У условима постојеће изграђености на којима су парцеле сувласничке са традицио-
налном изградњом у низу по дубини парцеле мин. 2,5m. 

За изградњу нових објеката: Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ 
нa пoвршину јавне намене или прeкo сукoрисничкe пoвршинe, минимaлнe ширинe 3,5m, 
сeм aкo тo ниje услoвљeнo другим прoписимa. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoри-
стити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг 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.  

При изради техничке документације, потребно је прибавити про-
јекат заштите објеката на суседним парцелама, 

Индeкс 
зaузeтoсти  

• Максимално према дефинисаним зонама изградње: за ста-
мбени блок „А“ 71%, за стамбени блок „Б“ 55%, за стамбени блок „В“ 
63% и за стамбени блок „Г“ 48%, што је у просеку за зону становања 
максимално 59%.  

• У постојећем стању у заједничким двориштима (у блоку „А“ 
парцеле до ул. В. Мишић и до улице Нова 1 са изградњом објеката у 
низу и на к.п. бр. 5556/1 и 5556/2), уз обезбеђену сувласничку повр-
шину минималне ширине 2,5m, и уз извршену парцелацију у складу са 
власништвом, дозољени Из и до 100%. (Објекти се граде у оквиру 
граница грађења, тј. грађевинских линија приказаних на графичком 
прилогу „План Нивелације и Регулације“). 

Индeкс 
изгрaђeнoсти 

• Максимално 2,5 на нивоу стамбеног блока.  

Грaђeвинскe 
линиje 

Грађевинске линије су дефинисане графичким прилогом »План 
Нивелације и Регулације« и према јавним саобраћајним површинама 
су обавезујуће. Остале грађевинске линије представљају максималну 
границу грађења. 

Грађевинске линије, уколико се не покллапају са регулационом 
линијом, или постојећом грађевинском линијом постојећег објекта, 
дефинисане су на плану „Нивелације и регулације“ растојањем од 
регулационе линије или координатама преломних тачака.  

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Грађевинске линије у односу на саобраћајнице су дефинисане гра-
фичким прилогом »План Нивелације и Регулације« 

За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија у 
стану (гардеробе, кухиње, санитарни чворови и сл.) или заједничког 
степеништа у објекту (или стечено право отвора на међи) дозвољава 
се формирање светларника. На новој згради обавезно је пресликати 
положај и димензије светларника постојеће суседне зграде (не 
дозвољава се отварање прозора или вентилационих канала на све-
тларник суседног објекта);  

Површина светларника одређује се тако да сваком метру висине 
зграде одговара 0,5m2 светларника, при чему он не може бити мањи 
од 6,0m2. Уколико се светларник усклади са положајем светларника 
суседног објекта, ова површина може бити умањена за 1/4. Мини-
мална ширина светларника је 2,0m. Површина светларника рачуна се 
у неизграђени део зграде. Минимална висина парапета отвора у све-
тларнику је 1,80 m;  

Мора се обезбедити приступ светларнику и одводњавање атмо-
сферских вода;  

Није дозвољено надзиђивање и затварање постојећих светла-
рника.  

За отворе са другим висинама парапета објекат се удаљава мини-
мално 3,5m од међе формирајући са једне стране полуотворени 
светларник, отворен ка улици или дворишту.  

Спрaтнoст Максимална спратност објеката у зони је до П+2+Пс (Пк), према 
графичком прилогу „План намене“ . 

Максимална спратност објеката је ограничена утврђеном котом 
обавезне висинске регулације из ПГР Шабац - ревизија и овим 
планом. 
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 Висинска 
регулација 

Према табели у наставку, и према графичком прилогу „Обавезни 
елементи висинске регулације“. 

Поткровља Пoткрoвљa мoгу имaти нaдзидaк висoк нajвишe 1,60м . 

Нису дозвољене кровне баџе према уличним фасадама. На дво-
ришним фасадама почетак кровне баџе на мин 1,0м од суседа. 

Спратни 
испусти 

На уличним фасадама нису дозвољени спратни испусти, сем деко-
ративне пластике до макс. 0,40м.  

У дворишним низовима, спратни испусти су дозвољени.  

До улице Нова 2, у блоку „А“, грађевинска линија се поклапа са 
регулационом али је у приземљу, где је обавезан пословни простор, 
на ширини од 2,00м од регулационе линије обавезно да се испод 
објекта формира пешачка комуникација са колонадама. 

Кровови На графичком прилогу „План нивелације и регулације“ дата је 
спратност објеката где је дата и врста крова (Пк-поткровље-коси кров 
и Пс-повучени спрат-раван кров или плитак коси кров). 

За поткровље, коси кров је нaгиба крoвних рaвни 33°, за повучен 
спрат раван кров или плитак коси кров максималног нагиба 15%. 

Одвођење 
атмосферских 
вода 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прe-
кo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу мoрajу имaти сливoвe 
прeмa jaвнoj пoвршини и сoпствeнoм двoришту. 

Мaксимaлни 
брoj стaмбeних 
jeдиницa 

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. 

Број станова је условљен могућношћу обезбеђивања паркинг про-
стора на сопственој парцели - за сваки стан једно паркинг место, уз 
обезбеђивање осталих услова плана, пре свега густине становања.  

Сви објекти у овој зони мoрaју дa зaдoвoље дeфинисaнe пaрaмe-
трe: спрaтнoст, стeпeн зaузeтoсти, градњу у оквиру дозвољених 
грађевинских линија, услoвe зa пaркирaњe вoзилa, густину станова-
ња, структуру стaнoвa (стaнoви дo 40м2 брутo нe мoгу чинити вишe oд 
30% структурe oбjeктa), свaки стaн мoрa имaти oстaву у oквиру 
oбjeктa (бeз oбзирa дa ли пoстojи oстaвa у сaмoм стaну), и прoстoр зa 
смeћe мoрa бити oбeзбeђeн нa сoпствeнoj пaрцeли). 

У случају да је парцела мања од минимално дефинисане, 
максимални број станова је четири. 

Брoj стaнoвa у зoни објекат парцела (у блоку „А“ парцеле до ул. В. 
Мишић и до улице Нова 1 са изградњом објеката у низу и на к.п. бр. 
5556/1 и 5556/2), се ограничава на следећи начин: у колико је спратна 
површина објекта до 100м2 на спрату је могуће обезбедити један 
стан; за површину од 100м2 - 200м2 могуће формирати два стана; за 
површину од 200м2 - 300м2 три стана, од 300 - 400м2 четири стана. 

Пaркирaњe У складу са општим одредбама 015.  

 „Објекти парцеле“, дефинисане су као изузетак (у блоку „А“ парцеле до ул. В. Мишић 
и до улице Нова 1 са изградњом објеката у низу и на к.п. бр. 5556/1 и 5556/2), где се 
потребан број паркинг места или гаража може обезбедити закупом на другом месту по 
посебном уговору са Градом.  

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Према дефинисаним „зонама изградње“ на нивоу сваког блока омогућено је постиз-
ање минимално 15-20% незастртих зелених површина. 

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 
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oзeлeњeнe крoвoвe, вeртикaлнo зeлeнилo и др. Нeдoстaтaк квaнтитeтa нaдoкнaдити 
квaлитeтoм и висoким стaндaрдoм oдржaвaњa зeлeних пoвршинa. 

Посебну пажњу посветити осмишљавању естетског уређења дела дворишног про-
стора видљивог са уличног дела, тј. визуре кроз пасаже и пролазе. 

Ограђивање На пролазима и улазима у пасаж може се поставити капија на сопственој парцели, 
која се обавезно отвара ка унутрашњости парцеле. 

За парцеле где грађевинска линија није на регулационој, у блоку „Г“, дозвољена је 
ограда на регулацији, ширином на штету сопствене парцеле. Ограда може бити до 
максималне висине од 1,60 м, при чему је обавезно транспарентна минимално у висини 
1,10 м.  

Све ограде према суседима, могу бити до максималне висине од 1,60 м, ширином на 
сопственој парцели, или уз сагласност суседа по граници парцеле, обавезно транспа-
рентне минимално у висини 1,10 м. 

Интeрвeнциje нa 
пoстojeћим 
oбjeктимa 

У складу са поглављем II 2.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА, тачка 014.  

Изгрaдњa 
других oбjeкaтa 
нa пaрцeли 

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли.  

На парцелама сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни oбjeкти.  

Пoмoћни 
oбjeкти и гaрaжe 

Изгрaдњa гaрaжa, као других објеката на парцели ниje дoпуштeнa. Помоћни простор 
формирати унутар објекта.  

Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви». 

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.).  

Табела: Висинска регулација по стамбеним блоковима 

У блоку ка 
улици 

Обавезна постојећа висина (м) 

За нове 
објекте 
обавезна 
висина 
венца (м) 

Спратност 
макс. 

Од пода потркровља 
/повученог спрата/ до 
врха слемена макс. (м) 

Блок „А“     

В. Мишића - Објекат под заштитом (бр. 4 ) 9,10 П+1+Пк 4,50 

Масарикова  9,10 П+1+Пк 4,50 

Нова 1  9,10 П+1+Пк 4,50 

Нова 2  9,10 
12,10 

П+1+Пк 
П+2+Пс 

4,50 
3,80 

Блок „Б“     

Масарикова Објекти под заштитом и у заш. 
зони 
(бр. 39 и бр.37)  

8,50 П+1+Пс 3,80 

Грмићска  8,50 П+1+Пк 4,50 

Нова 3  12,10 П+2+Пс 3,80 

Блок „В“     

Нова 3  8,32 П+1+Пк  

Грмићска  8,32 
12,10 

П+1+Пс 
П+2+Пс 

 

В. Јовановић  8,32 П+1+Пк  
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Блок „ Г“     

В. Јовановић  8,32 П+1+Пк 4,50 

В. Мишића -Зграда ЈС статистика (пост. 
висина венца +9,96) 
-Објекат под заштитом (бр. 10) 

 П+1+Пк 4,50 

Нова 2  12,10 П+2+Пк 4,50 

ЗОНА ОБРАЗОВАЊА 

„О“ ОБРАЗОВАЊЕ (школски комплекс) 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa Доминантна и компатибилне намене су дефинисане поглављем: Опис детаљне наме-
не површина и објеката и могућих компатибилних намена, са билансом површина. У 
oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмe-
нoм oбрaзoвaњa (основно и срeдњe): шкoлe, библиoтeкe, учeничкe рaдиoницe и 
лaбoрaтoриje, дeчиja и спoртскa игрaлилиштa, фискултурнe сaлe и сл. Искључивo je 
зaбрaњeнa изгрaдњa стaмбeних и пoслoвних oбjeкaтa. Укoликo сe у пoстojeћим oбjeктимa 
издajу прoстoриje зa другe нaмeнe, тo мoжe бити искључивo у функциjи исхрaнe учeникa. 
У oквиру кoмплeксa шкoлe дoзвoљeнa je и изгрaдњa учeничких дoмoвa. 

Типологија 
објеката 

Објекти Економске школе (ЕШ): ЕШ1 постојећи објекат у прекинутом низу, ЕШ2 и ЕШ3 
постојећи слободностојећи објекти. 

Објекти Музичке школе (МШ): постојећи  

Објекти основне школе (ОШ): постојећи слободностојећи (ОШ1-ОШ5), ново као 
реконструкција и доградња постојећих или изградња у датим границама изградње (ОШ6 
и ОШ7). 

Правила 
парцелације 

Граница школског комплекса је дефинисана координатама детаљних тачака и пар-
целе су приказане графичким прилогом "План парцелације са поделом на јавно и остало 
земљиште".  
Због потребе задовољења параметара и норматива, тј. потребене површине локације 

по ученику, могуће је задржавање сукорисничког режима парцела. 

Све три школе дефинисане су као јединствен школски комплекс, где се потребна 
диференцијација врши формирањем сопствених школских дворишта ограђивањем и 
капијама и заједничког ђачког платоа, отвореног јавног простора, уз заједничко кори-
шћење колског приступа, противпожарног пролаза и сл.. Уколико се врши препарце-
лација оптимално је пратити линије предвиђених међусбних ограда. 

Приступи 
парцелама 

Планом је обезбеђен дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину школском комплексу из 
улице Масарикова , Грмићска и В. Јовановић. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити 
зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. Саобраћајница 
је интегрисана у партерно уређење дворишта и користи се само за потребе школа, 
првенствено као противпожарни и доставни пролаз. У редовним ситуацијама, на улазу у 
комплекс постављени су потапајући стубићи тј. капија, који онемогућавају пролаз 
осталим возилима у комплекс.  

Нормативи Према условима Министарство Просвете бр. 359-01-8/2016-05 од 06.04.2016.г. за 
основне и средње школе величину локације треба рачунати са 25м2 по ученику у смени.  

Постојећа површина школског комплекса је 13355м2, што за укупан број ученика 
(770+1350+440)=2560, не задовољава стандарде. 

Планирана нова површина јасно увећава комфор комплекса и побољшава стандарде, 
а планирана доградња објеката основне школе треба да омогући рад школе у једној 
смени (потребно бар осам нових учионица). 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Објекти ЕШ1 и МШ1, као објекти под заштитом, задржавају у постојећим габаритима, 
а све интервенције у складу са одељком II 1.6.1.2 Услови и мере заштите непокретних 
културних добара, објеката вредне градске архитектуре и археолошких налазишта,и у 
складу са условима и сагласности надлежног Завода. 

Објекти ЕШ2 и ЕШ3 као и МШ2 и МШ3 задржавају се у постојећим габаритима уз 
могућу реконструкцију, санацију и адаптацију. 
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Постојећи објекти ОШ1 и ОШ2 који су функционално повезани задржавају се у 
постојећим габаритима уз могућу реконструкцију, санацију и адаптацију. Планирани 
објекат О6 пројектовати и градити уз објекат ОШ2 максималних грађевинских линија 
према графичком прилогу „План нивелације и регулације“. Може се функционално 
повезивати са објектом ОШ2 или предвидети независан улаз споља. 

За објекте ОШ3, ОШ4 и ОШ5 могћа је у постојећим габаритима доградња, реко-
нструкција, санација и адаптација. 

Планирани објекат ОШ7 пројектовати и градити уз објекат ОШ4 и ОШ3, (објекат ОШ5 
може се реконструкцијом уклапати или рушити и градити нови али је обавезно 
задржавање топлотне подстанице), максималних грађевинских линија према графичком 
прилогу „План нивелације и регулације“. Уколико се гради објекат ОШ7 неопходна је ре-
конструкција објекта ОШ4 у циљу функционалног повезивања и оријентације ула-
за/излаза у објекте према унутрашњем делу дворишта, простору за окупљање. 

Изградњом објеката ОШ6 и ОШ7 потребно је основној школи обезбедити мини-
мално осам нових учионица у циљу остварења услова за рад школе у једној смени. 

Локацијским условима ће се утврдити услови, до нивоа максимално дефинисаних 
урбанистичких параметара и максимално дефинисаних грађевинских линија-граница гра-
дње за нове објекте, а све у складу са међусобном сагласношћу сукорисника. 

Кровови Дозвољава се раван или коси кров, код реконструкције и 
доградње поштовати постојећи нагиб кровних равни. 

Висина назидка поткровља максимално 1,60м.  

Атмосферске воде Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвo-
љeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. 

Зелене површине Оптимално 20%, користити све пројектантске могућности 
повећања процента зеленила (зелени зидови и кровови). 
Вертикални зелени вртови и кровно зеленило могу оба-
везно учешће незастртих зелених површина умањити до 5% 
од условљене (условљена површина х 0,95). Формирање 
дрвореда на парцели може обавезно учешће незастртих зеле-
них површина умањити до 5% од условљене (условљена 
површина х 0,95).  

Пoдзeмнe eтaжe Могуће у једном нивоу, у габариту објекта. 

Индeкс зaузeтoсти  До 60% на нивоу комплекса 

Индeкс изгрaђeнoсти 2,0 

Грaђeвинскe линиje Према плану „Нивелација и регулација“ 

Удaљeнoст oд мeђa и 
сусeдa 

Према плану „Нивелација и регулација“ 

Спрaтнoст  Максимално П+1, изузев посстојећег објекта ЕШ1 

који је П+3 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

У циљу коплетног уређења партерних површина неопходно је довршити започето 
раздвајање различитих функција на нивоу комплекса.  

Планом је дефинисано: 

Уређење дворишта економско трговинске школе при чему су неопходни улази 
обезбеђени из улице Нова 1. 

Дворишта кроз које „пролази“ противпожарно доставна саобраћајница. 

Унутрашње двориште Економско трговинске школе треба комплетно реконструисати. 
Пре уређења партерних површина извршити по потреби реконструкцију водоводне и 
канализационе мреже. У оквиру поплочаног платоа бехатон плочама у боји, потребно је 
оставити отворе у оквиру којих би се посадило дрво а што би повољно утицало на 
спречавање неповољне инсолације и уједно доприносило естетским вредностима (школа 
нема залених површина). Око стабала се могу поставити клупе за седење које би у исто 
време представљале и заштиту младих садница. 
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У оквиру дворишта као и планираних објеката потребно је створити услове за 
несметано кретање хендикепираних лица и лица са посебним потребама у смислу 
дефинисања погодне нивелације свих пешачких површина.  

На укрштању пешачких комуникација дефинишу се површине за окупљање у бехатон 
плочама и зелене површине.  

Предлог детаљног уређења приказан је на графичком прилогу „План партерног 
уређења“.  

Колски приступ школском комплексу дозвољен је само колима притивпожарне поли-
ције, колима хитне помоћи, возилима комуналних служби ради одржавања инфрастру-
ктуре и доставним колима у функцији школа. 

Полуатријумски простор дворишног дела Музичке школе, могуће је користити за 
концерте на отвореном. 

Ђачки плато уређен је као место за окупљање ђака интегрисано у јавни градски 
простор.  

До привођења земљишта намени на к.п.бр. 5635 КО Шабац могућа је реконструкција, 
санација и адаптација постојећих објеката у постојећим габаритима. 

Изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Према графичким прилозима „намене површина“ и „Нивелација и регулација“ дефи-
нисана је изградња, односно доградња и реконструкцијаа школских објеката, према 
исказаним потребама. 

Изградња других објеката није дозвољена. 

Пoмoћни oбjeкти  Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг 
oбjeктa. Није дозвољена изградња посебних помоћних нити привремених објеката у зони 
образовања. 

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

 

II 2.4. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 

Према Плану генералне регулације «Шабац»- 
РЕВИЗИЈА, за чију израду је коришћен елаборат 
«Инжењерско-геолошке подлоге за просторно и 
урбанистичко планирање на подручју општине 
Шабац», 2006.год., "Омни Пројект" доо, из Земуна 
(који је рађен за ниво општине Шабац), подручје 
ПДР-а припада инжењерско геолошком рејону V који 
има следеће карактеристике, ограничења и услове 
за изградњу:  

◙ Инжeњeрскoгeoлoшки рejoн V oбухвaтa 
aлувиjaлну зaрaвaн измeђу дeлoвa рejoнa IV у 
зaпaднoм дeлу насеља, у тeрeну сa надмoрскoм ви-
синoм дo 80 м. Гeoлoшки прoфил тeрeнa изгрaђуjу 
aлувиjaлни сeдимeнти Сaвe, типa пoвoдњa, плaжa, 
кoритa и мртвaja. Изгрaђeни су oд aлeвритских глинa 
и пeскoвa, лoкaлнo шљункa, рeђe муљeвитих сeквe-
нци. Дeбљинa aлувиjaлних нaслaгa je врлo прoмe-
нљивa, oд jeднoг мeтрa, дo дeсeт мeтaрa у приoбaљу 
Сaвe. Сeдимeнти aлувиoнa су пo прaвилу пoтпунo 
зaсићeни вoдoм, сa фoрмирaнoм oтвoрeнoм издaни 

срeдњeг дo вeликoг кaпaцитeтa, мeки, стишљиви и 
слaбo нoсиви. 

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa 

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

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

• Вoдoзaсићeњe тлa je свудa присутнo, ни-
вoи 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, рeгулa-
циja кишних, пoвршинских и пoдзeмних вoдa; 

• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди 
сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa; 
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• Чeстo нeoпхoднa нивeлaциja - издизaњe тeрe-
нa нaсипaњeм шљункoвитo-пeскoвитим грaнулaтoм и 
рeфулaциoним пeскoм; 

• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe 
oбjeкaтa; 

• Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa 
зa 70 и 7+0 МCS сeизмичкoг интeнзитeтa. 

Услoви изгрaдњe 

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

• Хидрoтeхнички oбjeкти, црпнe стaницe или 
oбjeкти трaнсфoрмaтoрa извoдићe сe у слaбo 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 зa-
штитa 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 вe-
ћим 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-прaшинa-
стoм 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. 

II 2.5. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

За потребе изградње, реконструкције, доградње и 
др. свих објеката и мрежа инфраструктуре у обухвату 
ПДР, за које се не израђује Урбанистички пројекат, 
издаће се Локацијски услови, директно на основу 
овог урбанистичког плана. 

II 2.5.1. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

Урбанистички пројекат радиће се:  

- За изградњу свих објеката површине преко 1000 
m2 бруто површине;  

- За локације на којима се налазе објекти НКД и 
вредног архитектонског наслеђа. 

По потреби, трасе, коридори и профили свих 
инфраструктурних водова могу се накнадно разра-
дити кроз урбанистичке пројекте, искључиво унутар 
планом дефинисаних јавних површина. 

II 2.5.2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПРИБАВЉА 
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

За потребе изградње, реконструкције, доградње и 
др. свих објеката до регулације улица: Масарикова, 
В. Мишића и В. Јовановића, за које се не израђује 
Урбанистички пројекат, издаће се Локацијски услови, 
директно на основу овог урбанистичког плана и уз 
предходно прибављање мишљења Комисије за 
планове града Шапца на идејна решења фасада 
планираних објеката.  

II 2.6. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА 
РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ ИЛИ 

УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА 

Не утврђују се локације за расписивање конкурса. 

Све јавне површине (поплочање и озељењавање) 
се уређују у складу са датим Идејним решењима. 

II 2.7. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ 
ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА 

Основни урбанистички нормативи и параметри 
који су достигнути планираним стањем, дефинишу се 
на основу достигнутих капацитета који су прика-
зани у следећој табели. 

Табела: Оријентациони биланс постојећих и планираних капацитета по зонама 

 Намена 

Постојећа површина 
(м2) 

Планирана површина  
(м2) 

П 
објеката 

БРГП 
објеката 

П објеката 
БРГП 
објеката 

 Школски комплекс 
(Објекти јавне намене) 

5098 10501 5236 12292 

Зона објекта јавне службе 
(Јавне службе и објекти)  

950 1900 950 1900 

Инфраструктурни објекти/трафо станице 62 62 126 126 
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 Саобраћајне површине 
(Јавне површине) 

    

Зона становања малих/средњих густина 
(породично становање) 

10669 21338 
 

16423 51878 
70% 36315 

Зона становања високих 
густина/постојеће колективно 

350 1750 350 1750 

Укупно 
јавно 

 6110 12463 6312 14318 

Укупно 
остало 

 11019 23088 16773 53628 
70% 38065 

Укупно у 
обухвату 

 17129 35551 23085 67946 
70% 52383 

Табела: Оријентациони биланс максималних планираних капацитета стамбених блокова 

Билaнси пoвршинa на нивоу блока „А“ 

Зeмљиштe oбухвaћeнo у блоку 7345 

Зeмљиштe пoд згрaдaмa 5225 

Индeкс зaузeтoсти или проценат заузетости 71% 

Урбaнистички пaрaмeтри на нивоу блока“А“ 

Брутo рaзвиjeнa пoвршинa oбjeкaтa 16115 

Нajвишa спрaтнoст oбjeктa  П+2+Пк 

 

Билaнси пoвршинa на нивоу блока „Б“ 

Зeмљиштe oбухвaћeнo у блоку 7880 

Зeмљиштe пoд згрaдaмa 4311 

Индeкс зaузeтoсти или проценат заузетости 55% 

Урбaнистички пaрaмeтри на нивоу блока „Б“ 

Брутo рaзвиjeнa пoвршинa oбjeкaтa 14196 

Нajвишa спрaтнoст oбjeктa П+4 

 

Билaнси пoвршинa на нивоу блока „в“ 

Зeмљиштe oбухвaћeнo у блоку 4672 

Зeмљиштe пoд згрaдaмa 2928 

Индeкс зaузeтoсти или проценат заузетости 63% 

Урбaнистички пaрaмeтри на нивоу блока“В“ 

Брутo рaзвиjeнa пoвршинa oбjeкaтa 9071 

Нajвишa спрaтнoст oбjeктa П+2+Пк 

 

Билaнси пoвршинa на нивоу блока „Г“ 

Зeмљиштe oбухвaћeнo у блоку 8896 

Зeмљиштe пoд згрaдaмa 4309 

Индeкс зaузeтoсти или проценат заузетости 48% 

Урбaнистички пaрaмeтри на нивоу блока „Г“ 

Брутo рaзвиjeнa пoвршинa oбjeкaтa 14246 

Нajвишa спрaтнoст oбjeктa П+2+Пк 
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Табела: Оријентациони биланс планираних капацитета на нивоу обухвата плана 

Билaнси пoвршинa на нивоу обухвата 

Зeмљиштe oбухвaћeнo плaнoм 57365 

Зeмљиштe пoд згрaдaмa 23085 

Индeкс зaузeтoсти или проценат заузетости 40% 

Урбaнистички пaрaмeтри на нивоу обухвата 

Брутo рaзвиjeнa пoвршинa oбjeкaтa 52383 

Нajвишa спрaтнoст oбjeктa П+4 

Густина становања Око 200 ст/ха 
 

II 3. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР 

Саставни део ПДР су следећи графички прилози: 

Постојеће стање:  

1. Границе плана 
2. Постојећа намена површина  

Планирано стање:  

1. Планирана намена површина са поделом на 
зоне и подзоне 

2. План нивелације и регулације  
3. Попречни профили саобраћајница 
4. План парцелације са поделом на јавно и 

остало земљиште 
5. План водовода и канализације 
6. План електро мреже 
7. План тк, гасовода и вреловода 
8. Инжењерско геолошка карта 
9. Висинска регулација 
10. Детаљ партерног уређења јавног простора  
11. Композициони план  
12. Пресеци кроз блок 
13. Шематски приказ типологије објеката у низу 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

План детаљне регулације "Центар 5" ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у "Слу-
жбеном листу града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева" 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-336/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

030 

Нa oснову члана 25, 35 и 216. став 5, Закона o 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 
81/09- испр., 64/10- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013- одлука УС и 50/2013- одлука УС), Генера-
лног плана за Шабац и приградска насеља Мајур, 

П.Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и Мишар («Сл 
лист општине Шабац», бр. 10/08)и члана 32.и 99. 
Статута града Шапца (“Сл лист града Шапца” бр. 
32/08), Скупштина града Шапца, на седници одржаној 
14.09.2017. године, донела je: 

И З М Е Н А  И  Д О П У Н А  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „МИШАР“ 

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

I ОПШТИ ДЕО 
 

1.ПОВОД ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПГР-а 

Изради Измене и допуне Плана генералне 
регулације «Мишар» (у даљем тексту: Измена и до-
пуна ПГР-а), се приступа на основу Одлуке о 
изради Измене и допуне Плана генералне регула-
ције «Мишар» ("Сл.лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева",бр. 4/2016). У 
поступку доношења предметне одлуке прибављено 
је мишљење Одељења за инспекцијске и комуна-
лно- стамбене послове Градске управе града Шапца 
да „не треба вршити израду Стратешке процене“ 
(бр. 501-4-36/2015-08 од 15.12.2015.) и донета је 
Одлука да се не израђује стратешка процена 
утицаја на животну средину Измене и допуне Плана 
генералне регулације «Мишар» ("Сл.лист града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коце-
љева",бр. 4/2016).  

Инвеститор израде Измене и допуне ПГР-а је: 
ГРАД ШАБАЦ 

Повод за израду Измене и допуне ПГР-а је 
иницијатива Главног градског урбанисте града 
Шапца и зaхтeв Компаније CSS-CLEANING SYSTEM 
SERBIJA, Шабац, да се изврши измештање дела 
трасе новопројектоване саобраћајнице (Новопроје-
ктована 26), која је у ПГР-у планирана трасом 
приступног пута до комплекса некадашње Индустрије 
намештаја „ЈЕЛА“, пошто је део предметног компле-
кса, заједно са приступним путем сада у власништву 
Компаније CSS, а предметни приступни пут служи 
као прилаз и манипулативна површина за обављање 
делатности компаније. После доношења Одлуке о 
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изради Измене и допуне ПГР-а, Јавном предузећу за 
управљање грађевинским земљиштем у Шапцу, Гла-
вном градском урбанисти и ЈУП «ПЛАН» Шабац је 
поднет захтев власника катастарских парцела, које 
су ПГР-ом планиране за проширење Царинарнице 
Шабац, за промену планиране јавне намене у намену 
која ће власнику омогућити изградњу складишта, 
магацина, производних погона, радионица, комерци-
јалних и услужних садржаја (остале намене).  
Пошто предметну деоницу планиране саобраћа-

нице није било могуће изместити у оквиру прелими-
нарних граница обухвата дефинисаних Одлуком о 
изради Измене и допуне ПГР-а, у Елаборату за 
потребе раног јавног увида граница обухвата је 
проширена у складу са предложеним новим трасама 
измештене саобраћајнице и новим захтевом за 
измену и допуну ПГР-а. 

2. ЦИЉЕВИ ИЗРДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а 

Основни/општи циљеви израде Измене и 
допуне ПГР-а су: 

• измештање дела трасе планиране јавне сао-
браћајнице, како би к.п.бр. 329 КО Мишар, задржала 
своју првобитну намену интерне саобраћајнице, до 
привредног комплекса новог власника (CSS-
CLEANING SYSTEM SERBIJA);  

• обезбеђење довољне регулационе ширине 
нових деоница измештене саобраћајнице, која ће 
омогућити оптимално одвијање саобраћаја у радној 
зони (кретање теретних возила и шлепера, бицикли-
стички и пешачки саобраћај) и изградњу неопходне 
комуналне инфраструктуре у појасу регулације;  

• обезбеђење приступа свим парцелама у 
обухвату Измене и допуне ПГР-а; 

• промена статуса и намене, површине јавне 
намене за проширење Царинарнице Шабац на 
парцелама које су одвојене од комплекса Царина-
рнице, у статус осталих намена и намену, која ће 
власницима омогућити изградњу привредних обје-
ката (производних, складишних, комерцијалних и 
услужних).  

3. ОБУХВАТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а 

Изменом и допуном ПГР-а обухваћен је простор, 
површине око 21,38ha, у оквиру целине I „Источна 
радна зона са реком Савом“, што претставља око 
2% обухвата ПГР-а. Обухваћени су делови плани-
раних следећих намена, зона и инфраструктуре у 
основном плану: 

• деоница планиране саобраћајнице Новопроје-
ктована 26, која спаја државни пут I реда и реку Саву 
од укључења на државни пут, у дужини око 530м 
према реци Сави и делови планираних зона, односно 
парцеле на траси саобраћајнице која се измешта и 
новој траси ове саобраћајнице; 

• делови зона (намена и подручја) које предме-
тна саобраћајница раздваја: (IИ1,2) „зона инустрије и 
грађевинске деластности“, део „источног блока“ (И2), 
који који делом припада и „подручју саобраћајних 
терминала“ (ранжирна станица, железничка стани-
ца/стајалиште, интермодални терминали) и (IЛ1,2,3) 
„зона луке са интермодалним терминалима- логисти-
чки центар“ и то прве фазе (IЛ1) – „лука, слободна 
зона, робно- транспортни центар“, јужно од коридора 
планиране железничке пруге;  

• деоница оријентационог коридора саобраћа-
јнице у оквиру коридора планиране железничке 
пруге, која иде границом обухваћеног простора;  

• површина јавне намене планирана за проши-
рење Царинарнице Шабац (Ц), која је одвојена од 
комплекса Царинарнице; 

Простор у обухвату Измена и допуна ПГР-а се 
налази јужно од „ коридора планиране железничке 
пруге“  и северно од раскрснице државног пута Iб 
реда (ул. Маршала Тита) и орашачког пута (ул. 
Филипа Вишњића), а због измештања дела трасе 
Новопројектоване 26, обухваћен је и део коридора 
планиране железничке пруге, односно део оријента-
ционог коридора саобраћајнице у коридору плани-
ране железничке пруге. 

 
Граница обухвата на орто фото подлози и ДКП-у 
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Изменом и допуном ПГР-а су обухваћене сле-
деће катастарске парцеле или њихови делови у 
КО Мишар:  

• целе парцеле број: 314, 328/4, 327, 329, 330, 
328/5, 328/3, 310, 311, 312, 325/1, 326, 328/1, 328/2, 
1946/2, 325/2, 325/7, 313, 316, 325/3, 325/6, 325/5, 
325/4, 324, 305, 306, 307, 308, 309, 300, 301, 302, 303, 
304, 642, 331/1, 331/2 и 660; 

• делови парцела број: 315/2, 319, 320, 321, 322, 
318, 323, 643, 644, 645, 647, 648, 650, 657/1, 651, 
657/2, 657/3, 654/2, 655, 654/1, 658, 659 и 315/1. 

Површина обухваћеног простора износи око 
21,38ha.  

Опис границе обухвата: 

Граница обухвата креће од тромеђе кат. парц. 
бр.:297, 301 и 286/1 и наставља спољном границом 

кат. парц. бр.: 301, 303, 309, 316, сече кат. парц. бр.: 
315/1, 315/2, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 643, 644, 
645, 647, 648, 650, 651, 654/1 и 654/2 након чега 
наставља делом спољне границе кат. парц. бр.: 660, 
сече кат. парц. бр.: 1947 и 658. Затим наставља де-
лом спољне границе кат. парц. бр.: 660, сече кат. 
парц. бр.:659, након чега наставља делом спољне 
границе кат. парц. бр.: 657/3, 657/2, 657/1, 650, 648, 
330, 331, 329, 328/1, 325/4, 325/1, 325/3, 325/2, сече 
кат. парц. бр.:1946/1, 311, 310, 305 и 306 и наставља 
делом спољне границе кат. парц. бр.: 302, 300 и 301 
до тромеђе кат. парц. бр.:297, 301 и 286/4, где се 
граница обухвата завршава. Све катастарске па-
рцеле које улазе у обухват припадају К.О. Мишар.  

Списак координата где граница обухвата сече 
катастарске парцеле и иде спољном регулационом 
линијом планираних саобрацајница: 

Списак координата 

Редни бр. Y X 

1 7401696.71  4955758.81 

2 7401859.24  4955759.51 

3 7401862.38  4955760.16 

4 7401864.63  4955761.63 

5 7401866.28  4955763.69 

6 7401865.89  4955766.84 

7 7401874.91  4955767.20 

8 7401875.55  4955762.10 

9 7401878.15  4955760.27 

10 7401881.40  4955759.60 

11 7402187.90  4955760.91 

12 7402207.24  4955318.43 

13 7402208.11  4955320.40 

14 7402184.71  4955609.02 

15 7401659.96  4955289.78 

16 7401651.32  4955292.77 

17 7401612.34  4955306.43 

18 7401574.82  4955319.35 
Граница обухвата дефинисана координатама детаљних тачака, приказана је у графичком прилогу: 

„Подлога са границом обухвата". 

3.1. Подаци о катастарским парцелама у обухвату Измене и допуне ПГР-а 

Подаци о катастарским парцелама (површина и облици својине) у обухвату Измене и допуне ПГР-а 
преузети су са интернет сервиса WWW.katastar.rgz.gov.rs/KnWeb.  

Табела: Подаци о катастарским парцелама у обухвату Измене и допуне ПГР-а 

К.п. 
бр. 

Површина  
(ha.a.m2) 

Облик својине 
Врста права 

Ималац права на катастарској  
парцели 

Терети и др. 

ЦЕЛЕ ПАРЦЕЛЕ  

314 0.52.13 приватно 
-својина 

Р.Т.Ц. "ШАБАЦ" А.Д.-ШАБАЦ 
 

 

 

328/4 1.06.44 приватно 
-својина 

CSS-CLEANING SYSTEM SERBIJA  
  

 

327 0.00.11 ТС 
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329 0.20.47  право пролаза 

330 3.38.45 приватно 
-својина 

CSS-CLEANING SYSTEM SERBIJA 
ЈОВАНОВИЋ (ЖИВАН) ДРАГОМИР 
РУЖИЋ (СВЕТОЗАР) ЗАГОРКА 
РУЖИЋ (НЕДЕЉКО) ТОМИСЛАВ 
АНДРИЋ (ЈОВАН) ТОМИСЛАВ 
МИРКОВИЋ (ТИХОМИР) МИРКО 

 

328/5 0.06.11 приватно 
-својина 

КЕМИС ДОО ВАЉЕВО 
 

 

328/3 0.19.29  

310 0.02.43 приватно 
-својина 

С.З.Т.Р. "ЗЛАТНЕ РУКЕ" 
 

 

311 0.15.03  

312 0.04.93  

325/1 1.86.55 приватно 
-својина 

ЏАГИЋ (НОВИЦА) ЗОРИЦА 
"INGSОFТ" 2009 ДОО ШАБАЦ 

 

326 0.00.12 ТС 

328/1 0.34.03 приватно 
-својина 

ТИРИЋ (СПАСОЈЕ) МИРОСЛАВ  

328/2 0.19.96  

325/2 0.25.39  

325/7 0.02.00  

313 0.09.02  

316 0.05.09  

325/3 0.13.75 приватно 
-својина 

ТИРИЋ (СПАСОЈЕ) МИРОСЛАВ  
ТИРИЋ (ЖИВКО) МИЛАН 

 

325/6 0.75.97  

325/5 0.61.20 приватно 
-својина 

ТИРИЋ (СПАСОЈЕ) МИРОСЛАВ 
ТИРИЋ (ЦВЕТИН) ЈЕЛЕНА 

 

325/4 0.33.39 приватно 
-својина 

ТИРИЋ (ЦВЕТИН) ЈЕЛЕНА  

324 1.98.88 приватно 
-својина 

ДАВИНИЋ (МИЛАН) МИРОСЛАВ  

305 0.18.67 приватно 
-својина 

КАЧАРЕВИЋ (МИОДРАГ) МИЛАН  

306 0.23.82  

307 0.07.30  

308 0.10.30  

309 1.19.47  

300 0.08.66 приватно 
-својина 

БОЈИЋ (РАДОВАН) ПЕТАР  

301 0.13.38  

302 0.05.71 приватно 
-својина 

РАДОВАНОВИЋ (ЉУБОМИР) МИЛИСАВ  

303 0.03.83 приватно 
-својина 

ЈОВАНОВИЋ (ЖИВОРАД) НАДА 
МИТРОВИЋ (ЖИВОРАД) ЗОРИЦА 

 

304 0.04.17  

642 0.27.09 приватно 
-својина 

СТАНОЈЕВИЋ (МИЛИНКО) ДРАГОЉУБ  

331/1 0.09.19 приватно 
-својина 

МИРКОВИЋ (ТИХОМИР) МОМЧИЛО  

331/2 0.06.96 приватно 
-својина 

МИРКОВИЋ (ТИХОМИР) МИРКО  

660 0.44.83  

ДЕЛОВИ ПАРЦЕЛА 

1946/2 0.03.46 приватно 
-својина 

ТИРИЋ (МИРОСЛАВ) БУДИМИР  

315/2 0.41.07  

319 0.11.84 приватно 
-својина 

КАЧАРЕВИЋ (МИОДРАГ) МИЛАН  
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320 0.11.64 приватно 
-својина 

КАЧАРЕВИЋ (СТАНИСАВ) ПРЕДРАГ  

321 1.02.52 приватно 
-својина 

КАЧАРЕВИЋ (ВИТОМИР) ВЕРОЉУБ  

322 0.28.01 приватно 
-својина 

КАЧАРЕВИЋ (ЖИВКО) СВЕТОЗАР  

318 0.52.09 приватно 
-својина 

ЛАЗИЋ (НЕЂО) РАДОСАВ  

323 0.32.95 приватно 
-држалац 

ЈОВАНОВИЋ (РАНИСАВ) МИЛАНКО  

643 0.49.90 приватно 
-својина 

СТАНОЈЕВИЋ (МИЛЕ) НАДА  

644 0.37.36 приватно 
-својина 

ГОЛИЋ (РАДОВАН) МИРКО  

645 0.40.54 приватно 
-својина 

КОВАЧЕВИЋ (МИЛОЈКО) МИОДРАГ 
КОВАЧЕВИЋ (МИЛОЈКО) ДРАГОМИР 

 

647 0.50.00 приватно 
-својина 

ГОЛИЋ (РАДОВАН) ВУЈАДИН  

648 0.99.99 приватно 
-својина 

ТАНАСИЋ () МАЈА  

650 0.47.93 приватно 
-својина 

ЈОВАНОВИЋ (РАДЕ) ЖИВОРАД  

657/1 0.68.22 приватно 
-својина 

БОГДАНОВИЋ (ДРАГОЈЕ) ВЕРИЦА 
ЛАЗАРЕВИЋ (ДРАГОЈЕ) ВЕСНА 

 

651 1.04.75 приватно 
-својина 

СТЕФАНОВИЋ (ЖИВАНКО) ЈОВИША  

657/2 0.38.77 приватно 
-својина 

МАРИНКОВИЋ (ЖИВКО) ДИМИТРИЈЕ  

657/3 0.67.81 приватно 
-својина 

МАРИНКОВИЋ (ЖИВКО) СРЕЋКО  

654/2 0.17.03 приватно 
-својина 

ИНОС-НАПРЕДАК ДОО МИШАР  

655 0.02.61 приватно 
-својина 

СИМИЋ (МИЛУТИН) РАДЕ  

654/1 0.97.89  

658 0.15.49 приватно 
-својина 

ЧАВИЋ (НОВА) ПЕТАР  

659 0.48.87  

315/1 0.95.24 приватно 
-својина 

Р.Т.Ц. "ШАБАЦ" А.Д.-ШАБАЦ  

1947 1.26.95 државна РС 
-корисник 

ГРАД ШАБАЦ  

1946/1 4.58.87 јавна својина 
-својина 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

 

4. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

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

• Закона о планирању и изградњи ("Сл. гла-
сник РС", бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука УС, 
24/11, 121/2012, 42/2013- одлука УС и 50/2013- одлука 
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014. и 145/2014.);  

• Правилника о садржини, начину и посту-
пку израде докумената просторног и урбани-
стичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015); 

• Стaтута града Шапца ("Сл.лист града Шапца 
и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" бр. 
32/08); 

• Одлука о изради Измене и допуне Плана 
генералне регулације «Мишар» ("Сл.лист града 
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Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коце-
љева",бр. 4/2016);  

• Одлука да се не израђује стратешка про-
цена утицаја на животну средину Измене и допуне 
Плана генералне регулације «Мишар» ("Сл.лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева",бр. 4/2016);  

Плански основ за израду Измена и допуна ПГР-
а садржан је у одредбама: 

• Просторног плана града Шапца («Сл.лист 
града Шапца», бр. 7/2012). 

5. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛА-
НСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И ОСНОВНОГ 

ПЛАНА 
 

5.1. Извод из Просторног плана Републике 
Србије 

• Шабац је планиран као урбани центар држа-
вног значаја и индустријски центар средње величине 
са 10.000 – 20.000 запослених у индустрији;  

• Планирана је допуна железничке мреже, у 
оквиру које нова пруга Београд- Обреновац- Шабац 
представља приоритет;  

• У Шапцу је предложена једна од потенциј-
алних локација интермодалних терминала и 
логистичких центара, које треба планирати у 
близини слободних зона;  

• У Шапцу (уз Саву) је планирана јавна лука – 
од државног значаја, према преложеној концепцији 
развоја лука, која се базира на предлогу модела 
управљања, као и могућности подржављења лука 
од највећег значаја за Републику; 

5.2. Извод из Просторног плана града Шапца 

• У предложеном моделу размештаја инду-
стрије (ППРС) Шабац је означен као индустријски 
центар средње величине (10.000 - 20.000 запо-
слених), са значајним радним зонама и слобо-
дном зоном на осовинама индустријског развоја II и 
III реда.  

• Планирано је да се саобраћајни положај 
Града искористи на најефикаснији начин, посебно 
развојем и ширењем саобраћајних, складишних, 
дистрибутивних и прометних функција, али и ра-
зличитих сервисних услуга, што представља и 
развојну могућност појединих насеља. Формирањем 
логистичког и центра интермодалног транспорта, као 
и обједињавањем свих видова саобраћаја у једи-
нствену функционалну мрежу, очекује се позициони-
рање Града као националног, регионалног и окру-
жног робно- транспортног центра, као и једног од 
важних центара на међународном пловном путу 
реке Саве. 

• У области железничког саобраћаја, за град 
Шабац, насеље Шабац и насеље Мишар од посебног 

значаја је изградња једноколосечне железничке 
пруге Шабац- Обреновац, чији је коридор дефинисан 
Просторним планом. 

• Речни саобраћај представља најзначајнију 
развојну компоненту Шапца. У планском периоду, 
пристаниште и лука „Шабац“ третираће се као по-
вршине јавне намене и то: пристаниште као објекат 
јавне намене градског значаја, а лука као објекат 
јавне намене националног и међународног зна-
чаја. 

• У Шапцу је планирана изградња робно- 
транспорног центра (дистрибутивни центар, камио-
нски центар, контејнерски терминали) у оквиру I фазе 
изградње ових центара (РТЦ) у Републици. 

5.3. Извод из Плана генералне регулације 
„Мишар“ 

Планом генералне регулације „Мишар“ подручје 
обухвата (КО Мишар) је подељено на две урбани-
стичке целине у оквиру којих су издвојене кара-
ктеристичне зоне, подручја и намене и утврђена 
концепција уређења. Посебну целину предста-
вља Целина I- Источна радна зона са реком 
Савом, која обухвата део Источне радне зоне града 
Шапца и део корита и обале реке Саве који 
припадају катастарској општини Мишар. У овом делу 
радне зоне су планским документима вишег реда и 
стратешким документима Града планирани привре-
дни и инфраструктурни објекти регионалног и 
националног значаја (лука, нова железничка пруга, 
слободна зона, интермодални терминали, логистички 
центар.....). За изградњу нове железничке пруге 
Шабац- Обреновац, резервисан је коридор, као и 
површина за потребе ранжирне станице, индустри-
јских колосека, железничких стајалишта и др.  

Интермодални терминали и логистички це-
нтри морају бити стратешки лоцирани и пројекто-
вани у близини укрштања важне транспортне 
инфраструктуре (пут-железница-река) и робних 
токова, постојећих инфраструктурних капацитета и 
већих привредних и дистрибутивних центара уз 
флексибилност и могућност просторног проширења. 
Логистички центар представља место концентра-
ције робних, транспортних и информационих то-
кова где своје основне логистичке активности 
поручивања, паковања, претовара, складиштења, 
држања залиха и транспорта обављају различита 
индустријска, трговачка, транспортна, шпедите-
рска, увозно-извозна, услужна и друга предузећа. 
Логистички центар мора да садржи најмање један 
интермодални терминал. 

Изменом и допуном ПГР-а су обухваћени су 
делови следећих зона које су издвојене у оквиру 
целине I (Источна радна зона са реком Савом): 

• Зона индустрије и грађевинске делатности 
(IИ1.2); У oвoj зoни je мoгућa индустриjскa прoи-
звoдњa, производња за потребе грађевинарства, 
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складишта, сeрвиси, услужнe и комерцијалне дe-
лaтнoсти и друге кoмпaтибилнe нaмeнe.  

• Зона луке са интермодалним терминалима- 
логистички центар (IЛ1, 2, 3); Изградња луке је 
планирана у три фазе. Прва фаза (IЛ1) је планирана 
на на простору између државног пута и реке Саве. 
На овом простору се налазе: РТЦ Шабац са 
слободном зоном, Царинарница Шабац (Ц), и компа-
није: Колари, Златне руке. Северно од планиране 

трасе пруге започета је изградња лучког базена. 
За другу (IЛ2) и трећу(IЛ3) фазу изградње луке 
резервисано је земљиште дуж реке Саве, северно од 
коридора планиране железничке пруге.  

• Зелене површине  
- Линеарне зелене површине (у регулацији 

саобраћајница), које су планиране дуж саобра-
ћајница између целина I и II (део државног пута Iб 
реда и орашачког пута). 

 

 Граница обухвата на изводу из ПГР-а- Подела на целине  

 и зоне и заштита простора;  

• Подручја изградње посебних садржаја 

Подручја изградње посебних садржаја дефинишу 
простор који обухвата више зона или њихових 
делова у којима се могу градити или формирати по-
себни, специфични садржаји или развијенији обли-
ци постојећих и планираних садржаја, чија изгра-
дња је омогућена плановима вишег реда, али у 
овом тренутки не може бити конкретизована и 
прецизно дефинисана у смислу локације, потре-
бног земљишта и реализације у планском периоду, 
па је из тих разлога оријентационо планирана. 
Ови специфични садржаји и напреднији облици 
организовања пословања, повезивањем разли-
читих делатности и објеката на једном простору 
ће допринети укупном развоју и функционисању 
целине I и сваке зоне појединачно, као и омогућити 
бржи привредни развој подручја града Шапца. 
Планом су дефинисана следећа подручја: 

- Подручје саобраћајних терминала (ранжирна 
станица, железничка станица/ стајалиште, интермо-
дални терминали), дуж трасе будуће железничке 
пруге; и 

- Подручје изградње/ формирања будућег 
логистичког центра, које обухвата све три фазе 
изградње луке.  

• Инфраструктура 

- Коридор планиране нове железничке пруге 
Београд- Обреновац- Шабац;  

- Планирана друмска саобраћајница правца 
север- југ, до реке Саве;  

- Орјентациони коридор саобраћајнице у окви-
ру планираног коридора железничке пруге;  

• Групације стамбених објеката (СРЗ- Постојеће 
становање у радној зони), који се могу задржати до 
реализације планиране намене, уз могућност 
инвестиционог одржавања. 

6. ПРЕДМЕТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а 

Предмет Измене и допуне ПГР-а у дефини-
саним границама обухвата представља:  

- измештање дела трасе планиране саобра-
ћајнице (Новопројектована 26), дужине око 530м, 
од прикључка на државни пут Iб реда до границе 
коридора планиране железничке пруге;  

- промена границе планираних намена, одно-
сно зона инустрије и грађевинске деластности 
(„И2 -источни блок) и „луке са интермодалним 
терминалима- логистички центар“  (IЛ1,2,3), прве 
фазе (IЛ1) – „лука, слободна зона, робно- транспо-
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ртни центар“) проширењем зона инустрије и 
грађевинске деластности, у складу са променом 
трасе измештене саобраћајнице; и  

- промена статуса и намене површине јавне 
намене планирана за проширење Царинарнице 
Шабац, која је одвојена од комплекса Царинарнице, у 
остале намене, односно намену, која је планирана на 
околним парцелама (IЛ1 – „лука, слободна зона, ро-
бно- транспортни центар“); 

- промена начина спровођења ПГР-а, дефини-
сањем могућности директног спровођења на повр-

шинама означеним за обавезну израду ПДР-а у 
основном плану;  

Предмет Измене и допуне ПГР-а су целе па-
рцеле и делови парцела наведени у поглављу 4. 
ГРАНИЦА ОБУХВАТА. Изменом и допуном ПГР-а у 
дефинисаним границама обухвата врше се следеће 
измене планских решења у основном плану: 

1. Измештање дела трасе планиране саобра-
ћајнице (Новопројектована 26) од прикључења на 
државни пут до коридора планиране железничке 
пруге (слика 1);  

1. 2. 3.  

4. 5. 6.  

Овом изменом се површина јавне намене на 
измештеној деоници трасе Новопројектоване 26, 
ширине 9м, укида и планира се површина остале 
намене (индустрија и грађевинска делатност); уместо 
укинуте деонице планирају се три нове деонице 
саобраћајнице (западно, источно и северно од по-
стојеће), односно нове површине јавне намене које 
ће се формирати:  

- западно од укинуте трасе (западна деоница- 
26а), постојећом трасом приватног пута (слике 
2,3,4 и 5) на парцелама приватног пута (к.п.бр. 313 и 
316), које су у својини Тирић Мирослава и проши-
рењем на суседне парцеле (пошто су дуж трасе 
изграђени објекти, проширење на суседне парцеле 
се врши до минималне регулационе ширине коло-
воза од 6м); и продужењем трасе пута на север, до 
коридора планиране железничке пруге, где је ширина 
саобраћајнице променљива у зависности од стања 
на терену и катастарског стања, тако да на поје-
диним деоницама има већу ширину од 6м;  

- због мале регулационе ширине западне део-
нице и да би се омогућило одвијање и пешачког и 
бициклистичког саобраћаја и простор за смештај 

комуналне инфраструктуре упојасу регулације, пла-
нирана је и источна деоница саобраћајнице (26б) 
на катастарској парцели бр. 660 (власника 
Мирковић Мирка), јер је предметна парцела најужа 
(око 12м) и најдужа (383,3м ) неизграђена парцела 
за планирање нове деонице (слика 6), уз продужење 
преко к.п.бр. 654/2, до коридора планиране железни-
чке пруге, и неопходно проширење на к.п.бр. 658, на 
месту прикључења на улицу Филипа Вишњића 
(Орашачки пут); Планирана деоница ће поред 
коловоза од 6м имати и пешачку (мин. 1,3м), две 
бициклистичке стазе (по 1м) и зелену површину.  

- источна и западна саобраћајнице ће бити 
повезане међусобно и са деоницом Новопроје-
ктоване 26, која се задржава, новом саобраћајницом 
у оквиру коридора планиране железничке пруге, тако 
што се део оријентационог коридора саобраћајнице у 
коридору планиране железничке пруге дефинише 
као нова северна деоница 26ц, ширине 10м: 
коловоз (6м) + бициклистичка стаза (2м) + пешачка 
стаза (2м); Регулациона ширина саобраћајнице је 
планирана да омогући смештај комуналне инфра-
структуре, укључујући и улично осветљење у про-
филу саобраћајнице. 
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- истовремено се измешта и сва комунална 
инфраструктура планирана на укинутој деоници 
Новопројектоване 26. Планирањем нових деоница 
саобраћајнице повећава се њена дужина, као и 
дужина планираних инсталација комуналне инфра-
структуре за око 860м.  

2. Измена граница планираних намена, односно 
зона инустрије и грађевинске деластности („И2 -
источни блок) и „луке са интермодалним термина-
лима- логистички центар“  (IЛ1,2,3), прва фаза (IЛ1) – 
„лука, слободна зона, робно- транспортни центар“) и 
њихових површина у билансу планиране намене 
површина, тако што се измештањем и померање 
трасе саобраћајнице Новопројектована 26 на запад, 
проширује „зона индустрије и грађевинске дела-
тности“ („И2 -источни блок), на део „ зоне луке са 
интермодалним терминалима- логистички центар“  
(IЛ1,2,3) и то прву фазу (IЛ1) – „лука, слободна зона, 
робно- транспортни центар“), односно граница изме-
ђу зона се дефинише новом трасом саобраћајнице; 
Укупна површина намене „индустрија и грађевинска 
делатност“ се повећава за око 9,64ha;  

3.Укидање статуса јавне намене на издвојеној 
површини планираној за проширење Царинарнице 
Шабац и дефинисање статуса и намене (остале 
намене) која ће власницима омогућити изградњу 
привредних објеката. Изменом и допуном ПГР-а, на 
предметној површини уместо јавне намене планирају 
се остале намене, односно „ зона луке са интермо-
далним терминалима- логистички центар“  (IЛ1,2,3) 
и то прва фаза (IЛ1) – „лука, слободна зона, робно- 
транспортни центар“). 

Планом генералне регулације "Мишар“ је, на 
основу услова за израду ПГР-а, прибављених од 
Управе царина (бр. 148-15-351-04-18/4/2013 од 
28.08.2013.), за потребе проширења Царинарнице 
планиран простор на две локације: парцеле домаћи-
нстава које Управа царина није успела да откупи и 
које су окружене простором Царинарнице (око 0,41 
ha); неизграђене и изграђене парцеле постојећих 
домаћинстава источно од Царинарнице и компаније 
„Колари“ ДОО (око 2,15 ha), за које је поднет захтев 
за промену намене.  

Пошто је површина ПГР-ом планирана за проши-
рење Царинарнице (око 2,5ha) већа од тражене у 
претходно достављеним условима за израду ПГР-а и 
Измену и допуну ПГР-а (око 1ha), а земљиште је у 
приватном власништву и до сада није приведено 
планираној намени, нити је Управа царина у наре-
дном периоду у могућности да улази у поступке 
прибављања земљишта, Изменом и допуном ПГР-а 
планирана је промена намене, у складу са захте-
вом власника земљишта, а површина за потребе 
Царинарнице ће се обезбедити ван граница обу-
хвата Измене и допуне ПГР-а. 

Постојећи комплекс Царинарнице Шабац није 
обухваћена овом Изменом и допуном ПГР-а, као 
ни простор планиран за њено проширење, окружен 

постојећим комплексом Царинарнице, површине 0,41 
ha, тако да укупна површина планирана за по-
требе Царинарнице Шабац у Источној радној зони 
остаје 2,72 ha. 

4.Измена начина спровођења ПГР-а, тако што 
се уместо обавезне израде ПДР-а даје могућност 
директног спровођења Измене и допуне ПГР-а на 
три локације:  

- на парцелама које су основним планом биле 
означене као површине јавне намене, за потребе 
проширења Царинарнице Шабац, којима се мења 
статус у површине остале намене и намена/зона у 
прву фазу (IЛ1) – „лука, слободна зона, робно- тра-
нспортни центар“; 

- на делу зоне индустрије и грађевинске дела-
тности („И2 -источни блок), у оквиру планираног 
подручја саобраћајних терминала, јер се овом Изме-
ном и допуном ПГР-а, дефинишу саобраћајнице које 
омогућију директан приступ свим парцелама на 
предметној локацији; 

- на обухваћеној деоници оријентационог кори-
дора саобраћајнице у оквиру коридора планиране 
железничке пруге, која се дефинише овом изменом 
као нова саобраћајница Новопројектована 26ц и 
може се реализовати на основу Измене и допуне 
ПГР-а, али истовремено може бити обухваћена и 
ПДР-ом (када се буде радио) за коридор планиране 
железничке пруге; 

7. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПГР-а 

Измена и допуна ПГР-а «Мишар», се врши 
искључиво у дефинисаним границама обухвата. 
За простор у обухвату Измена и допуна ПГР-а 
дефинишу се правила уређења и грађења и на 
том простору ће се, по усвајању на Скупштини 
града Шапца, примењивати искључиво Измена и 
допуна ПГР-а.  

Изменом и допуном ПГР-а не мења се конце-
пција основног плана, а планска решења у Измени 
и допуни ПГР-а су у потпуности усклађена са 
пласнским решењима основног плана.  

На простору изван обухвата Измена и допуна 
ПГР-а примењује се основни план: План гене-
ралне регулације «Мишар». 

На основу анализе прикупљених услова за 
основни План и њиховог рока важења, оцењено је да 
се већина издатих услова и података може кори-
стити и за израду Измене и допуне ПГР-а, јер нису 
временски ограничени, изузев:  

• Решења о условима за заштиту природе, бр. 
03 Број: 020-1466/2 од 15.07.2013. године, приба-
вљеном од Завода за заштиту природе Србије, у 
којем је у тачки 3.наведено: “У случају измене 
планске документације, потребно је поднети нови 
захтев за издавање Услова заштите природе Заводу 
за заштиту природе Србије“; 
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• Техничких услова за израду техничке 
документације, бр. 01-2170 од 15.08.2013.године, од 
ЈП ЕПС- «Електросрбија» д.о.о. Краљево, Еле-
ктродистрибуција Шабац, који важе 2 године од 
дана издавања; и 

• Мишљења о условима и могућностима при-
кључења на дистрибутивни систем ЈП «Србијагас», 
бр. 0201/4721 од 12.07.2012.године, чији је рок 
важења 2 године од дана издавања; Пошто у 
границама обухвата Измене и допуне ПГР-а, нема 
објеката и инсталација Србијагаса њихово ми-
шљење се неће поново прибављати; 

На основу претходне анализе прикупљених усло-
ва и података за основни План, као и због изме-
штања траса комуналне инфраструктуре и локације 
за проширење Царинарнице, закључено је да је, 
поред наведених потребно тражити нове услове и 
од: Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ- 
СРБIЈА А.Д.Београд, Извршна јединица "Шабац"; 
JKП "ТОПЛАНА ШАБАЦ", Сектор гасификације; ЈКП 
„Водовод- Шабац“; Министарства финансија и 
привреде, Управе царина и Одељења за урбанизам, 
Градске управе, града Шапца.  

Због захтева за промену намене на парцелама 
планираним за проширење Царинарнице Шабац, 
одржани су састанци са представницима Управе 
царина и послати следећи дописи:  

• Обавештење о изради Измене и допуне ПГР-
а «Мишар», (бр. 01-678 од 07.06.2016.); 

• Обавештење о раном јавном увиду у Измену 
и допуну ПГР-а «Мишар» (бр. 01-844 од 19.07.2016.), 
заједно са Елаборатом за потребе раног јавног 
увида;  

• Захтев, за доставу података и дефинисање 
посебних услова за израду Измена и допуна ПГР-а 
(бр. 01-1370 од 23.11.2016.).  

Управа царина је у свом допису бр.148-15-351-
01-38/7/2016 од 18.07.2016. године навела следеће: 
«Управа царина је преиспитивањем својих потреба 
утврдила да је површина од 1ha довољна за изгра-
дњу паркинг простора за возила која су привремено 
задржана у прекршајном поступку. У вези локације 

предметног простора, сматрамо да је потребно 
заједнички преиспитати могућности, као што сте и 
предложили вашим дописом“. 

Пошто ниједна од понуђених локација у КО 
Мишар није (према усменом одговору представника 
Управе царина) одговарала Управи царина, израда 
ПГР-а је настављена, уз констатацију да ће се 
Градска управа града Шапца и Управа царина 
договорити у вези локације за потребе царине ван 
обухвата Измене и допуне ПГР-а.  

8. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Постојећа намена површина, у границама Измене 
и допуне ПГР-а, није измењена у односу на стање у 
време израде ПГР-а. Већи део обухваћеног простора 
се користи као пољопривредно земљиште (78,03%), 
а на изграђеним парцелама се налазе: објекти 
индустрије, складишта, објекти за рециклажу, посло-
вни објекти; и стамбени, економски и помоћни обје-
кти (постојеће становање у радној зони).  

У обухвату Измене и допуне ПГР-а је делимично 
промењена вланичка структура у односу на податке 
који су прибављени и коришћени за израду основног 
ПГР-а, према којима је власник к.п.бр. 328/4, 327, 329 
(приступни пут) и 330 била Идустрија намештаја А.Д. 
„Јела„ Шабац, а сада су: CSS-CLEANING SYSTEM 
SERBIJA, на к.п.бр. 329, 328/4 и 327 и CSS-
CLEANING SYSTEM SERBIJA и Јовановић (Живан) 
Драгомир, Ружић (Светозар) Загорка, Ружић (Недељко) 
Томислав, Андрић (Јован) Томислав и Мирковић 
(Тихомир) Мирко, на к.п.бр. 330. Катастарска 
парцела бр. 329, претставља интерну саобраћајницу 
и једини приступни пут до комплекса компаније 
CSS-CLEANING SYSTEM SERBIJA (у чијем је вла-
сништву) али и до осталих катастарских парцела 
(к.п.бр. 330, 328/2, 328/3), које немају директан при-
ступ на јавну јаобраћајницу, већ је на к.п.бр. 329 
уписан терет: „ право пролаза“,  као и на к.п.бр. 
1946/2, чији је власник Тирић Мирослав. 

Власничка структура је измењена и на парцелама 
314 и 315/1, које су у време израде ПГР-а биле у 
мешовитој својини РТЦ-а, а сада су у приватној 
својини РТЦ-а. 

Биланс постојеће намене површина у границама обухвата Измене и допуне ПГР-а 

Намена  Површина у ha.а.m2 % 

Индустрија 0.22.39 1,06 
Чишћења у индустрији 1.06.55 5,06 
Складишта 1.86.67 8,86 
Рециклажа 0.25.40 1,21 
Робно-транспортни центар 0.10.11 0,48 
Постојеће становање у радној зони  0.72.17 3,42 
Пољопривредно земљиште 16.44.40 78,03 
Путеви (државна/јавна својина) 0.04.61 0,21 
Приватни путеви и прилази 0.35.06 1,66 

УКУПНО 21.07.36 100 

Напомене: Површине су добијене мерењем на карти; 
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Изграђено земљиште у обухвату Измене и 
допуне ПГР-а, користе следеће компаније за сле-
деће садржаје:  

• CSS-CLEANING SYSTEM SERBIJA  се бави 
специјалним чишћењима у индустрији;  

• С.З.Т.Р. „ЗЛАТНЕ РУКЕ“  се бави израдом и 
монтажом свих врста и типова олука и пратеће гра-
ђевинске лимарије, вентилационих, клима и осталих 
канала од лима, изолацијом цеви и уређаја ста-
кленом вуном и Ал лимом; 

• ИНГСОФТ 2009- Логистички центар, се бави 
следећим делатностима: издавањем пословног про-
стора; издавањем складишног простора; јавно 
царинско складиште; услуге манипулације робом; 
услуге посредовања у поступку царињења; услуге 
складиштења; 

• КЕМИС д.о.о. се бави сакупљањем, транспо-
ртом, складиштењем и третманом неопасних металних 
и неметалних остатака, као и опасног отпада; орга-
низовањем коначног одлагања или спасљивања 
опасног отпада за клијенте, прибављањем потребних 
дозвола и др. документације за прекограничне 
испоруке овлашћеним оператерима у инистранству; 

• „Робно транспортни центар“ А.Д. Шабац-
основна делатност су послови складиштења и 
претовара терета.  

8.1. Инфраструктура 
 

8.1.1. Саобраћај 

На подручју обухвата Плана налази се део 
саобраћајнице Новопројектована 26 као и део 
коридора будуће пруге Шабац – Обреновац који су 
дефинисан Планом генералне регулације „Мишар“. 
Саобраћајница Новопројектована 26 није изграђена 
а овим Планом се укида на делу који се пружа од 
улице Маршала Тита до коридора будуће пруге. 

8.1.2. Водопривредна инфраструктура 

Водоводна мрежа 

Снабдевање санитарном и противпожарном 
водом, у обухвату предметног плана ПГР Мишар –
измена и допуна, се обавља са насељске водоводне 
мреже, која представља део водоводне мреже Града 
Шапца. Примарни водови за снабдевање водом дела 
насеља предметног плана, изведени су дуж улица: 
Маршала Тита (PEø500mm-потисна водоводна мре-
жа Peø100mm-секундарна) и Филипа Вишњића 
(Peø100mm –секундарна мрежа). 

Канализациона мрежа 

Сакупљање и евакуација санитарно-фекалних и 
атмосферских отпадних вода у насељу Мишар, 
обавља се сепаратним системом, тако да се посе-
бном фекалном канализационом мрежом евакуишу 
санитарно-фекалне отпадне воде, а атмосферске 

воде се евакуишу атмосферском канализационом 
мрежом и мрежом отворених канала и природних 
вододерина до реципијента- реке Саве. 

Евакуација санитарно-фекалних отпадних 
вода  

Евакуација санитарно-фекалних отпадних вода 
предметног дела насеља Мишар, обавља се преко 
примарног фекалног канализационог колектора у 
улици Маршала Тита, профила PVCø400 mm (и у 
улици Карађорђевој 2хPVC Ø250mm- није у обухвату 
предметног плана). Санитарно-фекалне воде, одводе 
се до локације Централног постројења за пречишћа-
вање отпадних вода (ЦППОВ) Града Шапца, а затим 
се након пречишћавања испуштају у реку Саву.  

Евакуација атмосферских вода  

Атмосферске воде, евакуишу се атмосферском 
канализацијом у равничарском делу насеља Мишар 
(улица Маршала Тита ПЕØ500 mm), до реке Саве и 
то кроз два канализациона слива. У брдовитом делу 
насеља Мишар, атмосферске воде евакуишу се 
отвореним травнатим каналима и природним водо-
деринама, до крајњег реципијента реке Саве. 

8.1.3. Електроенергетика 

У обухвату плана су изграђене три монтажно-
бетонске индустријске трафо-станице 10/0.4kV: ТС 
„Декор“ 630kVA, ТС „Јела“ 630kVA и ТС „Обнова“ 
2x630kVA. Потрошачи у улицама Филипа Вишњића и 
Маршала Тита електричном енергијом се снабдевају 
са две дистрибутивне стубне ТС: 10(20)/0.4kV 
„Мишар I“, 160kVA и „Мишар IX“ које су ван обухвата 
плана. Од електроенергетских објеката још су при-
стуни: подземни високонапонски кабловски вод 10kV 
(између индустријских трафо-станица) и далековод-
мешовоти вод 10(20)+0.4kV (уз улицу Филипа 
Вишњића), ваздушна нисконапонска мрежа и при-
кључци објеката. 

У графичком делу елабората, на Плану електро 
мреже, телекомуникационе мреже и гасовода (Р 
1:2500) представљен је положај електроенергетских 
објеката. Позиција подземног високонапонског кабла 
10kV дата је орјентационо. 

8.1.4.Телекомуникациона мрежа (фиксна и 
мобилна телефонија) и кабловски дистрибутивни 
систем 

Oбухват плана је на реону АТЦ „Мишар“, кабло-
вско подручје N⁰1. У обухвату су присутни: подземни 
каблови месне телекомуникационе мреже, магистра-
лни оптички телекомуникациони кабл Београд-
Шабац, ваздушни Тк изводи (ТТ стубови, бетонски и 
дрвени) и ваздушни Тк прикључци. У обухвату је, на 
изводима 10 прикључака на мрежу фиксне телефо-
није, а један број корисника је прикључен са извода 
који су ван обухвата. Не постоји резерва за при-
кључак нових корисника, а ограничена је могућност 
за АДСЛ прикључке. 
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У графичком делу елабората, на Плану електро 
мреже, телекомуникационе мреже и гасовода (Р 
1:2500), дат је положај постојећих телекомуникацио-
них објеката (Тк подземних каблова са капацитетима 
и положај извода на стубовима). 
На комплексу на кат.парцели бр.325/1 К.О.Мишар 

су базне станице мобилне телефоније МТСа и 
ТЕЛЕНОРа, на заједничком антенском стубу. 
Кабловски дистрибутивни систем („СББ“) је изве-

ден ваздушним проводницима, по стубовима ниско-
напонске мреже и по стубовима мешовитог вода. 
ТЕЛЕКОМ дистрибуира сигнал кабловске телевизије 
по интернет протоколу. 

8.1.5. Гасоводна мрежа 

У обухвату плана нема изграђене гасоводне 
мреже. 

8.1.6. Зелене површине 

У границама обухвата Плана не постоје уређене 
јавне зелене површине. Постоји зеленило у оквиру 
привредних комплекса, према приступним саобраћа-
јницама и предбаштама објеката становања.  

9. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

При доношењу Одлуке о изради Измене и 
допуне Плана генералне регулације «Мишар» ("Сл. 
лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци 
и Коцељева",бр. 4/2016), донета је Одлука да се не 
израђује стратешка процена утицаја на животну 
средину Измене и допуне Плана генералне регула-
ције «Мишар» ("Сл.лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева",бр. 4/2016), па су 
мере заштите животне средине преузете из основног 
плана (ПГР Мишар), за чију израду је коришћена 
следећа документација:  

• Извештај о стратешкој процени утицаја на 
животну средину Генералног плана за Шабац и при-
градска насеља: Мајур, Јевремовац, П.Причиновић, 
Јеленчу и Мишар;  

• Извештај о стратешкој процени утицаја на 
животну средину Просторног плана града Шапца. 

II. ПЛАНСКИ ДЕО 
 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

Изменом и допуном ПГР-а је, полазећи од 
захтева власника земљишта и локалне самоуправе, 
као и постојећег стања на терену, предложена 
мрежа саобраћајница и намена површина, које су 
усклађене са концепцијом уређења целине I, 
односно целе радне зоне. Истовремено је, новим 
трасама саобраћајница омогућена изградња на 
парцелама у унутрашњости радне зоне, које нису 
имале приступ на јавни пут и тако формиран нови 
блок у радној зони, у којем је омогућено спро-
вођење Измене и допуне ПГР-а без даље планске 
разраде (израде ПДР-а).  

1.2. НАМЕНА ПОВРШИНА И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ – БИЛАНСИ ПОВРШИНА 

Катастарске парцеле у обухвату Измене и 
допуне ПГР-а се налазе у грађевинском подручју 
насељеног места Мишар, у Источној радној зони 
Шапца. Изменом и допуном ПГР-а дефинисана је 
претежна намена површина у границама обухвата, 
а биланс претежне намене дат је у наредној 
табели.

Табела: Биланс површина планираних намена *1 

Планирана намена површина у обухвату  
Измене и допуне ПГР-а 

 Површина (приближно) 

 ha.а.m2  % 

ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ  19.69.53  93,46 

Индустрија и грађевинска делатност  17.36.14  82,38 

Међународна лука са интермодалним терминалима-логистички  
центар- I фаза- лука, слободна зона, робно- транспортни центар 

 2.33.39  11,08 

ИНФРАСТРУКТУРА  1.37.83  6,54 

Саобраћајнице (постојеће и планиране)  1.37.83  6,54 

УКУПНО У ОБУХВАТУ Измене и допуне ПГР-а  21.07.36 100 

*1
Површине су добијене мерењем, на графичком прилогу „план намене површина и површине јавне 

намене“;  

Површине јавне намене представљају про-
стор одређен планским документом за уређење 
или изградњу објеката јавне намене или јавних 
површина за које је предвиђено утврђивање ја-
вног интереса у складу са посебним законом. За 
површине јавне намене планирано је око 

1,38ha или око 6,54% површине обухвата Измене 
и допуне ПГР-а.  
Површине јавне намене чине саобраћајне 

површине: планиране саобраћајнице и обухваћени 
делови постојећих саобраћајница, заједно са зeлe-
ним пoвршинама у оквиру регулације сaoбрaћajница; 
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Табела: Биланс површина јавне намене 

Планиране површине јавне намене  Површина (приближно)*1 
 ha.а.m2  % 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ  1.37.83  6,54 

Саобраћајнице (постојеће и планиране)  1.37.83  6,54 

УКУПНО У ОБУХВАТУ Измене и допуне ПГР-а   21.07.36 100 

*1 Површине су добијене мерењем, на графичком прилогу „план намене површина и површине јавне 
намене“;  

Објекте јавне намене чине постојећи и плани-
рани објекти и мреже, који се граде у оквиру посто-
јећих и планираних јавних површина: ТС, КДС, 
овјекти фиксне телефоније, гасне, водоводне и кана-
лизационе инсталације и објекти у уличном профилу 
и зеленим површинама или на засебно формираним 
парцелама. 

1.3. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕ-
ЛИНЕ И ЗОНЕ 

У обухвату Измене и допуне ПГР-а нису плани-
ране нове намене, у односу на основни документ 
(ПГР), нити нове поделе на целине и зоне, већ је, у 
складу са новим трасама саобраћајница извршена 
корекција/ померање ПГР-ом дефинисаних граница 
планираних намена и зона у обухвату, тако да се 
овом изменом и допуном ПГР-а не мења конце-
пција уређења радне зоне.  
Изменом и допуном ПГР-а је обухваћен део це-

лине I (део Источне радне зоне Шапца) и делови 
следећих зона, посебних подручја и инфрастр-
уктуре, дефинисаних основним планом (ПГР) у 
оквиру целине I: 

►Привредне зоне  

• Зона индустрије и грађевинске делатности 
(IИ1.2) део источног блока (IИ2), који је проширен 
до улице Новопројектована 26а; У oвoj зoни je 
мoгућa индустриjскa прoизвoдњa, производња за 
потребе грађевинарства, складишта, сeрвиси, услу-
жнe и комерцијалне дeлaтнoсти и друге кoмпaти-
билнe нaмeнe; и 

• Зона луке са интермодалним терминалима- 
логистички центар (IЛ1, 2, 3) и то део прве фазе- 
лука, слободна зона, робно-транспортни центар 
(IЛ1), чија је источна граница померена на запад у 
складу са померањем, односно дефинисањем нове 
трасе саобраћајнице Новопројектована 26а; Прва 
фаза- лука слободна зона, робно- транспортни 
центар (IЛ1) обухвата простор између државног пута 
и реке Саве, где се налазе: РТЦ Шабац са слобо-
дном зоном, Царинарница Шабац (Ц), и компаније: 
Колари, Златне руке, а северно од планиране трасе 
пруге започета је изградња лучког базена.  

►Зелене површине у оквиру Измене и допуне 
ПГР-а чине: 

• Линеарне зелене површине (у регулацији 
саобраћајница), које су планиране дуж саобра-

ћајнице Новопројектована 26б, државног пута Iб реда 
и орашачког пута (ул.Филипа Вишњића). 

►Изменом и допуном ПГР-а су обухваћени мањи 
делови «подручја изградње посебних садржаја“  
и то: 

• део подручја саобраћајних терминала (ра-
нжирна станица, железничка станица/ стајалиште, 
интермодални терминали), дуж трасе будуће железни-
чке пруге, чије границе овом изменом и допуном 
нису мењане; Део источног блока «зоне индустрије 
и грађевинске делатности» (IИ2), који се налази дуж 
будуће пруге, припада истовремено и подручју 
саобраћајних терминала;  

• део подручја изградње/ формирања и дугоро-
чног развоја будуће међународне луке са интермо-
далним терминалима и логистичким центрима 
које обухвата све три фазе изградње луке, чија гра-
нице је овом изменом и допуном, коригована у 
складу са новом трасом измештене саобраћајнице 
(Новопројектована 26а);  

►Инфраструктура; У оквиру саобраћајне инфр-
аструктуре планиране су нове саобраћајнице: Ново-
пројектована 26а, 26б и 26ц, а Изменом и допуном 
ПГР-а су обухваћени мањи делови државног пута Iб 
реда и улице Филипа Вишњића. 

1.4. КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРА-
СТРУКТУРЕ 

 

1.4.1. Саобраћајна инфраструктура 

Графички прилози број: 9.1.План нивелације и 
регулације 1–саобраћај; 10.1.а.Попречни профили 
саобраћајница;11.1.План нивелације и регулације 2 –
грађевинске линије 

1.4.1.1. Друмски саобраћај 

У оквиру граница обухвата Измене и допуне 
плана генералне регулације „Мишар“ планиране су 
саобраћајнице: Новопројектована 26а, Новопроје-
ктована 26б и Новопројектована 26ц. Саобраћајница 
Новопројектовна 26а се пружа од улице Маршала 
Тита до Новопројектоване 26ц а Новопројектована 
26б од улице Филипа Вишњића до Новопројектоване 
26ц. Новопројектована 26ц која се пружа границом 
коридора планиране железничке пруге Шабац – 
Обреновац која је дефинисана планом генералне 
регулације „Мишар“ повезује Новопројектоване 
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саобраћајнице 26 а и б са делом саобраћајнице 
Новопројектована 26 која се укршта са коридором и 
пружа до улице Савске.Први део улице Новопро-
јектоване 26 од улице Маршала Тита до коридора 
планиране пруге је овим Планом укинут. 

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

Нивелационо и регулационо решење саобраћај-
них површина, дефинисано је графичким прилогом 

број 9 „План нивелације и регулације 1 – саобраћај“ 
са карактеристичним попречним профилима саобра-
ћајница (графички прилог број 10а) и списком табела-
рно приказаних назива улица са ознакама осовинских 
и темених тачака, геодетским координа-тама осови-
нских и темених тачака ( графички прилог 10б) и котама 
нивелете. Урађен је и посебан гра-фички прилог- 
„план парцелације“  за планиране саобраћајнице. 

Табелом је приказан списак саобраћајница које се 
дефинишу овим планом са ознакама осовинских и 
темених тачака саобраћајница као и ознакама попре-
чних профила. 

Списак саобраћајница које се дефинишу овим планом 

Назив саобраћајнице  Тачке којима се дефинишу саобраћајница Карактеристичан попречни 
профил 

Новопројектована 26а OИ1-TИ1-TИ2-TИ3-TИ4-TИ5-ТИ10 и TИ6 И1-И1, И4-И4 

Новопројектована 26б ОИ 3-TИ9-ТИ8 и TИ7 И3-И3 

Новопројектована 26ц TИ6-ОИ2 и TИ7 И2-И2 
НАПОМЕНА: Ознаке темених и осовинских тачака у Измени и допуни ПГР-а су ОИ и ТИ, где прво слово 

О означава осовинску, односно Т, темену тачку, а друго слово И, да се ознаке односе на Измену и допуну 
ПГР-а; Профили нових саобраћајница дефинисаних Изменом и допуном ПГР-а, означени су словом И; 

Коловоз саобраћајница које се овим Планом де-
финишу је планиран у ширини од 6.0 метара са 
двостраним попречним нагибом 2.5% од осовине ка 
ивицама коловоза. Новопројектоване 26а у једном 
делу је планирана са проширењем коловоза на 8.0 
метара. Пешачке и бициклистичке стазе су плани-
ране у саставу тротоара и денивелисане у односу на 
коловоз за висину нормалног коловозног ивичњака 
са једностраним попречним ка коловозу. Новопро-
јектована 26а због недовољне регулационе ширине 
нема планиране тротоаре осим у делу где је пла-
нирано проширење коловоза.  
У оквиру регулационе ширине саобраћајница 

нема могућности за планирање простора за парки-
рање возила. 

1.4.1.1.2. Линеарне зелене површине (у регула-
цији саобраћајница) 

Зелене површине у обухвату Измене и допуне 
ПГР-а чине: линеарне зелене површине (у регу-
лацији саобраћајница), које су планиране дуж држа-
вног пута Iб реда (ул. М.Тита), орашачког пута (ул. 
Филипа Вишњића) и Новопројектоване 26б. Зелене 
површине у регулацији саобраћајница, реализо-
ваће се истовремено са реализацијом планиране 
регулационе ширине саобраћајница.  
Хортикултурна решења ускладити са трасама по-

дземних инсталација и испоштовати потребна 
минимална одстојања у складу са важећим технич-
ким прописима. 
Избор врста за дрвореде усагласити са ширином 

саобраћајнице и утврдити одговарајућа растојања 
између садница у зависности од врсте и прилаза 
објектима. 
Кoд пoдизaњa нoвих дрвoрeдa вaжe слeдeћи 

услoви: прoфил улицe прeкo 12 м; сaдњу усклaдити 

сa oриjeнтaциjoм улицe; избoр врстa прилaгoдити 
висини згрaдa и ширини трoтoaрa; сaдњу усaглaсити 
сa синхрoн плaнoм; нajмaњe рaстojaњe измeђу 
сaдницa прилaгoдити врсти дрвeћa у дрвoрeду и 
стaнишним услoвимa.  
Дoзвoљeни рaдoви у пoстojeћим дрвoрeдимa: 

уклaњaњe сувих и бoлeсних стaбaлa; уклaњaњe 
стaбaлa у случajу кaдa тo зaхтeвa oпшти интeрeс 
утврђeн нa oснoву зaкoнa; сaдњa нoвoг дрвeћa; стa-
ндaрднe мeрe нeгe стaбaлa. 
Пoтрeбнo oпрeмaњe дрвoрeдa: могу се пoстaвити 

штитници oкo дeблa и зaштитити сaднe jaмe; прeмa 
пoтрeби пoстaвити инстaлaциje зa пoдзeмнo нaвo-
дњaвaњe и прихрaну дрвoрeдних сaдницa. 

1.4.1.2. Железнички саобраћај 

На основу развојних планова “Железнице Србије” 
ад као и према Просторном плану Републике Србије 
("Службени гласник РС", број 88/2010) планира се и 
зградња нове једноколосечне пруге Београд - Обре-
новац – Шабац. За раазвој железнице на овом по-
дручју потребно је предвидети изградњу потребних 
колосека као и све остале неопходне железничке 
инфраструктурне капацитете. “Железнице Србије” ад 
нема израђену техничку документацију за ову пругу. 
Основним планом је планерски дефинисан коридор 
планиране железничке пруге, ширине 50м, чија ће се 
прецизна траса утврдити планом детаљне регулације. 

1.4.2. Водопривредна инфраструктура 
 

1.4.2.1. Водоводна мрежа 

Планом генералне регулације „Мишар“, у свим 
новопројектованим улицама насеља Мишар, укључу-
јући предметну саобраћајницу Новопројектовану 26, 
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дефинисани су коридори планираних инсталација 
водовода и њихов минимални профил. Измештањем 
дела трасе планиране саобраћајнице, потребно је 
изместити и трасу планиране водоводне инста-
лације.  

Планирана водоводна мрежа, минималног про-
фила Ǿ100 mm и дужине 1421.85m, је трасирана 
унутар планиране саобраћајнице Новопројектована 
26, и прикључује се на планирану водоводну мрежу 
Ø150 mm у улици Маршала Тита односно на по-
стојећу водоводну мрежу PEØ150 mm у улици 
Филипа Вишњића, као и на планирану водоводну 
мрежу у улици Новопројектована 26, образујући 
прстенасту структуру. 

 Траса планираних инсталација водовода, 
дефинисана је у простору геодетским координатама 
темених тачака државне геодетске мреже које су 
саставни део графичког прилога „План водоводне и 
канализационе мреже“.  

 У случају потребе, уколико дође до битних 
измена који ће утицати на планирано стање водо-
водне инсталације, траса и профили планираних 
водоводних инсталација могу се детаљно дефи-
нисати кроз посебан Урбанистички пројекат. 

Пројектном документацијом, могу се вршити 
мање корекције планираних траса и пречника водо-
водних инсталација, у оквиру планом дефинисаних 
површина јавне намене. 

Кроз пројектну документацију, на планираној во-
доводној мрежи предвидети одговарајући број 
противпожарних хидраната. У складу са важећом 
регулативом (Правилник о техничким нормативима 
за хидрантску мрежу за гашење пожара, Сл.л. СФРЈ 
30/91), обезбедиће се гашење пожара из водоводне 
мреже преко спољних хидраната, минималног про-
фила Ø80 mm. 

Пројектовање и изградњу уличних инсталација 
водовода и прикључака, извести у складу са Техни-
чким условима ЈКП „Водовод-Шабац“ 519/СР-12/17 
од 07.02.2017. године, који су саставни део докуме-
нтације овог плана.  

1.4.2.2. Канализациона мрежа и евакуација 
атмосферских вода 

Канализациона мрежа 

Стратегија развоја канализационе мреже Града 
Шапца, односно насеља Мишар планирана је у 
складу са : 

- „Генералним пројектом сакупљања, одвођења 
и пречишћавања отпадних вода насеља општине 
Шабац, „Беоинжењеринг“, Београд 2006. године; 

- Идејним пројектом доградње и реконструкције 
постојећег општег система одвођења отпадних 
вода града Шапца, Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни“, Београд 2002. године; 

- „Иновираним Идејним пројектом фекалне канали-
зације за насења Јеленча и Мишар“, „Беоинжењеринг“, 
Београд 2005. године;  

- „Идејним пројектом атмосферске канализације 
за насеља Јеленча и Мишар“, „Беоинжењеринг“, 
Београд 1999. године;  

ПГР-ом „Мишар“, дефинисани су коридори за 
изградњу инсталација фекалне канализације, њихов 
минимални профил и правац тока, као и локације и 
потребан капацитет планираних шахтних канализа-
ционих црпних станица (протицај и снага). У оквиру 
ПГР-а, коридор фекалне канализације није дефинисан 
кроз предметну саобраћајницу Новопројектована 26.  

Изменом и допуном Плана генералне регулације 
„Мишар“, планира се коридор фекалне канализације, 
трасиран унутар регулације саобраћајнице Новопро-
јектована 26 (а, б, ц).  

У улици Новопројектована 26а, планира се траса 
фекалне канализације, унутар планиране регулације 
улице, минималног профила Ø250mm и дужине 
389.70 m, са сливом ка планираној фекалној канали-
зацији (преузета из ПГР „Мишар“) преко ревизионог 
силаза К121, односно ка постојећем примарном фе-
калном канализационом колектору у улици Маршала 
Тита, профила PVCø400 mm, који даље води на 
Постројење за пречишћавање отпадних вода. 

Траса планираних инсталација фекалне канали-
зације у улици Новопројектована 26а, дефинисана је 
у простору геодетским координатама темених тачака 
државне геодетске мреже које су саставни део 
графичког прилога „План водоводне и канализа-
ционе мреже“.  

У улици Новопројектована 26б и 26ц, дефинисан 
је коридор фекалне канализације, унутар планиране 
регулације улице, минималног профила Ø250mm и 
дужине 891.00 m, са сливом ка планираној фекалној 
канализационој мрежи у улици Филипа Вишњића. У 
североисточном делу насеља Мишар планирана 
фекална канализација се прикључује на постојећу 
канализациону мрежу у улици Маршала Тита, преко 
релејних црпних станица. Планирано решење слива 
канализационе мреже је урађено на основу претхо-
дно поменуте техничке документације.  

Детаљи неопходни за извођење фекалне кана-
лизационе мреже (пречници, падови, нивелација 
шахтова..) у улици Новопројектована 266 и 26ц 
биће дефинисани кроз посебан Урбанистички 
пројекат. Висински положај канализације биће 
дефинисан у односу на коте планиране коловозне 
површине, где је минимална дубина укопавања 
1.40m, тј. у односу на коте планиране канализационе 
мреже у улици Филипа Вишњића где се планира 
улив отпадних вода предметног плана. Уколико се 
не може остварити гравитационо евакуисање 
отпадних вода предметне улице ка сливу у улици 
Филипа Вишњића планирати црпну станицу ша-
хтног типа, чији ће капацитет и снага бити дефи-
нисан кроз УП.  
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Употребљене фекалне воде могу се упустити у 
планирани канализациони колектор, под условом да 
је квалитет отпадних вода у складу са Одлуком о 
санитарно-техничким условима за испуштање 
отпадних вода у јавну канализацију. Индустријске 
отпадне воде, (уколико их буде било), упуштаће се у 
фекалну канализациону мрежу, након претходног 
пречишћавања. Сваки производни погон мора пречи-
стити своје индустијске отпадне воде до нивоа који је 
дефинисан у интерној фекалној канализационој 
мрежи, пре испуштања исте у фекалну кланали-
зацију. 

Пројектном документацијом, могу се вршити мање 
корекције планираних траса и пречника водоводних 
инсталација (с тим да је минимални пречник фекалне 
канализације Ø250 mm), у оквиру планом дефини-
саних површина јавне намене. 

Пројектовање и изградњу уличних инсталација 
канализације и прикључака, извести у складу са 
Техничким условима ЈКП „Водовод-Шабац“ 519/СР-
12/17 од 07.02.2017. године, који су саставни део 
документације овог плана.  

Потребно је да се сваки корисник парцеле или 
објеката из обухвата овог Плана, по дефинисању 
функције објеката, а пре израде техничке докуме-
нтације за те објекте, обрати ЈКП „Водовод-Шабац“, 
ради издавања техничких услова за пројектовање и 
прикључење на јавне инсталације водовода и 
канализације. 

Евакуација атмосферских вода  

У насељу Мишар постоје канали за евакуација 
атмосферске воде и вододерине, који се уливају у 
реку Саву. Примарна мрежа за евакуацију атмо-
сферске воде, састоји се: 

- из планираног канала 2 (постојећа вододе-
рина) у источном делу насеља; 

- атмосферског колектора, минималног профила 
ø400 мм, минималног пада Ј=0.003 дуж улица: Ђукана 
Љубичића, Нова 7, Нова 12, Филипа Вишњића и 
Савском; 

У обухвату предметног плана не постоји ниједан 
водопривредни канал. 

Сакупљање и евакуација атмосферских вода у 
оквиру плана, обављаће се доминантно отвореним 
каналима - риголама, и пратиће конфигурација те-
рена до примарних реципијената канала/реке или 
атмосферских колектора. 

1.4.3. Електроенергетика 

Решење за доградњу електроенергетске мреже у 
обухвату плана урађено је у складу са планираном 
наменом простора и у складу са условима Еле-
ктродистрибуције Шабац (бр.8.1.0.0.-330846/2 од 
27.12.2016.год.) а који су приложени у документа-
ционом делу елабората. Ради стварања могућности 
за квалитетно напајање ел.енергијом неопходно је 
реализовати следеће активности: 

- реконструисати индустријске трафо-станице 
са 10kV на напонски ниво oд 20kV, обзиром на 
планирано увођење трансформације 110/20kV у 
трафо-станици 110/35/6 „Шабац 1“, и на планирану 
реконструкцију средњенапонског конзумног подручја. 
Постојећи подземни кабловски вод 10kV заменити 
новим подземним ел.ен. водом 20kV. При томе узети 
у обзир да траса кабла 10kV није евидентирана код 
РГЗ Службе за катастар и на графичком прилогу : 
План електро-мреже, телекомуникационе мреже и 
гасовода (Р 1:2500) је нанета орјентационо. Потре-
бно је, на лицу места одредити положај кабла 10kV, 
одговарајућим уређајима и копањем пробних ровова, 
исти довести у безнапонско стање и тек потом 
вршити ручни и опрезан ископ рова. Генерално, код 
израде пројекта за добијање грађевинске дозволе и 
код извођења радова, могућа је корекција трасе да 
би се остварила прописана растојања од других 
подземних инсталација и због решавања имовинско-
правнх питања на земљишту ван јавне намене; 

- заштитити постојећи подземни ел.ен. кабло-
вски вод 10kV у зони раскрснице саобраћајнице 
Новопројектоване 26а и ул. Маршала Тита – пров-
лачењем кроз заштитну цев или другом мером коју 
ће на лицу места дефинисати овлашћено лице из 
електродистирбутивног предузећа; 

- изградити подземне вискоконапонске кабло-
ске водове 20kV у свим новопланираним улицама, по 
коридорима који су представљени на поменутом 
графичком прилогу. Коридори су дефинисани коор-
динатама темених тачака у оси рова у државном 
координатном систему. Градити индустријске и ди-
стрибутивне трафо-станице на основу засебне урба-
нистичко-техничке документације за комплексе (или 
за ел.ен.објекте) у складу са појединачним техничким 
условима за прикључак комплекса које треба при-
бавити од електродистрибутивног предузећа, према 
дефинисаној вредности максималне једновремене 
ел. снаге за комплекс. На тај начин биће дефинисане 
и шеме уклапања и положај деоница високонапо-
нских каблова од ел.ен. коридора у јавној површини 
до трафо-станица на комплексима, то јест није 
потребна измена плана у том смислу; 

- Прикључке нових потрошача реализовати у 
складу са накнадним, појединачним техничким усло-
вима за прикључак електродистрибутивног предузећа. 
У складу са истим, и са важећим прописима, проје-
ктовати и извести електронсталације у објектима. 

Подземни електроенергетски каблови поста-
вљају се на дно земљаног рова дубине, минимално, 
0.8m, на слој ситнозрнасте земље или песка де-
бљине 0.1m. Изнад каблова, обавезно се постављају 
пластични штитници и траке за упозорење. Ископ 
рова мора бити ручни и опрезан. Ископу треба да 
претходи планирано нивелисање терена и обеле-
жавање на терену траса постојећих подземних 
инсталација од стране стручне службе РГЗ Службе 
за катастар – Шабац , и у присуству овлашћених 
лица из предузећа која поседују и одржавају кому-
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налне инфраструктуре у обувхату плана. У зонама 
укрштања остварити минимално вертикално растој-
ање од 0.3 m. 

У зонама коловоза саобраћајница и колско-
пешачких саобраћајница, каблови се провлаче кроз 
заштитне PE цеви (125-150 mm) које се постављају 
тако да је дубина горње ивице цеви минимално 1.0m 
од пројектоване коте асвалтног застора. Поставити и 
резервне цеви чије слободне крајеве цеви заштитити 
од продора земље и влаге гуменим заптивкама. 

У заједничком рову, растојање од нисконапонског 
кабла треба да износи минимално 0.07 m, а од кабла 
20kV - 0.2 m. 

Пре затрпавања свих ровова, трасе и дубине ка-
блова и цеви уснимити код РГЗ Службе за катастар 
Шабац. 

Планира се изградња нове јавне расвете у 
новопланираним улицама или уз новопланиране 
улице, на прописно уземљеним металним кандела-
берским стубовима висине 8.0m. Тип светиљки, врста и 
снага светлосних извора определиће се Пројектом за 
добијање грађевинске дозволе тако да се оствари 
ниво осветљености коловоза са параметрима у 
класи Б1 (А2). Препоручује се натријумова високо-
притисна сијалица снаге 150-250W, или са другим 
извором светла који има исту или већу вредност 
коефицијента фотометријске и енергетске искори-
стљивости. Напајање расвете планирано је подзе-
мним електроенергетским кабловским водовима са 
поља јавне расвете у новопланираним и постојећим 
трафо-станицама. Планира се и постављање свети-
љки јавне расвете на сваки од стубова мешовитог 
вода и НН мреже у обухвату плана. Проводници нове 
јавне расвете, по стубовима НН мреже и мешовитих 
водова су ваздушни, типа СКС. Тип и пресек напојног 
кабла и ваздушног вода јавне расвете биће опре-
дељени Пројектом за добијање грађевинске дозволе, 
у складу са дозвољеним вредностима падова напо-
на, дозвољеним струјним оптеретљивостима водова 
и сигурносном висином изнад коловоза и пешачких 
стаза. 

Положај постојећих ел.енергетских објеката и 
коридора за планиране подземне ел.ен. каблове, као 
и положај планиране јавне расвете дефинисани су 
на графичком прилогу: План електро мреже, телеко-
муникационе мреже и гасовода (Р 1:2500). 

1.4.3.1. Услови за изградњу у заштитном појасу 
електроенергетских објеката 

Далеководу-мешовитом воду 10(20)+0.4kV опре-
дељен је заштитни појас ширине 9.0m (по 4.5m са 
обе стране трасе) у коме нису дозвољени: изгра-
дња објеката (осим инфраструктурних), испади 
на објектима (балкони, терасе, надстрехе), садња 
дрвећа, присуство грађевинских машина које имају 
радну стрелу (домашај) у зони од 3.0m око фазног 
проводника (у свим правцима). 

Генерално, градња у близини далековода је усло-
вљена Законом о енергетици (''Сл.гласник РС'', бр. 
145/2014), Законом о планирању и изградњи изгра-
дњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09 - исправка, 
64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 
50/13 - Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/2014 и 
145/2014), Правилником о техничким нормативима за 
изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1kV до 400kV (''Сл.лист СФРЈ'', 
бр.65/88 и ''Сл.лист СРЈ'', бр.18/92), Правилником о 
техничким нормативима за електроенергетска постро-
јења називног напона изнад 1000V (''Сл.лист СФРЈ'', 
бр.4/74), Правилником о техничким нормативима за 
уземљење електроенергетских постојења називног 
напона изнад 1000V (''Сл.лист СРЈ'', бр.61/95), Зако-
ном о заштити од нејонизујућих зрачења (''Сл.гласник 
РС'', бр.36/2009) са припадајужим правилницима и 
Правилницима и Техничким условима заштитне по-
дземних металних цевовода од утицаја електрое-
нергетских постројења и условима везаним за за-
штиту од утицаја на телекомуниациона постројења 
(заштита од опасности и заштита од сметњи). 
Подземном високонапонском кабловском воду 

10kV опредељен је заштитни појас ширине 2.0m (по 
1.0m са обе стране трасе) у коме је забрањена 
изградња објеката, осим инфраструктурних, у складу 
са важећим прописима. Такође је забрањена садња 
дрвећа и украсног жбуња. 
За сваку изградњу у заштитном појасу електрое-

нергетских објеката неопохдно је прибављање 
сагласности на локацију Електродистрибуције 
Шабац. 

1.4.4. Употреба обновљивих извора енергије 

Изменом и допуном ПГР-а се дефинишу општи 
услови коришћења обновљивих извора енергије 
и то: 

Соларнa енергијa  

• Соларни системи за сопствене потребе 
могу се постављати на објектима пословања, и других 
намена – на кровним површинама и фасадама обје-
ката, где просторно-технички услови то дозвољавају; 
на препустима у форми ограде или надстрешнице; 
на терену грађевинских парцела;  

• Соларни системи за комерцијалну произ-
водњу електричне и/или топлотне енергије могу 
се градити у радној зони - дозвољава се изградња 
соларних енергана и соларних електрана (снаге до 
10 МW) или комбинованих енергетских производних 
објеката који користе обновљиве изворе енергије.  

Енергија биомасе  

Енергија биомасе може се искористити за снабде-
вање топлотном енергијом објеката коришћењем 
брикета, пелета и других производа од биомасе као 
енергената у локалним топлотним изворима. Могу се 
градити постројења за производњу електричне и 
топлотне енергије из биомасе или у комбинацији са 
другим ОИЕ. 
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Енергија ветра  

Могу се постављати појединачни стубови са 
ветрогенераторима мањих снага (до 10 kW) на 
парцелама свих намена, уз обавезну израду урба-
нистичког пројекта, тако да висина стуба није већа од 
удаљености стуба од објекта на самој парцели или 
од границе суседне парцеле.  

1.4.5.Телекомуникациона мрежа (фиксна и 
мобилна телефонија) и кабловски дистрибутивни 
системи 

Реконструкција (дигитализација и децентрали-
зација) месне Тк мреже у насељу планирана је 
основним планксим документом (ПГР Мишар). 

Планира се изградња приступне мреже и месне 
мреже на реонима нових комутационих уређаја, као и 
постепено уклапање постојеће телекомуникационе 
мреже (или замена) у реоне комутационих уређаја. 
Могућа је изградња нових комутационих уређаја типа 
мини ИПАН у обухвату плана. Позиције комута-
ционих уређаја нису одређене пошто се исти 
изводе у слободностојећим, прописно уземљеним 
металним орманима, на јавној површини, или на 
осталом земљишту, уз решавање имовинско-
правних питања у складу са Законом. Такође, могу 
бити у наменском објекту, или у наменској просторији 
у објекту друге намене. Позицију уређаја мини ИПАН 
одредиће техничким условима Предузеће за телеко-
муникације ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА А.Д.Београд, ИЈ 
„Шабац“, у зависности од динамике изградње по 
блоковима у обухвату. 

У графичком прилогу елабората, на Плану еле-
ктро мреже, телекомуникационе мреже и гасовода (Р 
1:2500), дат је положај планираних коридора за 
изградњу подземних телекомуникационих каблова. 
Положај коридора дефинисан је координатама 
темених тачака у државном координатном систему. 
Положај коридора може бити коригован и допу-
њен урбанистичким пројектима. Положај извода 
(Тк стубова и прикључака подземним Тк кабло-
вима до објеката) биће опредељен пројектом за 
добијање грађевинске дозволе, уз решавање имо-
винско-правних питања у складу са законом. 
Постојеће стубове који су у зони прошрења или 
изградње коловоза треба изместити, такође обе-
збедити сигурносне ваздушних проводника изнад 
коловоза планираних саобраћајница. 

Услови за изградњу подземних Тк каблова иденти-
чни су условима за изградњу подземних ел.енерге-
тских каблова, а који су утврђени у поглављу – 
Електроенергетика. 

Могуће је измештање деонице магистралног 
оптичког телекомуникационог кабла „Београд-
Шабац“ из осталог грађевинског земљишта у ули-
чни појас, у ров са постојећим телекомуникационим 
водовима месне Тк мреже, обавезно од стране 
стручних екипа предузећа за телекомуникације 

Телеком-Србија, а.д. Београд, а по претходно изда-
тим техничким условима за измештање којим ће се 
регулисати финансирање. 

Нa пoдручjу плана мoгућe je пoстaвљaњe aнтe-
нских стубoвa базних станица мобилне теле-
фоније, уз услoв дa њихoвa укупнa висинa нe 
прeмaшуje 50m.  Кад сe aнтeнски стубoви пoстaвљajу 
нa oбjeктe висoкoгрaдњe њихoвa висинa нe смe 
прeмaшивати 5m максималне вертикалне габарите 
објекта, а oдгoвaрajућим eлaбoрaтoм o утицajу нa 
живoтну срeдину теба дoкaзати дa eлeктрoмaгнeтним 
зрaчeњeм нeћe штeтнo утицaти нa здрaвљe људи. За 
базне радио станице мобилне телефоније, са анте-
нама постављеним на слободностојећи антенски 
стуб (на тлу), дефинише се дозвољена удаље-
ност од стамбених објеката и од зоне изградње 
стамбених објеката, и то: вредност висине стуба 
(без носача антена и антена) за стубове висине до 
30 m и вредност од 30 m за стубове висине преко 
30 m. Слободностојећи антенски стуб се може 
поставити и на растојањима мањим од горе наве-
дених, уз прибављање сагласности власника сусе-
дних парцела.  

Кабловски дистрибутивни систем градити на 
основу одговарајућих Одлука Градске управе и 
накнадних урбанистичких пројеката.  

Код постављања ваздушних проводника КДСа по 
стубовима ваздушне мреже 0.4kV, јавне расвете и по 
стубовима ТТ мреже, претходно обезбедити одгова-
рајуће сагласности електродистрибутивног преду-
зећа, ЈП за управљање грађевинским земљиштем –
Шабац и ТЕЛЕКОМ-а, а потребно је испоштовати 
прописе који се односе на положај, удаљеност 
телекомуникационог од електроенергетског прово-
дника и прописане висине проводника изнад 
коловоза саобраћајница. Није дозвољено поста-
вљање ваздушних проводника КДС-а на стубове 
мешовитог вода. Проводници кабловског дистирбу-
тивног система могу се постављати у заједнички ров 
са телекомуникациним кабловима, кроз постојећу и 
планирану ТТ кабловску канализацију уз сагласност 
Предузећа за телекомуникације Телеком-Србија 
А.Д.Београд ИЈ "Шабац". Услови за изградњу подзе-
мног КДС-а идентични су претходно наведеним 
условима за изградњу подземних телекомуникационх 
односно електроенергетских каблова. 

Саставни део овог елабората су подаци од зна-
чаја за израду плана прибављени од Предузећа за 
телекомуникације „Телеком-Србија“ а.д. ИЈ „Шабац“, 
бр.7010-483606/1 од 20.12.2016.год. (приложени у 
документационом делу). 

1.4.5.1.Услови за изградњу објеката у заштитном 
појасу магистралног оптичког телекомуникационог 
кабла 

Магистралном оптичком телекомуникационом каблу 
„Београд-Шабац“ опредељен је заштитни појас од 
2.0m (по 1.0m са обе стране трасе) у коме нису 



Број 21 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 87 

 

 

дозвољени: изградња објеката (осим инфрастру-
ктурних у складу са прописима) и садња дрвећа и 
украсног жбуња. За сваку изградњу у заштитном 
појасу магистралног оптичког телекомуникационог 
кабла мора се прибавити сагласност предузећа за 
телекомуникације. 

1.4.6. Гасоводна мрежа 

Технички предуслови за изградњу гасоводне 
мреже у насељу дефинисани су основним планским 
документом и Мишљењем о условима и могућно-
стима прикључења на дистрибутивни систем ЈП 
„Србијагас“ издатим од ЈП „Србијагас“ (бр.0201/4721 
од 12.07.2012.год.), а које је приложено у докуме-
нтационом делу елабората. 

У обухвату плана планира се изградња гасоводне 
мреже по коридорима који су дефинисани на графи-
чком прилогу: План електро мреже, телекомуникационе 
мреже и гасовода (Р 1:2500) а на основу засебне 
урбанистичко-техничке документације за читаво насе-
ље (или по целинама). Урбанистичким пројектима 
биће дефинисано да ли ће се градити ди-стрибу-
тивна гасоводна мрежа до 4bar (полителенским 
цевима) или челична гасоводна мрежа до 16bar. 
Урбанистичким пројектима је могуће кориговати 
коридоре из овог плана и повући нове трасе, уз 
услов да се, у том смислу, прибаве сагласности 
јавних комуналних предузећа која поседују и 
одржавају надземне и подземне комуналне инфр-
аструктурне објекте у обухвату плана; 

Коридори за гасовод су дефинисани коорди-
натама темених тачака у државном координатном 
систему и доминантно су у зони тротоара, али су и у 
зонама планираних коловоза и у колско-пешачким 
површинама, што се мора узети у обзир код израде 
урбанистичко-техничке и пројектне документације и 
код изградње. 

Сви коридори за изградњу гасовода су у простору 
регулација улица, то јест, по површинама плани-
раним за јавну намену. Изградња гасоводне мреже је 
могућа и пре привођења земљишта јавној намени, 
као и на земљишту ван јавне намене, уз претходно 
решавање имовинско-правних питања у складу са 
Законом. 

Дистрибутивну гасоводну мрежу пројектовати и 
извести у складу са: Законом о цевоводном тра-
нспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистри-
буцији гасовитих угљоводоника ("Сл.гласник РС" 
бр.104/2009"), Правилником о условима за несметану 
и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима 
до 16bar („Сл.гласник РС“, бр.86/2015), Правилником 
о техничким нормативима за пројектовање и и 
полагање дистрибутивног гасовода од полиетиле-
нских цеви за радни притисак до 4 bar и Прави-
лником о техничким норамативима за кућни гасни 
прикључак (Сл. лист СРЈ, бр.20/92). Такође је по-
требно исписпоштовати све заштитне мере и Услове 

јавних комуналних предузећа и институција који су 
прибављени у процедури израде плана. 

Врста цеви за изградњу дистрибутивног гасовода 
и попречни профил определиће се Пројектом за 
добијање грађевинске дозволе на основу прорачуна 
капацитета и на основу хидрауличког прорачуна. 

На графичком прилогу, укрштања будућих гасово-
дних инсталација са постојећим (и планираним) 
подземним инсталацијама нису посебно назначена, 
обзиром да су оне приказане у различитим бојама 
(електроенергетски и Тк каблови, КДС, водовод, ка-
нализација и атмосферска канализација и прикључци). 

Ископ рова за зградњу гасоводне мреже мора 
бити опрезан , уз претходно обележавање на терену 
траса свих постојећих подземних инсталација од 
стране РГЗ Службе за катастар Шабац и уз 
присуство овлашћених лица из јавних комуналних 
предузећа која поседују и одржвавају инсталације у 
обухвату плана. Посебан опрез је неопходан код 
ископа ровова у зонама укрштања где се радови 
морају обављати ручно. Неопходно је остварити 
минимална вертикална растојања: 0.5m од водо-
водних и канализационих цеви од min 0,4m и мини-
мално 0,3m од свих осталих подземних иснталација. 

У зонама постојећих и планираних коловоза, 
гасоводна цев се поставља са горњом ивицом на 
дубини од минимално 1.1 од пројектоване коте асва-
лтног застора. Све јавне површине (коловозе, трото-
аре, канале, зелене површине), одмах по завршетку 
радова, довести у претходно стање. Пре затрпавања 
ровова, неопходно је извршити геодетско снимање 
трасе гасовода и дубине полагања и записник 
доставити - РГЗ Служба за катастар непокретности 
Шабац. Прикључке објеката (комплекса) на дистри-
бутивну гасоводну мрежу искључиво реализовати 
као подземне. 

У истом рову са инсталацијом дистрибутивног га-
совода до 4bar могуће је полагање телекомуникационог 
кабла и кабловског дистрибутивног система. Уколико 
се то ради истовремено, потребно је испоштовати 
следећу процедуру и услове: прво се полаже гасо-
водна ПЕ цев, заварује се и испитује на притисак и 
непропуштање и по одобрењу надзора за гасовод, 
делимично затрпава песком, поставља се трака за 
опомињање и тек након тога се може приступити 
полагању ПЕ цеви за ТТ каблове и КДС проводнике и 
то тако да : буду присутни надзори оба надлежна 
предузећа, чисто (светло) хоризонтално растојање 
буде минимално 0.4m од гасоводне цеви, телеко-
муникациони каблови и КДС да буду у страни рова 
ближој ивици коловоза (даље од регулационе 
линије). 

Саставни део овог елабората су Посебни услови 
за израду ИиД ПГР „Мишар“ прибављени од ЈКП 
„Топлана-Шабац“, бр.01-1683/16 од 12.12.2016.год. 
(приложени у документационом делу). 
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1.4.7. Услови за евакуацију отпада 

За евакуацију комуналног отпада предвидети 
судове – контејнере на парцелама и комплексима у 
радним и комуналним зонама. Локације одредити, 
кроз израду одговарајуће техничке документације, у 
оквиру регулације основних саобраћајница, као 
издвојене нише са упуштеним ивичњаком, тако да 
максимално ручно гурање контејнера не буде веће 
од 15m, по равној подлози са успоном до 3%. Судови 
се могу сместити и у унутрашњости комплекса, дуж 
интерних саобраћајница чија минимална ширина не 
може бити мања од 3.5 m за једносмерни и 6 m за 
двосмерни саобраћај, са могућношћу окретања во-
зила габарита 8.6x2.5x3.5m и осовинским притиском 
од 10 t.  

Судови за смеће могу бити смештени на бето-
нираном платоу или ниши ограђеној лаким армира-
но-бетонским зидовима, живом оградом и слично. 
Максимално ручно гурање контејнера од претоварног 
места до комуналног возила износи 15m, по равној 
подлози без степеника, и са успоном до 3%.  

У сарадњи са ЈКП, кроз израду техничке докуме-
нтације треба дефинисати потребан број контејнера 
и њихову локацију. У сарадњи са ЈКП могуће је 
предвидети и другачије системе и методе прику-
пљања и евакуисања кућног смећа, а у складу са 
условима заштите животне средине. Поступци и 
мере управљања отпадом дефинисани су тачком  

1.5.3. Заштита животне средине. 

Сваки објекат или група објеката треба да има 
сабирни пункт за смештање сабирних посуда – 
канти или контејнера који треба да задовоље захте-
ве хигијене, естетске захтеве и захтеве свих кори-
сника јавних површина, као и површина са посебном 
наменом. 

Простори треба да су обележени, приступачни за 
возила јавне хигијене, са подлогом од тврдог мате-
ријала и могућношћу чишћења и прања. За сваки 
контејнер потребно је обезбедити 3 m2 глатке 
носиве подлоге у нивоу прилазног пута, са одво-
ђењем атмосферских и оцедних вода, на растојању 
не већем од 2 m од прилазног пута специјалног 
возила за одвоз смећа. За типску канту, зависно од 
величине, потребно је обезбедити до 0,5 m2 једнако 
опремљене површине. Ови простори морају испуња-
вати све хигијенске услове у погледу редовног чишће-
ња, одржавања, дезинфекције и неометаног приступа 
возилима и радницима комуналног предузећа заду-
женом за одношење смећа. 

За сакупљање секундарних сировина треба обе-
збедити специјалне контејнере прилагођене разли-
читим врстама отпадака (хартија, стакло, пластика, 
метал). 

1.5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА 
 

1.5.1. Заштита природе 

Према Решењу (03 Број: 020-2319/2 од 26.12.2016.), 
које је доставио Завода за заштиту природе Србије, у 
границама обухвата Плана нема заштићених по-
дручја за које је спроведена или покренут поступак 
заштите, утврђених еколошки значајних подручја 
еколошке мреже Републике Србије, као ни евиде-
нтираних природних добара. Сава са приобалним 
појасом у природном и блиско- природном стању је 
међународни еколошки коридор. Имајући у виду 
наведене податке Завод за заштиту природе Србије 
је дефинисао следеће услове заштите природе за 
израду Измене и допуне ПГР-а Мишар: 

1) Приликом измештања дела трасе саобраћа-
јнице Новопројектована 26, ширину трасе и техничко 
решење паралелног вођења и начина укрштања 
водова усагласити са свим важећим прописима; 

2) За потребе предвиђене пренамене из јавне 
намене у остале намене на издвојеној површини 
планираној за проширење Царинарнице Шабац, 
утврдити ограничења, условности и могућности за 
уређење и изградњу на следећи начин: 

• Груписати компатибилне садржаје и акти-
вности и раздвојити објекте који се по намени 
међусобно угрожавају одређивањем неопходних 
заштитних растојања; 

• Планирати висок ниво квалитета животне 
средине, како би се могући негативни утицаји на 
ближу и даљу околину свели на најмању могућу 
меру; 

• Предвидети мере превенције, спречавања 
и отклањања потенцијално негативних утицаја и 
ефеката у простору и животној средини, мере 
заштите и мониторинга животне средине у свим 
фазама реализације, редовног рада и за случај 
акцидента; 

• Укупну процентуалну заступљеност слободних 
зелених површина максимално задржати, уз могу-
ћност другачијег просторног распоређивања; Ако се 
због предвиђене пренамене униште јавне зелене 
површине, морају се надокнадити под условима и на 
начин који одређује јединица локалне самоуправе; 

• У озелењавању примењивати врсте које су 
отпорне на услове средине; У складу са наменом 
планираних целина, предвидети тип и спратност 
засада; 

• Све манипулативне површине морају бити 
асвалтиране, а складиштење резервних делова, 
сировина, амбалаже готових производа и др. 
организовати искључиво у оквиру објеката; 

• Складишта укопавати изнад коте макси-
малног нивоа подземне воде и градити на начин да 
се спечи емисија загађујућих материја у околни 
простор; 
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• Предвидети потребне услове и опрему за 
сакупљање, разврставање и привремено чување 
различитих отпадних материја (комунални и амба-
лажни отпад, органски или процесни отпад, рецикла-
билни материјал, отпад од чишћења сепаратора 
масти и уља и др.) у засебним судовима на одгова-
рајућим бетонским површинама, посебно изграђеним 
нишама или бетонским боксовима; 

• Прекинути радове и обавестити надлежно 
министарство у року од осам дана, ако се у току 
радова наиђе на природно добро које је геолошко- 
палеонтолошког типа и минералошко- петрографског 
порекла; 

3) Прописати прибављање услова заштите 
природе приликом израде урбанистичких пројек-
ата за изградњу објеката за које је потребно 
спровести поступак процене утицаја на животну 
средину. 

1.5.2. Заштита непокретних културних добара 

За потребе израде Измене и допуне ПГР-а 
коришћен је „План заштите и ревитализације гради-
тељског наслеђа за потребе израде Плана генералне 
регулације Мишар“ (бр. 346/1 од 25.07.2013.), Ваљево, 
јул 2013.године, који је за потребе израде Плана 
генералне регулације Мишар, доставио Завод за 
заштиту споменика културе „Ваљево“. Границом 
обухвата Измене и допуне ПГР-а, обухваћен је 
мањи, јужни део евидентираног археолошког лока-
литета 2 Ћерамидиште (ознака из графичког прилога 
основног плана). За овај археолошки локалитет 
поменутим елаборатом је утврђено следеће: 

1. и 2. Назив локалитета: Ћерамидиште 

Ознака у документацији Завода: ид.број: 197  

Место: Мишар ......................... Катастарска: 22 

Тип рељефа: прва речна 
тераса ...................................... Надморска висина: 80м 

Класа: рурална насеобина, 
некропола ................................ Врста: неопредељен 

Макс.ширина лок.: 200м ......... Макс.дужина лок.: 300м 

Површина: 30ha ...................... Датовање: 4не 

Културна припадност: про-
винцијска ................................. Период: позна антика 

Вишеслојни ............................. Поузданост: 4 

Напомена: Зидане гробнице, зграда са апси-
дом, део викуса са лок.бр. 194 

Опис: Локалитет Ћерамидиште, њива Максимовића 
из Мишара. Овде је М.Васиљевић 1962.године извр-
шио мање сондажно ископавање и том приликом 
наишао на темеље и под мање базилике са апсидом. 
Грађевина је оријентисана у правцу исток- запад. 
Локалитет Ћерамидиште- њива Лаце Рајковић, уда-
љена од базилике 300м. Гробница на свод коју је 
делимично откопао 1962. М.Васиљевић, од гробних 
прилога није ништа нађено, сем једног новчића. 

Гробница је раније била отварана и опљачкана. 
Озидана је опеком римског формата и изнутра 
омалтерисана малтером помешаним туцаном опе-
ком. На основу нађеног новца, као и употребе 
оваквог типа гробнице, датована је у прву половину 
4.века. 

На савременим авио и сателитским снимцима 
виде се трагови великог насеља са улицама и 
бедемом. 

Границе археолошких локалитета у графичком 
делу су добијене од Завода за заштиту споменика 
културе.  

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

- У непосредној близини археолошких локалитета 
инвестициони радови се спроводе уз повећане мере 
опреза и присуство и контролу надлежних служби 
заштите (Завод за заштиту споменика културе 
Ваљево); 

- Археолошки локалитети се не смеју уништа-
вати и на њима вршити неовлашћено прекопавања, 
ископавања и дубока заоравања (преко 30cm); 

- Уколико би се током радова наишло на архео-
лошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, 
без одлагања прекине радове и обавести надлежни 
Завод за заштиту споменика културе и да предузме 
мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се 
сачува на месту и у положају у коме је откривен 
(члан 109.ст.1 Закона о културним добрима); 

- Уколико се накнадно открију археолошки лока-
литети, исти се не смеју уништавати и на њима 
вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и 
дубока преоравања; 

- Инвеститор објекта је дужан да обезбеди сре-
дства за истраживања, заштиту, чување, публикова-
ње и излагање добра које ужива претходну заштиту, 
које се открије приликом изградње инвестиционог 
објекта- до предаје добра на чување овлашћеној 
установи заштите (члан 110. Закона о културним 
добрима); 

- У случају трајног уништавања или наруша-
вања археолошког локалитета због инвестицио-
них радова, спроводи се заштитно ископавање о 
трошку инвеститора (члан 110. Закона о култу-
рним добрима); 

- Забрањује се привремено или трајно депо-
новање земље, камена, смећа и јаловине, на и у 
близини археолошких локалитета; 

- Дозвољава се инфраструктурно опремање 
простора археолошких локалитета и његово уређење 
према посебним условима и стручним мишљењима 
које доноси Завод за заштиту споменика културе 
Ваљево); 

- Забрањено је вађење и одвожење камена и 
земље са археолошких локалитета. 
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1.5.3. Заштита животне средине 

Мере заштите животне средине су преузете из 
основног плана (ПГР „Мишар“). 

Мере и услови заштите и унапређења животне 
средине 

У наредном периоду потребно је обезбедити 
праћење квалитета ваздуха у складу са Законом о 
заштити ваздуха ("Службени гласник РС", број 36/09), 
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 11/10 
и 75/10), Правилником о граничним вредностима 
емисије, начину и роковима мерења и евидентирања 
података ("Службени гласник РС", број 30/97 и 35/97-
исправка) и Уредбом о граничним вредностима 
емисија загађујућих материја у ваздух ("Службени 
гласник РС", бр. 71/10 и 6/11-исправка). 

Праћење нивоа буке потребно је обезбедити у 
складу са Законом о заштити од буке у животној 
средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), 
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредно-
стима, методама заоцењивање индикатора буке, 
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној 
средини ("Службени гласник РС", број 75/10) и Пра-
вилником о методологији за одређивање акустичких 
зона ("Службени гласник РС", број 72/10). Сви 
корисници на простору плана своје активности 
морају прилагодити условима у којима интензитет 
буке неће прелазити највиши ниво буке од 55 dB(A) 
ноћу и 65 dB(A) дању, односно у згради максимум 30 
dB(A) ноћу и 35 dB(A) дању.  

За постојеће и потенцијалне изворе електро-
магнетног зрачења, неопходна су одговарајућа 
мерења и утврђивање нивоа штетности по околину 
засноване на одговарајућим истраживањима, а 
према Правилнику о изворима нејонизујућег зрачења 
од посебног интереса, врстама извора, начину и 
периоду њиховог испитивања ("Службени гласник 
РС", број 104/09). 

За све пројекте који се планирају у границама 
плана сагледаће се потреба покретања поступка 
процене утицаја на животну средину, у складу са 
Законом о процени утицаја 

на животну средину ("Службени гласник РС", број 
135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја 
на животну средину ("Службени гласник РС", број 
114/08). 

Заштита животне средине, поред основних еле-
мената заштите - система сакупљања и одвођења 
технолошких вода, система сакупљања и одвођења 
отпадних и атмосферских вода, изолације отпадних 
материја од околног простора, усаглашавања нивоа 
вибрације и буке са прописаним вредностима, а у 
складу са чл. 69. до 76. Закона о заштити животне 
средине ("Службени гласник РС", бр. 135/ 04, 36/09, 

36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 437/11 УС), подразу-
мева и континуално праћење стања животне средине 
– мониторинг. 

Ради сагледавања утицаја и промена које ће се 
испољити као последица разних активности на 
услове живота, потребно је пратити квантитативне и 
квалитативне показатеље стања средине. Мере 
заштите животне средине утврђене кроз примену 
законске регулативе из области заштите животне 
средине, подразумевају и побољшање ефикасности 
контроле квалитета чинилаца животне средине и 
укључивање јавности у доношење одлука о пита-
њима заштите животне средине. 

Заштита животне средине у свим предузећима 
радних зона обухвата неколико нужних основних 
мера: 

1. Програм праћења квалитета главних еле-
мената животне средине (мониторинг): ваздуха, 
вода, подземних вода, тла, нивоа буке и вибрација. 
Ова мера је од велике важности за локалну само-
управу јер се њоме утврђује почетно или постојеће 
стање животне средине и процењује и контролише 
утицај делатности предузећа на становништво и 
животну средину. С друге стране, предузећа ове 
зоне мониторингом могу да утврде и прате утицај 
својих делатности на животну средину и оцењују 
ефикасност предузетог програма заштите животне 
средине. Нужно је да се континуирано или пери-
одично прати како загађивање (емисије) тако и 
загађеност (имисије) животне средине. На основу 
процеса праћења мора се сачинити интегрални 
катастар животне средине (катастар загађивача, 
катастар загађености и катастар деловања). 

2. У оквиру просторно-планских мера заштите, 
предузећа ове зоне су у обавези да приликом изгра-
дње или реконструкције објеката уважавају зоне 
заштите и заштитна одстојања, односно да користе 
оптималне локације и микро локације за изградњу, и 
оптимално оријентишу, усмеравају објекте са ста-
новишта утицаја на животну средину. Прецизно 
одређивање положаја и оријентација објеката је 
нарочито важно због емитовања односно смањења 
буке и смањења ризика од хемијског удеса и домино 
ефекта. У том смислу, сва предузећа ових подзона 
су дужна да узајамно координирају и прилагођавају 
планове развоја. 

3. Техничко-технолошке мере заштите састоје се 
у усавршавању технолошких процеса и изградњи 
и/или доградњи постројења која смањују или ели-
минишу штетне емисије. Неопходно је да све 
фабрике доследно израде и спроведу све санационе 
и акционе планове у вези са заштитом животне 
средине и да елиминишу све испусте загаћујућих и 
опасних материја из контролисаних и неконтро-
лисаних извора. У том смислу треба свеобухватно 
развијати затворене процесе (херметизација постро-
јења) у поступцима производње, прераде, склади-
штења, манипулисања и отпремања производа и 
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полупроизвода како би нуспродукти и нуспојаве 
уместо у животну средину, били враћени у процес 
производње. Обавеза је предузећа да у изградњи 
или доградњи објеката и погона која смањују или 
елиминишу штетне емисије рационално користе 
простор и друге ресурсе. Предност треба дати 
физички, просторно и концепцијски малим објектима 
који су расподељени по погонима и мањим органи-
зационим јединицама предузећа. Примера ради, с 
обзиром на то да су отпадне индустријске воде про-
блем, у већини фабрика, где год је концепцијски и 
техничко- технолошки могуће неопходно је пре-
дтретман, односно пречишћавање отпадних вода 
изградити и обавити на самом извору настанка 
загађивања, у погону. Тек након тога, воду треба про-
следити на даљу обраду. Увођење нових техника и 
технологија треба да полази од Закона о интегри-
саном спречавању и контроли загађивања животне 
средине и спровођења BAT (Best avalaible Techni љue) 
препорука. Једна од врло значајних техничко - 
технолошких мера заштите зависи од развијености 
целовитог систем праћења стања околине, пре свега 
ваздуха. Предузећа ове зоне су, наиме, дужна да 
синхронизују рад својих постројења са метеоро-
лошким условима, што је лакше оствариво на основу 
података и процена мониторинг система. 

4. Организационе мере заштите се односе на 
промене у начину управљања и увођењу нових си-
стема управљања нарочито у област заштите живо-
тне средине. Предузећа се планом обавезују да 
уведу еко менаџмент према стандардима ЈУС ИСО 
серије 14000 или ЕМАС-а. Упоредо с тим, предузећа 
су дужна да сачине и спроводе програм и процедуру 
поступања са отпадом, индустријским и опасним, и 
отпадним водама. Даља обавеза предузећа тиче се 
израде и усавршавања, тј. сталног ажурирања пла-
нова заштите од хемијског удеса и програма мера у 
случају екцесних ситуација. У том погледу је важно 
да предузећа развију стандардизован систем упра-
вљања ризиком (risk management). 

5. Свако предузеће ове зоне треба да подигне 
заштитне зелене површине - заштитне зелене поја-
севе и да их одржава, како би се делимично утицало 
на смањење загађивања ваздуха, микро климу и 
ублажавање последица потенцијалних хемијских 
удеса. 

Мере заштите ваздуха:  

Заштита овог чиниоца животне средине подразу-
мева ограничење, или смањење емисија загађујућих 
материја, и то првенствено: 

• стриктно ограничавање емисија загађујућих 
материја из привредних постројења, саобраћаја, кроз 
даљи развој система гасификације и топлификације, 
адаптирање привреде према критеријумима заштите, 
појачану контролу рада котларница; подстицање 
енергетске ефикасности у смислу што рационалнијег 
коришћења енергије у привреди, дислоцирање 
загађивача; 

• уградња уређаја за смањење емисија на 
изворима где су емисије изнад GVI прописане за-
коном, као што су индустријски погони, топлане, 
котларнице итд;  

• ограничавање емисија из нових извора приме-
ном прописа и прибављање обавезних интегрисаних 
дозвола за постојећа и нова привредна (индустри-
јска) постројења, као и промене у начину функцио-
нисања постојећих постројења, док се за нова 
постројења примењују најбоље доступне техно-
логије (БАТ) и решења усклађена са прописима;  

•  коришћење алтернативних енергетских извора: 
сунчеве и геотермалне енергије, енергије биомасе и 
отпада, еолске енергије;  

• урадити катастар загађивача ваздуха на 
територији Плана са подацима о свим стациона-
рним изворима загађења ваздуха; 

•  обезбедити аутоматско праћење показатеља 
квалитета ваздуха ради адекватне реакције у слу-
чају акцидентних загађења;  

•  даљи развој информационог система квали-
тета ваздуха за подручје Плана преко Екобилтена и 
интернет презентација, са доступном базом података о 
актуелном и десетогодишњем стању квалитета 
ваздуха;  

• спровести вишегодишња епидемиолошка 
истраживања за утврђивање последица лошег 
квалитета ваздуха на здравље становништва; 

За еколошке проблеме индустрије, треба имати 
у виду да норме за заштиту животне средине из 
европског законодавства, које ће бити уграђене и у 
наше прописе, могу да представљају значајно огра-
ничење у ревитализацији и приватизацији инду-
стрије. 

Успоставити систем мониторинга квалитета 
ваздуха у складу са Европском директивом о про-
цени и управљању квалитетом амбијентног ваздуха 
(96/62/ЕС). (вршењем континуиране и програмске 
контроле основних и специфичних параметара веза-
них за квалитет ваздуха у акредитованим лаборат-
оријама и стандардизованим методама). 

Мере заштите вода:  

Планским решењима дефинисани су услови за 
враћање у прописану класу квалитета површинских 
вода и потпуна заштита и унапређење квалитета 
подземних вода (водоснабдевање, наводњавање, 
термоминералне и геотермалне воде); 

• смањењем емисије суспендованог и органског 
загађења од стране концентрисаних и расутих 
загађивача; 

• успоставити еколошку контролу у циљу спре-
чавања индустријског загађивања, испуштање хеми-
јског отпада и прљавих индустријских материја. У 
вези са тим пооштрити казнену политику; 

• планским третманом индустријских отпадних 
вода - изградња канализације за отпадне воде, 
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изградња система за предтретман отпадних вода у 
индустријским постројењима, уградња постројења за 
пречишћавање отпадних вода загађених нафтним 
дериватима;  

• санацијом постојећих индустријских постро-
јења за третман отпадних вода  

• урадити катастар загађивача вода на тери-
торији ПГР-а, 

- изградњом депонија за безбедно привремено 
складиштење и санитарно исправно руковање свим 
индустријским отпадним материјама из процеса 
производње и отпадним муљевима из постројења за 
пречишћавање отпадних вода; 

- успостављањем ефикасног система монито-
рнига и израдом и ажурирањем катастра загађивача 
и спровођењем репресивне политике у складу са 
законском регулативом која се односи на заштиту 
квалитета вода;  

- успостављањем комплексног, функционалног 
информационог и управљачког система заштите 
животне средине; 

- израдом плана заштите вода; 

- перманентном и стриктном контрола квали-
тета отпадних вода. 

- извршити прикључење индустријских објеката 
на канализациону мрежу уз обавезан предтретман 
отпадних вода у зависности од технолошких процеса 
производње,  

- онемогућити упуштање технолошких отпадних 
вода у водотоке, без предтретмана пречишћавања 
како би се очувала планирана категорија водотока.  

Мере заштите земљишта: 

• Заштита земљишта се остварује и планским 
управљањем отпадом у складу са Националном 
стратегијом управљања отпадом, чиме се спречава 
загађење земљишта и други негатини утицаји на 
воде, ваздух, здравље и др. Плански третман отпада 
се заснива на превенцији настајања и смањењу 
количине отпада на извору, поновној употреби и 
рециклажи отпада обухвата управљање: индустри-
јским отпадом - увођењем предтретмана индустри-
јског отпада и његово рециклирање;  

• уклањање свих дивљих депонија и забраном 
неконтролисаног депоновања свих врста отпада; и 
извршити рекултивацију деградираних површина , 
контролу и превенцију непланског депоновања 
отпада; 

• изградњом непропусних септичких јама у 
деловима подручја без канализационе мреже; изгра-
дња сепаратора масти и бензина; 

− Успоставити еколошку контролу у циљу спре-
чавања индустријског загађивања, испуштање хеми-
јског отпада и прљавих индустријских материја. У 
вези са тим пооштрити казнену политику; 

Мере заштите од буке, вибрација и нејони-
зујућег зрачења 

Извори буке који могу допринети њеном пове-
ћању изнад дозвољеног нивоа, везују се за околину 
привредних објеката и најоптерећенијих деоница 
државних путева који пролазе кроз град, односно 
градских саобраћајница. Смањење буке, вибрација 
и нејонизујућег зрачења врши се: 

• Подизањем појасева заштитног зеленила и 
техничких баријера за заштиту од буке на најугро-
женијим локацијама (дуж државних путева Iб реда и 
осталих путева са великом фреквенцијом саобра-
ћаја),  

• Применом прописаних мера заштите од нејо-
низујућег зрачења (далеководи и трафо станице).  

• Изградњом привредних објеката, који прои-
зводе буку, на довољној удаљености од стамбе-
них и других намена.  

Велики значај у смањењу буке има заштитно 
зеленило. На путу од извора буке зелене површине 
буку делимично апсорбују, а одбијањем од лишћа 
доприносе њеном раслојавању. Треба користити 
стабла са густим крошњама, а како су стабла у 
доњем делу без лишћа треба испод њих посадити 
жбунасте врсте и живице, тзв. средње и ниско 
растиње. Звучни тампони комбиновани од живица и 
дрвореда посебно су потребни уз фрекфентне 
саобраћајнице, радне зоне. 

Мере заштите у области управљања отпадом: 

• контрола и превенција непланског депоно-
вања отпада; 

• подстицање смањења отпада на извору и 
поновног коришћења; 

• фoрмирaти бaзу пoдaтaкa нa oснoву зaкoнских 
прoписa зa клaсификaциjу и кaтeгoризaциjу oпaснoг 
oтпaдa,  

• имплeмeнтирaти чистe тeхнoлoгиje у циљу 
спрeчaвaњa ствaрaњa oпaснoг oтпaдa, 

• рaзвити eкoнoмскe инструмeнтe упрaвљaњa 
oтпaдoм (плaћaњe тaкси, субвeнциje, стимулисaњe 
врaћaњa oтпaдa у прoизвoднe прoцeсe)  

1.5.3.1.Зоне заштите од негативних утицаја 
индустрије 

Приликом формирања нових привредних објекта 
и зона утврђују се урбанистичка правила и услови 
заштите животне средине за одређене еколошке 
категорије предузећа, која се заснивају на мини-
малним планским површинама круга предузећа и 
обавезним заштитним растојањима између потенци-
јалних извора опасности у кругу и стамбених насеља.  

►Категорија А (прва категорија) – мала преду-
зећа, чији је негативан утицај незнатан и испод је 
граничних вредности. У оквиру делатности (прои-
зводном процесу) не користе се и складиште мате-
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рије које би могле да имају негативан утицај на 
ваздух, воду, земљиште, здравље људи, биљни и 
животињски свет. Ниво буке је у оквиру дозвољених 
вредности (до 50 dB, према захтевима СРПС-у 
U.J6.205:2007), док је ризик од удеса минималан, уз 
обавезну примену мера заштите на раду. У случају 
евентуалног удеса, последице немају негативан 
утицај ван самог извора, односно објекта. Предузећа 
могу бити лоцирана у оквиру насеља, односно 
стамбених зона уз обавезну примену противпо-
жарних и других мера заштите на раду, на 
удаљености од 10 до 50 m од стамбених објеката.  

У ову категорију предузећа спадају комерци-
јалне, угоститељско услужне и производне дела-
тности, нпр. самосталне трговине и занатске услуге, 
сервиси, пекарске, посластичарске, угоститељске 
делатности, израда и оправка предмета од 
дрвета, стакла, папира, коже, гуме и текстила, и 
друге делатности, које по правилу не изазивају 
непријатности суседном становништву. Преду-
зећа не подлежу процени утицаја. 

►Категорија Б (друга категорија) – мала и 
средња предузећа, која могу имати мањи – локални 
утицај на животну средину. Приликом редовног рада 
негативан утицај је у оквиру граничних вредности. У 
оквиру делатности (производном процесу) могу се 
користити и складиштити материје које могу имати 
негативан утицај у ванредним околностима. У 
случају удеса могуће краткотрајно присуство мање 
количине штетних материја. Ниво буке је у оквиру 
дозвољених вредности (55–60 dB). Лоцирају се на 
рубним деловима стамбених зона (насеља), на 
удаљености од 50 до 100 m од стамбених обје-
ката, тако да не изазивају непријатности суседству, 
на површинама величине до 2 хектара.  

У ову категорију предузећа спадају веће електро-
механичарске радионице, прерада пластичних 
маса, израда производа од дрвета, стакла, папира, 
коже, гуме и текстила, стоваришта грађевинског 
материјала и др. За ова предузећа примењује се 
листа II пројеката за које се може захтевати про-
цена утицаја на животну средину (према Уредби о 
утврђивању листе I пројеката, за које је обавезна 
израда процена утицаја на животну средину и 
листе II пројеката, за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, број 114/08). 

►Категорија В (трећа категорија)– предузећа 
која могу имати релативан утицај на окружење на 
локалном нивоу. У свом раду користе опасне 
материје, односно производе чврсти и течни отпад, 
јавља се средњи ниво буке (60–65 dB), или пружају 
услуге већем броју једновремених корисника. У ову 
групу спадају тржни центри, већа складишта, веле-
трговине преко 5.000 m2, прехрамбена, текстилна 
индустрија и др. Лоцирају се у оквиру радних зона, 
ван стамбеног насеља (минимално 200 m удаље-
ности од стамбених објеката), на површинама 

већим од 2 хектара, тако да на том растојању и на 
тој површини не изазивају непријатност суседству. 
Негативан утицај спречавају или ублажавају приме-
ном активних и пасивних мера заштите – израдом 
заштитних зелених појасева, уградњом постројења 
за пречишћавање вода, филтера за ваздух, пра-
вилним складиштењем сировина и отпада, применом 
мере звучне изолације – изградњом звучних бари-
јера, применом мера заштите на раду, противпожа-
рних мера и др. За предузећа из oвe категорије, 
примењује се листа I пројеката за које је обавезна 
израда процена утицаја на животну средину 
(према Уредби о утврђивању листе I пројеката, за 
које је обавезна израда процена утицаја на животну 
средину и листе II пројеката, за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, број 114/08). 

►Категорија Г – предузећа која могу имати 
утицај на животну средину на нивоу градског 
подручја (интрарегионални ниво утицаја). У свом 
раду користе веће количине токсичних материја. 
Постоји ризик од хемијског удеса. Овој групи при-
падају металопрерађивачка индустрија, хемијска 
индустрија, фармацеутска индустрија, веће кла-
нице и већи комплекси прехрамбене индустрије. 
Због свог негативног утицаја предузећа из ове 
категорије се лоцирају на већој удаљености 
(минимално 800 m) од стамбених зона (насеља).  

►Категорија Д – велика предузећа (компле-
кси), која могу имати регионални (међурегионални) 
утицај на животну средину (базна хемија, ене-
ргетика, петрохемија, железаре и др.). У раду 
користе и продукују веће количине опасних и токси-
чних материја. Неопходна је перманентна примена 
мера заштите, док због свог нивоа еколошког 
оптерећења захтевају посебне локације у оквиру 
појединачних просторно заокружених комплекса, 
на већој удаљености (минимално 2 km) од 
стамбених зона (објеката и насеља). Ризик од 
удеса је велики, док је ниво буке јако висок – изнад 
70 dB.  

Планска ограничења 

За индустријске и друге објекте који технолошким 
процесом производње емитују штетне материја у 
животну средину, (предвиђа се смањење загађења и 
довођење емисија загађујућих материја у границе 
прописане законима и подзаконским актима), морају 
планирати рекунструкције и осавремењивање опреме у 
смислу уградње уређаја и опреме која доприноси 
смањењу загађења. 

1.5.4. Мере заштите од елементарних и других 
непогода 

Пројектовање и изградња у границама обухвата 
Измене и допуне ПГР-а морју бити изведени у складу 
са законском регулативом из области заштите од 
пожара, заштите од елементарних непогода и 
заштите у случају ратних дејстава и др.  
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Елементарне непогоде се могу манифестовати 
као сеизмичка разарања, поплаве и бујице, пожари и 
експлозије, отварање клизишта и др. које могу ути-
цати неповољно на становнике и добра. 

Неопходно је да се скупом урбанистичких и 
грађевинских мера одговори потребама заштите и то 
пре свега у циљу смањења дејстава евентуалног 
разарања, односно обима и степена разарања фи-
зичких структура. Због тога је при планирању обе-
збеђена примена и реализација мера заштите од 
елементарних и других непогода. 

Услови и мере заштите од пожара дефинисани 
су од стране МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, 
Одељења за ванредне ситуације у Шапцу (Допис бр. 
07/33 Број 217-1/239/13 од 08.07.2013.године, при-
бављен за израду основног плана) и обухватају 
следеће: 

• Саобраћајнице унутар објеката и улазе 
(излазе), као и безбедоносне појасеве између обје-
ката, пројектовати на тај начин да се обезбеди 
несметана евакуација, на основу члана 29. и 41. 
Закона о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр. 
111/09); 

• Приступне саобраћајнице и платое око 
објеката пројектовати за несметан прилаз ватро-
гасних возила, на основу Правилника о техничким 
нормативима за приступне путеве, окретнице и 
уређене платое за ватрогасна возила у близини 
објеката повећаног ризика („Сл. лист СФРЈ“, бр. 
8/95); 

• Предвидети спољашњу хидрантску мрежу 
цевног развода минимум Ø 100 са надземним хи-
дрантима, уколико исти ометају саобраћај дозво-
љава се постављање подземних хидраната, на 
основу Правилника о техничким нормативима за хи-
дрантску мрежу за гашење пожара („Сл.лист СФРЈ“, 
бр. 30/91); 

• Уколико се у објектима планира производња 
или складиштење запаљивих течности или гасова, 
потребно је прибавити сагласност на предложену 
локацију објекта у складу са Законом о експлозивним 
материјама, запаљивим течностима и гасовима 
(„Сл.гласник СРС“, бр. 44/77, 45/84 и 18/89); 

• Накнадно прибавити услове за пројектовање 
објеката; 

• Предвидети и друге мере заштите од пожара 
предвиђене важећим прописима. 

У Сеизмичким условима за Шабац, доставље-
ним од стране Републичког сеизмолошког завода 
(бр. 02-339-1/13 од 08.07.2013. године, прибављеним 
за израду основног плана) дати су следећи подаци: 
На сеизмолошкој карти, публикованој 1987.године за 
повратне периоде 50, 100, 200, 500, 1000 и 10000 
година, која приказује очекивани максимални инте-
нзитет земљотреса, са вероватноћом појаве 63%, 
подручје Шапца се на олеати за повратни период 

од 500 година налази у зони 8 о MCS скале, па је у 
складу с тим потребно вршити пројектовање и 
изградњу објеката. 

Према нивелети терене, подручје није директно 
угрожено од изливања великих вода реке Саве, али 
је подручје јужно од државног пута, угрожено 
атмосферским и високим подземним водама, због 
немогућности њиховог природног отицања. Као 
мера заштите од ових сувишних вода планира се 
изградња канализационе мреже и отворених 
канала. 

Ради заштите од неповољних ветрова планира 
се унапређење постојећих шума на стрмим тере-
нима северним ободом дела насеља Старо село, 
као и шума у депресијама и јаругама. 

Према обавештењу Министарства одбране, 
Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфра-
структуру (бр. 2076-4 од 24.07.2013. године, приба-
вљеном за израду основног плана), за израду Плана 
генералне регулације «Мишар» нема посебних услова 
и захтева за прилагоњавање потребама одбране 
земље. 

Према Закону о ванредним ситуацијама („Сл. 
гласник РС“, бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), субје-
кти система заштите и спасавања припремају и 
спроводе мере цивилне заштите, а нарочито: 

• Превентивне мере; 

• Мере заштите у случају непосредне опасности 
од елементарних непогода и других несрећа; 

• Мере заштите када наступе елементарне 
непогоде и друге несреће; 

• Мере ублажавања и отклањања непосредних 
последица од елементарних непогода и других не-
срећа; 

Ради заштите од елементарних непогода и 
других несрећа, органи државне управе, органи ло-
калне самоуправе и привредна друштва и друга 
правна лица, у оквиру својих права и дужности, ду-
жна су да обезбеде да се становништво, односно 
запослени, склоне у склоништа и друге објекте 
погодне за заштиту. Склањање људи, материја-
лних и културних добара обухвата планирање и 
коришћење постојећих склоништа, других заштитних 
објеката, прилагођавање нових и постојећих комуна-
лних објеката и подземних саобраћајница, као и 
објеката погодних за заштиту и склањање, њихово 
одржавање и коришћење за заштиту људи од приро-
дних и других несрећа. Као други заштитни објекти 
користе се подрумске и друге подземне просто-
рије у стамбеним и другим зградама, прилагођене за 
склањање људи и материјалних добара, напуштени 
тунели, пећине и други природни објекти. 

Као јавна склоништа могу се користити и посто-
јећи комунални, саобраћајни и други инфраструкту-
рни објекти испод површине тла, прилагођени за 
склањање. Iнвеститор је дужан да приликом 
изградње нових комуналних и других објеката, 
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прилагоди те објекте за склањање људи. Надлежна 
служба доноси програм изградње и одржавања 
јавних склоништа, на предлог Јавног предузећа за 
склоништа. 

Приликом изградње стамбених објеката са 
подрумима, над подрумским просторијама, гради 
се ојачана плоча која може да издржи урушавање 
објекта. Димензионисање плоче треба вршити у 
складу са тачком 59. Техничког прописа за скло-
ништа и друге заштитне објекте («Сл.војни лист 
СРЈ», бр. 13/98), односно према члану 55. Прави-
лника о техничким нормативима за склоништа 
(«Сл.лист СФРЈ», бр. 55/83). 

Власници кућних склоништа, склоништа привре-
дних друштава и других правних лица обезбеђују 
одржавање својих склоништа. Приликом коришћења 
склоништа за мирнодопске потребе, не могу се 
вршити адаптације или реконструкције које би ути-
цале или би могле утицати на исправност склоништа, 
нити се склоништа могу користити у сврхе које би 
погоршале њихове хигијенске и техничке услове. 

1.6. ИНЖЕЊЕРСКО –ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ИЗГРА-
ДЊЕ 

За одређивање инжењерско- геолошких каракте-
ристика терена коришћена је Студија са инжење-
рскогеолошким подлогама (Омни Пројект- Земун, 
децембар 2005.), чију израду је наручила СО Шабац, 
са нивоом обраде и подлогама у размери 1: 
50.000. (Графички прилог: Извод из инжење-
рскогеолошких подлога). Према инжењерскоге-
олошкој рејониизацији терена, подручје обухвата 
Измене и допуне ПГР-а припада V инжењерско 
геолошком рејону, који има следеће карактеристике 
и услове за изградњу:  

Функционална ограничења терена 
• Терен је равничарски, са нагибом од 3.0-5.0 %; 

• Изградња се реализује у алувијалним праши-
насто-песковитим седиментима високе деформаби-
лности, мале носивости, у локалним депресијама 
често и муљевитим, неподобним за градњу, са 
неопходним санацијама тла, као и објектима одбране 
и заштите од високих вода, а у приобаљу од 
поплавног таласа;  

• Водозасићење тла је свуда присутно, нивои 
вода су непосредно испод површине терена, на око 
1.0 м дубине, неретко и при површини. 

Неопходни услови коришћења терена 
• Израда хидротехничких објеката одбране и 

заштите од високих и катастрофалних вода, регу-
лација кишних, површинских и подземних вода; 

• Израда система фекалне канализације ради 
санитације простора и загађења; 

• Често неопходна нивелација - издизање терена 
насипањем шљунковито-песковитим гранулатом и 
рефулационим песком; 

• Дренирање терена код уређења и изградње 
објеката; 

• Пројектовање објеката у сеизмичким условима 
за 70 и 7+0 MCS сеизмичког интензитета. 

Услови изградње 

• Хидротехнички објекти регулације, кишни и 
фекални колектори и цевоводи, граде се са нагибима 
до 3 % и мање, а ослањају се на до јако стишљиво 
тло; неопходно је предвидети санационе подлоге, а 
код објеката великог пречника предвидети и могу-
ћност плитког шипирања; код дубоких ископа потребна 
је стабилна заштита разупирањем, талпирањем и 
шипирањем; терен је потпуно водозасићен, па је 
неопходно црпљење вода пумпама капацитета 5.0-
8.0 l/sec;  

• Хидротехнички објекти, црпне станице или 
објекти трансформатора изводиће се у слабо носи-
вом, јако стишљивом тлу; фундирање се углавном не 
може изводити директно, за напоне веће од 100.0 
kN/m2; тампонски слојеви треба да су од шљунчаног 
гранулата, са истовременом функцијом дренажног 
тепиха, пројектовани за велике напоне са збијеношћу 
до 30.000 kN/m2; обавезна је хидротехничка заштита 
подова најнижих етажа на стални водени ниво; 

• Нивелација терена може се изводити рефула-
цијом, или шљунковитим гранулатом, са предходном 
израдом подлоге од каменог набачаја;  

• Објекти становања, комуналних услуга, инду-
стрије, јавних и спортских намена, са напонима већим 
од 100.0 kN/m2, темеље се на дубоким темељима, 
али је могућа и израда тампона чија се дебљина и 
збијеност усклађују са напонима у тлу:  

• Саобраћајнице се граде у песковито-праши-
настом тлу житке до меке консистенције, са маси-
вном заменом постељице насипима и тампонима од 
грубозрних гранулата; 

• Објекти гробља не могу се градити у овом тлу, 
осим на локалним узвишењима, изнад нивоа вода 
мин. 3.0 м, уколико такве локације постоје; 

• Депоније не треба планирати у овом рејону 
због високог нивоа вода и сталног водозасићења тла.  

• Водоснабдевање у овом рејону могуће је из 
алувијалних пескова и шљункова, са више нивоа 
аквифера, али је потребна деферизација вода. 

1.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРА-
ДЊЕ 

Према Закону о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС и 132/2014, 
145/2014) унапређење енергетске ефикасности је 
смањење потрошње свих врста енергије, уштеда 
енергије и обезбеђење одрживе градње приме-
ном техничких мера, стандарда и услова плани-
рања, пројектовања, изградње и употребе зграда 



Страна 96 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 21 

 

 

и простора. Зграда која за своје функционисање 
подразумева утрошак енергије, мора бити пројекто-
вана, изграђена, коришћена и одржавана на начин 
којим се обезбеђују прописана енергетска својства 
зграда. Енергетска својства зграда јесу стварно 
потрошена или прорачуната количина енергије која 
задовољава различите потребе које су у вези са 
стандардизованим коришћењем, а односе се нарочито 
на енергију за грејање, припрему топле воде, хла-
ђење, вентилацију и осветљење. Енергетска својства 
утврђују се издавањем сертификата о енергетским 
својствима зграда који издаје овлашћена органи-
зација која испуњава прописане услове за издавање 
сертификата о енергетским својствима зграда. Се-
ртификат о енергетским својствима зграда чини са-
ставни део техничке документације која се прилаже 
уз захтев за издавање употребне дозволе.  

Према Закону о ефикасном коришћењу ене-
ргије ("Службени гласник РС", бр. 25/2013) ефикасно 
коришћење енергије јесте коришћење енергије за 
квалитетно обављање одговарајућих активности и 
пружање услуга на начин којим се постиже мини-
мална потрошња енергије, у оквиру техничких могу-
ћности савремених постројења, опреме и уређаја. 
Побољшање енергетске ефикасности јесте смање-
ње потрошње енергије за исти обим и квалитет 
обављених производних активности и пружених 
услуга или повећање обима и квалитета обавље-
них производних активности и пружених услуга 
уз исту потрошњу енергије, а које се остварује 
применом мера ефикасног коришћења енергије 
(технолошких промена, понашања обвезника система 
енергетског менаџмента и/или економских промена); 

Правилником о енергетској ефикасности зграда 
("Сл. гласник РС", бр. 61/2011) ближе се прописују 
енергетска својства и начин израчунавања топлотних 
својстава објеката високоградње, као и енергетски 
захтеви за нове и постојеће објекте. Утврђивање 
испуњености услова енергетске ефикасности зграде 
врши се израдом елабората ЕЕ, који је саставни део 
техничке документације која се прилаже уз захтев за 
издавање грађевинске дозволе или уз захтев за 
издавање решења којим се одобрава извођење 
радова на адаптацији или санацији објекта, као и 
енергетској санацији. 

Правилником о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским својствима 
зграда ("Сл. гласник РС", бр. 69/2012) ближе се про-
писују услови, садржина и начин издавања серти-
фиката о енергетским својствима зграда. Сертификат 
је документ који садржи израчунате вредности потро-
шње енергије у оквиру одређене категорије зграда, 
енергетски разред и препоруке за побољшање 
енергетских својстава зграде (енергетски пасош).  

Ради повећања енергетске ефикасности у грани-
цама обухвата Измене и допуне ПГР-а, приликом 
пројектовања, изградње и касније експлоатације обје-

ката, као и приликом опремања енергетском инфра-
структуром, потребно је применити и следеће мере: 

• приликом пројектовања водити рачуна о 
облику, положају и повољној оријентацији објеката; 

• користити класичне и савремене термоизо-
лационе материјале приликом изградње објеката 
(полистирени, минералне вуне, полиуретани, комби-
новани материјали, дрво, трска и др.); 

• у инсталацијама осветљења у објектима и у 
инсталацијама јавне и декоративне расвете употре-
бљавати енергетски ефикасна расветна тела; 

• постављати соларне панеле (фотонапонске 
модуле и топлотне колекторе) као фасадне и кровне 
лементе где техничке могућности то дозво-љавају; 

• постављати топлотне пумпе уз коришћење 
геотемналних потенцијала 

• код постојећих и нових објеката размотрити 
могућност уградње аутоматског система за регули-
сање потрошње свих енергетских уређаја у објекту. 

Могуће мерe за унапређење енергетске ефика-
сности система климатизације, грејања и хлађења 
укључују: 

• Замена стандардних котлова нискотемпера-
турним или кондензационим котловима 

• Примена нискотемпературних система грејања 

• Примена високотемпературних система хла-
ђења 

• Повраћај топлоте из отпадног ваздуха у систе-
мима вентилације и климатизације 

• Природно проветравање  

• Припрема потрошне топле воде помоћу 
енергије сунца 

• Припрема потрошне топле воде помоћу то-
плотних пумпи које као извор топлоте користе 
топлоту отпадне воде 

• Примена инвертерских уређаја за хлађење 
простора 

• Примена топлотних пумпи у пасивном режиму 
рада за пасивно хлађење 

• Искориштење отпадне топлоте са конденза-
тора расхладних агрегата за загревање потрошне 
топле воде 

• Обезбедити предгревање ваздуха у зимском 
периоду за радтоплотне пумпе ваздух – вода, укопа-
вањем доводног канала за ваздух 

• Обезбедити предгревање спољњег ваздуха за 
сагоревање топлотом димних гасова уградњом ди-
мљака са коаксијалном цеви 

• Топлотна изолација неизолованих делова 
система 

• Домаћинско руковање, употреба и одржавање 
система за грејање, хлађење, вентилацију и при-
прему санитарне топле воде. 
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2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Правила грађења су дефинисана у следећим 
поглављима, као општа и посебна:  

2.1.Општа правила грађења; 
2.2.Посебна правила грађења  
Правила грађења се примењују у зонама и 

подручјима у обухвату Измене и допуне ПГР-а. За 

планиране намене у оквиру дефинисаних зона према 
графичком прилогу број 8.1. „Подела на целине и 
зоне и заштита простора“, општа и посебна правила 
грађења, се примењују директно, изузев у посе-
бним случејевима наведеним у посебним правилима 
грађења и у поглављу 3 „Спровођење Измене и 
допуне ПГР-а, када је обавезна израда урбани-
стичког пројекта. 

2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

ОПШТА  

ПРАВИЛА  

Сва правила која су дефинисана у наредним поглављима, дата су као максималне 
(спратност објеката, индекс заузетости, индекс изграђености и др.) или минималне 
могућности (минимална растојања, нормативи за зелене површине, услови за паркирање 
возилa и сл.) док се конкретни услови појединачно дефинишу на основу свих дефи-
нисаних параметара. Вредност остварених параметара на конкретној парцели може 
бити мања од максимално дефинисаних и већа од минимално дефинисаних, што 
зависи од намене и величине парцеле и типологије изградње. 

НАМЕНА 

ПОВРШИНА  

И  

ОБЈЕКАТА 

~ Изменом и допуном ПГР-а се дефинишу правила грађења којима се уређују 
дозвољене основне/ претежне намене, као и могуће друге намене које су компати-
билне са претежном наменом, а изградња објеката се може вршити у складу са предви-
ђеном претежном и дозвољеном компатибилном наменом. 

~ Објекат компатибилне намене може да се гради на површинама друге претежне 
намене, као монофункционалан или као вишефункционалан, под условом да својом 
компатибилном функцијом не реметити основну функцију основне/претежне намене 
у којој се налази;  

~ За одређивање дозвољене делатности на појединачној локацији примењују се 
следећи критеријуми: 

- положај локације у односу на окружење и неопходно уклапање у окружење, како 
у односу на суседне парцеле, тако и на нивоу блока и улице, естетске критеријуме, 
функције суседства и саобраћајну фреквентност суседства; 

- површина локације/парцеле; 
- саобраћајна приступачност; 
- врста и интензитет могућих неповољних утицаја на суседне објекте и намене (бука, 

гасови и сл.); 
- могућност обезбеђења минимално дозвољених растојања од суседних објеката и 

намена; 
- могућност формирања заштитног зеленог појаса према суседним наменама; и др. 
~ Правила уређења и грађења која су дефинисана за основне/претежне намене у 

потпуности се односе и на компатибилне намене у зони за коју су утврђена.  
~ Границе различитих намена су дефинсане границама катастарских парцела или 

регулационим линијама саобраћајница;  

ФОРМИРАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКИХ 

ПАРЦЕЛА 

 

ПРАВИЛА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

И 

 

ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈ

Е 

И 

 

~ Свака катастарска парцела се може мењати (промена облика, површине, граница 
и др.) парцелацијом и препарцелацијом у складу са Законом и Изменом и допуном ПГР-а;  

~ Постојећа, једна или више парцела, могу се поделити, на две или више грађеви-
нских парцела (парцелацијом), под следећим условима: 

- све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавну површину; 

- нове грађевинске парцеле се формирају на основу урбанистичких правила дефини-
саних за одређену зону/ намену и тип изградње; 

- поделом се не могу формирати парцеле испод дозвољених минималних повр-
шина, осим у случајевима када је то дозвољено Законом и Изменом и допуном ПГР-а; 

- уколико постојећа парцела која се дели нема довољну ширину за поделу по дужини 
(дубини) парцеле, могућа је деоба парцеле по ширини, при чему је саставни део 
унутрашње парцеле и приступни пут до јавне саобраћајнице, минималне ширине 
дефинисане у посебним правилима грађења. 
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ИСПРАВКЕ  

ГРАНИЦА  

ПАРЦЕЛА 

~ Две или више постојећих парцела могу се спајати у једну грађевинску парцелу 
(препарцелацијом); За новоформирану грађевинску парцелу важе урбанистичка правила 
дефинисана за зону којој припада цела или делови новоформиране парцеле. 

~ Парцеле са површином испод минимално дефинисане површине за одређени 
тип изградње, са мањом ширином уличног фронта, испод дозвољеног не могу бити 
грађевинске парцеле, изузев:  

- ако је та могућност дефинисана посебним правилима грађења;  

- за већ формиране парцеле, када површина парцеле може бити мања од минимално 
дефинисане само уколико је ранијим поступцима земљиште (пре)парцелисано кор-
ишћењем других параметара за величину парцеле;  

- за грађење, односно постављање објеката комуналне инфраструктуре, електро-
енергетских и електронских објеката или комуникационих мрежа и уређаја, када се 
може формирати грађевинска парцела која одступа од површине или положаја предви-
ђених планом за ту зону, под условом да постоји приступ објекту, односно уређајима, ради 
одржавања и отклањања кварова или хаварије; као доказ о решеном приступу јавној 
саобраћајној површини признаје се и уговор о успостављању права службености 
пролаза са власником послужног добра, односно сагласност власника послужног 
добра. 

~ Приликом израде пројекта парцелације и препарцелације, придржавати се 
дефинисаних општих и посебних правила парцелације за изградњу различитих типова 
објеката у различитим зонама и следећих услова: 

- задржавају се постојеће катастарске парцеле које својим обликом, површином и 
ширином уличног фронта задовољавају критеријуме за формирање грађевинских парцела 
за изградњу појединих типова објеката; 

- парцела се може објединити са суседном ако се налазе у оквиру исте намене и ако 
се тиме стварају повољнији услови за реализацију; 

- парцела се може објединити са суседном ако се налазе у оквиру различитих 
намена/зона, при чему се на деловима новоформиране парцеле примењују правила 
грађења за зону којој припадају; 

~ Катастарска парцела не испуњава услове за издавање локацијске дозволе када 
нема обезбеђен приступ са реализоване јавне саобраћајне површине; реализација 
започиње потврђивањем пројекта парцелације планиране саобраћајнице, што се сма-
тра неопходним условом за изградњу приступа и уз обезбеђење приступа јавном 
путу до реализације планираног пута. 

ПРИСТУП  

ГРАЂЕВИНСКОЈ 
ПАРЦЕЛИ 

~ Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти приступ нa jaвну саобраћајну пoвршину 
(улица и сл.); Парцелама које немају директан приступ јавној саобраћајној површини, 
мора се обезбедити колски прилаз преко друге парцеле (истог власника, сукори-
сничке/сувласничке или са правом службености пролаза), уколико другачије није 
наведено у посебним правилима грађења;  

ОПШТА 

ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА 

 

ЗА  

ОБЈЕКТЕ 

~ Планирани објекат се може градити искључиво у границама сопствене парцеле и 
није дозвољена градња објекта и његових делова на више парцела.  

~ Изградња објекта на парцели дефинисана је следећим елементима: грађе-
винским линијама, висином објекта, спратношћу, односом објекта према суседним 
парцелама и објектима на суседним парцелама, индексом изграђености и/или индексом 
заузетости. 

~ Грађевинске линије одређују положај планираног објекта на парцели и дефинишу 
се тако да омогућују функционисање објекта и несметано постављање инфраструктуре, а 
да не угрозе функционисање и статичку стабилност објеката на суседним парце-
лама; Грађевинске линије дефинишу максималне границе градње објекта, а габарит 
објекта може бити и мањи у односу на зону изградње дефинисану грађевинским 
линијама.  

~ Максималне грађевинске линије нових објеката дефинисане су у графичком 
прилогу бр.11.1.„План нивелације и регулације 2- грађевинске линије“  и утврђују се на 
основу „Плана нивелације и регулације 1 и 2“, дефинисаних попречних профила саобра-
ћајница и списка геодетских координата осовинских и темених тачака.  
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~ Уколико нису дефинисане Изменом и допуном ПГР-а, грађевинске линије се могу 
прецизно дефинисати урбанистичким пројектима (уколико постоје разлози за њихову 
израду) или локацијским условима, у складу са условима локације и уз поштовање 
прописаних растојања.  

~ У простору између регулационе и грађевинске линије дозвољено је поста-
вљање: портирница и других објеката за контролу улаза- излаза у комплекс, информа-
тивних пунктова, инфраструктурних објеката (ТС, бунари и сл.).  

~ Грађевинске линије постојећих објеката, се задржавају, под условима 
дефинисаним у посебним правилима грађења. У случају да се постојећи објекат или део 
објекта налази у простору између планиране грађевинске и регулационе линије, 
објекат се може задржати, уз могућност инвестиционог одржавања објекта или дела 
објекта који прелази грађевинску линију, уколико другачије није дефинисано у посебним 
правилима грађења за одређене објекте. На делу објекта у зони грађења дефинисаној 
грађевинском линијом, могуће су све интервенције на постојећем објекту (доградња, 
назиђивање и др.), уз поштовање правила грађења утврђених овим планом. У случају 
замене објекта објекат се мора поставити на Изменом и допуном ПГР-а дефинисану 
грађевинску линију. 

~ За надземне објекте јавне намене који се граде у зони површина јавне намене 
(надземни пешачки прелази и сл.), надземна грађевинска линија се утврђује у појасу 
регулације.  

~ За подземне објекте јавне намене који се граде у зони површина јавне намене 
(подземни пешачки пролази, комунална постројења и сл.), подземна грађевинска линија 
се утврђује у појасу регулације. 

~ Постојећи објекти или делови објеката, који не спадају у објекте јавне намене, а 
који се налазе у оквиру планираних површина јавне намене (улице, комуналне 
површине и др.), морају се уклонити. 

~ Минимална растојања од граница суседних парцела и од објеката на суседним 
парцелама дефинисана су посебним правилима грађења, у зависности од намене и 
положаја објекта у радној зони; Постојећи објекти који су постављени на мањем 
растојајању од дефинисаног у посебним правилима грађења, могу се задржати, уз могу-
ћност реконструкције; У случају изградње нових и доградње/ надзиђивања постојећих 
објеката морају се поштовати дефинисана правила о минималним растојањима; 

~ На парцели се може градити и више објеката уколико ти објекти чине јединствену 
функционалну целину и заједнички користе парцелу. У случају изградње више објеката на 
парцели не смеју се прекорачити урбанистички параметри дефинисани општим и 
посебним правилима грађења, за одређени тип изградње и намену парцеле, изузев ако је 
парцела део привредног комплекса истог власника и то под условима дефинисаним 
Изменом и допуном ПГР-а . 

СПРАТНОСТ И  
ВИСИНА 
ОБЈЕКАТА 

~ Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са 
косим кровом), односно до коте венца (за објекте са равним кровом); Нулта кота је тачка 
пресека линије терена и вертикалне осе објекта. 

~Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног 
пута, односно према нултој коти објекта.  

~Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње 
геотехничке и хидротехничке природе. 

ПРИВРЕДНИ  

КОМПЛЕКС 

~ Привредни комплекс (у Измени и допуни ПГР-а) представља јединствену целину 
(функционалну и просторну), коју чине: уређено земљиште и објекти основне намене, 
заједно са свим пратећим и помоћним објектима уређајима и инсталацијама, који 
функционишу или се планирају на једној или више катастарских парцела, које су у 
истом власништву и имају заједничке међе (суседне парцеле). 

ЗЕЛЕНЕ  

ПОВРШИНЕ 

~ Под зеленим површинама се подразумевају незастрте површине под засадима 
или природно насталом вегетацијом. Површине за паркирање (паркинг места) могу 
бити озелењене, али не улазе у минимални проценат зелених површина на парцели. 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  

НА  

~ Дозвољава се промена намене, доградња и надзиђивање постојећих објеката, 
ако се задовоље следећи услови:  
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ПОСТОЈЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА 

- да је намена објекта у складу са дефинисаном наменом за зону у којој се налази;  

- да то не доводи до премашивања дефинисаних урбанистичких параметара;  

- да се испоштују други услови из Измене и допуне ПГР-а (заштита простора, 
посебни услови изградње и др.);  

~ Није дозвољено повећање корисног простора (проширење пословног про-
стора, производног, складишног простора и др.), приликом надзиђивања и доградње 
објеката ако се не могу обезбедити услови за паркирање и формирање зелених 
површина, према правилима грађења дефинисаним Изменом и допуном ПГР-а. 

~ Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању по-
стојећег дела објекта, као и објеката на суседним парцелама. Доградњом новог дела 
објекта не сме се угрозити статичка стабилност постојећег и објеката на суседним 
парцелама.  

~ У случају потребе обезбеђења рампе за приступ лица са посебним потребама, 
ове рампе могу бити постављене и у зонама између регулационе и грађевинске линије 
уколико у објекту раде ова лица. 

~ Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске ефикасности фасада и 
крова (накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације, 
постављање соларних колектора и сл). 

~ Дозвољава се реконструкција, адаптација, санација и инвестиционо и текуће 
одржавање објеката, у складу са Законом дефинисаним поступцима. 

~ За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације јавног интереса, 
дозвољено је само текуће одржавање. 

ТЕХНИЧКИ 
НОРМАТИВИ ЗА 

ПРИСУП 
ВАТРОГАСНОГ 
ВОЗИЛА 

~ Објектима обезбедити приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о 
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник 
СРЈ“, бр. 8/95); 

~ Приступни пут за ватрогасна возила има следеће карактеристике: 

- најмања ширина коловоза за једносмерно кретање возила је 3,5м, а за двосмерно 
кретање 6,0м; 

- унутрашњи радијус кривине који остављају точкови је 7,0м, а спољашњи радијус 
кривине 10,5м; 

- успон (рампа) нагиба мањег од 12,0%-ако се коловоз не леди; а ако се леди мањег од 
6,0%. 

~ Приступни пут за ватрогасна возила је део јавног пута или посебна саобраћајница 
којом се прилази објекту, а којој најудаљенија тачка коловоза није даља од 25,0м од 
габарита објекта. 

ПАРКИРАЊЕ ~ Паркирање путничких возила се обезбеђује на сопственој парцели, према дефи-
нисаним нормативима за прорачун потребног броја паркинг места.  

~ Дозвољена је само једна подземна етажа за гаражирање возила; ~Паркирање 
теретних возила се обезбеђује у оквиру привредног комплекса или парцеле власника, 
изузев где је могуће организовати паркинг простор за више привредних комплекса, што је 
дефинисано у посебним правилима грађења. 

ОПШТИ 

НОРМАТИВИ  

ЗА  

ПРОРАЧУН 
ПОТРЕБНОГ 
БРОЈА  

ПАРКИНГ  

МЕСТА 

Бaнкe 1 пм 50 м2 БРГП 

Aдминистрaтивнe устaнoвe 1 пм 80 м2 БРГП 

Јавна предузећа  1 пм 40 - 60 м2 БРГП 

Рeстoрaни и остали угоститељски објекти 1 пм 8 стoлицa 

Пoслoвни oбjeкти или простори, радионице и 
сервиси 

1 пм 70 м2 БРГП 

Хoтeл и остали смештајни капацитети (прeмa 
кaтeгoриjи) 

1пм 2 - 6 крeвeтa 

Производни, магацински, индустриjски 
oбjeкти и складишта, рециклажа 

1 пм 200 м2 корисног простора 
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Напомена: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења паркинг 
места, примењује се математичко правило заокруживања, до 0,5 на мањи број а од 0.51 
на већи број. 

ТЕХНИЧКИ 
СТАНДАРДИ 
ПРИСТУПА- 

ЧНОСТИ 

~ Према Правилнику о техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/2015);  

ЗАШТИТА  

ЖИВОТНЕ  

СРЕДИНЕ 

~ За одређене намене, односно пројекте ће се, према Уредби о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08), 
радити студије о процени утицаја на животну средину. Сва правила грђења накнадно 
дефинисана овим елаборатима се морају поштовати.  

ЗАШТИТА  

ПРОСТОРА 

- 

ПОСЕБНИ  

УСЛОВИ  

ИЗГРАДЊЕ 

- 

ПОДРУЧЈА 
ЗАБРАЊЕНЕ  

И  

ОГРАНИЧЕНЕ 
ИЗГРАДЊЕ 

~ На простору који је обухваћен Изменом и допуном ПГР-а дефинисане су заштитне 
зоне инфраструктурних и комуналних објеката и инсталација и археолошких лока-
литета, чије локације су највећим делом ван обухвата Измене и допуне ПГР-а али су 
делови подручја и зона њихове заштите обухваћени Изменом и допуном ПГР-а и у њима 
важе посебни услови изградње; У графичком прилогу су приказане оне зоне и подручја за 
које је то било могуће урадити с обзиром на размеру карте. Изменом и допуном ПГР-а 
прописују посебни услови изградње за следеће појасеве и подручја: 

1. Заштитни појас електроенергетских и телекомуникационих објеката и оптичког 
кабла 

~ Услови за изградњу објеката у заштитном појасу електроенергетских објеката 
дефинисани су у тачки 1.4.3.1. Услови за изградњу објеката у заштитном појасу електро-
енергетских објеката 

~ Услови за изградњу објеката у заштитном појасу магистралног оптичког телеко-
муникационог кабла дефинисани су у тачки 1.4.5.1.Услови за изградњу објеката у 
заштитном појасу магистралног оптичког телекомуникационог кабла. 

~ Услови за пoстaвљaњe aнтeнских стубoвa базних станица мобилне телефоније, 
дефинисани су у тачки 1.4.5.Телекомуникациона мрежа (фиксна и мобилна телефонија) и 
кабловски дистрибутивни систем. 

2. Подручја претходних археолошких истраживања 

~ Услови за изградњу у оквиру подручја претходних заштитних археолошких 
истраживања на локалитету (2)- Ћерамидиште дефинисани су у тачки 1.5.2. Заштита 
непокретних културних добара; 

3. Заштитне зоне планиране железничке пруге  

~ Заштитне зоне железничке пруге (инфраструктурни појас и заштитни пружни појас) 
дефинисане су у условима „Железнице Србије“ а.д. Београд, бр. 13/14-1880 од 
24.10.2014.године, који су прибављени за потребе израде основног плана; При изради 
техничке (пројектне) документације за градњу објеката у заштитном пружном појасу 
обавезно је од Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфрастру-
ктуром „Инфраструктура железнице Србије“а.д. („Железнице Србије“ ад, Сектора за 
стратегију и развој), прибавити услове за пројектовање и сагласност на пројектну 
документацију за градњу у заштитном појасу у коридору железничке пруге.  

~ Заштита железничке инфраструктуре спроводи се на следећи начин, уколико се 
накнадно прибављеним условима за пројектовање од Акционарског друштва за упра-
вљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 
другачије не дефинише: 

 - Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25м, 
рачунајући од осе крајњих колосека који функционално служе за употребу, одржавање и 
технолошки развој капацитета инфраструктуре; У инфраструктурном појасу, осим у зони 
пружног појаса, изузетно се могу градити објекти који нису у функцији железничког 
саобраћаја, а на основу издате сагласности управљача инфраструктуре, уколико је 
изградња тих објеката предвиђена урбанистичким планом локалне самоуправе која 
прописује њихову заштиту и о свом трошку спроводи прописане мере заштите тих 
објеката; У инфраструктурном појасу могу се постављати каблови, електрични водови 
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ниског напона за осветљење, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, 
трамвајски и тролејбуски контактни водови и постројења, канализације и цевоводи и други 
водови и слични објекти и постројења, на основу издате сагласности управљача инфра-
структуре; Забрањено је свако одлагање отпада, смећа, као и изливање отпадних вода; 
Не сме се садити високо дрвеће, постављати знакови 

- Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 100м, 
рачунајући од осе крајњих колосека; У заштитном пружном појасу, на растојању мањем 
од 50м од осе крајњег колосека, не могу се градити објекти као што су: рудници, 
каменоломи, кречане, циглане, индустријске зграде, постројења и други слични објекти. 

~ Заштитне зоне железничке пруге рачунају се у односу на коридор планиране 
железничке пруге (осовину коридора) до доношења плана детаљне регулације за 
изградњу планиране железничке пруге; 

~ На затеченим објектима у заштитним зонама, ако није другачије наведено за сваку 
зону појединачно, могуће је само инвестиционо одржавање објеката. 

ОПШТИ  

УСЛОВИ 
КОРИШЋЕЊА 
ОБНОВЉИВИХ 
ИЗВОРА  

ЕНЕРГИЈЕ 

СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА 

~ Соларни системи за сопствене потребе могу се постављати: на привредним 
објектима, објектима пословања– на кровним површинама и фасадама објеката, где 
просторно-технички услови то дозвољавају; на терену грађевинских парцела привредних 
и пословних намена, за сопствене потребе; Уколико је површина соларних колектора 
и/или фотонапонских ћелија које се постављају на терен грађевинских парцела мања од 
15 м2, не урачунава се у изграђеност парцеле;  

~ Соларни системи за комерцијалну производњу електричне и/или топлотне 
енергије (соларне енергане и соларне електране или комбиновани енергетски прои-
зводни објекти који користе обновљиве изворе енергије) могу се градити под следећим 
условима: за изградњу оваквих објеката обавезна је израда израда урбанистичког 
пројекта; обавезу израде стратешке процене утицаја на животну средину, односно про-
цене утицаја пројекта на животну средину утврдиће надлежни орган Градске управе.  

ЕНЕРГИЈА БИОМАСЕ 

~ Енергија биомасе може се искористити за снабдевање топлотном енергијом објеката 
коришћењем брикета, пелета и других производа од биомасе као енергената у локалним 
топлотним изворима.  

~ Могу се градити постројења за производњу електричне и топлотне енергије из 
биомасе или у комбинацији са другим ОИЕ; За изградњу оваквих објеката обавезна је 
израда урбанистичког пројекта; Обавезу израде стратешке процене утицаја на животну 
средину, односно процене утицаја пројекта на животну средину утврдиће надлежни орган 
Градске управе; 

ЕНЕРГИЈА ВЕТРА  

~ Појединачни стубови са ветрогенераторима мањих снага могу се постављати на 
парцелама, уз обавезну израду урбанистичког пројекта, тако да висина стуба није већа од 
удаљености стуба од објекта на самој парцели или од границе суседне парцеле.  

ЗОНЕ, 
ПОДРУЧЈА,  

ЛОКАЦИЈЕ  

И КОРИДОРИ ЗА 
КОЈЕ СЕ 
ДЕФИНИШУ  

ОПШТА И 
ПОСЕБНА 
ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА 

(IИ2) Зона индустрије и грађевинске делатности- источни блок; 

(IЛ1,2,3) Зона луке са интермодалним терминалима- логистички центар  

- (IЛ1) I фаза- лука, слободна зона, робно- транспортни центар; 

- (СРЗ) Постојеће становање у радној зони; 

- Подручје саобраћајних терминала; 

- Станице за снабдевање горивом 

Коридор планиране железничке пруге; 

КОРИДОР 
ПЛАНИРАНЕ 
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 

ПРУГЕ 

~ Изградња нове железничке пруге Београд- Обреновац- Шабац планирана је 
Просторним планом РС, орјентациона траса је дефинисана Просторним планом града 
Шапца, а ПГР-ом «Мишар» је дефинисан коридор будуће пруге, ширине 50м, у границама 
обухвата Плана; Коридор је планерски дефинисан на неизграђеном земљишту (без 
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предходних студија избора локације, инжењерско геолошких подлога и сл.); Прецизна 
траса будуће пруге ће се утврдити планом детаљне регулације, при чему су могуће 
корекције граница ПГР-ом утврђеног коридора;  

~ У коридору железничке пруге, паралелно са пругом, могућа је изградња дру-
мских саобраћајница. ПГР-ом су дате орјентационе трасе ових саобраћајница, које ће 
омогућити повезивање унутар радне зоне, коришћењем резервисаног коридора за изгра-
дњу саобраћајне и друге инфраструктуре. Изменом и допуном ПГР-а ова могућност је 
искоришћена за дефинисање трасе нове саобраћајнице –Новопројектована 26ц. 

ПОДРУЧЈА 

 ИЗГРАДЊЕ 
ПОСЕБНИХ 
САДРЖАЈА 

~ Подручја изградње посебних садржаја у основном плану (ПГР) су дефинисала 
простор који обухвата више зона или њихових делова у којима се могу градити или 
формирати посебни, специфични садржаји или развијенији облици постојећих и пла-
нираних садржаја, чија изградња је омогућена плановима вишег реда, али у овом 
тренутки не може бити конкретизована и прецизно дефинисана у смислу локације, 
потребног земљишта и реализације у планском периоду, па је из тих разлога 
оријентационо планирана. Изменом и допуном ПГР-а су обухваћени делови следећих 
подручја дефинисаних основним планом: 

- Подручје саобраћајних терминала (ранжирна станица, железничка станица/ 
стајалиште, интермодални терминали), дуж трасе будуће железничке пруге; Подручје 
саобраћајних терминала обухвата шири појас са обе стране планиране железничке пруге 
у којем је примарна изградња железничких и других терминала. Упоредо са изградњом 
нове пруге, неопходно је изградити и ранжирну станицу и друге терминале, у оквиру 
«подручја саобраћајних терминала». У овом подручју је могућа изградња терминала за 
пријем и отпрему «Hucke-pack“ транспортних јединица и контејнера, који се допремају 
или отпремају железничким или друмским средствима транспорта; На овом простору се 
могу пружати и додатне (пратеће) услуге (управне, административне, угоститељске и 
сл.) и градити потребни објекти.и 

- Подручје изградње/ формирања и дугорочног развоја будуће међународне луке 
са интермодалним терминалима и логистичким центрима (IЛ1,2,3), које обухвата све 
три фазе изградње луке.  

ГРАНИЦА 

 ИЗГРАДЊЕ 
ПРОИЗВОДНИХ 
ОБЈЕКАТА 

~ Нови производни објекти се могу градити само до дефинисане „границе изградње 
производних објеката“, односно на минималном растојању од 50,0м од регулационе 
линије државног и орашачког пута, изузев објеката производног занатства;  

~ За постојеће комплексе и објекте за које су по претходно важећим правилима 
грађења урађени урбанистички пројекти или издате локацијски услови, примењују се 
тада важећа правила грађења, а изграђени објекти се задржавају са постојећим де-
латностима, уз могућност реконструкције уколико су задовољени параметри дефи-
нисани овим Планом; 

~ У овом појасу могућа је изградња нових објеката следећих делатности и намена:  

- комерцијалних и услужних објеката који захтевају веће површине земљишта и 
већу саобраћајну фреквентност и то: 

- сервиси за поравку теретних и путничких возила, пољопривредне механизације, 
машина и др.; 

- трговина на велико и мало (продаја огрева, стоваришта грађевинског материјала, 
станице за снабдевање горивом, продаја путничких возила и др.); 

- магацински и складишни простор;  

- пословне функције и услуге: представништва, агенције, пошта, пројектовање, 
инжењеринг, посредовање, рекламе и пропаганда, изнајмљивање возила, машина, 
опреме и др.; 

- енергетски и комунални објекати и постројења; 

- саобраћајни терминали, пакинзи и гараже за теретна и путничка возила и аутобусе; 

- објеката услужног занатства и др. 

- објеката производног занатства, уз поштовање прописаних растојања 
дефинисаних тачком 1.5.3.1. Зоне заштите од негативних утицаја индустрије и др. 
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ИЗГРАДЊА 
СТАНИЦА ЗА 
СНАБДЕВАЊЕ  

ГОРИВОМ 

~ За изградњу станица за снабдевање горивом обавезна је израда урбанистичког 
пројекта; 

~ За изградњу станица дуж државног пута обавезно прибавити сагласност управљача 
државног пута;  

~ Комплекс станице треба уредити у складу са противпожарним прописима и условима 
које одређују надлежни ограни у области саобраћајница, екологије, водопривредне и др.; 
Потребно је надлежном органу управе поднети захтев за одлучивање о потреби 
процене утицаја на животну средину;  

~ У оквиру комплекса могућа је изградња следећих садржаја станице за сна-
бдевање горивом: објекат бензинске станице и станице за ТНГ, продавница са рестора-
ном, тераса, надстрешница, подземни резервоари за гориво и ТНГ, острва са пумпним 
аутоматима, аутоперионица са пратећим садржајима, манипулативни и паркинг простор, 
простор за одлагање отпада и сл.  

~ За изградњу станица за снабдевање горивом важе следећи услови: 

- Станице с пратећим садржајима могу се градити на начин да се осигура: 

- сигурност свих учесника у саобраћају, 

- заштита животне средине (подземних вода, ваздуха и др.), 

- заштита од пожара и експлозија, 

- да се објекат величином и положајем прилагоди околини; 

- Минимална површина парцеле за бензинску пумпну станицу је 20,0ари (оптимална 
површина је 30,0ари), а кoмплeкс мoрa имати два приступа (улаз- излаз) на јавну 
саобраћајницу; Уколико се уз станицу органијује ресторан, са баштом, паркингом и сл., 
површина парцеле мора бити већа од минимално дефинисане; 

- Максимална спратност објекта станице је П+1. 

- Максимални индекс заузетости је 30%. 

- За изградњу станица само за течни нафтни гас минимална површина парцеле 
износи 10,0ари. 

- Обавезно је поштовање свих посебних услова дефинисаних од стране надлежних 
органа управе, предузећа и установа.  

-Потребно је обезбедити минимално 20% незастртих зелених површина у оквиру комп 
лекса. 

~ При изградњи станица за снабдевање горивом, посебну пажњу посветити мерама 
заштите подземних вода од евентуалног акцидентног изливања моторних горива (резе-
рвоари са дуплим плаштом и одговарајућом хидроизолацијом, електронске мерне сонде, 
бетонске танкване непропусне за нафтне деривате, атестирана опрема итд.) и заштити 
објеката на суседним парцелама; 

СТАТУС 

ЗАТЕЧЕНИХ 

ОБЈЕКАТА 

(СРЗ) 

~ На постојећим објектима који се уклапају у планиране претежне и компатибилне 
намене, дозвољене су све интервенције према дефинисаним правилима грађења; 

~ Парцеле на којима се налазе стамбени, помоћни и економски објекти који нису 
компатибилни са планираном наменом површина су у графичком прилогу посебно озна-
чене као „постојеће становање у радној зони“ (СРЗ); Пошто у радној зони није дозво-
љено становање, ови објекти се могу задржати, са постојећом наменом, до реализације 
планираних решења, уз могућност инвестиционог одржавања или променити намену у 
неку од дозвољених, или уз друге интервенције према посебним правилима грађења. 

СТЕПЕН  

КОМУНАЛНЕ  

ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

КОЈИ ЈЕ  

ПОТРЕБАН  

ЗА  

~ Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за 
издавање локацијских услова:  

- обезбеђен приступ јавној саобраћајној површини; 

- омогућено прикључење објеката на електро енергетску мрежу; 

- могућност прикључења на водоводну и канализациону мрежу; у случају немогу-
ћности правовремене реализације коначног решења, коришћење привремених решења 
снабдевања водом и одвођења отпадних вода, уз обавезно поштовање услова и мера 
заштите животне средине и то: снабдевање водом се може решити и преко бушених 
бунара, уколико вода задовољава потребе технолошког процеса за који се користи; 
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ИЗДАВАЊЕ 

ЛОКАЦИЈСКИХ 

УСЛОВА 

одвођење отпадних вода се може вршити у водонепропусне септичке јаме или у реци-
пијент, уз претходно пречишћавање до прописаног квалитета. 

~ Уколико не постоји могућност прикључења на електроенергетску мрежу сна-
бдевање се може решити употребом обновљивих извора енергије (фотонапонски 
колектори, мали ветрогенератори);  

~ Прикључење на електроенергетску инфраструктуру није обавезно за објекте 
који ће имати таква техничко- технолошка решења која ће обезбедити снабдевање 
енергијом независно од комуналне инфраструктуре (употребом агрегата или обновљивих 
извора енергије), уз поштовање свих еколошких стандарда. 

2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

2.2.1. (IИ2) Зона индустрије и грађевинске делатности- источни блок 

~ Изменом и допуном ПГР-а обухваћен је део источног блока- IИ2 „ зоне индустрије и грађевинске 
дела-тности“, која је дефинисана основним планом; На овом простору су изграђени објекти следећих 
компанија: CSS-CLEANING SYSTEM SERBIJA, КЕМИС д.о.о., ИНГСОФТ 2009- Логистички центар, С.З.Т.Р. 
и „ЗЛАТНЕ РУКЕ“. Поред пута се налазе парцеле са стамбеним објектима (СРЗ), а неизграђено земљиште 
се користи за пољопривредну производњу; Део простора, дуж планиране пруге истевремено припада и 
„подручју изградње саобраћајних терминала“.  

~ Дуж државног и орашачког пута, а ради заштите насеља од неповољних утицаја радне зоне, дефини-
сана је граница изградње производних објеката, на растојању од 50м од регулационе линије ових 
саобраћајница.  

~ Дуж коридора будуће пруге дефинисана је и граница изградње индустријских објеката (у заштитном 
пружном појасу), на растојању од 50м од осовине најближег колосека. 

СПРОВОЂЕЊЕ  

~ Спровођење ће се вршити директно на основу Измене и допуне ПГР-а, изузев за ситуације за које 
је овим правилима грађења утврђена обавезна израда урбанистичког пројекта (привредни комплекс са 
више парцела, дозвољена одступања од правила, станице за снабдевање горивом, посебни објекти и сл.); 
Израда урбанистичког пројекта је могућа и у другим случајевима, у поглављу 3. Спровођење Измене и 
допуне ПГР-а. При изради урбанистичких пројеката обавезно је поштовање правила грађења де-
финисаних Изменом и допуном ПГР-а; За израду урбанистичких пројеката за изградњу објеката за које је 
потребно спровести поступак процене утицаја на животну средину обавезно је прибављање услова заштите 
природе; 

~ Потребу израде студија о процени утицаја на животну средину за појединачне пројекте (објекте и 
комплексе), утврдиће надлежни орган градске управе, на основу поднетог захтева за одлучивање о 
потреби процене утицаја конкретног пројекта на животну средину, на основу Уредбе о утврђивању 
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 114/08); 

~ Пре реализације планираних решења на парцели, неопходно је извршити измештање постоје-
ћег/затеченог становања у радној зони (СРЗ). 

~ Уколико се укаже потреба за изградњом нових јавних саобраћајница чије трасе нису дефинисане 
Изменом и допуном ПГР-а или других површина јавне намене (јавни паркинг, простор за потребе проширења 
царинарнице Шабац, нове трафо станице, мерно регулационе станице и др.) обавезна је израда плана 
детаљне регулације.  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

~Дефинисана правила грађења примењују за парцелу или привредни комплекс који чини јединствену 
функционакну целину, заједно са свим пратећим и помоћним објектима, а који функционише или се планира 
на једној или више суседних катастарских парцела, које су у истом власништву и имају заједничке међе. То 
значи да се дефинисана правила грађења могу применити на:  

- једној парцели, уколико се цео привредни комплекс (погон) планира на једној парцели;  

- на више катастарских парцела, уколико се привредни комплекс планира на више суседних ката-
старских парцела које су у истом власништву и имају заједничке међе; у том случају обавезна је израда 
урбанистичког пројекта, којим се мора обухватити цео комплекс, а потребе за паркирањем, озелења-
вањем и др. могу се задовољити у оквиру комплекса, и то истовремено са новом изградњом;  
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~ Посебна правила грађења примењују се заједно са општим правилима грађења дефинисаним у тачки 
2.1. «Општа правила грађења» (заштитна зона железничке пруге, границе изградње производних објеката, 
подручје претходних археолошких истраживања и др.)  

Нaмeнa oбjeкaтa Основна намена зоне је: индустријска производња са пратећим складишним, по-
словно- административним активностима и објектима, техничким, помоћним и сервисним 
службама (технички преглед и одржавање возила, снабдевање горивом и сл.) и др.  

~ Дозвољене су следеће делатности:  

- прерађивачка индустрија са потенцијално неповољним утицајем на суседне обје-
кте у оквиру подсектора: прерада дрвета и производи од дрвета; производња хемикалија, 
хемијских производа и вештачких и синтетичких влакана; производа од гуме и производа од 
пластичних маса; производа од осталих неметалних минерала; основних метала и 
стандардних металних производа; машина и уређаја; електричних и оптичких уређаја; 
саобраћајних средстава; рециклажа и други подсектори и гране прерађивачке индустрије;  

- сервиси за поравку теретних и путничких возила, пољопривредне механизације, 
машина и др.; 

- трговина на велико и мало (продаја огрева, стоваришта грађевинског материјала, 
станице за снабдевање горивом, продаја путничких возила, трговина отпацима, сакупљање 
и сортирање и др.); 

- магацински и складишни простор;  

- пословне функције и услуге: представништва, агенције, пошта, пројектовање, инже-
њеринг, посредовање, рекламе и пропаганда, изнајмљивање возила, машина, опреме и др.; 

- енергетски и комунални објекати и постројења; 

- саобраћајни терминали, пакинзи и гараже за теретна и путничка возила и ауто-
бусе; и др. 

~ Компатибилне намене су: грађевинска и комунална делатност, саобраћај, посло-ање, 
сервисне, комерцијалне и услужне делатности, занатство, изложбени простори и објекти, 
подземни и надземни резервоари и постројења, системи за снабдевање водом и пречи-
шћавање и одвођење отпадних вода, постројења за производњу електричне и топлотне 
енергије коришћењем обновљивих извора енергије (сунце, биомаса, ветар и др.), 
станице за снабдевање горивом, зелене површине и сл.;  

~ У оквиру зоне је могуће изградња: нових саобраћајница, објеката и мрежа водо-
привредне, енергетске и комуналне инфраструктуре, зелених површина и других објеката 
компатибилних са претежном наменом.  

~ Могућа је обављање делатности чији се неповољни утицаји на воду, ваздух, 
земљиште и бука, могу неутралисати унутар објеката, комплекса, односно радне зоне; 

~ Ниje дозвољена производња прехрамбених и фармацеутских производа, као и 
друге активности које су осетљиве на неповољне утицаје из окружења; Становање је 
забрањено.  

~ Нови производни објекти, изузев објеката производног занатства, се могу градити 
само до дефинисане „ границе изградње производних објеката“,  односно на минималном 
растојању од 50,0м од регулационе линије државног и орашачког пута; Затечени про-
изводни објекти (или делови објеката) у оквиру овог подручја могу се задржати, уз 
могућност реконструкције, према правилима за интервенције на постојећим обје-
ктима; Услови за изградњу, реконструкцију и доградњу на овом простору су дефинисани и у 
оквиру тачке 2.1. «Општа правила грађења»;  

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

~ Минимална површина парцеле, за нову парцелацију је 25,0а; Мaксимaлнa пoвр-
шинa није ограничена; 

~ Минимална ширина уличног фронта парцеле износи 20,0м (изузев за парцеле које 
имају приступ преко приступног/приватног пута, који може бити део парцеле или посебна 
парцела);  

~ На постојећим парцелама, које су мање од 25,0а и на парцелама од чијих је 
делова планирано формирање површина јавне намене, па ће из тих разлога имати 
површину мању од 25,0а, могућа је реконструкција, доградња/ надзиђивање и изгра-
дња нових објеката, под следећим условима: 
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- да минимална површина парцеле износи 10,0а, минимална ширина уличног фронта 
парцеле 20м; 

- могу се градити радионице, пословни, услужни, комерцијални, магацински, скла-
дишни објекти, објекти производног занатства и сл.;  

- да се на парцели испоштују сва друга правила дефинисана за ову зону (индекс заузе-
тости и изграђености, паркирање, зеленило и др.); 

Приступ  

комплексу, 

пaрцeли 

~ Свака парцела мора имати приступ на јавни пут или другу површину јавне на-
мене, минималне ширине 6,0м (приступни пут); Приступни пут може бити део парцеле 
или посебна парцела истог власника или у заједничком власништву више корисника 
пристуног пута. 

~ Грађевинске парцеле у оквиру привредног комплекса, морају имати приступ на 
јавни пут директно или преко друге парцеле истог власника, минимaлнe ширинe 6,0 м;  

~ Код затеченог стања, ширина приступног пута може бити и мања, у складу са проти-
впожарним условима, а колски прилаз се може обезбедити и преко друге парцеле са 
правом службености пролаза или другим претходно стеченим правом;  

~ Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити 
приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Основни тип 
изградње 

~ Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, у 
зависности од техничко- технолошких процеса и услова заштите.  

Пoдзeмнe eтaжe ~ Објекти могу имати подземне етаже, подземне транспортне 
путеве између одређених објеката и друге подземне објекте (цистерне и 
сл.) ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе; При 
изградњи подземних етажа и других објеката обавезна је примена 
посебних грађевинских и техничких мера заштите од подземних вода и 
заштите земљишта и подземних вода од евентуалних загађења; Повр-
шина подземних етажа не улази у обрачун изграђености парцеле;  

~ Подземне етаже, мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли 
oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, уколико не угрожавају интерне саобра-
ћајнице, заштитни појас зеленила у комплексу, трасе инфраструктуре и 
сл.; Грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa мора бити у грaницaмa 
пaрцeлe.  

Индeкс зaузeтoсти ~ Индекс заузетости на парцели може бити максимално 60%; ~ Уко-
лико парцеле чине јединствен привредни комплекс истог власника, 
максимални индекс заузетости, се може применити на цео ко-
мплекс, при чему свака парцела, која представља део комплекса може 
имати већи или мањи индекс заузетости од прописаног и у том случају је 
обавезна израда урбанистичког пројекта, којим се мора обухватити 
цео комплекс ради детаљне урбанистичко- архитектонске разраде.  

Индeкс 
изгрaђeнoсти  

~ Максимално 1,2 

Грaђeвинскe 
линиje 

~ Максималне грађевинске линије су дефинисане у графичком 
делу; Могућа је доградња постојећих објеката до дефинисаних грађе-
винских линија, уз услов да буду испоштовани урбанистички параметри 
и остала правила грађења.  

Најмања 
удaљeнoст oд 
мeђa и других 
објеката 

~ Удаљеност нових објеката и доградњи од бочних и задње 
границе парцеле одређује се према висини објекта, тако да износи 
најмање 1/3 висине објекта, као и минималној ширини слободног 
простора који обезбеђује противпожарни пут, али не мање од 3,5м.  

~ Међусобна удаљеност објеката на суседним парцелама/ компле-
ксима износи најмање ½ висине вишег објекта и не може бити мања 
од 5,0м, уз услов да се обезбеди противпожарни пут; За резервоаре 
и дуге објекте за складиштење запаљивих и експлозивних материја 
ова растојања се одређују на основу посебних прописа, која 
регулишу складиштење ових материја;  
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~ Дозвољена су одступања:  

- уколико је суседна грађевинска парцела функционални део јединстве-
ног привредног комплекса истог власника и уколико је то условљено 
технолошким процесима на суседним парцелама, ако су задовољени 
услови противпожарне заштите, при чему је обавезна израда урбани-
стичког пројекта за обе парцеле; и 

- у појасу између границе изградње производних објеката и гра-
ђевинске линије саобраћајница, ако су задовољени услови противпо-
жарне заштите, где минимална удаљеност објеката од границе суседне 
парцеле може износити 1,5м и 5,0м од објеката на суседним парце-
лама, уз поштовање осталих дефинисаних правила грађења; 

~ Распоред и удаљеност објеката унутар сваког комплекса/ пар-
целе зависи од технолошког процеса, услова противпожарне заштите и 
заштите животне средине; 

~ Изградња објеката у низу може се дозволити ако то технолошки 
процес производње захтева и ако су задовољени услови противпожарне 
заштите. 

Крoвoви ~ Препоручују се коси кровови; На свим објектима је дозвољено 
постављање соларних колектора; У том случају су могуће све врсте 
кровних конструкција. 

Пoдкрoвљa ~ Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м. 

Одвoђeњe 
aтмoсфeрских 
вoдa са објекта 

~ Одвођење атмосферских вода са кровних површина објеката, није 
дозвољено преко суседних парцела.  

Спрaтнoст ~ Спратност и висина се прилагођавају делатностима и технолошким 
потребама, уз поштовање правила за удаљеност објеката од међа;  

~ За управне зграде, односно анексни део објекта до улице, макси-
мална спратност је: По+П+2+Пк;  

~ Пословни, комерцијални и услужни објекти, између границе 
изградње производних објеката и грађевинске линије дуж државног и 
орашачког пута могу имати спратност до По+П+2+Пк. 

Пaркирaњe ~ Пaркирaњe путничких вoзилa сe регулише у oквиру појединачних комплекса/парцела 
према нормативима дефинисаним тачком 2.1. «Општа правила грађења»;  

~ Паркирање теретних возила се регулише у оквиру појединачних комплекса/парцела, 
а број паркиг места зависи од обима и врсте транспорта за потребе делатности комплекса; 

~ Уколико не постоје просторне могућности да се паркирање у потпуности обави у 
оквиру појединачних парцела или комплекса може се обезбедити у непосредној близини, 
при чему је могуће формирање заједничког паркинга за више комплекса различитих 
власника; У том случају простор за паркирање се мора обезбедити пре почетка рада 
сваког комплекса; 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

~ Обавезно је формирање незастртих зелених површина, са природном или вештачком 
(посађеном) вегетацијом на минимално 20% површине парцеле;  

~ Уколико више парцела чине јединствен привредни комплекс истог власника, ми-
нималних 20% зеленила, се може обезбедити на нивоу целог комплекса, при чему 
свака парцела, у комплексу може имати већи или мањи проценат зеленила, од планом 
прописаног, али се урбанистичким пројектом мора обухватити цео комплекс ради 
детаљне урбанистичко- архитектонске разраде;  

~ За већ изграђене комплексе/ парцеле, у оквиру којих, није обезбеђено 20% зеле-
нила, не може се дозволити изградња нових, доградња и надзиђивање постојећих 
објеката, изузев доградње/изградње комуналне инфраструктуре и других објеката и 
уређаја у функцији побољшања услова заштите животне средине, санитарних и 
безбедоносних услова (инсталирања нове опреме за производњу, за пречишћаавње 
отпадних гасова и вода, за увођење рециркулације воде у технолошки процес и сл.), уз 
обезбеђење минимално 10% зелених површина;  
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~ У случају нове изградње обавезно је формирање појаса заштитног зеленила у 
оквиру сопственог привредног комплекса (парцеле) према јавним површинама и другим 
наменама (државни пут и друге саобраћајнице и др.) минималне ширине 2,0м.  

~ При интервенцијама на изграђеним парцелама, ако просторне могућности не дозво-
љавају задату ширину и ако постоје изграђени објекти са грађевинском дозволом, појас 
заштитног зеленила се формира у складу са постојећим стањем на терену.  

~ У оквиру заштитног зеленила могу се градити објекти и водови комуналне инфра-
структуре (електроенергетике, гаса, водовода и канализације и др.), а на улазу у комплекс 
портирнице и слични објекти. 

Интeрвeнциje нa 
пoстojeћим 
oбjeктимa 

~ Дoзвoљaвa сe реконструкција, адаптација, доградња и нaдзиђивaњe пoстojeћих 
oбjeкaтa, укoликo је тo у складу са дозвољеним наменама у зони, уколико се објекти не 
налазе испред планиране грађевинске линије и уколико то нe дoвoди дo прeмaшивaњa 
пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa;  

~ На постојећим објектима, који имају одобрења за изградњу, а који не испуњавају 
претходно наведене услове, могућа је реконструкција објекта у постојећем габариту и 
волумену; 

~ На објектима постојећег/ затеченог становања у радној зони (СРЗ), уколико се 
задржава постојећа намена (стамбени, економски, помоћни објекти), могућа је реко-
нструкција у постојећем габариту, до привођења простора планираној намени; Могућа је 
промена намене постојећих објекта (СРЗ) у неку од дозвољених намена у зони и том 
случају се може дозволити адаптација, доградња и надзиђивање простора за до-
звољене намене, према правилима грађења за зону.  

Изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

~ На једној парцели се може градити више објеката основне/претежне и осталих 
компатибилних намена, пратећих и помоћних објеката, посебних објеката, уређаја и 
постројења, који су дозвољени у овој зони;  

~ Могућа је изградња интерних саобраћајница и платоа у складу са функционалним и 
технолошким потребама и противпожарним захтевима; Интерне саобраћајнице треба да 
испуњавају услове прописане Правилником о техничким нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката 
повећаног ризика од пожара („Сл.лист СРЈ, бр. 30/91); Све интерне саобраћајнице које 
омогућују везу са производним и складишним објектима предвидети за тешко саобраћајно 
оптерећење и са хоризонталним елементима трасе за несметани пролазак тешких теретних 
возила; Код оивичења саобраћајница, због коришћења манипулативних средстава, 
потребно је на прелазу између платоа и саобраћајнице предвидети упуштени ивичњак, ради 
лакше манипулације;  

Посебни објекти  ~ Дозвољава се изградња посебних објеката, који се не урачунавају у БРГП, као 
што су: инфраструктурни објекти; индустријски колосеци; фабрички димњаци, ветрењаче, 
водоводни торњеви и др.; подземни и надземни/ваздушни транспортни системи и везе, 
цевоводи и сл., између појединих комплекса/ парцела и између зона; подземни и надземни 
резервоари и сл.;  

~ Могућа је изградња ваздушних и подземних транспортних система у служби 
технолошких процеса рада (транспорта, претовара, утовара, истовара и сл.), у оквиру 
сваког комплекса и између различитих комплекса и зона, при чеми ће се њихове трасе и 
надземне/ ваздушне, односно подземне грађевинске линије дефинисати локацијским 
условима или урбанистичким пројектима (ако се граде између различитих комплекса и 
зона); Грађевинске линије ових објеката могу пресецати појас регулације саобра-
ћајница, при чему је обавезна израда плана детаљне регулације и сагласност управљача 
јавном саобраћајницом; 

~ Дозвољава се изградња система за коришћење обновљивих извора енергије (су-
нца, ветра, биомасе и др.) за сопствене потребе и комерцијалну производњу према 
условима дефинисаним тачком 2.1. «Општа правила грађења»;  

~ Могућа је изградња станица за снабдевање горивом, а услови за изградњу су дефи-
нисани у тачки 2.1. «Општа правила грађења»;  

~ У оквиру појединачних комплекса могућа је изградња интерних станица за 
снабдевање горивом. 
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~ Сви наведени објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност 
и да не ометају функционисање осталих објеката.  

Огрaђивaњe 
пaрцeлa 

~ Пaрцeлe сe мoгу oгрaђивати зиданом или транспарентном oгрaдoм мaксимaлнe 
висинe 2,20м; Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe; Прозирном oгрaдoм 
сe смaтрa oнa кoja имa минимaлну прoзирнoст 20%; Висинa пaрaпeтa je мaксимaлнo 0,5м; 

Посебни  

услови 

~ Објектима се мора обезбедити адекватан прилаз за противпожарна возила (тачка 
2.1. «Општа правила грађења»); 

~ Обавезно је поштовање услова Завода за заштиту природе Србије, који су дати у 
тачки 1.5.1.“Заштита природе“.  

2.2.2. (IЛ1,2,3) Зона луке са интермодалним терминалима- логистички центар(IЛ1) I фаза- лука, 
слободна зона, робно- транспортни центар 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

~ Изградња луке са интермодалним терминалима и логистичког центра (IЛ1,2,3) основним планом је 
планирана у три фазе. Изменом и допуном ПГР-а обухваћен је само мањи део I фазе- лука, слободна зона, 
робно- транспортни центар (IЛ1); На овом простору се налазе: компанија „Златне руке“ и „постојеће 
становање у радној зони“;  

~ Пошто ће се лучки базени градити северно од коридора планиране железничке пруге Изменом и 
допуном ПГР-а дефинсаће се само правила грађења за намене и садржаје који се могу градити и 
организовати у обухвату Измене и допуне ПГР-а; На овом простору је могуће формирање слободне зоне и 
изградња царинских и других складишта, логистичког центра, изградња комерцијалних, производних, 
услужних објеката и других пословних објеката;  

~ Дуж државног пута, дефинисана је граница изградње производних објеката, на растојању од 50м од 
регулације саобраћајница, ради заштите насеља од неповољних утицаја радне зоне; 

СПРОВОЂЕЊЕ  

~ Спровођење ће се вршити директно на основу Измене и допуне ПГР-а, изузев за ситуације за које 
је овим правилима грађења утврђена обавезна израда урбанистичког пројекта (привредни комплекс са 
више парцела, дозвољена одступања од правила, станице за снабдевање горивом, посебни објекти и сл.); 
Израда урбанистичког пројекта је могућа и у другим случајевима, када то утврди надлежни орган 
управе или на захтев инвеститора, за објекте, делатности и капацитете за које није дефинисано довољно 
елемената за директно спровођење. При изради урбанистичких пројеката обавезно је поштовање 
правила грађења дефинисаних Изменом и допуном ПГР-а; За израду урбанистичких пројеката за изградњу 
објеката за које је потребно спровести поступак процене утицаја на животну средину обавезно је прибављање 
услова заштите природе; 

~ Потребу израде студија о процени утицаја на животну средину за појединачне пројекте (објекте и 
комплексе), утврдиће надлежни орган градске управе, на основу поднетог захтева за одлучивање о 
потреби процене утицаја конкретног пројекта на животну средину, на основу Уредбе о утврђивању 
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 114/08); 

~ Пре реализације планираних решења, неопходно је извршити измештање постојећег/затеченог ста-
новања у радној зони (СРЗ). 

~ Уколико се укаже потреба за изградњом нових јавних саобраћајница чије трасе нису дефинисане 
Изменом и допуном ПГР-а или других површина јавне намене (јавни паркинг, простор за потребе проширења 
царинарнице Шабац, нове трафо станице, мерно регулационе станице и др.) обавезна је израда плана 
детаљне регулације. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

~ Дефинисана правила грађења примењују за сваки привредни комплекс који чини јединствену 
функционакну целину, заједно са свим пратећим и помоћним објектима, а који функционише или се планира 
на једној или више катастарских парцела, које су у истом власништву и имају заједничке међе. То значи да 
дефинисани параметри (прописане минималне вредности) морају бити задовољени у оквиру максималних 
дозвољених могућности, при свакој новој изградњи (доградњи), при чему се ови параметри могу применити 
на:  
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- једној парцели, уколико се цео привредни комплекс (погон) планира на једној парцели;  

- на више катастарских парцела, уколико се привредни комплекс планира на више суседних 
катастарских парцела које су у истом власништву и имају заједничке међе; у том случају обавезна је 
израда урбанистичког пројекта, којим се мора обухватити цео комплекс, а потребе за паркирањем, 
озелењавањем и др. могу задовољити у оквиру комплекса, и то истовремено са новом изградњом;  

~ Посебна правила грађења примењују се заједно са општим правилима грађења дефинисаним тачком 
2.1. «Општа правила грађења» (граница изградње производних објеката и др.). 

Нaмeнa oбjeкaтa ~ У овој зони се могу градити: све врсте складишта (отворена, затворена и специја-
лизована складишта); терминали интерног транспорта, паркинг простори и манипулативне 
површине за теретна и друга возила; специјализовани објекти за пружање логистичких 
услуга; сервисни објекти и радионице; садржаји слободне зоне; садржаји пратећих функција 
(информационо- управљачких, царинских служби, шпедитерских делатности, сервисирање 
и др.); објекти услужних делатности (осигурање, пошта, банка, трговина, ресторан, хотел и 
сл.); комерцијани-продајни и други пословни објекти; производни- индустријски, занатски и 
други објекати;  

~ Могућа је изградња изложбених простора и објеката, станице за снабдевање 
горивом, објеката и мрежа енергетске и комуналне инфраструктуре, зелених површина и 
других објеката; 

~ Нови производни објекти, изузев објеката производног занатства, се могу градити 
само до дефинисане „границе изградње производних објеката“, односно на минималном 
расто-јању од 50,0м од регулационе линије државног пута; Затечени производни објекти 
(или делови објеката) у оквиру овог подручја могу се задржати, уз могућност реко-
нструкције, према правилима за интервенције на постојећим објектима; Услови за 
изградњу на овом простору су дефинисани и тачком 2.1. «Општа правила грађења»; 

~ У оквиру ове зоне је забрањено становање, односно изградња стамбених објеката, 
осим апартманских јединица за привремени боравак чувара, радника дежурних служби, 
пословних партнера и сл. 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

~ Минимална површина парцеле, за нову парцелацију је 25,0а; Мaксимaлнa пoвр-
шинa није ограничена; 

~ Минимална ширина уличног фронта парцеле износи 20,0м (изузев за парцеле које 
имају приступ преко приступног/приватног пута, који може бити део парцеле или 
посебна парцела);  

~ На постојећим парцелама, које су мање од 25,0а и на парцелама од чијих је де-
лова планирано формирање површина јавне намене, па ће из тих разлога имати повр-
шину мању од 25,0а, могућа је реконструкција, доградња/ надзиђивање и изградња 
нових објеката, под следећим условима: 

- да минимална површина парцеле износи 10,0а, минимална ширина уличног фронта 
парцеле 20м; 

- могу се градити радионице, пословни, услужни, комерцијални, магацински, 
складишни објекти, објекти производног занатства и сл.;  

- да се на парцели испоштују сва друга правила дефинисана за ову зону (индекс 
заузетости и изграђености, паркирање, зеленило и др.); 

Приступи 
пaрцeлaмa 

~ Свака парцела мора имати приступ на јавни пут или другу површину јавне на-
мене, минималне ширине 6,0м (приступни пут); Приступни пут може бити део парцеле 
или посе-бна парцела истог власника или у заједничком власништву више корисника 
пристуног пута. 

~ Грађевинске парцеле у оквиру привредног комплекса, морају имати приступ на 
јавни пут директно или преко друге парцеле истог власника, минимaлнe ширинe 6,0 м;  

~ Код затеченог стања, ширина приступног пута може бити и мања, у складу са 
противпо-жарним условима, а колски прилаз се може обезбедити и преко друге парцеле 
са правом службености пролаза или другим претходно стеченим правом;  

~ Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити 
приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. 



Страна 112 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 21 

 

 

 

Услoви  

зa  

изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Основни тип 
изградње 

~ Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, у 
зависности од техничко- технолошких процеса и услова заштите.  

Подземне етаже ~ Објекти могу имати подземне етаже, подземне транспортне 
путеве између одређених објеката и друге подземне објекте (цистерне и 
сл.) ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе; При 
изградњи подземних етажа и других објеката обавезна је примена 
посебних грађевинских и техничких мера заштите од подземних вода и 
заштите земљишта и подземних вода од евентуалних загађења; Повр-
шина подземних етажа не улази у обрачун изграђености парцеле;  

~ Подземне етаже, мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли 
oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, уколико не угрожавају интерне саобраћа-
јнице, заштитни појас зеленила у комплексу, трасе инфраструктуре и сл.; 
Грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa мора бити у грaницaмa пaрцeлe.  

Индeкс зaузeтoсти ~ Индекс заузетости на парцели може бити максимално 60%.  

~Уколико парцеле чине јединствен привредни комплекс истог 
власника, максимални индекс заузетости, се може применити на 
цео комплекс, при чему свака парцела, која представља део комплекса 
може имати већи или мањи индекс заузетости од Планом прописаног; у 
том случају је обавезна израда урбанистичког пројекта, којим се мора 
обухватити цео комплекс ради детаљне урбанистичко- архитектонске 
разраде.  

Индeкс 
изгрaђeнoсти 

~ Максимално 1,2 

Грaђeвинскe 
линиje 

~ Максималне грађевинске линије су дефинисане у графичком 
делу; Могућа је доградња постојећих објеката до дефинисаних грађе-
винских линија, уз услов да буду испоштовани урбанистички параметри 
и остала правила грађења.  

Најмања 
удaљeнoст oд 
мeђa и других 

објеката 

~ Удаљеност нових објеката и доградњи од бочних и задње гра-
нице парцеле одређује се према висини објекта, тако да износи најмање 
1/3 висине објекта, као и минималној ширини слободног простора 
који обезбеђује противпожарни пут, али не мање од 3,5м.  

~ Међусобна удаљеност објеката на суседним парцелама/ компле-
ксима износи најмање ½ висине вишег објекта и не може бити мања 
од 5,0м, уз услов да се обезбеди противпожарни пут; За резервоаре 
и дуге објекте за складиштење запаљивих и експлозивних материја 
ова растојања се одређују на основу посебних прописа, која регу-
лишу складиштење ових материја;  

~ Дозвољена су одступања:  

- уколико је суседна грађевинска парцела функционални део једи-
нственог привредног комплекса истог власника и уколико је то условље-
но технолошким процесима на суседним парцелама, ако су задовољени 
услови противпожарне заштите, при чему је обавезна израда урбани-
стичког пројекта за обе парцеле; и 

- у појасу између границе изградње производних објеката и гра-
ђевинске линије саобраћајница, ако су задовољени услови противпо-
жарне заштите, где минимална удаљеност објеката од границе суседне 
парцеле може износити 1,5м и 5,0м од објеката на суседним парце-
лама, уз поштовање осталих дефинисаних правила грађења; 

~ Распоред и удаљеност објеката унутар сваког комплекса/ парце-
ле зависи од технолошког процеса, услова противпожарне заштите и 
заштите животне средине; 

~ Изградња објеката у низу може се дозволити ако то технолошки 
процес производње захтева и ако су задовољени услови противпожарне 
заштите. 
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 Крoвoви ~ Препоручују се коси кровови; На свим објектима је дозвољено 
постављање соларних колектора; У том случају су могуће све врсте 
кровних конструкција. 

Пoдкрoвљa ~ Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м. 

Одвoђeњe 
aтмoсфeрских 
вoдa са објекта 

~ Одвођење атмосферских вода са објеката, мора се извести у 
оквиру сопствене парцеле.  

Спрaтнoст ~ Спратност се прилагођава делатностима и технолошким потре-
бама, уз поштовање правила за удаљеност објеката од међа;  

~ За управне зграде, односно анексни део објекта до улице, макси-
мална спратност је: По+П+2+Пк;  

~ Пословни, комерцијални и услужни објекти, између границе 
изградње производних објеката и грађевинске линије дуж државног пута 
могу имати спратност до По+П+2+Пк.  

Пaркирaњe ~ Пaркирaњe путничких вoзилa сe регулише у oквиру појединачних комплекса/парцела 
према нормативима дефинисаним у тачки 2.1. «Општа правила грађења»;  

~ Паркирање теретних возила се регулише у оквиру појединачних комплекса/парцеле, 
а број паркиг места зависи од обима и врсте транспорта за потребе делатности комплекса; 

~ Уколико не постоје просторне могућности да се паркирање у потпуности обави у 
оквиру појединачних парцела или комплекса може се обезбедити у непосредној близини, 
при чему је могуће формирање заједничког паркинга за више комплекса различитих 
власника; У том случају простор за паркирање се мора обезбедити пре почетка рада 
сваког комплекса; 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

~ Обавезно је формирање незастртих зелених површина, са природном или вештачком 
(посађеном) вегетацијом на минимално 20% површине парцеле;  

~ Уколико више парцела чине јединствен привредни комплекс истог власника, 
минималних 20% зеленила, се може обезбедити на нивоу целог комплекса, при чему 
свака парцела, у комплексу може имати већи или мањи проценат зеленила, од планом 
прописаног, али се урбанистичким пројектом мора обухватити цео комплекс ради дета-
љне урбанистичко- архитектонске разраде;  

~ За већ изграђене комплексе/ парцеле, у оквиру којих, није обезбеђено 20% зеле-
нила, не може се дозволити изградња нових, доградња и надзиђивање постојећих 
објеката, изузев доградње/изградње комуналне инфраструктуре и других објеката и 
уређаја у функцији побољшања услова заштите животне средине, санитарних и 
безбедоносних услова (инсталирања нове опреме за производњу, за пречишћаавње 
отпадних гасова и вода, за увођење рециркулације воде у технолошки процес и сл.), уз 
обезбеђење минимално 10% зелених површина;  

~ У случају нове изградње обавезно је формирање појаса заштитног зеленила у 
оквиру сопственог привредног комплекса (парцеле) према јавним површинама и другим 
наменама (државни пут и друге саобраћајнице и др.) минималне ширине 2,0м.  

~ При интервенцијама на изграђеним парцелама, ако просторне могућности не 
дозвољавају задату ширину и ако постоје изграђени објекти са грађевинском дозволом, 
појас заштитног зеленила се формира у складу са постојећим стањем на терену.  

~ У оквиру заштитног зеленила могу се градити објекти и водови комуналне инфра-
структуре (електроенергетике, гаса, водовода и канализације и др.), а на улазу у комплекс 
портирнице и слични објекти.  

Интeрвeнциje нa 
пoстojeћим 
oбjeктимa 

~ Дoзвoљaвa сe реконструкција, адаптација, доградња и нaдзиђивaњe пoстojeћих 
oбjeкaтa, укoликo је тo у складу са дозвољеним наменама у зони, уколико се објекти не 
налазе испред планиране грађевинске линије и уколико то нe дoвoди дo прeмaшивaњa 
пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa;  

~ На постојећим објектима, који имају одобрења за изградњу, а који не испуњавају 
претходно наведене услове, могућа је реконструкција објекта у постојећем габариту и 
волумену; 
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~ На објектима постојећег/ затеченог становања у радној зони (СРЗ), уколико се за-
држава постојећа намена (стамбени, економски, помоћни објекти), могућа је реконстру-
кција у постојећем габариту, до привођења простора планираној намени; Могућа је 
промена намене постојећих објекта (СРЗ) у неку од дозвољених намена у зони и том 
случају се може дозволити адаптација, доградња и надзиђивање простора за 
дозвољене намене, према правилима грађења за зону. 

Изгрaдњa 
других oбjeкaтa 
нa пaрцeли 

~ На једној парцели се може градити више објеката основне/претежне и осталих 
компатибилних намена, пратећих и помоћних објеката, посебних објеката, уређаја и 
постројења, који су дозвољени у овој зони;  

~ Могућа је изградња интерних саобраћајница и платоа у складу са функционалним и 
технолошким потребама и противпожарним захтевима; Интерне саобраћајнице треба да 
испуњавају услове прописане Правилником о техничким нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката по-
већаног ризика од пожара („Сл.лист СРЈ, бр. 30/91); Све интерне саобраћајнице које 
омогућују везу са производним и складишним објектима предвидети за тешко саобраћајно 
оптерећење и са хоризонталним елементима трасе за несметани пролазак тешких теретних 
возила; Код оивичења саобраћајница, због коришћења манипулативних средстава, по-
требно је на прелазу између платоа и саобраћајнице предвидети упуштени ивичњак, ради 
лакше манипулације;  

Посебни објекти  ~ Дозвољава се изградња посебних објеката, који се не урачунавају у БРГП, као 
што су: инфраструктурни објекти; индустријски колосеци; подземни и надземни/ваздушни 
транспортни системи и везе, цевоводи и сл., између појединих комплекса/ парцела и између 
зона; подземни и надземни резервоари и сл.;  

~ Могућа је изградња ваздушних и подземних транспортних система у служби 
технолошких процеса рада (транспорта, претовара, утовара, истовара и сл.), у оквиру 
сваког комплекса и између различитих комплекса и зона, при чеми ће се њихове трасе и 
надземне/ ваздушне, односно подземне грађевинске линије дефинисати локацијским 
условима или урбанистичким пројектима (ако се граде између различитих комплекса и 
зона); Грађевинске линије ових објеката могу пресецати појас регулације саобра-
ћајница, при чему је обавезна израда плана детаљне регулације и сагласност управљача 
јавном саобраћајницом; 

~ Дозвољава се изградња система за коришћење обновљивих извора енергије 
(сунца, ветра, биомасе и др.) за сопствене потребе и комерцијалну производњу према 
условима дефинисаним тачком 2.1. «Општа правила грађења»;  

~ Могућа је изградња станица за снабдевање горивом, а услови за изградњу су 
дефинисани тачком 2.1. «Општа правила грађења»;  

~ У оквиру појединачних комплекса могућа је изградња интерних станица за сна-
бдевање горивом. 

~ Сви наведени објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност 
и да не ометају функционисање осталих објеката.  

Огрaђивaњe 
пaрцeлa 

~ Пaрцeлe сe мoгу oгрaђивати зиданом или транспарентном oгрaдoм мaксимaлнe 
висинe 2,20м; Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe; Прозирном oгрaдoм 
сe смaтрa oнa кoja имa минимaлну прoзирнoст 20%; Висинa пaрaпeтa je мaксимaлнo 0,5м; 

Посебни  

услови 

~ Објектима се мора обезбедити адекватан прилаз за противпожарна возила (тачка 
2.1. «Општа правила грађења»); 

~ Обавезно је поштовање услова Завода за заштиту природе Србије, који су дати у 
тачки 1.5.1.“Заштита природе“.  

3. СПРОВОЂЕЊЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а 
 

3.1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Оргaнизaциja и нaмeнa простора дeтaљнo су 
oбрaђeни у тeкстуaлнoм и грaфичкoм дeлу Измене и 
допуне ПГР-а. Рaзгрaничeњe издвојених намена 

и зона извршено је по границама катастарских 
парцела и регулационим линијама планираних 
саобраћајница.  

Правила уређења и грађења дефинисана Изменом 
и допуном ПГР-а примењују се само у границама 
обухвата Измене и допуне ПГР-а. 
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Приоритети у спровођењу Измене и допуне ПГР-
а су изградња планираних саобраћајница и пратеће 
комуналне инфраструктуре. 

3.2. ПОСТОЈЕЋА УРБАНИСТИЧКО- ТЕХНИЧКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Списак постојеће планске и урбанистичко- техни-
чке документације у обухвату ПГР и став према 
стеченим обавезама 

Р.б.* 
Назив плана или 
урбанистичко-техничког 
документа 

Статус  

15. 

УП за изградњу пословног 
комплекса “Златне руке” Шабац 
на к.п.166/2 КО Мишар, под 
бројем 353-2-27/09-11 од 
19.11.2009.г. 

Ставља се 
ван снаге 

17. 

УП за изградњу водоводне 
мреже у ул.Филипа Вишњића у 
Мишару, под бројем 353-2-
119/09-11 од 24.11.2009.г. 

Задржава се 

Извор:Град Шабац, Градска управа, Одељење за 
урбанизам (Обавештење бр. 037-1-384/16-11, од 
28.11.2016.); *Задржан је редни број из основног 
документа; 

3.3. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

Измена и допуна ПГР-а примењује се искљу-
чиво у границама обухвата дефинисаним у тексту-
алном и графичком делу ових Измена и допуна ПГР-
а. Измена и допуна ПГР-а је основ за издавање 
информације о локацији и локацијских услова на 
подручју обухвата Измене и допуне ПГР-а, осим у 
ситуацијама када је предвиђена израда урбани-
стичких пројеката.  

У посебним правилима уређења и грађења за 
дефинисане зоне (поглавље II.2.2.), у делу „СПРО-
ВОЂЕЊЕ“, детаљно је утврђен начин спровођења 
у различитим ситуацијама, у оквиру сваке зоне, као 
и ситуације у којима се морају или могу радити 
урбанистички пројекти или планови детаљне 
регулације.  

Урбанистички пројекти се могу радити и када 
њихова израда није условљена у поглављу II.2.2. 
ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, ради провере 
решења на локацији или разраде услова за изгра-
дњу комуналне инфраструктуре, за уклапање обје-
кта у окружење, у случају потребе за прибављањем 
посебних услова, израде процене утицаја на жи-
вотну средину и сл. 

Пројекте парцелације и препарцелације је мо-
гуће радити у складу са правилима парцелације/пре-
парцелације која су дефинисана Изменом и допуном 
ПГР-а. 

Уколико неки услови нису дефинисани Изменом 
и допуном ПГР-а утврдиће се у складу са Прави-
лником о општим правилима за парцелацију, ре-
гулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр.22/15) и 
другим, важећим законским и подзаконским актима. 

Уколико на графичким прилозима постоји неуса-
глашеност услед техничке грешке, релевантан је 
податак са графичког прилога "План нивелације и 
регулације" и "План поделе на целине и зоне и 
заштита простора". 

3.4. ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ 

Коридори, трасе, локације и нaчин oпрeмaњa зe-
мљиштa саобраћајном и комуналном инфрaстру-
ктуром, прикaзaни су нa oдгoвaрajућим грaфичким 
прилoзимa Измене и допуне ПГР-а, oписaни су у 
поглављу II.1.4. КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРА-
СТРУКТУРЕ. Уколико у списку координата осови-
нских и темених тачака, недостају неке координате, 
очитавати их са графичких прилога Измене и 
допуне ПГР-а.  

Спровођење планских решења изградњом, реко-
нструкцијом и доградњом инфраструктурних обје-
ката, вршиће се на начин и по процедури утврђеној 
одредбама Закона о планирању и изградњи и 
одредбама Измене и допуне ПГР-а.  

Урбанистички пројекти се могу радити и када 
њихова израда није условљена у поглављу II.1.4. 
КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ, 
ради провере решења на локацији или разраде 
услова за изградњу комуналне инфраструктуре, у 
случају потребе за прибављањем посебних усло-
ва и сл. 

� Саобраћајна инфраструктура 

За постојеће саобраћајне површине које не-
мају довољну регулациону ширину дефинисану 
Изменом и допуном ПГР-а, као и формирање нових 
саобраћајних површина, на основу Измене и допу-
не ПГР-а радиће се пројекти препарцелације и 
парцелације, ради формирања грађевинских пар-
цела за изградњу саобраћајница. Изградња и 
уређење саобраћајних површина ће се вршити на 
основу Измене и допуне ПГР-а или израдом 
урбанистичких пројеката у оквиру којих ће се де-
финисати и трасе комуналне инфраструктуре. 

Изградња и уређење саобраћајних површина у 
оквиру постојеће регулације улица ће се вршити 
на основу Измене и допуне ПГР-а.  

� Комунална инфраструктура 

Изградња, реконструкција и доградња објеката и 
инсталација комуналне инфраструктуре (водовод, 
канализација, електроенергетска, разводна гасово-
дна мрежа и мрежа фиксне телефоније, јавне расвете), 
које се налазе или су планиране у појасу регулације 
саобраћајница, вршиће се на основу Измене и до-
пуне ПГР-а или израдом урбанистичких пројеката 
у склaду сa посебно дeфинисaним услoвимa за 
сваку инфраструктуру.  
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Линијска инфраструктура ван зона јавног зе-
мљишта, на приватном земљишту ће се градити у 
складу са законом. 

• За изградњу електроенергетске мреже и 
објеката израда урбанистичког пројекта није оба-
везна за: 

- изградњу објеката и извођење радова, наве-
дених у чл. 145. Закона о планирању и изградњи, за 
које се не издаје грађевинска дозвола; 

- за изградњу ТС на приватним парцелама, 
изузев ако је за комплетно уређење и изградњу 
других објеката на парцели неопходна израда УП, па 
ће истим бити планирана и ТС;  

Могуће су измене постојећих и предложених 
траса електроенергетских водова, као и изградња 
нове инфраструктуре која није дефинисана Изме-
ном и допуном ПГР-а израдом урбанистичког 
пројекта. 

• Постојећи УП за изградњу водоводне мре-
же у ул.Филипа Вишњића у Мишару, под бројем 
353-2-119/09-11 од 24.11.2009.године задржава се 
(остаје на снази). Уколико се укаже потреба, да се 
услови за изградњу комуналне инфраструктуре 
коригују, односно мењају у односу на дефинисане у 
важећем урбанистичком пројекту, потребна је израда 
новог урбанистичког пројекта.  

 За изградњу планиране водоводне и канализа-
ционе мреже, обавезна је израда урбанистичких 
пројеката у следећим случајевима:  

- уколико дође до битних измена које ће усло-
вити измене планираних решења водоводних 
инсталација;  

- за извођење фекалне канализационе мреже 
(пречници, падови, нивелација шахтова..) у ули-
цама Новопројектована 266 и 26ц;  

- уколико се не може остварити гравитационо 
евакуисање отпадних вода улице 26б и 26ц ка 
сливу у улици Филипа Вишњића, па је потребно 
планирати црпну станицу шахтног типа, чији ће 
капацитет и снага бити дефинисан кроз УП.  

• За изградњу дистрибутивне гасоводне мре-
же обавезна је израда урбанистичког пројекта. 
Урбанистичким пројектом биће дефинисано да ли ће 
се градити дистрибутивна гасоводна мрежа до 4bar 
(полителенским цевима) или челична гасоводна 
мрежа до 16bar. Урбанистичким пројектом је могуће 
кориговати коридоре из овог плана и повући нове 
трасе, уз услов да се, у том смислу, прибаве сагла-
сности јавних комуналних предузећа која поседују и 
одржавају надземне и подземне комуналне инфра-
структурне објекте у обухвату плана; 

• За изградњу телекомуникационе мреже у 
оквиру планираних коридора за изградњу подзе-
мних телекомуникационих каблова, није обавезна 

израда урбанистичког пројекта. Положај коридора 
може бити коригован и допуњен урбанистичким 
пројектима. 

• Кабловски дистрибутивни систем ће се 
градити на основу одговарајућих Одлука Градске 
управе и урбанистичких пројеката.  

Урбанистички пројекти ће се радити и за сву 
недостајућу инфраструктуру, која није дефинисана 
овом Изменом и допуном ПГР-а, изузев када је 
потребно дефинисати нове површине јавне намене. 

Приликoм изрaдe урбaнистичких прojeкaтa и 
техничке документације зa изгрaдњу или доградњу 
сaoбрaћajнe, и кoмунaлнe инфрaструктурнe мрeжe, 
мoгућa су мaњa oдступaњa од Изменом и допуном 
ПГР-а дефинисаних решења, збoг усклaђивaњa 
eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa пoстojeћих и плaнирa-
них oбjeкaтa и инфрaструктурe, кoнфигурaциje 
тeрeнa, нoсивoсти тлa, имoвинскo прaвних oднoсa и 
др. При прojeктoвaњу пojeдиних oбjeкaтa и урeђaja 
кoмунaлнe инфрaструктурe пoтрeбнo je прибaвити 
саглaснoсти и oстaлих кoрисникa инфрaстру-
ктурних кoридoрa.  

3.5. ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

Локацијски услови се издају за грађевинску 
парцелу која има обезбеђен приступ са реали-
зоване јавне саобраћајне површине, директно 
или преко приступног пута (са правом службености 
пролаза или сукорисничким/ сувласничким правом 
или преко дуге парцеле истог власника); Локацијски 
услови се издају за грађевинску парцелу која има 
обезбеђен приступ јавној саобраћајној површини 
преко службености пролаза или на основу сувла-
сничког/сукорисничког права на другој парцели, 
или преко друге парцеле истог власника, у случа-
јевима затеченог стања. 

Локацијски услови се могу издати за грађе-
винску парцелу којој се обезбеђује приступ са 
планиране нове саобраћајнице, уколико постоји 
потврђен пројекат парцелације планиране саобра-
ћајнице (што се сматра неопходним условом за њену 
изградњу) и уз обезбеђење приступа јавном путу 
до коначне реализације нове саобраћајнице (преко 
приступног пута са правом службености пролаза или 
сукорисничким/ сувласничким правом или преко дуге 
парцеле истог власника). 

У деловима насеља где је планирано проши-
рење регулационе ширине постојећих саобраћа-
јница и где се Изменом и допуном ПГР-а дефинише 
нова регулациона линија која се не поклапа са 
постојећом односно границом катастарске парцеле, 
могуће је издавање локацијских услова за посто-
јеће парцеле (односно израда УП-а за пословне 
комплексе), који имају приступ на јавни пут, под 
следећим условима: 



Број 21 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 117 

 

 

- да се на парцели дефинише (тачно прикаже) 
планирана регулациона линија; 

- да се грађевинска линија рачуна у односу на 
планирану регулациону линију; 

- да се сви планом дефинисани параметри за 
изградњу обрачунавају у односу на будућу грађе-
винску парцелу, односно површину катастарске 
парцеле до планиране регулационе линије. 

3.6. СПИСАК ПРИБАВЉЕНИХ УСЛОВА НАДЛЕ-
ЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА 

За потребе израде Плана генералне регулације 
„Мишар“, прибављени су сви неопходни услови и 
мишљења од надлежних институција/установа, 
који су коришћени и за потребе израде Измене и 
допуне ПГР-а. Нови услови су прибављени од 
следећих установа/предузећа:  

Р.б. Назив установе/предузећа Број и датум достављеног дописа 

1. Министарство финансија и привреде, Управа царина 
(148-15-351-01-38/7/2016, 
18.07.2016.) 

2.  ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 020-2319/2, 26.12.2016. 

3. 
Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ- СРБIЈА А.Д.Београд, 
Извршна јединица "Шабац" 

7010-483606/1, (39), 20.12.2016. 

4. JKП "ТОПЛАНА ШАБАЦ", Сектор гасификације 01-1683/16, 12.12.2016. 

5. ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Шабац  8.л.1.0.0.-330846/2, 27.12.2016. 

6. ЈКП „Водовод- Шабац“,  519/СР-12/17, 07.02.2017. 

7. Град Шабац, Градска управа, Одељење за урбанизам 037-1-384/16-11, 28.11.2016. 

8. ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац, Служба за 
одржавање путева 

136/2, 31.01.2017. 

3.7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Ступањем на снагу Измене и допуне Плана 
генералне регулације «Мишар», у границама обу-
хвата Измене и допуне ПГР-а престаје да важи 
основни план: Плaн генералне рeгулaциje "Мишар" 
("Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Вла-
димирци и Коцељева” брoj 14/2014)  

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а 

1. Извод из ПГР-а «Мишар», са 
границом Измена и допуна ПГР-а ............... Р= 1:5 000 

2. Подлога са границом обухвата 
Измена и допуна ПГР-а ............................... Р= 1: 2 500 

3. Постојећа намена површина ................... Р= 1: 2 500 

Измене и допуне ПГР-а -планирано стање 

(НАПОМЕНА:*Први број (7.1.-11.1.) означава 
редни број графичког прилога у основном плану на 
којем су извршене измене и допуне; Други број 1 
означава да се ради о првој измени и допуни у гра-
фичком прилогу основног плана); **Измене графи-
чких прилога у односу на основни план: 7.1.а. додат 
је „план парцелације“ за нове саобраћајнице; 12.1. 
Уместо две карте, на једној карти су приказани 
водовод и канализација; Уместо три карте на једној 
карти је приказана електро мрежа, телекомуникације 
и гасоводна мрежа (13.1.), па је „карта спровођења“ 
добила број 14.1. 

7.1. План намене површина и 
површине јавне намене ............................... Р= 1: 2 500 

7.1.а.План парцелације ............................... Р= 1: 2 500 

8.1. План поделе на целине и зоне и 
заштита простора ......................................... Р= 1: 2 500 

9.1. План нивелације и регулације 1- 
саобраћај ...................................................... Р= 1: 2 500 

10.1.а. Попречни профили 
саобраћајница, ................................................ Р= 1: 100 

11.1. План нивелације и регулације 
2- грађевинске линије .................................. Р= 1: 2 500 

12.1. План водовода и канализације .......... Р= 1: 2 500 

13.1. План електро- мреже, 
телекомуникација и гасовода ...................... Р= 1: 2 500 

14.1. Карта спровођења ............................... Р= 1: 2 500 

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Измена и допуна Плана генералне регулације 
«Мишар» ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева».  

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-337/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

031 

Нa oснoву члaна 27. став 6 и члана 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 и 
145/14), члaнa 99. Стaтутa грaдa Шaпцa (“Службeни 
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лист грaдa Шaпцa” брoj 32/08), Скупштина грaдa 
Шaпцa, на седници од 14.09.2017.године, дoнeла je:  

O Д Л У К У  

O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛAНA ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ "ЦЕНТАР 7" У ШАПЦУ 

Члaн 1. 

Дoнoшeњeм oвe oдлукe приступa сe Измени и 
допуни Плaнa детаљне рeгулaциje "Центар 7" у 
Шапцу (у даљем тексту, ИДПДР).  

Члaн 2. 

Измена и допуна ПДР-а обухвата катастарску 
парцелу: 6180 КО Шабац (стари број кат.п. 1174/1 КО 
Шабац), на углу улица Војводе Мишића и Зана-
тлијске. Површина обухвата ИДПДР је једнака 
површини наведене парцеле и износи око 877m2.  

Члaн 3. 

Према Плану генералне регулације "Шабац" - 
ревизија ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр. 18/15 и 23/15), на 
подручју обухвата планског документа примењује се 
ПДР ''Центар 7'' ("Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 25/06), а у 
случају измене плана- дефинишу се намене у складу 
са доминантним наменама. Доминантне намене за 
ово подручје су следеће: становање, пословање, 
централне функције и јавни објекти (Ц1, С1, С1+, С2, 
С3, ЈО, ЈП, ЗП).  

План детаљне регулације ''Центар 7'' ("Сл. лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева", бр. 25/06) је документација од значаја за 
израду ИДПДР ''Центар 7'', па се у обзир узима и 
намена која је планирана њим, а то су на подручју 
предметне парцеле две зоне- С2: Зона унутрашњег 
блока 2 (становање, пословање и комбиновано) и Б2: 
Зона уличног низа (становање, пословање и комби-
новано). 

План детаљне регулације ће се радити на ажу-
рној катастарско-топографској подлози у дигиталном 
облику, са катастром подземних водова. 

Члан 4 

На основу специфичности предметне локације и 
циља израде ИДПДР, принципи просторног развоја 
се заснивају на преипитивању урбанистичких пара-
метара за улични низ предметног блока, са циљем 
повећања развијености подручја и повећању станда-
рда становања, пословања и комерцијалних садржаја. 

Члан 5 

ИДПДР ће се заснивати на следећим начелима: 
рационално коришћење земљишта у централним 
градским зонама, подстицање мера урбане обнове и 
реконструкције, учешће јавности и хоризонтална и 
вертикалне координација, а све у складу са чланом 

3. Закона о планирању и изградњи (“Службeни глa-
сник 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 и 145/14). 

Члан 6 

Визија уређења простора и основни циљ израде 
плана се састоје у уједначавању урбанистичких пара-
метара у обухвату планског документа, у складу са 
захтевом инвеститора за коришћење земљишта и 
изградњу објеката.  

Циљ је омогућити формирање непрекинутог низа 
ка улици Војводе Мишића, што према условима 
тренутно важећег планског документа, није могуће. 
Применом повољнијег степена заузетости ће се 
постићи формирање уличног низа, као и повезивање 
постојећег и планираног објекта окренутих ка улици 
Војводе Мишића 

Конкретан циљ израде ИДПДР-е је дефинисање 
правила уређења и грађења објеката, као и услова 
за доградњу и реконструкцију постојећих објеката 
који се задржавају. 

Концепција уређења ИДПДР се заснива на дефи-
нисању јединствених урбанистичких параметара и 
јединствене зоне у обухвату планског документа, 
односно на конкретној кат.парцели, уместо два сета 
параметара и две зоне, како је сада случај. Дефини-
сањем правила грађења и нових грађевинских линија 
у односу на планирану регулацију, створиће се усло-
ви за фазну изградњу урбаног блока. 

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 7. 

Рoк зa изрaду ИДПДР из члaнa 1. oвe Oдлукe 
изнoси шест месеци од дана ступања на снагу ове 
одлуке. До усвајања ИДПДР, забрањена је било 
каква изградња у обухвату ИДПДР ''Центар 7''. 

Члaн 8. 

Наручилац израде плана и финансијер је "Sani 
group" доо из Шапца. Носилац изрaде ИДПДР је 
надлежни орган локалне самоуправе. Израда ИДПДР 
је поверена ЈУП „План“ из Шапца. 

Члaн 9. 

Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати у 
складу са члановима 45а и 50. Закона 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 и 145/14), у 
просторијама ЈУП "План" којем је поверена израда 
плана. 

Члaн 10. 

У складу са чланом 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник 
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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 и 
145/14), 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 (501-4-41/2017-08 од 27.07.2017.).  

Члaн 11. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-338/2017-14 

 

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), Скупштина грaдa Шaпцa, на седници од 
14.09.2017.године, дoнeла je:  

О Д Л У К У  

ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ ПЛAНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

"ЦЕНТАР 7" У ШАПЦУ 

Члан 1. 

Доношењем ове одлуке, не израђује се стратешка 
процена утицаја на животну средину Измене и 
допуне плана детаљне регулације "Центар 7" у 
Шапцу (у даљем тексту: ИДПДР). 

Члан 2. 

Измена и допуна ПДР-а обухвата катастарску 
парцелу: 6180 КО Шабац (стари број кат.п. 1174/1 КО 
Шабац), на углу улица Војводе Мишића и Зана-
тлијске. Површина обухвата ИДПДР је једнака 
површини наведене парцеле и износи око 877m2.  

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 (501-4-41/2017-08 од 27.07.2017), 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. 

Према Плану генералне регулације "Шабац" - 
ревизија ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр. 18/15 и 23/15), на 
подручју обухвата планског документа се примењује 
ПДР ''Центар 7'', а у случају измене плана- дефинишу 
се намене у складу са доминантним наменама. 
Доминантне намене за ово подручје су следеће: 
становање, пословање, централне функције и јавни 
објекти (Ц1, С1, С1+, С2, С3, ЈО, ЈП, ЗП). План дета-
љне регулације ''Центар 7'' ("Сл. лист града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 
25/06) је документација од значаја за израду ИДПДР 
''Центар 7'', па се у обзир узима и намена која је 
планирана њим, а то су на подручју предметне 
парцеле две зоне- С2: Зона унутрашњег блока 2 
(становање, пословање и комбиновано) и Б2: Зона 
уличног низа (становање, пословање и комбино-
вано). 

Визија уређења простора и основни циљ израде 
плана се састоје у уједначавању урбанистичких 
параметара у обухвату планског документа, у складу 
са захтевом инвеститора за коришћење земљишта и 
изградњу објеката. Циљ је омогућити формирање 
непрекинутог низа ка улици Војводе Мишића, што 
према условима тренутно важећег планског докуме-
нта, није могуће. Применом повољнијег степена 
заузетости ће се постићи формирање уличног низа, 
као и повезивање постојећег и планираног објекта 
окренутих ка улици Војводе Мишића 

Конкретан циљ израде ИДПДР-е је дефинисање 
правила уређења и грађења објеката, као и услова 
за доградњу и реконструкцију постојећих објеката 
који се задржавају 

На основу одредби Стратешке процене Генера-
лног плана за Шабац и приградска насеља: Мајур, 
Јевремовац, П. Причиновић, Јеленчу и Мишар 
(решење бр. 501-4-25/08-08 од 27.03.2008.) а која се 
примењује и за План генералне регулације "Шабац" - 
ревизија ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр. 18/15 и 23/15), погла-
вље 6.1. Стратешке процене на нижим хијерархијским 
нивоима, дефинисано је да обавезу израде Страте-
шке процене утицаја на животну средину процењује 
надлежно одељење локалне самоуправе, у складу са 
законом и планираном наменом. 

Члан 4. 

Наручилац израде плана и финансијер је "Sani 
group" доо из Шапца. Носилац изрaде ИДПДР је 
надлежни орган локалне самоуправе. Израда ИД 
ПДР је поверена ЈУП „План“ из Шапца. 
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Члан 5. 

Ова Oдлука је саставни део Одлуке о приступању 
Измени и допуни плaнa детаљне рeгулaциje "Центар 
7" у Шапцу. 

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: 351-343/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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Нa oснoву члaнa 27. и 35. Зaкoнa o плaнирaњу и 
изгрaдњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09, 81/09 испр, 
64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл. УС, 50/13-
одл. УС, 98/13 - одл. УС, 132/14 и 145/14), члaнoвa 
32. и 99. Стaтутa града Шaпца (“Сл. лист града 
Шaпца” бр. 32/08), Скупштинa града Шапца, нa свojoj 
сeдници oдржaнoj дaнa 14.09.2017. гoдинe, дoнeлa je: 

П Л А Н  Д Е Т А Љ Н Е  Р Е Г У Л А Ц И Ј Е  

"ВИСОКА МЕДИЦИНСКА И ПОСЛОВНО-
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА" У ШАПЦУ 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 

I ОПШТИ ДЕО 
 

I 1. ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за израду Плана детаљне регула-
ције "Висока медицинска и пословно -технолошка 
школа"1 (у даљем тексту ПДР) садржан је у 
одредбама: 

• Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник 
РС”, бр. 72/09, 81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. УС, 
132/14 и 145/14) 

• Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког пла-
нирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15), 

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

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

                                                 
1
 Промењен назив плана у односу на назив одлуке о 

приступању, у складу са новим називом школе 

• Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
"Висока технолошка школа" у Шапцу ("Сл лист Града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" 
број 19/16), 

• Одлуке да се не израђује стратешка процена 
утицаја на животну средину за ПДР "Висока 
технолошка школа" у Шапцу ("Сл лист Града Шапца 
и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" број 
19/16). 

I 2. ПЛАНСКИ ОСНОВ И ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ШИРЕГ 
ПОДРУЧЈА 

Плански основ за израду ПДР је садржан у 
одредбама ПГР "Шабац" - ревизија (“Сл. гласник града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, 
бр. 18/15 и 23/15). Према поменутом плану, предме-
тно подручје захвата цео урбанистички блок 384 и 
део блока 390). Доминантне намене површина у 
граници плана су: средњошколско образовање и 
радна зона унутар доминантно стамбених зона. За 
део блока бр. 390 је обавезна израда плана детаљне 
регулације. 

 

Слика 1: Извод из Плана намене површина ПГР 
"Шабац" - ревизија са границом обухвата ПДР 

У даљем тексту се дају карактеристични изводи 
из правила уређења и правила грађења за доми-
нантне намене унутар дела блока 384 који је 
обухваћен границом плана. 
Блок бр: 384 

Назив: "Хемијско техничка школа"  
Плански документ: ПГР - Ревизија  
Доминантна намена: ОС, Рз2 
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном 

наменом.
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062. О ОБРАЗОВАЊЕ 

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Подцелине: ОС: Средњешколско образовање; ОВ: Високошколско образовање. Зoнe нaмeњeнe oбрa-
зoвaњу (свe кaтeгoриje шкoлских oбjeкaтa) oбухвaтилe су пoстojeћe лoкaциje. Нoвe лoкaциje нису плaнирaнe 
aли сe oбjeкти и пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa oбрaзoвaњa мoгу сe фoрмирaти и у свим стaмбeним зoнaмa и 
oбjeктимa aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe. Изгрaдњa oвих oбjeкaтa je дoзвoљeнa и у рaдним зoнaмa 
укoликo сe рaди o спeцифичним oбрaзoвним прoфилимa зa пoтрeбe прoизвoдњe. 

У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмeнoм oбрaзoвaњa 
(срeдњe и висoкoшкoлскo): шкoлe, библиoтeкe, учeничкe рaдиoницe и лaбoрaтoриje, дeчиja и спoртскa 
игрaлилиштa, фискултурнe сaлe и сл. Искључивo je зaбрaњeнa изгрaдњa стaмбeних и пoслoвних oбjeкaтa. 
Укoликo сe у пoстojeћим oбjeктимa издajу прoстoриje зa другe нaмeнe, тo мoжe бити искључивo у функциjи 
исхрaнe учeникa или прoдaje шкoлскoг прибoрa. У oквиру кoмплeксa шкoлe дoзвoљeнa je и изгрaдњa 
учeничких дoмoвa. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. Компатибилне намене су 
све оне које утичу на подизање стандарда делатности: тргoвинa нa мaлo искључивo 
хрaнe и бeзaлкoхoлних пићa, кaнтинe, објекти за истрaживaњe и рaзвoj. 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

У склaду сa кaпaцитeтoм oбjeктa, нoрмaтивимa и стaњeм нa тeрeну. Предходним 
урбанистичким плановима је дефинисано да, aкo шкoлa имa упoтрeбну дoзвoлу, пoстo-
jeћa пaрцeлa je дoвoљнa зa функциoнисaњe oбjeктa и ниje пoтрeбнo плaнски плaнирaти 
прoширeњa. 

Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 
4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa 
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.  

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

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

Индeкс зaузeтoсти  Индекс заузетости за постојеће комплексе може бити 
максимално 60%. 

Индeкс изгрaђeнoсти Максимално за постојеће комплексе до 2,5. 

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

Удaљeнoст oд мeђa и 
сусeдa 

У складу са општим одредбама. 

Спрaтнoст и 
мaксимaлни брoj 
стaмбeних jeдиницa 

Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa може бити три надземне 
етаже. Максимална спратност објеката високошколства се не 
ограничава али не може прећи спратност зоне у којој се 
налази. 

Пaркирaњe У складу са општим одредбама. 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe 
кoмплeксa. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити мултифункциoнaлнo. 
Комплекси школа, у складу са прописима морају бити ограђени и контролисани. 

Интeрвeнциje нa 
пoстojeћим 
oбjeктимa 

Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгo-
дити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним 
oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих 
oбjeкaтa пoд услoвимa кojи су дeфинисaни зa изгрaдњу нoвих. 

Изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe 
нaмeнe кoja je дeфинисaнa у дeлу "нaмeнa". Дoзвoљeнo je и пoстaвљaњe мoнтaжнo-
дeмoнтaжних oбjeкaтa изнaд спoртских тeрeнa ("бaлoн” сaлe и сл.) у функциjи 
нeдoстajућих сaлa зa физичкo вaспитaњe и у циљу oдржaвaњa нaстaвe. 
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Пoмoћни oбjeкти  Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг oбje-
ктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 m2. 
Минимално растојање од границе парцеле је 1.0m. Објекат се може поставити и на међу: 
уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини преклапања; 
уколико постоји сагласност суседа; уколико је постојао легалан објекат на међи, који се 
замењује. Максимална висина слемена гаража је 3.2m. 

Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих зoнa 
нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у пoглaвљу 
"нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада. Намена 
или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским пропи-
сима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите изворишта, 
трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл). 

 

057. Рз2 РАДНА ЗОНА УНУТАР ДОМИНАНТНО СТАМБЕНИХ ЗОНА2 

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: реша-
вање проблема одвођења атмосферских и подземних вода; комунално опремање и побољшање хигијенских 
услова; изградња и реконструкција постојећих мрежа и објеката инфраструктуре, асфалтирање путева, 
уређење тротоара, подизање дрвореда; формирање и уређење других јавних површина.  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa У oвим зoнaмa je мoгућa: прoизвoдњa, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe 
нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. Прoизвoдњa у капацитетима који имају било какве 
негативне утицаје на животну средину ниje дoзвoљeнa. Становање је дозвољено унутар 
постојећих комплекса, односно, дозвољена је промена радне зоне у зону становања. 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

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

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe eтaжe Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у 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 и просторне целине у којој се пар-
цела 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 противпожарним 
условима, заштитним зонама специфичних технологија и еколошким 
елаборатима. 

                                                 
2
 Обзиром да су парцеле радне зоне у непосредној близини објеката образовања, ПГР су дефинисани услови као за радну 
зону поред или унутар стамбених зона 
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 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. 

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 
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела. 

Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

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

У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада. Намена или капацитет 
објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама 
локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите изворишта и сл.). 
Забрањена је изградња свих објеката за које се проценом утицаја докаже да могу 
имати негативне последице на становање у суседству. 

За урбанистички блок бр. 390 је дефинисана 
обавеза израде плана детаљне регулације: 

Блок бр: 390 

Назив: "Зорка - радна зона Исток 2"  

Плански документ: ПГР - Ревизија до доношења 
ПДР (обавезна израда) 

Доминантна намена: РзИ, Рз1, И 

Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном 
наменом: хемијска индустрија. Обавезно дефини-
сање површина јавне намене (сукорисничких 
површина) са дефинисањем коридора инфрастру-
ктурних система. 

"Зорка - радна зона Исток 
2" 

(блок 390) 

Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном предста-
вом терена. Основни циљеви су: утврђивање услова за уређење простора 
дела радне зоне Исток у смислу дефинисања површина јавне намене унутар 
комплекса и повезивање са објектима и мрежама инфраструктурних коридора 
са друге стране Улице Хајдук Вељка. Планом ће се дефинисати коридори, 
мреже и објекти јавне инфраструктуре који су неопходни за функционисање 
како објеката у радној зони, тако и за функционисање других градских 
потреба. 

Приликом дефинисања граница обухвата планова 
детаљне регулације дозвољена су одступања од 
граница зона које су планом предвиђене за даљу 
планску разраду, као и одступања у смислу израде 
једног или више планова детаљне регулације у оквиру 
зоне, у зависности од накнадно утврђених граница 
постојећих или планираних функционалних целина у 
оквиру планираних намена, конкретних траса плани-
раних и нових саобраћајница и других фактора који 
могу утицати на границе обухвата планова детаљне 
регулације. Прецизне границе обухвата планова 
детаљне регулације дефинисаће се у току његове 
израде, уз дозвољена одступања од предложених 
граница зона.  

Уколико се укаже потреба, могу се радити планови 
детаљне регулације и у другим зонама које нису 
дефинисане у графичком прилогу „Карта спровођења“. 

При изради планова детаљне регулације могуће су 
корекције дефинисане грађевинске линије, која не 
може бити ближа регулационој од оне која је 
дефинисана Ревизијом ПГР, осим у случају када је 
планом планирана грађевинска линија одступа од 
преовлађујуће грађевинске линије у улици или том 
делу улице (блоку) и уколико урбанистичко решење то 
захтева. У случају да графичким прилогом није 
дефинисана грађевинска линија она ће се дефини-
сати приликом израде ПДР-а или урбанистичких 
пројеката за појединачне локације: за изграђене 
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делове насеља, као преовлађујућа у улици/блоку, за 
неизграђене делове на основу услова терена, поло-
жаја у насељу, категорију приступне саобраћајнице и 
намене објеката.  

За дефинисане коридоре планираних саобра-
ћајница, неопходна је израда планова детаљне 
регулације, којима је могуће извршити корекције и 
прецизно дефинисање траса ових саобраћајница на 
ажурним геодетским подлогама, а на основу конкре-
тних услова на терену, имовинских односа, претхо-
дно урађене докуметације (геомеханички елаборати, 
студије изводљивости, генерални пројекат и др), као 
и финансијских могућности локалне управе.  

I 3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ 
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

Граница ПДР обухвата следеће катастарске 
парцела КО Шабац: 6917/1 (објекти 1, 2, 3 и 4), 
6917/3 (објекат 14), 6917/4 (објекат 11), 6917/5 
(објекат 10), 6917/6 (објекат 9), 6917/9 (објекат 7), 
6917/8 (објекти 5 и 6), 6917/9 (објекти 5, 6 и 7), 
6917/10 (објекат 12) и део 6916/1 КО Шабац. Орије-
нтациона површина обухвата ПДР износи око 2,85 

хектара. Граница обухвата ПДР је приказана на свим 
графичким прилозима. 

I 4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

У простору предложеног обухвата плана, према 
постојећем стању коришћења земљишта, издвајају 
се следеће постојеће целине:  

Кат.п.бр. 6917/1 КО Шабац: Парцелу заједнички 
користе Висока медицинска и пословно-техниолошка 
школа струковних студија и Стручна хемијска и 
текстилна школа. Средња школа има све неопходне 
капацитете за обављање функције, како у затворе-
ном простору, тако и у слободним површинама око 
објекта. Висока технолошка школа (у даљем тексту: 
ВТШ) ради у објектима који не задовољавају у 
потпуности потребе високошколске установе, 
посебно узимајући у обзир планирано проширење и 
отварање нових смерова економске и медицинске 
струке. Колско-пешачки приступ са Улице Хајдук 
Вељка је заједнички, омогућен преко дела кат.п.бр. 
6917/9. Паркирање возила се не врши у оквиру 
парцеле школа већ на кат.п.бр. 6917/9, која је гра-
дска парцела. 

 
Слике 2, 3 и 4: Објекти ВТШ (објекти 2 и 4) 

За потребе планираног проширења капацитета ВТШ, купљен је део суседне кат.п.бр. 6917/8 и тај део је у 
складу са судском одлуком спроведен као посебна катастарска парцела. Oблик и величина парцеле су 
спроведени у складу са судском одлуком. 

 
Слика 5: Објекти на делу кат.п.бр. 6917/8 које је купила ВТШ (објекат 6) 



Број 21 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 125 

 

 

Кат.п.бр. 6917/9 КО Шабац: Носилац права на 
земљишту парцеле је Град Шабац. Парцела се кори-
сти као паркинг простор за потребе школа и суседних 
пословних објеката. Преко парцеле су обезбеђена 
два колско пешачка приступа: један школским објектима 

а други (источни), пословним објектима. Комуникација 
између два објекта није дозвољена у циљу заштите 
школског комплекса, тако да је на делу парцеле по-
стављена ограда. Планом детаљне регулације је пре-
двиђено да се паркинг простор припоји комплексу ВТШ. 

  
Слике 6 и 7: паркинг и објекти вредне градске архитектуре (објекти 8 и 9) 

Кат.п.бр. 6917/4, 6917/5, 6917/6, 6917/7, 6917/8, 6917/10: 

Са леве и десне стране паркинга налазе се две посебне катастарске парцеле (6917/6 и 6917/7) на којима 
се налазе вредни објекти архитектонског наслеђа (слика 7). Објекти се користе као пословни простор. 

 
Слика 8: Извод из Плана заштите и ревитализације градитељског наслеђа 

Катастарске парцеле 6917/4 и 6917/5 су неизграђене. На парцелама 6917/8, 6917/10 и 6917/3 се налазе 
објекти некадашње лабораторије и фитофармације ХИ "Зорка". Судским пресудама, делови објекта и 
припадајуће парцеле су продати и подељени у складу са новим власништвом. Кат.п.бр. 6917/8 је купила ВТШ 
за потребе ширења комплекса. 
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Слика 9: Објекти на кат.п.бр. 6917/3 (објекат 14) 

Планом ће се дефинисати предуслов за исправку 
границе између кат.п.бр. 6917/1 и 6916/1 у складу са 
границом постојећег објекта која се не поклапа са 
катастарском границом. Такође, планом ће се пре-
двидети и препарцелација кат.п.бр. 6917/1 и 6917/8 у 
циљу искључења постојећег неправилног облика 
парцела. 

Начин коришћења земљишта - постојеће стање је 
приказан графичким прилогом "Режим коришћења 
земљишта". 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
 

II 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА ИЛИ 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА ОДРЕЂЕНИХ 
ПЛАНОМ ПРЕМА МОРФОЛОШКИМ, ПЛАНСКИМ, 
ИСТОРИЈСКО-АМБИЈЕНТАЛНИМ, ОБЛИКОВНИМ 
И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА СА ОПИСОМ И 

КРИТЕРИЈУМИМА ПОДЕЛЕ 

Концепција уређења ПДР је заснована на препо-
знавању конкретних проблема на локацији и утврђи-
вању планерских мера за њихово превазилажење. 
Након извршене детаљне анализе и валоризације 
постојећег стања и планерског задатка, а у складу са 
конкретним потребама на свакој појединачној парце-
ли, овим елаборатом је разрађен концепт уређења 
простора у обухвату граница плана који је био пре-
дложен Елаборатом за потребе раног јавног увида за 
израду ПДР "Висока технолошка школа" у Шапцу.  

Реализацијом предвиђеног, стичу се услови за 
проширење капацитета Високе медицинске и посло-
вно-техниолошке школе струковних студија и ко-
мплетно уређење школских парцела. У исто време, 
суседне парцеле са наменом пословања, ће бити 
јасно одвојене од школских парцела и на њима се 
дефинишу примерене намене, правила уређења и 
правила грађења које нису у колизији са домина-
нтном наменом у простору. 

II 1.2. ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ 
НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 

Доминантна намена површина је приказана на 
графичком прилогу 2: „План намене површина са 
поделом на карактеристичне зоне“ Биланс површина 
који је дат у даљем тексту је дат оријентационо и то 
као показатељ максималне бруто површине у складу 
са максимално дефинисаним урбанистичким показа-
тељима. 

ЗОНА 1: ОБРАЗОВАЊЕ - ЈАВНА НАМЕНА 

Доминантна намена на кат.п.бр: 6917/1, 6917/8 и 
6917/9 и то, средњошколско и високошколско обра-
зовање. 

Компатибилна намена: У oвим зoнaмa je мoгућa 
изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa 
oпштoм нaмeнoм oбрaзoвaњa (срeдњe и висoкo-
шкoлскo): шкoлe, библиoтeкe, учeничкe рaдиoницe и 
лaбoрaтoриje, дeчиja и спoртскa игрaлилиштa, фиску-
лтурнe сaлe и сл. Искључивo je зaбрaњeнa изгрaдњa 
стaмбeних и пoслoвних oбjeкaтa. Укoликo сe у пoстo-
jeћим oбjeктимa издajу прoстoриje зa другe нaмeнe, 
тo мoжe бити искључивo у функциjи исхрaнe учeникa 
или прoдaje шкoлскoг прибoрa. У oквиру кoмплeксa 
шкoлe дoзвoљeнa je и изгрaдњa учeничких дoмoвa. 
Делатности компатибилних намена, у капацитетима 
који имају било какве негативне утицаје на животну 
средину, нису дoзвoљeне. Компатибилне намене не 
могу бити заступљене у већем обиму од 20% 

Детаљна намена површина:  

Катастарска парцела 6917/1: Парцелу заједни-
чки користе Висока медицинска и пословно-технолошка 
школа струковних студија и Стручна хемијска и те-
кстилна школа. Колски приступ је обезбеђен преко 
постојеће колско пешачке саобраћајнице Приступна 
1. Комплекс је неопходно оградити и обезбедити 
контролу улаза при чему није неопходна ограда 
према кат.п.бр. 6917/8 и 6917/9.  
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Планирана је корекција граница парцеле Присту-
пна 1 у циљу формирања оптималне регулације 
саобраћајнице (тротоар у саставу регулације и про-
дужетак површине јавне намене до парцеле 
планиране трафо станице). 

Планирана је и корекција граница парцеле - 
исправка граница са кат.п.бр. 6916/1 у складу са 
постојећим стањем - до границе постојећег објекта и 
према 6917/8 ради формирања правилног облика 
парцеле и омогућавања изградње топле везе између 
објеката 5 и 6. 

За објекте који су графичким прилогом означени 
са 1, 2, 3 и 4, приликом израде ПДР није било захте-
ва за доградњом или реконструкцијом. За изградњу 
нових или реконструкцију постојећих објеката, лока-
цијским условима ће се утврдити услови, до нивоа 
максимално дефинисаних урбанистичких параметара и 
максимално дефинисаних грађевинских линија а све 
у складу са међусобном сагласношћу сукорисника. 

Катастарске парцеле 6917/8 и 6917/9: Парцеле 
су намењене коришћењу Високој медицинској и 
пословно-технолошкој школи струковних студија. 
Планирано је да Град Шабац као носилац права на 
земљишту кат.п.бр 6917/9, то право пренесе на висо-
кошколску установу. Колски приступ је обезбеђен 
преко постојећих колско пешачких саобраћајница 
Приступне 1, Приступне 4 и директно са Улице хајдук 
Вељка преко Приступа 2 (постојећи приступ). Ко-
мплекс је неопходно оградити и обезбедити контролу 
улаза при чему није неопходна ограда према кат. 
п.бр. 6917/1. 

Планирана је изградња новог објекта који је на 
графичком прилогу означен бр. 5, у оквиру макси-
мално дефинисаних грађевинских линија. Максимална 
спратност објекта се не дефинише али се дефинише 
максимална висина венца (оријентационо П+2). У 
оквиру објекта је планирана изградња студентске 
кухиње са рестораном и библиотека са читаоницом. 
Објекат ће топлом везом бити повезан са објектом 
бр. 6. 

Планирана је реконструкција и доградња објекта 
који је на графичком прилогу означен бр. 6. Објекат 
је по намени планиран као студентски/ученички дом. 
Могућа је доградња спрата до максимално дефи-
нисане коте венца. Објекат ће топлом везом бити 
повезан са објектом бр. 5. Због специфичних лока-
цијских услова, неопходно је разграничити стациона-
рну намену дома са наменом пословања на суседној 
кат.п.бр. 6917/10. Из тог разлога је планирано 
подизање зида висине 220 цм а део некадашњег 
заједничког дворишта се може или поплочати или 
озеленити, у складу са жељом инвеститора. У слу-
чају да се инвеститор приликом изградње објекта 
број 7 определи да у њему формира студентски/уче-
нички дом, могућа је и другачија намена овог објекта 
- у радни простор високошколске установе. 

Планирана је изградња новог објекта који је на 
графичком прилогу означен бр. 7, у оквиру макси-

мално дефинисаних грађевинских линија. Максимална 
спратност објекта се не дефинише али се дефинише 
максимална висина венца (оријентационо П+2). У 
оквиру објекта је планирана изградња објекта управе 
високошколске установе и учионичког простора. 
Могуће је у објекту формирати студентски/ученички 
дом, односно заменити планиране намене објеката 
бр. 6 и 7. 

Површина парцеле између објекта бр. 7 и Улице 
хајдук Вељка је планирана као паркинг простор. До 
изградње објекта бр. 7, цео простор се може кори-
стити као паркинг. 

Простор до регулације улица је неопходно озе-
ленити високим биљним врстама а све слободне 
површине максимално озеленити у циљу стварања 
зелених коридора и тампон зоне према неповољним 
утицајима са суседних парцела.  

Биланс површина: до 43.000 m2 (индекс изграђе-
ности 1,8 до 2,5) 

Посебни услови: Будући носилац права на 
земљишту кат.п.бр. 6917/9 је дужан да преко по-
стојећег и планираног паркинга омогући службе-
ност пролаза за кат.п.бр. 6917/6. 

ЗОНА 2: ПОСЛОВАЊЕ 

Доминантна намена на кат.п.бр: 6917/4, 6917/5, 
6917/6, 6917/7 и 6917/10: администрација, комерција-
лне делатности, приручна складишта и сл. Осим 
наведених, на кат.п.бр. 6917/3, доминантна намена је 
и индустријска производња ограничених капацитета. 
Ограничења се дефинисана просторним могућно-
стима парцеле (могућност смештаја техничко-техно-
лошких постројења, обезбеђење паркирања и сл). 

Компатибилна намена: производња, складишта, 
сервиси и услужне намене уз услов да се не врше 
штетни утицаји на суседне функције образовања. 
Делатности компатибилних намена, у капацитетима 
који имају било какве негативне утицаје на животну 
средину, нису дoзвoљeне.  

Детаљна намена површина:  

Катастарска парцела 6917/6 и 6917/7: Колски 
приступ за кат.п.бр 6917/7 је обезбеђен преко 
постојеће колско пешачке саобраћајнице Приступна 
1 (површина јавне намене). Кат.п.бр. 6917/6 користи 
службеност пролаза преко приступа са кат.п.бр. 
6917/9 (постојећи приступ са постојећег паркинга). На 
парцелама се налазе објекти вредног архитектонског 
наслеђа (бр. 8 и 9 на графичком прилогу) и за њих ће 
се утврђују услови, искључиво, за инвестиционо и 
текуће одржавање. 

Катастарске парцеле 6917/4 и 6917/5: Колски 
приступ парцелама је обезбеђен преко постојеће 
колско пешачке саобраћајнице Приступна 3 (остало 
земљиште). Планирана је изградња нових објеката 
који су на графичком прилогу означени бр. 10 и 11, у 
оквиру максимално дефинисаних грађевинских линија. 
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Максимална спратност објеката бр. 10 се не дефи-
нише али се дефинише максимална висина венца 
(оријентационо П+2). Максимална спратност објекта 
бр. 11 је П+2. 

Катастарска парцела 6917/10: Колски приступ је 
обезбеђен преко постојећих саобраћајница Присту-
пне 3 и Приступне 4 (остало земљиште).  

Планирана је реконструкција и доградња објекта 
који је на графичком прилогу означен бр. 12. Могућа 
је доградња спрата до максимално дефинисане коте 
венца. Због специфичних локацијских услова, нео-
пходно је разграничити намену зоне пословања са 
наменом на суседној кат.п.бр. 6917/8. Из тог разлога 
је планирано подизање зида висине 220 cm а део 
некадашњег заједничког дворишта се може или попло-
чати или озеленити, у складу са жељом инвеститора. 
Могуће је постављање надстрешнице, димензија до 
максимално дефинисаног индекса заузетости.  

Катастарска парцела 6917/3: Колски приступ је 
обезбеђен преко постојећих саобраћајница Присту-
пне 3 и Приступне 4 (остало земљиште). Планирана 
је реконструкција и доградња објекта који је на 
графичком прилогу означен бр. 14. Могућа је догра-
дња објекта унутар максимално дефинисаних грађе-
винских линија, као и доградња спрата.  

Биланс површина: до 8620 m2. 

ЗОНА 3: САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ  

Доминантна намена: од делова кат.п.бр. 6917/1 
и 6917/9 се формира Приступна саобраћајница 1, а 
од дела кат.п.бр. 6917/1 парцела намењена изгра-
дњи трафо станице, и све се дефинишу као површине 
јавне намене. Приступна 1 и саобраћајница између 
Приступне 1 и Приступне 4 су искључиво колско-
пешачке саобраћајнице. 

Од дела кат.п.бр. 6917/9 се формирају Приступне 
саобраћајнице 3 и 4, као саобраћајне површине на 
осталом земљишту.  

Компатибилна намена: мреже и објекти друге 
инфраструктуре. 

Посебни услови: На парцели постоје мреже и 
објекти инфраструктуре. Будући носилац права 
на земљишту је дужан да у сваком тренутку омо-
гући приступ свим постојећим мрежама и објектима 
инфраструктуре, као и да омогући реконструкцију 
постојећих и изградњу нових мрежа које су нео-
пходне за коришћење корисницима суседних 
парцела. 

II 1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

II 1.3.1. Cаобраћај  

Постојећи плато за паркирање путничких возила 
по овом плану своди се на површину за паркирање 
на којој је планирано 50 местa за нормално парки-

рање путничких возила димензија 2.50x5.00 метара. 
Овај паркинг је намењен за коришћење искључиво 
школском комплексу, уз обезбеђење службености 
прилаза објекту бр. 9 на кат.п.бр. 6917/6. За приступ 
овим паркинг местима, унутар површине намењене 
паркирању, планирано је неколико приступних сао-
браћајница. Карактеристичним попречним профи-
лом приказана је регулација саобраћајница. 

Попречни нагиб коловоза од осовине ка ивицама 
коловоза је 2.5%, а тротоара 2.0% од регулационе 
линије ка коловозу. Коловоз од осталих површина је 
одвојен нормалним коловозним ивичњацима. Oдво-
ђење површинске воде планирано је уз помоћ кана-
лета, како је приказано графичким прилозима. 

Околне саобраћајнице су задржане у потпуности, 
уз неопходну корекцију профила и регулације 
Приступне 1. Парцела саобраћајнице је проширена 
за ширину постојећег тротоара који се налази на 
кат.п.бр. 6917/1 и продужена до пацеле планиране 
трафо станице како би се омогућио приступ на повр-
шину јавне намене. 

Постојеће и планиране саобраћајнице су прика-
зане на графичком прилогу “План нивелације и 
регулације“, а дефинисане су координатама темених 
и осовинских тачака са елемантима кривина. Ниве-
лациони положај је дефинисан котама нивелете. 
Саобраћајнице градити од класичних материјала за 
предвиђено саобраћајно оптерећење у свему у 
складу са важећим прописима. Основни садржај 
коловозне конструкције је тампон-слој шљунка или 
туцаника, масивни слој асфалта и слој хабајућег 
асфалта.  

Приликом пројектовања и изградње саобраћајних 
и пешачких површина, применити Правилник о усло-
вима за планирање и пројектовање објеката у вези 
са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних 
и инвалидних лица (“Сл.гласник РС“, бр.18/97). 

II 1.3.2. Водовод  

Постојеће стање 

Снабдевање санитарном и противпожарном во-
дом у обухвату предметног комплекса, обавља се са 
градске водоводне мреже. За комплекс постоји изве-
ден прикључак водовода пречника 2“ на постојећу 
водоводну мрежу пречника Ø200 mm у Улици хајдук 
Вељка. Прикључак је завршен у водомерном шахту и 
у њега је уграђен један мерни уређај (водомер) 
пречника Ø 6/4“. Прикључак за воду је заједнички за 
Високо медицинску и пословно-технолошку школу 
струковних студија (ВТШ) и Стручну хемијску и 
текстилну школу. 
За потребе санитарном и противпожарном водом 

комплекса, изграђена је интерна водоводна мрежа 
која се прикључује на постојећу уличну водоводну 
мрежу Ø200 mm у улици Хајдук Вељкова. Траса 
водоводне мреже је оријентационо нанета, на основу 
увида на терену и разговора са Инвеститорима, и 
приказана на Графиком прилогу – План водоводне и 
канализационе мреже (Р 1:500). 
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Планирано стање 

Предметним планом предвиђа се проширење 
капацитета Високе медицинске и пословно-техноло-
шке школе струковних студија и комплетно уређење 
школских парцела. У исто време, суседне парцеле са 
наменом пословања, ће бити јасно одвојене од 
школских парцела и на њима се дефинишу приме-
рене намене, правила уређења и правила грађења 
које нису у колизији са доминантном наменом у 
простору. 

Планирана је изградња новог објекта који је на 
графичком прилогу означен бр. 5. У оквиру објекта је 
планирана изградња студентске кухиње са ресто-
раном и библиотека са читаоницом. Објекат ће 
топлом везом бити повезан са објектом бр. 6. 

Планирана је реконструкција и доградња објекта 
који је на графичком прилогу означен бр. 6. Објекат 
је по намени планиран као студентски/ученички дом. 

Планирана је изградња новог објекта који је на 
графичком прилогу означен бр. 7. У оквиру објекта је 
планирана изградња објекта управе високошколске 
установе и учионичког простора. Могуће је у објекту 
формирати студентски/ученички дом, односно заме-
нити планиране намене објеката бр. 6 и 7. 

Тачан положај и начин прикључења на планиране 
објекте (5, 6 и 7) биће дефинисано пројектном 
документацијом, односно пројектом за грађевинску 
дозволу. Ископ рова мора бити ручни и опрезан, у 
присуству овлашћених лица из јавних комуналних 
предузећа која поседују подземне инсталције и 
инфраструктуре дуж трасе (водовод и канализација, 
подземни ел.ен. каблови, ТТ каблови, гас и прикљу-
чци на набројане инсталације). Ископу рова, мора 
претходити обележавање на терену траса постојећих 
комуналних инсталција од стране РГЗ Службе за 
катастар Шабац, код које је потребно уснимити трасе 
и дубине полагања пре затрпавања ровова.  

Предвиђена је изградња интерне хидрантске во-
доводне мреже (ВШ-Х6) за потребе гашења пожара, 
минималног профила ПЕДН110 mm, укупне дужине 
203.10 m са 3 планирана надземна противпожарна 
хидранта (PH1-PH13) минималног профила ∅80 mm, 
у складу са противпожарним прописима. Противпо-
жарну заштиту комплекса организовати у комбина-
цији са постојећа два и новопланирана 3 хидранта 
минималног профила ∅80 mm. Димензионисање 
противпожарне мреже извршити према противпожа-
рном максимуму, на основу хидрауличког прорачуна.  

Траса планиране интерне хидрантске мреже је 
паралелна постојећој водоводној мрежи комплекса, и 
дефинисана је у простору геодетским координатама 
темених тачака, чији списак је саставни део графи-
чког прилога „План водовода и канализације“. 

Одобрава се коришћење постојећег прикључка 
уколико исти задовољава потребе свих корисника 
унутар комплекса, што ће се утврдити хидрауличким 

прорачуном. Димензионисање интерне водоводне 
мреже комплекса односно прикључка планираних 
објеката, обавити кроз пројектну документацију, а на 
основу хидрауличког прорачуна. 

За сваку од независних пословних јединица које 
се са овога прикључка снабдевају, неопходно је 
предвидети посебан мерни уређај. Од водомера за 
пословну јединицу, до пословне јединице водити 
посебну водоводну инсталацију која не сме ни на 
једном месту бити везана за инсталације друге по-
словне јединице. Трасу и димензионисање посебне 
водоводне инсталације за сваку пословну јединицу 
предметног комплекса решити кроз пројектну доку-
ментацију. 

Уколико хидраулички прорачун покаже да посто-
јећи прикључак задовољава потребе свих постојећих 
и планираних корисника унутар комплекса, потребно 
је извршити реконструкцију склоништа за водомер у 
смислу проширења и довођења у прописане диме-
нзије, и у том реконструисаном склоништу предви-
дети место за онолики број мерних уређаја колико се 
у оквиру парцеле налази или планира независних 
пословних јединица.  

Уколико хидраулички прорачун покаже да посто-
јећи прикључак не задовољава потребе свих садржаја 
који ће се са истог снабдевати, или постоји потреба 
за новим независним прикључком, Инвеститор је 
обавезан да се, у наредним фазама израде урба-
нистичко-техничке документације, обрати ЈКП 
„Водовод-Шабац“ захтевом за издавање техничких 
услова за пројектовање и изградњу новог прикључка 
водовода.  

Димензионисање водоводне мреже извршити 
рачунајући са количином воде на прикључку од 5 l/s 
и радним притиском у уличној мрежи од око 35 bara у 
нормалним условима водоснабдевања. За све оста-
ле потребе обратити се посебним захтевом.  

Због непостојања података о тачном положају 
инсталација водовода, трасе постојеће водоводне 
мреже је оријентационо нанета, и приказана на Гра-
фичком прилогу – План водоводне и канализационе 
мреже (Р 1:500).  

Пројектовање и изградњу уличних инсталација 
водовода и прикључака, извести у складу са Техни-
чким условима ЈКП „Водовод-Шабац“ 6941/СР-236/16 
од 03.11.2016. године, који су саставни део докуме-
нтације овог плана. 

II.1.3.3. Канализација 

Постојеће стање 

Будући да у окружењу предметног комплекса не 
постоји изграђен систем организованог одвођења 
отпадних вода (јавна улична канализациона мрежа), 
одвођење отпадних вода са предметног комплекса 
решено је сопственим системом канализације (при-
кључењем на интерни јединствени систем ХИ 
„Зорка“).  
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У оквиру границе овог урбанистичког плана, 
изграђена је канализациона мрежа општег система, 
која заједнички евакуише санитарно-фекалне и 
атмосферске отпадне воде до реципијента односно 
прикључује се на канализацију комплекса „Хемофарм“ 
и даље се евакуше до канализационог колектора ХИ 
„Зорка“. Због непостојања тачних података о поло-
жају и капацитетима инсталације канализације, траса 
канализационе мреже комплекса је оријентационо 
нанета, на основу увида на терену и разговора са 
Инвеститорима, и приказана је на Графичком 
прилогу – План водоводне и канализационе мреже 
(Р 1:500). 

Планирано стање 

Постојећа интерна канализациона мрежа компле-
кса општег система се укида, а сакупљање и евакуа-
ција санитарно-фекалних и атмосферских отпадних 
вода унутар комплекса, обављаће се по сепаратном 
систему, тако да се посебном фекалном канализа-
ционом мрежом евакуишу санитарно-фекалне отпадне 
воде комплекса, а атмосферске воде планираном 
атмосферском канализацијом у постојећи улични 
атмосферски колектор. 

Фекална канализација  

За потребе сакупљања и евакуације санитарно-
фекалних отпадних вода предметног комплекса, 
планира се изградња фекалне канализационе мреже 
(Ф1-Ф9) минималног профила Ø160 mm, пада 0.5 % и 
укупне дужине 242 m, с тим да део трасе Ф8-Ф9 
представља прикључак отпадних вода комплекса, 
минималног пречника Ø200 mm, који ће пролазити 
кроз јавну површину, улицу Хајдук Вељкова, и упуштати 
у планирану фекалну канализацију (у оквиру ПДР 
„Зорка Радна зона –Исток).  

Будући да у окружењу предметног комплекса не 
постоји изграђен систем организованог одвођења 
отпадних вода (јавна улична канализациона мрежа), 
одвођење отпадних вода решено је прикључењем на 
планирану фекалну канализациону мрежу комплекса 
„Зорка –радна зона Исток“, која тим планом предвиђа 
да буде јавна канализациона мрежа. За потребе 
реализације ове канализационе мреже, неопходна је 
израда урбанистичког пројекта. 

Планирана фекална канализациона мрежа ко-
мплекса и пратећи водопривредни објекти су 
приказани у оквиру Графичке документације – План 
водоводне и канализационе мреже, и биће детаљно 
обрађени кроз даљу фазу разраде планске и 
пројектне документације. Канализациону мрежу и 
прикључак димензионисати према потребама 
будућих објеката на комплексу, а на основу хидра-
уличког прорачуна, с тим што пречник цеви не може 
бити мањи од 160 mm.  

У оквиру комплекса планира се шахтна канали-
зациона црпна станица, која служи за препумпавање 
санитарно отпадних вода, и даље евакуисање у 

планирану фекалну канализацију. Хидрауличким про-
рачуном извршити анализу количина употребљених 
вода са предметног комплекса, као и димензионсање 
габарита црпне станице и пумпних агрегата.  

Тачан положај и начин прикључења на планиране 
и постојеће објекте биће дефинисано пројектном 
документацијом, односно Пројектом за грађевинску 
дозволу. Ископ рова мора бити ручни и опрезан, у 
присуству овлашћених лица из јавних комуналних 
предузећа која поседују подземне инсталције и 
инфраструктуре дуж трасе (водовод и канализација, 
подземни ел.ен. каблови, ТТ каблови, гас и прикљу-
чци на набројане инсталације). Ископу рова, мора 
претходити обележавање на терену траса постојећих 
комуналних инсталција од стране РГЗ Службе за 
катастар Шабац, код које је потребно уснимити трасе 
и дубине полагања пре затрпавања ровова. Такође, 
потребно је обратити пажњу и на будуће коридоре 
инсталација.  

Траса планиране интерне фекалне канализа-
ционе мреже комплекса дефинисана је у простору 
геодетским координатама темених тачака државне 
геодетске мреже, чији списак је саставни део 
графичког прилога „План водовода и канализације“ 
(Р 1:500). 

Атмосферска канализација  

Сакупљање и евакуација атмосферских отпадних 
вода са кровова, бетонских и асфалтираних површина, 
обављаће се интерном атмосферском канализа-
цијом, до реципијента, постојећег атмосферског 
канализационог колектора у Улици хајдук Вељка. 

Унутар комплекса, планира се изградња атмо-
сферске канализационе мреже минималног профила 
Ǿ300 mm,пада Ј=0.003 и укупне дужине 255.40 m, са 
падом ка атмосферском колектору. 

Атмосферске воде са предметног комплекса, се 
евакуишу нивелацијом саобраћајних површина ка 
отвореним каналима-риголама, и даље се упуштају у 
планирану зацевљену атмосферску канализацију. 
Постојећа канализација општег система се укида, и 
планира нова. Могуће је поставити нове сливнике, на 
најнижим тачкама нивелисане коловозне површине, 
и прикључити на планирану атмосферску канализа-
цију унутар комплекса. Положај нових сливника биће 
дефинисан пројектном документацијом. 

Планирана атмосферска канализације трасирана 
је испод коловозне површине, дефинисана у 
простору координатама темених тачака државне 
геодетске мреже, које су саставни део графичког 
прилога „План водовода и канализације“. 

Планском и пројектном документацијом детаљно 
дефинисати коте атмосферске канализације као и 
мрежу, која мора бити димензионисана на основу 
очекиване количине атмосферских вода, односно 
сливних површина и меродавних падавина, на осно-
ву хидрауличког прорачуна.  
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По потреби мањих корекција планираних траса, 
коридори и профили канализационих водова (и фе-
калне и атмосферске канализације) могу се накнадно 
разрадити кроз урбанистички пројекат. Урбанисти-
чким пројектом се могу дефинисати и недостајуће 
трасе, коридори и објекти у функцији одвођења 
отпадних вода, за којима се накнадно укаже потреба. 

Уколико се стекну услови за изградњу јавне кана-
лизационе мреже у улици Хајдук Вељкова, која 
пролази поред комплекса Високо-технолошке школе, 
Урбанистичким пројектом се могу извршити коре-
кције трасе и прикључити на уличну канализациону 
мрежу према условима надлежног комуналног пре-
дузећа.  

II 1.3.4. Електроенергетика 

Постојеће стање 

У обухвату ПДРа нема изграђених високонапо-
нских електроенергетских објеката. У зони десног 
уличног појаса улице Хајдкук Вељкове, уз обухват, 
изграђени су подземни електроенергетски кабловски 
водови Електродистрибуције Шабац: 3Ек 35kV, Ек 
20kV и јавне расвете и подземни ел.ен каблови 
Зорка-енергетике: Ек 6kV: непознат број Ек 0.4kV и 
каблови индустријског спољњег осветљења. Потро-
шачи ел.енергије се напајају са трафо-станице 
6/0.4kV „Рекреациони центар“ која је у власништву 
предузећа „Зорка-енергетика“. Прикључци објеката 
су реализовани подземним нисконапонским кабловима. 

Положај електроенрегетских објеката предста-
вљен је на графичком прилогу: План електро мреже, 
Тк мреже, гасоводне и вреловодне мреже (Р 1:500). 
За већи број подземних ел.енергетских каблова 
(35kV, 6kV и нисконапонских) трасе нису евиде-
нтиране код РГЗ Службе за катастар Шабац и на 
графичком прилогу су нанете орјентационо, на осно-
ву података о изведеном стању који су прибављени 
од електродистрибутивног предузећа. Пошто преду-
зеће „Зорка-енергетика“ није доставило податке о 
постојећем стању своје електро мреже, у обухвату 
плана постоје и подземни нисконапонски каблови 
који нису евидентирани на поменутом графичком 
прилогу. 

Генерално, снабдевање ел.енергијом је незадо-
вољавајућег квалитета, не постоје могућности за 
прикључак нових корисника и за повећање капаци-
тета постојећих. Додатни проблем је нерешен статус 
предузећа „Зорка- Енергетика“ (у стечају). 

Планирано стање 

Решење за доградњу електроенергетске мреже у 
обухвату плана урађено је у складу са планираном 
наменом простора и у складу са условима Електро-
дистрибуције Шабац (бр.8.Л.1.0.0.-293926/2 од 
12.12.2016.год.) који су приложени у документаци-
оном делу елабората. Ради стварања могућности за 
квалитетно напајање ел.енергијом неопходно је 
реализовати следеће активности: 

- Изградити трафо-станицу 20/0.4kV „Хајдук 
Вељкова IV“ (ВТШ), 2x1000kVA, у зони и на парцели 
које су дефинисане на графичком прилогу : План 
електро мреже, Тк, гасоводне и вреловодне мреже (Р 
1:500). Објекат трафо-станице је приземни, типски, 
зидани или монтажно бетонски, маскималних диме-
нзија основе 4.9х5.4m. Кота пода објекта ТС треба да 
буде минимално 0.4m изнад коте саобраћајнице 
улице Приступне 1. Заштиту од напона додира и 
напона корака реализовати ТН системом заштите, са 
темељним уземљивачем и мерама изједначавања 
потенцијала. Око објекта ТС, на растојању до 0.8m, 
пре изградње бетонских стаза, урадити заштитно 
уземљење поцинкованом Fe-Zn траком која се уко-
пава на дубини од 0.8-1.0m. Елементе уземљивача 
дефинисати Пројектом за добијање грађевинске 
дозволе, а такође и радно уземљење трафо-станице. 
Радни уземљивач се поставља у простору регула-
ције улице. Код ископа темеља објекта ТС и рова за 
уземљивач водити рачуна о положају постојећих 
подземних каблова и коридора за друге комуналне 
инфраструктуре. У том смислу, радове изводити 
ручно и опрезно. У првој фази, трафо-станицу опре-
мити једним енергетским трансформатором снаге 
630kVA, високонапонском и нисконапонском опре-
мом у складу са техничким условима ЕДШ; 

- Постојећи високонапонски кабловски вод 20kV 
у улици Хајдук Вељковој (деоница ТС 20/0.4kV 
„Хајдук Вељкова 2“ – ТС 20/0.4kV „Хајдук Вељкова 3“) 
расећи, наставити и системом „улаз-излаз“ увести у 
новопланирану трафо-станицу 20/0.4kV „Хајдук 
Вељкова IV)“. Траса кабла је дефинисана положајем 
постојећег високонапонског кабла 20kV и коорди-
нтама темених тачака рова у државном координа-
тном систему на Плану електро мреже, Tk, гасоводне 
и вреловодне мреже (Р 1:500); 

- Изградити расплет подземних нисконапонских 
каблова: из трафо-станице 20/0.4kV „Хајдук Вељкова 
IV“ до слободностојећих прикључно-мерних ормана 
новопланираних потрошача, кабловима типа PP 00-A 
4x150mm2 0.4kV, на следећи начин:  

• два кабла до измештених места мерења им1 и 
им2 за објекте нумерисане бројевима 5 и 6 на Плану 
намене површина (Р 1:500) по принципу прстенастог 
напајња, уз могућност паралелног рада оба кабла; 

• два кабла до измештених места мерења им3 и 
им4, за објекте нумерисане бројевима 7 и 10, по 
принципу прстенастог напајања, уз могућност пара-
лелног рада оба кабла; 

• два кабла до измештених места мерења им5 и 
им за објекте нумерисане бројевима 12 и 11, по 
принципу престенастог напајања, уз могућност пара-
лелног рада оба кабла; 

Каблове полагати по коридорима који су дефини-
сани на графичком прилогу План електро-мреже, Тк, 
гасоводне и вреловодне мреже (Р 1:500). Положај 
измештених места мерења на поменутом графичком 
прилогу дат је орјентационо и може бити коригован 
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(Пројектом за добијање грађевинске дозволе), с тим 
што се не сме наћи у зони ближој од 1.0m од постоје-
ћег гасовода и у коридорима који су опредељени за 
изградњу других подземних инсталација. Положаји 
кабловских прикључних кутија на планираним обје-
ктима и трасе каблова од измештених места мерења 
до објеката нису дефинисани ПДРом, већ ће бити 
дефинисани накнадно, појединачним техничким усло-
вима електродистрибутивног предузећа и Пројектима 
за добијање грађевинске дозволе. При томе треба 
водити рачуна о положајима постојећих и плани-
раних комуналних инсталација и прикључака. За 
објекте који се дограђују, то јест тражи се повећање 
снаге постојећег прикључка (код „Зорка-енергетике“) 
поступити по једној од две варијанте: укупно прећи 
на напајање код Електродистрибуције Шабац, у ком 
смислу треба аплицирти код поменутог предузећа 
или: задржати постојећи прикључак „Зорка-енерге-
тике“ а дограђене капацитете прикључити код ЕДШ, 
уз обавезно комплетно раздвајање електричних 
инсталација (унутрашњег развода); 

- Изградити подземни ел.енергетски кабл 0.4 
kV, од ТС до измештеног места мерења им7, за 
објекат канализационе црпне станице, на основу 
накнадних техничких услова ЕДШ, који ће се приба-
вити по опредељеном капацитету ЦС. Условима 
ЕДШ биће дефинисан тип и пресек проводника 
напојног вода, опрема у прикључно-мерном орману а 
траса кабла је дефинисана на Плану електро мреже, 
Тк, гасоводне и вреловодне мреже (Р 1:500); 

- Прикључке нових потрошача и (или) повећање 
капацитета постојећих објеката реализовати у складу 
са накнадним, појединачним техничким условима за 
прикључак електродистрибутивног предузећа. У 
складу са истим, и са важећим прописима, пројекто-
вати и извести електронсталације у објектима, опре-
мити прикључно-мерне ормане. 

Подземни електроенергетски каблови постављају 
се на дно земљаног рова дубине, минимално, 0.8m, 
на слој ситнозрнасте земље или песка дебљине 
0.1m. Изнад каблова, обавезно се постављају пла-
стични штитници и траке за упозорење. Ископ рова 
мора бити ручни и опрезан. Ископу треба да пре-
тходи планирано нивелисање терена и обележавање 
на терену траса постојећих подземних инсталација 
од стране стручне службе РГЗ Службе за катастар – 
Шабац, и у присуству овлашћених лица из предузећа 
која поседују и одржавају комуналне и индустријске 
инфраструктуре у обухвату плана. У зонама укршта-
ња остварити минимално вертикално растојање од 
0.3 m. Додатан опрез неопходан је код изградње свих 
планираних подземних комуналних инфраструктура 
обзиром да није познат положај нисконапонских 
каблова „Зорка енергетике“. 

У зонама коловоза саобраћајница, паркинга и 
приступа на парцеле, каблови се провлаче кроз 
заштитне PE цеви (125-150 mm) које се постављају 
тако да је дубина горње ивице цеви минимално 1.0m 
од пројектоване коте асвалтног застора. Поставити и 

резервне цеви чије слободне крајеве цеви заштитити 
од продора земље и влаге гуменим заптивкама. Ров 
засути шљунком, бетоном и асвалт бетоном до 
задате носивости саобраћајнице; 

У заједничком рову, растојање од нисконапонског 
кабла треба да износи минимално 0.07 m, а од кабла 
20kV - 0.2 m. Пре затрпавања свих ровова, трасе и 
дубине каблова и цеви уснимити код РГЗ Службе за 
катастар Шабац. 

Планира се изградња јавне расвете свих саобра-
ћајница у обухвату ПДРа, светиљкама на прописно 
уземљеним металним канделаберским стубовима 
висине 8.0m и (4.5-5.0m за Приступну 3, уз реко-
нструкцију постојеће јавне расвете). Једна светиљка 
планирана је за монтажу на објекат бр.12, на висини 
од 5.0m. Тип светиљки, врста и снага светлосних 
извора определиће се Пројектом за добијање грађе-
винске дозволе тако да се оствари ниво осветље-
ности коловоза са параметрима у класи Б1 (А2). 
Препоручује се натријумова високопритисна сија-
лица снаге 150W, или са другим извором светла који 
има исту, или већу, вредност коефицијента фотоме-
тријске и енергетске искористљивости. Напајање 
расвете планирано је подземним електроенерге-
тским кабловским водовима са поља јавне расвете у 
новопланираној ТС.Тип и пресек напојног кабла јавне 
расвете биће опредељени Пројектом за добијање 
грађевинске дозволе, у складу са дозвољеним вре-
дностима падова напона и дозвољеним струјним 
оптеретљивостима каблова.  

За паркинг између објекта нумерисаног бројем 7 и 
улице Хајдук Вељкове дат је предлог спољњег осве-
тљења, светиљкама на прописно уземљеним мета-
лним канделаберским стубовима висине 4.5-5.0m. 
Предлог може бити коригован Пројектом за добијање 
грађевинске дозволе. 

Осим наведених, код пројектовања и изградње 
електроенергегских објеката и других објеката, неопхо-
дно је испоштовати поменуте Услове за прикључење 
на електроенрегетску мрежу и Заштитне мере 
Електродистрибуције Шабац (бр.8.Л.1.0.0.-293926/2 
од 12.12.2016.год.) који су приложени у докуме-
нтационом делу. 

У графичком прилогу, на Плану електро мреже, 
Тк, гасоводне и вреловодне мреже (Р 1:500) дате су 
позиције постојећих и планираних електроенерге-
тских објеката. Позиције планираних објеката су 
дефинисане координатама у државном координа-
тном систему: темених тачака за кабловске ровове, 
осовина стубова јавне расвете, детаљним тачкама 
за зону изградње зидане трафо-станице и за 
парцелу трафо-станице.  

II 1.3.5. Телекомуникације и кабловски дистри-
бутивни систем 

Постојеће стање 

Oбухват плана је на реону кабловског подручја 
N⁰10 АТЦ „Шабац“. У графичком делу елабората, на 
Плану електро мреже, телекомуникационе мреже, 
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гасоводне и вреловодне мреже (Р 1:500), дат је 
положај постојећих телекомуникационих објеката: 
ваздушног Тк извода са назнаком капацитета. При-
кључци објеката су ваздушни. 

Кабловски дистрибутивни систем није изграђен. 
Генерално, приступна мрежа на реону кабловског 
подручја N⁰10 АТЦ „Шабац“ је амортизована и 
планира се њена реконструкција и доградња. Постоје 
могућности за прикључак новопланираних објеката 

Планирано стање 

Реконструкција и доградња кабловског подручја 
није предмет ПДРа, осим кад се ради о телекомуни-
кационој мрежи до новопланираних објеката. Поло-
жај планираних Тк каблова је у простору регулација 
улица и приступних саобраћајница, а делом је преко 
парцеле ВТШ. Трасе каблова су дефинисане коорди-
натма темених тачака рова у државном координа-
тном систему, на графичком прилогу План електро 
мреже, телекомуникационе мреже, гасоводне и вре-
ловодне мреже (Р 1:500). Положај прикључака објеката 
и извода није дефинисан ПДРом и биће дефинисан 
техничким условима за прикључак телекомуника-
ционог предузећа и Пројектом за добијање грађеви-
нске дозволе. При томе се мора водити рачуна о 
положајима свих подземних комуналних инфрастру-
ктура и радовима на ископу мора претходити обеле-
жавање на терену истих, од стране РГЗ Службе за 
катастар Шабац и у присуству овлашћених лица из 
јавних комуналних предузећа која поседују и одржа-
вају инсталације. 

Могућа је фазна изградња и сукцесивна замена 
деоница постојеће Тк мреже новом, уз одговарајућа 
фунцкионална уклапања. Услови за изградњу подзе-
мних Тк каблова идентични су условима за изградњу 
подземних ел.енергетских каблова, а који су 
утврђени у поглављу – Електроенергетика, плани-
рано стање. Саставни део документационог дела 
елабората су Подаци и услови од значаја за израду 
плана детаљне регулације Предузећа за телекому-
никације „Телеком Србија“ а.д.Београд, ИЈ „Шабац“ 
(бр.7010-419945/1 од 13.12.2016.год). 

Кабловски дистрибутивни систем у наредном 
периоду реализовати као подземни. Проводнике 
КДСа полагати у ров са телекомуникационим кабло-
вима и градити под истим условима као Тк каблове.  

II 1.3.6. Гасоводна мрежа и вреловодна мрежа 

Постојеће стање 

До школске котларнице (на кат.парцели бр.6917/1 
К.О.Шабац, објекат бр.3 на графичком прилогу План 
намене површина (Р 1:500) изграђен је прикључни 
гасовод из мерно-регулационе станице МРС „Зорка 
Фарма“ са непознатим профилом цеви која има 
статус унутрашње гасне инсталације. Из котларнице 
су изграђени подземни вреловоди до објеката који су 
нумерисани бројевима 1,2, 4 и 8. Резервни енергент 
у котларници је мазут. У графичком прилогу елабо-
рата, на Плану електро мреже, телекомуникационе 

мреже, гасоводне и вреловодне мреже (Р 1:500), дат 
је положај гасоводног и вреловодних прикључака. 

Не постоје подаци о капацитету колтларнице али 
је извесно да исти није довољан за загревање новопла-
нираних објеката ВТШ и објеката који су планирани 
за доградњу. 

Дистритубивна гасоводна мрежа до 4bar (ДГМ) 
није изграђена у обухвату ПДРа, а постоји у првом 
делу улице Хајдук Вељкове (до базена), без могућности 
проширења и прикључка нових потрошача. Реко-
нструкција у том смислу, није уграђена у инвести-
ционе планове ЈКП „Топлана-Шабац“, од кога су 
прибављени подаци од значаја за израду ПДРа 
(бр.01-1483/16 од 31.10.2016.год.). 

Планирано стање 

Планира се реконструкција котларнице. Кад се 
ради о примарном енергенту, у складу са Условима 
за потребу израде ПДРа , прибављеним од ЈП 
СРБИЈАГАС (бр.02-01-4398/1 од 07.11.2016.год.) 
Вишој технолошкој школи остаје обавеза да се том 
предузећу (Сектору за дистрибуцију у Београду) 
обрати захтевом за проширење унутрашње гасне 
инсталације и капацитета, у свему према Правилнику 
о техничким нормативима за унутрашње гасне 
инсталације („Сл.лист СРЈ“ 20/1992 и 33/1992). 

Поред описане интервенције, ПДРом су резерви-
сани коридори за изградњу градске дистрибутивне 
гасоводне мреже до 4bar. Изградњи мора прехтодити 
реконструкција ДГМ у улици Хајдук Вељковој и на 
ширем обухвату, а што ће бити дефинисано накна-
дном урбанистичко-техничком документацијом и 
накнадним енергетско-техничким условима ЈКП 
„Топлана-Шабац“ (накнадним одлукама надлежних 
градских органа кад се ради о гасификацији). Тек по 
изградњи ДГМ може се рачунати на прикључење 
објеката, то јест, не може се планирати загревање 
објеката прикључцима на дистрибутивну гасоводну 
мрежу све до њене изградње.  

Проширење капацитета вреловодних прикључака 
на комплексу Више технолошке школе дефинисаће 
се Пројектом за добијање грађевинске дозволе, у 
складу са прорачуном капацитета, уз обавезу да се 
максимално задрже постојеће трасе и да се узму у 
обзир положаји постојећих инсталација и коридори 
који су опредељени за изградњу других подземних 
инфраструктура. 

I 1.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА, 
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ 
УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

За изградњу свих планираних објеката, мини-
мално је неопходан приступ на површину јавне 
намене који може бити остварен и преко интерних 
саобраћајних површина (службеност пролаза) као и 
обезбеђени прикључци на инфраструктурне мреже и 
објекте (минимално електоенергетика).  
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II 1.5. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ, САДРЖАЈЕ И 

ОБЈЕКТЕ 

ПДР се дефинишу следеће површине јавне 
намене: 

• кат.п.бр. 6917/1, 6917/8 и 6917/9 и део 
кат.п.бр. 6917/9 у границама дефинисаним планом, 
намене образовања, 

• нове парцеле чије су границе дефинисане овим 
планом које ће настати парцелацијом кат.п.бр. 6917/9 
и парцелацијом и препарцелацијом кат.п.бр. 6917/1, 
саобраћајне површине јавне намене, 

• нове парцела чије су границе дефинисане 
овим планом која ће настати парцелацијом кат.п.бр. 
6917/1, парцела трафо станице. 

II 1.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И 
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЗАШТИТЕ 
ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

II 1.6.1. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту приро-
дног и културног наслеђа 

У складу са условима који су прибављени при-
ликом израде Просторног плана града Шапца (“Сл. 
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева”, бр. 7/12), на подручју обухвата ПДР, 
нема природних добара. На кат. парцелама 6917/6 и 
6917/7 се налазе вредни објекти архитектонског 
наслеђа. Објекти се користе као пословни простор. 

У складу са одредбама ПГР "Шабац" - ревизија 
(“Сл. гласник града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева”, бр. 18/15 и 23/15), ауте-
нтичне вредности локалне архитектуре и градите-
љства и све мањи број оваквих објеката, локална 
заједница не сме да занемари. Интерес локалне заје-
днице и њене обавезе у погледу очувања културног 
наслеђа су установљене Законом о локалној само-
управи. Наведени, стручно одабрани објекти чине 
својеврстан попис културног ресурса града Шапца, 
само се директна обавеза старања о њима препушта 
локалној заједници, на основу планских аката 
локалне самоуправе.  

У том смислу, и у циљу заштите аутентичне вре-
дности локалне архитектуре и визуелног идентитета 
града, овим урбанистичким планом је утврђена 
висинска регулација планираних суседних објеката у 
складу са висинама ова два објекта. 

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

 
Слика 9: Висинске коте које одређују висине 
венаца планираних суседних објеката 

II 1.6.2. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту животне 
средине 

Израда Стратешке процене утицаја планског 
документа на животну средину није потребна, у скла-
ду са Одлуком да се не израђује стратешка процена 
утицаја на животну средину за ПДР "Висока техно-
лошка школа" у Шапцу ("Сл лист Града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" број 
19/16), ценећи да се планом примарно утврђују услови 
за проширење школског комплекса. 

У складу са Мишљењем Одељења за инспекци-
јске и комунално-стамбене послове градске управе 
града Шапца, бр. 501-4-10/2016-08 од 29.03.2016, 
уколико се у будућности буду реализовали пројекти 
предвиђени Уредбом о утврђивању Листе пројеката 
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на живо-
тну средину ("Сл. гласник РС", бр. 84/05), за исте је 
неопходно поднети захтев за одлучивање о потреби 
процене утицаја на животну средину, односно захтев 
за давање сагласности на студију о процени утицаја 
на животну средину. Остали пројекти који се буду 
реализовали, а нису предвиђени поменутом Уре-
дбом, не смеју вршити никакве штетне утицаје на 
животну средину. 

У oквиру зоне пословања се мoгу oдвиjaти дe-
лaтнoсти кoje су у складу са доминантним и компа-
тибилним наменама које су дефинисане овим 
планом. Сваки инвеститор је у обавези да пре изда-
вања локацијских услова поднесе захтев за давање 
мишљења о потреби подношења захтева за одлу-
чивање о потреби процене утицаја на животну 
средину. 

Правилима уређења и правилима грађења овог 
плана утврђиване су мере за максималну заштиту 
комплекса образовања у односу на негативне 
утицаје суседних локација и стварању повољних 
микролокацијских услова. 
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II 1.6.3. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд 
пoжaрa 

Техничким условима МУП, Сектор за ванредне 
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, 
бр. 217-14741/15-1 од 23.12.2015. дефинисано је 
следеће: 

- Саобраћајнице унутар објеката (улазе и 
излазе), као и безбедоносне појасеве између обје-
ката, пројектовати на тај начин да се обезбеди 
несметана евакуација на основу члана 29 и 41 
Закона о зашитити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 
111/09) 

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

- предвидети спољашњу хидрантску мрежу це-
вног развода минимум Ø100 са надземним хидрантима 
или, уколико исти ометају саобраћај, са подземним 
хидрантима, на основу Правилника о техничким нор-
мативима за хидрантску мрежу за гашење пожара 
("Сл. лист СФРЈ" бр. 30/91), 

- предвидети и друге мере заштите од пожара 
предвиђене важећим прописима. 

II 1.6.4. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд 
eлeмeнтaрних нeпoгoдa 

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. Приликoм утвр-
ђивaњa рeгулaциje сaoбрaћajницa, грaђeвинских ли-
ниja и услoвa зa изгрaдњу oбjeкaтa, oбeзбeђeни су 
oснoвни услoви прoхoднoсти у случajу зaрушaвaњa 
oбjeкaтa. 

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 зеленог фонда са високим 
растињем и подстицај на пoдизaњу нoвих. 

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

I 1.6.5. Урбaнистичкe мeрe зa цивилну зaштиту 
људи и дoбaрa 

Oснoвнa мeрa цивилнe зaштитe кoja сe мoрa 
плaнирaти у плaну jeстe мeрa склaњaњa запослених 
и ученика/студената. Препоручује се изградња за-
клона на локацијама који могу послужити сврси 
склањања корисника простора у условима ратне 

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

II 1.7. УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И 
ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ 
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СКЛАДУ СА 

СТАНДАРДОМ ПРИСТУПАЧНОСТИ 

Приликом пројектовања и изградње површине 
јавне намене и објеката који су у јавној употреби, 
неопходно је применити одредбе Правилника о те-
хничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци 
и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/15) као и 
Закона о спречавању дискриминације особа са 
инвалидитетом србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/06). 

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

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

II 1.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
ИЗГРАДЊЕ 

Објекти у зависности од врсте и намене морају 
бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржа-
вани на начин на који се обезбеђују прописана 
енергетска својства која су утврђена Правилником о 
енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", 
бр. 61/11). 

Осим примене грађевинских материјала који 
испуњавају захтеве енергетске ефикасности, на обје-
ктима високоградње у обухвату плана (осим на 
објектима вредне градске архитектуре), дозвољено 
је постављање уређаја и апарата који омогућавају 
коришћење обновљивих извора енергије. На равним 
крововима се дозвољава постављање "зелених 
кровова".  

II 1.10. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

Изградња објеката на парцелама се може вршити 
фазно, у складу са захтевима и потребама инвести-
тора уз услов да свака фаза представља одређену 
функционалну целину. 

II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Правила грађења су дефинисана као посебна 
правила према дефинисаним зонама и парцелама. 
Правила грађења служе за регулисање изградње 
објеката и површина у оквиру границе ПДР, где се 
спровођење врши директно, издавањем Локацијских 
услова на основу овог плана. 
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II 2.1. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ, КАО И МИНИМАЛНУ И 
МАКСИМАЛНУ ПОВРШИНУ ГРАЂЕВИНСКЕ 

ПАРЦЕЛЕ 

ПДР се дефинишу следећи услови за парце-
лацију / препарцелацију: 

• пројектом парцелације и препарцелације 
одвојити делове кат. п.бр. 6917/1 и 6917/9 за При-
ступну 1 (саобраћајна површина јавне намене), 
Приступну 3 и 4 (саобраћајна површина на осталом 
земљишту));  

• пројектом парцелације одвојити део кат.п.бр. 
6917/1 за парцелу трафо станице;  

• пројектом препарцелације спојити кат.п.бр. 
6917/8, део кат.п.бр. 6917/9 који је планиран за 
намену образовања и део кат.п.бр. 6917/1 (топла 
веза између објеката 5 и 6) 

• извршити исправку граница између кат.п.бр. 
6917/1 и 6916/1 у делу где граница парцеле пролази 
преко постојећег објекта, 

• извршити исправку граница између кат.п.бр. 
6917/9, 6917/6 и 6917/5 до регулационе линије Улице 
хајдуј Вељка, 

• није предвиђена промена граница кат.п.бр: 
6917/4, 6917/7, 6917/3 и 6917/10. 

План грађевинских парцела је дефинисан графи-
чким прилогом 7: „План грађевинских парцела“.  

II 2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Дефинишу се следећа правила грађења:  

ОБРАЗОВАЊЕ 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa Доминантна и компатибилне намене су дефинисане поглављем: II 1.2. Опис детаљне 
намене површина и објеката и могућих компатибилних намена, са билансом површина.  

Паркирање Потребан паркинг простор се обезбеђује у оквиру сопствене парцеле. Графичким 
прилогом је дефинисан паркинг који се може организовати и на другачији начин. До 
изградње објекта бр. 7 и та површина се може корисити као паркинг простор. 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Обј. бр. 1, 2, 3 и 4 Могућа реконструкција и доградња у оквиру постојећег 
хоризонталног габарита. Локацијским условима се могу утвр-
дити услови за одступање од постојећих грађевинских линија у 
случајевима доградње: рампи, лифтова, надстрешница и 
техничко-технолошке опреме. У случају потребе за изградњом 
нових објеката или проширењем хоризонталних габарита 
већег обима, неопходна је израда урбанистичких пројеката. 

Објекат бр. 5 Планирани објекат у оквиру максимално дефинисаних гра-
ђевинских линија. Максимална спратност објекта се не 
дефинише али се дефинише обавезна висина венца од +9,00-
9,20m од коте терена (оријентационо П+2). У оквиру објекта је 
планирана изградња студентске кухиње са рестораном и 
библиотека са читаоницом. Објекат ће топлом везом бити 
повезан са објектом бр. 6.  

Објекат бр. 6 Реконструкција и доградња објекта. Објекат је по намени 
студентски/ученички дом. Могућа је доградња спрата до 
максимално дефинисане коте венца од +9,00-9,20m од коте 
терена. Објекат ће топлом везом бити повезан са објектом бр. 5. 

Објекат бр. 7 Планирани објекат у оквиру максимално дефинисаних гра-
ђевинских линија. Спратност објекта се не дефинише али се 
дефинише висина венца: минимално +7,70-7,90m до макси-
мално +9,25-9,45 m од коте терена. (оријентационо П+2). У 
оквиру објекта је планирана изградња објекта управе високо-
школске установе и учионичког простора. Могуће је у објекту 
формирати студентски/ученички дом, односно заменити пла-
ниране намене објеката бр. 6 и 7. 

Објекат бр. 13 Објекат трафо станице се гради на парцели која је дефи-
нисана планом и у оквиру максимално дефинисаних габарита. 
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 Пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe нових 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. 
Пожељно је предходно проверити ниво подземних вода обзи-
ром да се локација налази у инжењерско-геолошком рејону VI. 

Индeкс зaузeтoсти  Индекс заузетости за постојеће комплексе може бити 
максимално 60%. 

Индeкс изгрaђeнoсти Максимално за постојеће комплексе до 2,5. 

Грaђeвинскe линиje Максималне грађевинске линије су утврђене ПДР. За објекте 
4 и 5 је могућ избор постојеће или максималне грађевинске 
линије. 

Удaљeнoст oд мeђa и 
сусeдa 

Објекат бр. 7: Минимална удаљеност од бочне међе к.п.бр. 
6917/7 је 1,0m а минимална удаљеност од објеката бр. 8 и 9 је 
5,0m. 

Минимална удаљеност надстрешница објеката 6 и 12 од 
заједничке међе је 1,0m. 

За непоменуте услове или она растојања која нису дефи-
нисана графичким прилогом услови се утврђују у складу са 
општим одредбама подзаконског акта. 

Спрaтнoст  Мaксимaлнa спрaтнoст нових oбjeкaтa је дефинисана 
максималном котом висинске регулације. 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 40% пoвршинe 
кат.п.бр. 6917/1 (заједничка парцела). Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити 
мултифункциoнaлнo. На новоформираној парцели високошколског образовања не 
постоје могућности за формирање зелених површина. У оквиру пешачких и паркинг 
површина је обавезно формирање дрвореда ашто је дефинисано графичким прилогом 
"План детаљне намене површина". 

Комплекси школа, у складу са прописима морају бити ограђени и контролисани. 
Ограда може бити до максималне висине од 220 cm при чему је до Улице хајдук Вељка 
обавезно транспарентна. Дата је могућност да се изгради зидана ограда између кат.п.бр. 
6917/8 и 6917/10 до максимално утврђене висине. 

Изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa/доградња oбjeкaтa 
кoмпaтибилнe нaмeнe кoja je дeфинисaнa у дeлу "нaмeнa".  

Дoзвoљeнo je и пoстaвљaњe мoнтaжнo-дeмoнтaжних oбjeкaтa изнaд постојећих или 
нових спoртских тeрeнa ("бaлoн” сaлe и сл.). Монтажно-демонтажни објекти се не рачу-
нају у индекс заузетости парцеле. 

На кат.п.бр. 6917/8 је дозвољена изградња надстрешнице. 

Пoмoћни oбjeкти  Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг 
новог oбjeктa.  

Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви». 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 и третмана отпада (рециклажа). Намена или капа-
цитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлу-
кама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина алкохолним пићима сл). 

 

РАДНА ЗОНА  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa Доминантна и компатибилне намене су дефинисане поглављем: II 1.2. Опис детаљне 
намене површина и објеката и могућих компатибилних намена, са билансом површина. 
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Паркирање Паркирање возила обезбедити у оквиру сопствене парцеле, и то: за послови адми-
нистративни и комерцијални простор 1 паркинг место на 70 m2 корисног простора, а за 
производне, магацинске и индустријске објекте 1 паркинг место на 20 запослених.  

За објекат на кат.п.бр. 6917/3 је могуће додатни паркинг простор обезбедити у оквиру 
кат.п.бр. 6917/4 и 6917/5. У том случају, није дозвољена изградња објеката на тим 
парцелама. Паркинг простор је могуће обезбедити и у оквиру регулације Приступне 3 и 4, 
само у случају да је један носилац права на земљишту свих парцела (6917/3, 6917/4, 
6917/5, 6917/10 и 6917/9 (односно, новоформиране парцеле од 6917/9 која је намењена 
изградњи саобраћајних површина на земљишту које није површина јавне намене). 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Објекти бр. 8 и 9 Инвестиционо и текуће одржавање. 

Објекти бр. 10 и 
11 

Нови објекти у оквиру максимално дефинисаних грађевинских 
линија. Спратност објекта бр. 10 се не дефинише али се дефинише 
висина венца: минимално +7,70-7,90m до максимално +9,25-9,45m 
од коте терена. (оријентационо П+2). Максимална спратност обје-
кта бр. 11 је П+2. 

Објекат бр. 12 Реконструкција и доградња објекта. Могућа је доградња спрата 
до максимално дефинисане коте венца 9,00-9,20m.  

Објекат бр. 14 Реконструкција и доградња објекта. Могућа је доградња спрата.  

Пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe нових oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвр-
шину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeви-
нскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и 
обезбеђује условљене незастрте зелене површине. Пожељно је 
предходно проверити ниво подземних вода обзиром да се локација 
налази у инжењерско-геолошком рејону VI. 

Грaђeвинскe 
линиje 

Максималне грађевинске линије су утврђене ПДР. 

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Минимална удаљеност надстрешница објеката 6 и 12 од 
заједничке међе је 1,0m. 

За непоменуте услове или она растојања која нису дефинисана 
графичким прилогом услови се утврђују у складу са општим 
одредбама подзаконског акта. 

Спрaтнoст  Мaксимaлнa спрaтнoст нових oбjeкaтa је дефинисана максима-
лном котом висинске регулације, осим за објекат бр. 11 где је 
максимална спратност П+2. 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe 
свaкe појединачне пaрцeлe осим на кат.п.бр. 6917/10 на којој се зелена површина 
формира испред постојећег објекта или се у оквиру поплочања формира дрворед.  

Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe мaни-
пулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним 
сeпaрaтoримa мaсти и уљa.  

Парцеле морају бити ограђене и контролисане. Ограда може бити до максималне 
висине од 220 cm при чему је до Улице хајдук Вељка обавезно транспарентна. Дата је 
могућност да се изгради зидана ограда између кат.п.бр. 6917/8 и 6917/10 до максимално 
утврђене висине. 

Интeрвeнциje нa 
пoстojeћим 
oбjeктимa 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe само постојећег објекта бр. 12 до коте утврђене висинске 
регулације. За објекте бр. 8 и 9 је дозвољено само инвестиционо и текуће одржавање. 

Изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

На кат.п бр. 6917/6 и 6917/7 није дозвољена изградња других објеката.  

На кат.п.бр. 6917/4 и 6917/5 је дозвољена изградња објеката само у оквиру 
максимално дефинисаних грађевинских линија. 

На кат.п.бр. 6917/10 је дозвољена изградња надстрешнице до максимално дефини-
саног индекса заузетости од 60% 
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Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви». 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 и третмана отпада (рециклажа). Намена или 
капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, 
одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина алкохолним пићима, 
коцкарнице и сл. објекти у близини школа). 

II 2.34. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 

Нa пoдручjу oбухвaтa нису рaђeнa детаљна инжe-
њeрскo-гeoлoшкa истрaживaњa. За парцеле на којој 
ће се градити нови објекти, препоручује се израда 
посебног геомеханичког елабората којим ће се утврдити 
детаљни услови терена. Генералном рејонизацијом, 
комплекс се налази у инжењерско геолошком 
рејону 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 изгрaђуjу 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. Сeди-
мeнти 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 дeфoрмaби-
лнoсти, 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 пoплa-
внoг 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 

• Рeгулaциja кишних, пoвршинских и пoдзe-
мних вoдa; 

• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje 
рaди сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa; 

• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрa-
дњe oбjeкaтa; 

• Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услo-
вимa 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 
нeoпхoднo 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; 

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

II 1.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

Нема обавезе израде урбанистичког пројекта за 
изградњу објеката који су дефинисани овим планом.  
Локацијским условима се могу утврдити услови за 

одступање од постојећих грађевинских линија у 
случајевима доградње: рампи, лифтова, надстре-
шница и техничко-технолошке опреме. У случају 
потребе за изградњом нових објеката или проши-
рењем хоризонталних габарита већег обима на 
кат.п.бр. 6917/1 (комплекс школе), неопходна је 
израда урбанистичких пројеката. 
За потребе изградње свих објеката и мрежа 

инфраструктуре у обухвату ПДР, издаће се Локаци-
јски услови, директно на основу овог урбанистичког 
плана. За потребе реализације прикључка канализа-
ционе мреже на планирану фекалну канализациону 
мрежу комплекса „Зорка –радна зона Исток", неопхо-
дна је израда урбанистичког пројекта. Израда урба-
нистичких пројеката је могућа и за сву недостајућу 
инфраструктуру која није дефинисана овим планом. 

II 1.6. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА 
РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ ИЛИ 

УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА 

Нема обавезе расписивања јавног архитектонско 
- урбанистичког конкурса за изградњу објекта на 
локацији. 
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II 3. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР 

Саставни део ПДР су следећи графички прилози: 

Постојеће стање:  

1П. Граница обухвата ПДР са постојећом наме-
ном површина  

Планирано стање:  

1. Граница обухвата ПДР, 

2. План намене површина са поделом на кара-
ктеристичне зоне, 

3. Регулационо-нивелациони план, 

4. План мреже и објеката инфраструктуре- водо-
вод и канализација, 

5. План мреже и објеката инфраструктуре- еле-
ктро и телекомуникационе мреже, 

6. План грађевинских парцела и парцеле повр-
шина јавне намене. 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

План детаљне регулације "Висока медицинска и 
пословно-технолошка школа" ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном листу 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева" 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-339/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

034 

Нa oснoву члaнa 27. и 35. Зaкoнa o плaнирaњу и 
изгрaдњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09, 81/09 испр, 
64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл. УС, 50/13-
одл. УС, 98/13 - одл. УС, 132/14 и 145/14), члaнoвa 
32. и 99. Стaтутa града Шaпца (“Сл. лист града 
Шaпца” бр. 32/08), Скупштинa града Шапца, нa свojoj 
сeдници oдржaнoj дaнa 14.09.2017. гoдинe, дoнeлa je: 

П Л А Н  Д Е Т А Љ Н Е  Р Е Г У Л А Ц И Ј Е  

"ДЕО БЛОКА 21" (КОМПЛЕКС АМАН) У ШАПЦУ 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 

I ОПШТИ ДЕО 
 

I 1. ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за израду Плана детаљне регула-
ције "Део блока 21" (комплекс Аман) у Шапцу (у 
даљем тексту ПДР) садржан је у одредбама: 

• Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник 
РС”, бр. 72/09, 81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11, 

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

• Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког пла-
нирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15), 

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

• Стaтутa града Шапца (“Службeни лист опш-
тина: Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева” 
бр.32/08), 

• Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
"Део блока 21" (комплекс Аман) у Шапцу ("Сл лист 
Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева" број 16/16), 

• Одлуке да се не израђује стратешка процена 
утицаја на животну средину за ПДР "Део блока 21" 
(комплекс Аман) у Шапцу ("Сл лист Града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" број 
16/16). 

I 2. ПЛАНСКИ ОСНОВ И ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ШИРЕГ 
ПОДРУЧЈА 

Плански основ за израду ПДР је садржан у 
одредбама ПГР "Шабац" - ревизија (“Сл. гласник 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева”, бр. 18/15 и 23/15) и ПДР "Доњи шор 2" 
(“Сл. гласник града Шапца и општина Богатић, Вла-
димирци и Коцељева”, бр. 12/08). 

Према ПГР "Шабац" - ревизија, предметно по-
дручје захвата део урбанистичког блока 21, омеђеног 
улицама: Кајмакчаланском, Јанка Веселиновића, 
Светозара Милетића и делом Улице краља 
Драгутина. Доминантна намена површина у граници 
плана је: Рз2: радна зона унутар доминантно 
стамбених зона. За део блока бр. 21 је обавезна 
израда плана детаљне регулације. 

 

Слика 1: Извод из Плана намене површина ПГР 
"Шабац" - ревизија са границом обухвата ПДР 

У даљем тексту се дају карактеристични изводи 
из правила уређења и правила грађења за доми-
нантне намене унутар дела блока 21 који је обухва-
ћен границом плана. 
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Блок бр: 21 

Назив: "Интерекс"   

Плански документ: ПГР - Ревизија 

Доминантна намена: Рз2  

Усмеравајуће одредбе: Инвестиционо и текуће одржавање објекта комерцијалне намене. Могућа израда 
ПДР, односно укључивање овог подручја са блоком 17. Обавезно уклањање дела ограде на раскрсници у 
складу са регулационом линијом. 

057. Рз2 РАДНА ЗОНА УНУТАР ДОМИНАНТНО СТАМБЕНИХ ЗОНА 

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

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

У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање проблема одвођења 
атмосферских и подземних вода; комунално опремање и побољшање хигијенских услова; изградња и 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, 
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 бo-
чнe грaницe пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким 
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 018. 
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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. 

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 пo-
глaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. 

У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада.  

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим зако-
нским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите 
изворишта и сл). Забрањена је изградња свих објеката за које се проценом утицаја 
докаже да могу имати негативне последице на становање у суседству. 

 

За урбанистички блок бр. 17, са којим је ПГР-ом 
дата могућност израде заједничког урбанистичког 
плана, дефинисана је обавеза израде плана дета-
љне регулације: 

Блок бр: 17 

Назив: "Ф-3"  

Плански документ: Обавезна израда ПДР  
Доминантна намена: С1, С1+; Рз2, ЈО, ЈП, ЗП, И 

Усмеравајуће одредбе: Зона С1 уз Ул. Кнеза 
Лазара је у обухвату због потребе дефинисања 
јавних површина. У случају потребе за интерве-
нцијама на објектима, примењују се одредбе ПГР - 
Ревизија: Могуће текуће и инвестиционо одржавање. 

Могућа уградња лифтова у стамбене зграде и у том 
циљу је дозвољено умањење површина јавне на-
мене. Могуће постављање косе кровне конструкције 
максимално до 10% нагиба. У случају легализације 
делова дограђених етажа (када је прибављена сагла-
сност сувласника), дозвољена доградња целе етаже. 
У таквим случајевима се подразумева да су до-
градње делови постојећих стамбених јединица, 
односно, да број нових станова по ламели (улазу у 
стамбени објекат) не може бити већи од броја 
станова последње етаже и уз обавезу обезбеђења 
паркинг простора на један од начина дефинисаних 
општим правилима 018.  

За зону С1+ су дефинисани следећи услови: 

047. С1+ ГРАДСКЕ И СТАМБЕНЕ ЗОНЕ ВЕЋИХ ГУСТИНА 

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

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

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

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

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: становање, пoслoвaњe и jaвнe делатности. Зa 
нoвe oбjeктe je препоручљиво фoрмирaњe пoслoвнoг прoстoрa у призeмљимa oбjeкaтa. 
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Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти кaдa сe рaди o дeлaтнoстимa и прoмeнa 
пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe кoje су дeфинисaнe општим правилима 001: У зонама са 
доминантном наменом становања, компатибилмне намене су: пословање (Искључиво 
Рз2), спорт и рекреација, трговина, угоститељство, занатство и услуге, здравство, дечија 
заштита, образовање, култура и верски објекти. Одабир делатности мора бити такав да 
саобраћајне, или било које друге потребе које проистичу из појединачне делатности, не 
ремете основне функције зоне у којој се налазе, као и ближег и ширег суседства. 
Посебну пажњу треба посветити код одабира делатности, ради уређења појединачних 
локација са аспекта визуелног ефекта на околину. Правила грађења и уређења која се 
односе на зону доминантне намене у потпуности се односе и на компатибилну намену, а 
планом детаљне регулације или урбанистичким пројектом, уколико се ради за предметни 
простор, могу се дати и другачија правила, али увек у корист унапређења укупног про-
стора и доминантне намене зоне.  

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

За нове објекте, минимална величина парцеле се дефинише планом детаљне регула-
ције 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 пa-
рцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja 
пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљену 
незастрту зелену површину. 

Индeкс 
зaузeтoсти  

Максимално 60% за нову изградњу. ПДР се може дефинисати обје-
кат=парцела при чему се заузетост од 60% односи на површину блока.  

Индeкс 
изгрaђeнoсти 

Максимално 3,7. ПДР се може дефинисати објекат=парцела при 
чему се изграђеност од 3,7 односи на површину блока.  

Грaђeвинскe 
линиje 

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 де-
финисане графичким прилогом. У случају да максималне границе зоне 
изградње објеката нису дефинисане, примењују се следећа правила: 

• Удаљеност од бочних суседних међа за слободностојеће објекте:  

- минималне бочне удаљености су 4,5m према једној међи која 
обезбеђује приступ парцели а према другој h/4 венца објекта. 

• Удаљеност од задње међе:  

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

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

Мaксимaлни 
брoj 
стaмбeних 
jeдиницa 

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

Интeрвeнциje нa 
пoстojeћим 
oбjeктимa 

У складу са посебним условима за сваки појединачни блок. 
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Изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли aкo тo ниje дeфинисaнo урбa-
нистичким плaнoм.  

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

Пoмoћни oбjeкти 
и гaрaжe 

Помоћни простор формирати унутар објекта. 

Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих зoнa 
нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у пoглaвљу 
"нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада.  

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

Према подацима надлежног завода за заштиту споменика културе, могуће је да се на локацији налази 
археолошко налазиште, те треба прибавити посебне услове приликом израде ПДР. 

"Ф-3"  

(блок 17) 

Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном представом терена. 
Основни циљеви су: дефинисање новог блоковског идентитета имплементирањем савре-
мених садржаја у складу са новим трендовима живљења; подизање опште развијености 
територије и повећање стандарда становништва и квалитета живота. Усмеравајући услови 
су дати и у посебним условима код правила уређења и правила грађења за блокове унутар 
плана. 

 

Ревизијом ПГР су дефинисане зоне предвиђене за 
обавезну израду планова детаљне регулације. При-
ликом дефинисања граница обухвата планова детаљне 
регулације дозвољена су одступања од граница зона 
које су планом предвиђене за даљу планску разраду, 
као и одступања у смислу израде једног или више 
планова детаљне регулације у оквиру зоне, у зави-
сности од накнадно утврђених граница постојећих или 
планираних функционалних целина у оквиру плани-
раних намена, конкретних траса планираних и нових 
саобраћајница и планиране железничке пруге и других 
фактора који могу утицати на границе обухвата планова 
детаљне регулације. Прецизне границе обухвата 
планова детаљне регулације дефинисаће се у току 
његове израде, уз дозвољена одступања од предло-
жених граница зона. Уколико се укаже потреба, могу 
се радити планови детаљне регулације и у другим 
зонама које нису дефинисане у графичком прилогу 
„Карта спровођења“. 
При изради планова детаљне регулације могуће су 

корекције дефинисане грађевинске линије, која не 
може бити ближа регулационој од оне која је дефи-
нисана Ревизијом ПГР- ом, осим у случају када је 
планом планирана грађевинска линија одступа од 
преовлађујуће грађевинске линије у улици или том 
делу улице (блоку) и уколико урбанистичко решење то 
захтева. У случају да графичким прилогом није дефи-
нисана грађевинска линија она ће се дефинисати 
приликом израде ПДР-а или урбанистичких пројеката 
за појединачне локације: за изграђене делове насеља, 
као преовлађујућа у улици/блоку, за неизграђене 
делове на основу услова терена, положаја у насељу, 
категорију приступне саобраћајнице и намене 
објеката.  

За дефинисане коридоре планираних саобра-
ћајница, неопходна је израда планова детаљне 
регулације, којима је могуће извршити корекције и 
прецизно дефинисање траса ових саобраћајница на 
ажурним геодетским подлогама, а на основу конкре-
тних услова на терену, имовинских односа, претходно 
урађене докуметације (геомеханички елаборати, 
студије изводљивости, генерални пројекат и др), као 
и финансијских могућности локалне управе.  

Планиране трасе и регулациона ширина саобра-
ђајница у оквиру зона предвиђених за обавезну 
израду ПДР-а, могу се планом детаљне регулације 
кориговати и предложити другачије саобраћајно 
решење у обухвату ПДР-а, уколико је то дозвољено у 
посебним правилима грађења и под условом да се 
обезбеди уклапање и повезивање на саобраћајну 
мрежу ширег простора и не омета реализација 
планираних намена и садржаја у обухвату Ревизије 
ПГР-а.  

Границе обухвата ПДР-а се утврђују границама 
катастарских парцела од којих се формира будућа 
саобраћајница, али је могуће обухватити и шири 
простор. Уколико изградња само предложене сао-
браћајнице није довољна за изградњу планираних 
садржаја у блоку, потребно је обухватити цео блок, 
комплетно решити саобраћајну мрежу и тако 
омогућити нову изградњу у унутрашњости блока. 

ПДР "Доњи шор 2"  (“Сл. гласник града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 
12/08) је дефинисао регулацију и услове за изградњу 
инфраструктуре у Кајмакчаланској улици. Због по-
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требе дефинисања услова за реконструкцију и изгра-
дњу електро-енергетске мреже у комплексу "Аман", 
неопходно је било границом плана обухватити леви 
тротоар Кајмакчаланске улице. 

I 3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ 
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

Граница ПДР обухвата следеће катастарске па-
рцела КО Шабац: 6484/1, 6484/5, део 6389, део 
6484/6, 6484/7, 6484/8, део 14412 и део кат.п.бр. 6486 
КО Шабац. Оријентациона површина обухвата ПДР 
износи око 2,7 хектара.  

Граница обухвата ПДР у коју је укључена граница 
измене ПДР "Доњи шор 2" (леви тротоар Кајмакча-
ланске улице) је приказана на свим графичким при-
лозима. 

I 4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

У простору предложеног обухвата плана, унутар 
површине омеђене ободним саобраћајницама, на-
лазе се катастарске парцеле 6484/1 и 6484/5 које 
користи инвеститор израде урбанистичког плана, 
"Аман" доо. На кат.п.бр. 6484/1 (парцела до Улице 
Јанка Веселиновића) се налази изграђен тржни 
центар "Аман" са пратећим паркинг простором и 
манипулативним површинама док је кат.п.бр. 6484/5 
неизграђена (парцела до Улице краља Драгутина). 
Објекат "Аман" је приземни, површине око 4000 m2. 
На захтев предходног власника објекта, унутар 
комплекса је обезбеђен паркинг простор за 256 
возила што је знатно изнад норматива (постојеће 
стање 1 паркинг место на 15 m2 а норматив је 1 
паркинг место на 100 m2). 

 
Слика 2: Приказ постојећег стања коришћења простора са границом обухвата ПДР 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
 

II 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕ-
РИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА ИЛИ 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА ОДРЕЂЕНИХ 
ПЛАНОМ ПРЕМА МОРФОЛОШКИМ, ПЛАНСКИМ, 
ИСТОРИЈСКО-АМБИЈЕНТАЛНИМ, ОБЛИКОВНИМ 
И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА СА ОПИСОМ И 

КРИТЕРИЈУМИМА ПОДЕЛЕ 

Концепција уређења ПДР се заснива на препо-
знавању конкретних проблема на локацији. Након 
извршене детаљне анализе и валоризације плани-
раног стања и планерског задатка, а у складу са 
конкретним потребама на локацији, дефинисан је 
обухват планског документа који је нацртом плана 
коригован. Основни циљ плана је дефинисање гра-

ница комплекса чија су доминантне намене посло-
вање и становање, као и услови за даљу фазну 
изградњу и уређење комплекса. 

Дефинисањем правила парцелације и грађеви-
нских линија, створиће се предуслови за фазну 
изградњу свих објеката у оквиру комплекса "Аман". 
Планом се дефинишу правила уређења и правила 
грађења у складу са новом парцелацијом и дета-
љном наменом површина обухвату. 

II 1.2. ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ 
НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 

Доминантна намена површина је приказана на 
графичком прилогу 2: „План намене површина са 
поделом на карактеристичне зоне“ док је детаљна 
намена површина приказана на графичком прилогу 
3: "План детаљне намене површина". 
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ЦЕЛИНА 1: ПОСЛОВАЊЕ 

Целину чине делови комплекса "Аман" који се 
користе/реализују у I и III фази. Планом се формира 
јединствен паркинг простор у целини 6 за потребе 
корисника објеката у овој целини. 

Доминантна намена: пословни простор - коме-
рцијална намена. 

Компатибилна намена: административно посло-
вање, угоститељство, занатство и услуге, сервиси и 
сл. Делатности компатибилних намена, у капаците-
тима који имају било какве негативне утицаје на 
животну средину, нису дoзвoљeне.  

Детаљна намена површина:  

I фаза: Зона тржног центра "Аман"  

- Постојећи објекат се задржава у свом габа-
риту и волумену, укупне БРГП од око 4000 m2, 

III фаза: Зона новог пословног објекта  

- Дефинишу се правила за препарцелацију 
земљишта и формирање нове грађевинске парцеле 
у површини од око 15 ари, 

- дефинишу се правила уређења и правила гра-
ђења за изградњу новог пословног објекта непосре-
дно уз постојећи, у оквиру максимално дефинисаних 
грађевинских линија, максималне спратности П+2 
(три надземне етаже), 

- део неопходног паркинг простора се обезбе-
ђује у оквиру сопствене парцеле, 

- минимално 15% незастртих зелених површина 
се мора обезбедити у оквиру сопствене парцеле. 

Биланс површина: 4000 m2 БРГП (I фаза) + око 
3750 m2 БРГП (III фаза). 

Минимални степен комуналне опремљености: 
приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, кана-
лизација; обавеза условљавања уређаја за пречи-
шћавање отпадних вода за произвођаче који их имају 
у технолошком поступку. 

ЦЕЛИНА 2: СТАНОВАЊЕ У ЗОНИ С+ 

Целину чини део комплекса који се реализује у II 
фази.  

Доминантна намена: С1+. У складу са условима 
ПГР-ревизија, у оквиру блока 17 (којем припада део 
предметне парцеле), једна од доминантних намена 
је зона С+: градске и стамбене зоне већих густина. 

Компатибилна намена: административно посло-
вање, угоститељство, здравство и сл. Делатности 
компатибилних намена, у капацитетима који имају 

било какве негативне утицаје на животну средину, 
нису дoзвoљeне.  

Детаљна намена површина:  

II фаза: Зона стамбене куле 

- Дефинишу се правила за препарцелацију 
земљишта и формирање нове грађевинске парцеле 
у површини од око 33 ара, 

- дефинишу се правила уређења и правила гра-
ђења за изградњу стамбене куле; минимална спра-
тност објекта је П+5+Пс (седам надземних етажа) а 
максимална је П+12+Пс (четрнаест надземних 
етажа); зона у којој је могућа изградња објекта је 
дефинисана у складу са резултатима анализе волу-
мена и распореда маса објеката ширег подручја, 

- дефинишу се правила уређења и правила 
грађења за изградњу пословног објекта уз стамбену 
кулу; обавезујућа спратност објекта је П+1 (две 
надземне етаже); графичким прилогом је дефини-
сана обавезна грађевинска линија на којој се по-
словни објекат мора поставити и та зона у којој је 
обавезна изградња објекта је дефинисана у складу 
са резултатима анализе уличних визура и позиције 
постојећег објекта трафо станице који се налази у 
суседном блоку; објекат може бити и већег габарита 
- до максимално дефинисаних грађевинских линија 

- у оквиру максимално дефинисаних грађеви-
нских линија могућа је изградња пословног простора, 
помоћног простора или затвореног паркинг простора; 
максимална спратност је П+1 (две надземне етаже) 

- паркинг простор се обезбеђује искључиво у 
оквиру сопствене парцеле 

- минимално 30% незастртих зелених површина 
се мора обезбедити у оквиру сопствене парцеле 

- обавеза инвеститора је да обезбеди површину 
за дечије игралиште од минимално 50m2 за на 
сопственој парцели. 

Биланс површина: минимално 3.000, макси-
мално 5.100 m2 БРГП. 

Минимални степен комуналне опремљености: 
приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, кана-
лизација. 

Напомена: зоне изградње објеката и максималне 
грађевинске линије су одређене и према заштитној 
зони постојећег електро-енергетског кабла. У случају 
да се инвеститор одлучи за измештање кабла, 
урбанистичким пројектом се максималне грађевинске 
линије могу утврдити и на другачији начин (до 
максималних параметара дефинисаних планом 
генералне регулације). 
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Слика 3: Приказ планираног стамбеног објекта минималне спратности П+5+Пс 

(Улица Светозара Милетића из Улице Јанка Веселиновића) 

 
Слика 4: Приказ планираног стамбеног објекта максималне спратности П+12+Пс 

(Улица Светозара Милетића из Улице Јанка Веселиновића) 

 
Слика 5: Приказ планираног стамбеног објекта максималне спратности П+12+Пс 

(Улица Светозара Милетића из Улице краља Драгутина) 
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ЦЕЛИНА 3: СТАНОВАЊЕ 

Целину чине делови комплекса који се реализују 
у IV фази (IVa и IVb). 

Доминантна намена: становање високих густина. 

Компатибилна намена: административно посло-
вање, трговина, угоститељство, занатство и услуге, 
сервиси. Делатности компатибилних намена, у капа-
цитетима који имају било какве негативне утицаје на 
животну средину и функцију становања, нису дoзвo-
љeне.  

Детаљна намена површина:  

IV фаза: Зона нових стамбено-пословног објеката  

- Дефинисаће се правила за парцелацију зе-
мљишта и формирање нових грађевинских парцела 
у површинама од око 10 и 15 ари, 

- дефинисаће се правила уређења и правила 
грађења за изградњу нових стамбено-пословних 
објеката,  

- стамбени простор се формира у оквиру макси-
мално дефинисаних грађевинских линија приземља; 
спратност објеката је минимално П+2+Пс (три надзе-
мне етаже) и максимално П+4+Пс (шест надземних 
етажа). Објекти се у габариту до улице Јанка 
Веселиновића акцентују вишом спратности и препу-
стима изнад дефинисане грађевинске линије у циљу 
постизања пожељне волуметрије и усклађивања 
различитих спратности на локацији и суседству; 
линије на графичком прилогу које приказују разграни-
чење планиране спратности су оријентационе и 
њихова тачна позиција се дефинише пројектном 
документацијом. 

- сав потребан паркинг простор се обезбеђује 
искључиво у оквиру сваке појединачне парцеле, 

- минимално 15% незастртих зелених површина 
се мора обезбедити у оквиру сваке појединачне 
парцеле. 

Биланс површина: око 7000 m2 БРГП. 

Минимални степен комуналне опремљености: 
приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, 
канализација. 

ЦЕЛИНА 4: ИНФРАСТРУКТУРНИ И ПОМОЋНИ 
ОБЈЕКТИ 

Целину чине делови комплекса на којем се на-
лазе инфраструктурни и помоћни објекти у функцији 
тржног центра "Аман". 

Доминантна намена: инфраструктурни и помо-
ћни објекти за потребе инвеститора. 

Компатибилна намена: услуге, сервиси. Дела-
тности компатибилних намена, у капацитетима који 
имају било какве негативне утицаје на животну 
средину и функцију становања, нису дoзвoљeне. Сви 

постојећи објекти се задржавају. Објекти се могу 
користити или градити нови и за потребе других 
корисника (у складу са договором са власником 
објекта). 

Биланс површина: око 400 m2 БРГП. 

ЦЕЛИНА 5: ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

Целину чини део комплекса "Аман", до улице 
Јанка Веселиновића.  

Доминантна намена: зелена декоративна 
површина. 

Компатибилна намена: инфраструктурне мреже 
и објекти, пешачке стазе и сл.  

Посебни услови: Уколико се у овој зони планира 
изградња трафо станица, иста не може бити поста-
вљена испред грађевинске линије објекта IVб фазе. 
Планом је опредељено формирање јединствене 
зелене површине на овој позицији, узимајући у обзир 
потребу за ублажавањем негативних емисија са 
суседних локација (сабирна саобраћајница, ранжирна 
станица, бивша депонија, радна зона) и планираних 
локација становања. Површина представља око 15% 
површине комплекса тржног центра "Аман" након 
спроведене парцелације. Ова површина није повр-
шина јавне намене али мора бити у јавној употреби 
(није ограђена а ако јесте ограђена, мора у току 
радног времена тржног центра бити доступна свима 
а након радног времена станарима стамбених обје-
кта IVа и IVб). Остале зелене површине унутар 
комплекса су зелене површине у оквиру регулације 
паркинга, поред постојећих објеката. Обавеза инве-
ститора је да обезбеди све дрвореде у зонама које су 
дефинисане графичким прилогом "План намене 
површина". 

Биланс површина: око 1700 m2 (у биланс нису 
узете површине у регулацији паркинга, дрвореди, 
зел. површине уз пословне и инфраструктурне 
објекте). 

ЦЕЛИНА 6: САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

Целину чине све интерне приступне саобра-
ћајнице комплекса "Аман", са паркинг простором уз 
њих и са централним паркинг простором до улице 
Јанка Веселиновића.  

Доминантна намена: колске и пешачке повр-
шине, паркинг простор. 

Компатибилна намена: инфраструктурне мреже 
и објекти, дрвореди, зелене површине и сл. У оквиру 
планираног паркинг простора је могуће обезбедити и 
део паркирања за планирани објекат III фазе. 

Посебни услови: Постојећи паркинг се у свом 
пуном габариту може задржати све до приступања 
реализацији објеката IV фазе када се мора извршити 
његова реконструкција у складу са решењем које је 
дефинисано графичким прилогом. 
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II 1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

II 1.3.1. Cаобраћај  

Постојећи плато за паркирање путничких возила 
по овом плану своди се на површину за паркирање 
на којој је планирано 76 места за нормално парки-
рање путничких возила димензија 2.50x5.00 метара. 
За приступ овим паркинг местима планиране су 
четири саобраћајнице ширине 5.50 м, као и сабирна 
интерна саобраћајница ширине 5.00 м. Све ове 
саобраћајнице планиране су са једностраним попре-
чним нагибом, како је приказано графичким прилогом 
„Попречни профили“. 

За потребе паркирања стамбених објеката, оба-
веза је да се у оквиру сваке појединачне парцеле 
обезбеди једно паркинг место по стамбеној јединици.  

Испред постојећег трговинског објекта задржана 
је саобраћајница ширине 6.00 м са двостраним 
нагибом ка осовини, преко које је обезбеђен приступ 
горе поменутом паркингу, као и паркингу испред 
објекта који је планиран за нормално паркирање 37 
путничких возила димензија 2.50x5.00 метара по 
паркинг месту.  

Околне саобраћајнице су задржане у потпуности. 
До Улице Јанка Веселиновића планирана је велика 
зелена површина са системом пешачких стаза 
ширине 2.00 м, како је приказано графичким прило-
гом „План нивелације и регулације“.  

Површинско одвођење површинске воде планирано 
је уз помоћ каналета, како је приказано графичким 
прилозима. Планирани попречни нагиби коловоза 
неизграђених и новопланираних саобраћајница као и 
пешачких стаза износе максимално 2%. 

Постојеће и новопројектоване саобраћајнице су 
приказане на графичком прилогу “План нивелације и 
регулације“, а дефинисане су координатама темених 
и осовинских тачака са елемантима кривина. Ниве-
лациони положај је дефинисан котама нивелете. 
Саобраћајнице градити од класичних материјала за 
предвиђено саобраћајно оптерећење у свему у 
складу са важећим прописима. Основни садржај 
коловозне конструкције је тампон-слој шљунка или 
туцаника, масивни слој асфалта и слој хабајућег 
асфалта.  

За израду пешачких стаза користити материјале, 
као што су застор од асфалт бетона, бетонске 
растер-плоче или камене плоче, који омогућавају 
лако одржавање. Приликом пројектовања и изградње 
саобраћајних, пешачких и бициклистичких површина, 
применити Правилник о условима за планирање и 
пројектовање објеката у вези са несметаним крета-
њем деце, старих, хендикепираних и инвалидних 
лица (“Сл.гласник РС“, бр.18/97). 

II 1.3.2. Водовод и канализација 

II.1.3.2.1. Водовод 

Снабдевање санитарном и противпожарном во-
дом у обухвату предметног комплекса, обавља се са 
градске водоводне мреже. У улицама које окружују 
комплекс Аман, су изведене градске инсталације 
водовода и то: 

- у Улици Јанка Веселиновића у зони зелене 
површине, наспрам комплекса – ПВЦ цев, профила 
Ø100 mm, као и цев ПЕ Ø300 mm;  

- у Улици Кајмакчаланској, у зони тротоара, 
азбест цементна цев, профила Ø100 mm. 

За потребе снабдевања санитарном и противпо-
жарном водом комплекса, изграђена је интерна водо-
водна мрежа пречника Ø100 mm, која се прикључује 
на постојећу уличну водоводну мрежу преко водо-
мерног шахта (у коме су уграђена два водомера – 
пречника Ø80 mm за хидрантску, и пречника 3/4" за 
санитарне потребе) у Кајмакчаланској улици.  

Планирано стање  

Водовод 

За потребе санитарном водом будућег објекта 
(спратности макс П+12+Пс, мин П+5+Пс- фаза II) 
планира се водоводна инсталација профила Ø100 
mm и дужине 34.30 m, која ће се прикључити на 
постојећу водоводну мрежу унутар парцеле. На крају 
крака водоводне инсталације планирати противпо-
жарни хидрант ППХ1. Дозвољава се коришћење 
постојећих прикључака уколико исти задовољавају 
потребе свих корисника. 

Даљом фазом израде планске и пројектне доку-
ментације, хидрауличким прорачуном доказати да 
постојећи прикључак водовода као и постојећа инте-
рна водоводна мрежа задовољава потребе како 
постојећих тако и будућих објеката на комплексу. 
Постојећи прикључак је потребно заменити уколики 
исти не задовољава планиране потребе свих кори-
сника на комплексу. Прикључак и планирану санита-
рну мрежу, потребно је димензионисати према 
потребама нових и постојећих објеката, а на основу 
хидрауличког прорачуна. 

Пројектовање и изградњу водоводне мреже у 
обухвату ПДР „Део блока 21“ (комплекс Аман) у 
Шапцу, извести у складу са Техничким условима ЈКП 
„Водовод-Шабац“ бр. 2708/СР-93/17 од 09.05.2017. 
године, који су саставни део документације овог 
плана. 

II.1.3.2.2. Канализација 

Постојеће стање:  

У улицама које окружују комплекс, изведена је 
градска канализациона мрежа општег система и то: 

- у Улици Јанка Веселиновића коловозном 
површином, колектор профила ø1800mm/ø1200mm; 
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- у Улици Кајмакчаланској, осовином коловозне 
површине, бетонски колектор профила ø1200mm, 

- улици Светозара Милетића, коловозном повр-
шином, бетонски колектор профила Ø500mm. 

Сакупљање и евакуација санитарно-фекалних и 
атмосферских отпадних вода унутар комплекса, оба-
вља се по сепаратном систему, тако да се посебном 
фекалном канализационом мрежом евакуишу сани-
тарно-фекалне отпадне воде постојећег објекта, а 
атмосферске воде се евакуишу мрежом сливника и 
сливничких веза, и затворених цевних канала у по-
стојећу уличну канализацију општег система.  

За предметни комплекс изведена су два при-
кључка канализације (један профила Ø300 mm који је 
завршен у ревизионом шахту са уграђеном канали-
зационом ревизијом а други профила Ø250 mm који 
је повезан преко сливника), на постојећи канали-
зациони колектор Ø1200mm у улици Кајмакчаланска. 

Планирано стање: 

Како не постоје могућност прикључења санита-
рно-отпадних вода планираних објеката на постојећу 
интерну фекалну канализацију (због мале дубине 
укопавања), а и како се планира изградња стамбених 
објеката на комплексу, планира се нова фекална 
канализација мин профила Ø250 mm и дужине 133.0 
m, за потребе евакуације санитарно-отпадних вода 
будућих објеката. Планирана фекална канализација, 
која гравитационо евакуише санитарне отпадне воде 
стамбених и новог пословног објекта се прикључује 
на постојећи шахт Ф0 градске канализације општег 
система, у улици Кајмакчаланска.  

Други крак фекалне канализације мин профила 
Ø250 mm и дужине 32.20 m, планира да врши ева-
куацију отпадних вода за стамбено-пословни објекат 
(спратности макс П+12+Пс, мин П+5+Пс- фаза II), i 
прикључује се на постојећу канализацију, ОБ 300 
преко планираног ревизионог шахта Ф6 у улици 
Светозара Милетића, која се даље прикључује на 
улицу у Јанка Веселиновића. Оставља се могућност 
прикључења отпадних вода планираног пословног 
објекта.  

Пре приступања реализацији Плана детаљне 
регуалције „Део блока 21“ (комплекс Аман), нео-
пходно је изместити канализациони колектор Ø500 
mm односно деоницу канализационог колектора К1-
К0, који пролази кроз комплекс „Аман“ са изливом у 
канализациони колектор у улици Јанка Веселиновића. 
Планира се нова деоница канализационе мреже (К1-
К1а-К2) Ø500 mm укупне дужине 47.90 m, са 
прикључењем на постојећи канализациони шахт К2 у 
улици Јанка Веселиновића. 

Димензионисање канализационе мреже компле-
кса обавити кроз пројектну документацију, а на 
основу хидрауличког прорачуна, с тим што пречник 
цеви не може бити мањи од Ø250 mm. Такође, 
даљом фазом разраде пројектне документације, 

потребно је хидрауличким прорачуном исказати по-
требан пречник реконструисане деонице канализа-
ционе мреже у улици Светозара Милетића.  

Атмосферске отпадне воде са коловозних повр-
шина, паркинга и кровова, се евакуишу нивелацијом 
саобраћајних површина ка отвореним каналима – 
риголама, и упуштају у постојећу интерну атмосфе-
рcку канализацију комплекса. Део постојеће мреже 
атмосферске канализације се укида (која пролази 
кроз планиране објекте и зелене површине), и 
планира нова. Могуће је поставити нове сливнике, на 
најнижим тачкама нивелисане коловозне површине, 
и прикључити на постојећу атмосферску канализа-
цију унутар комплекса. Положај нових сливника биће 
дефинисано пројектном документацијом. 

Пројектовање и изградњу канализационе мреже у 
обухвату ПДР „Део блока 21“ (комплекс Аман) у 
Шапцу, извести у складу са Техничким условима ЈКП 
„Водовод-Шабац“ бр. 2708/СР-93/17 од 09.05.2017. 
године, који су саставни део документације овог 
плана. 

II 1.3.3. Електроенергетика 

Постојеће стање:  

У обухвату ПДР-a изграђена је трафо-станица 
20/0.4 kV 1x630 kVA „Кајмакчаланска“, из које се 
ел.енергијом снабдева постојећи комплекс тржног 
центра. На страни напона 20kV, напајање трафо-
станице је из ТС 20/0.4kV 2x630kVA „H2“ – подзе-
мним ел.енергетским кабловским водом 20kV: из 
улице Краља Драгутина, у зони левог тротоара 
Улице Светозара Милетића, у зони тротоара Ул. 
Јанка Веселиновића, до предметног комплекса, у 
коридору са постојећим подземним високонапонским 
каблом 10kV, до улице Кајмакчаланске, где се Ек 20 
kV води у зони тротоара (уз границу обухвата ПДРа) 
до ТС „Кајмакчаланска“. Прикључци објеката су 
подземним нисконапонским кабловима, спољње 
осветљење комплекса и јавна расвета у наведеним 
улицама такође се ел.енергијом напајају подземним 
ел.ен. кабловима. 

Положај електроенрегетских објеката предста-
вљен је на графичком прилогу План електро мреже, 
телекомуникационе мреже, гасовода и вреловода (Р 
1:500). За део расплета подземних високонапонских 
каблова 35kV, 10kV и 0.4kV из трафо-станице 
35/10kV „Шабац IV“ и за подземни високонапонски 
кабл 10kV у улицама Јанка Веселиновића и 
Кајмакчаланској, трасе нису евидентиране код РГЗ 
Службе за катастар Шабац и на графичком прилогу 
су нанете орјентационо (и врло орјентационо), на 
основу података о изведеном стању који су приба-
вљени од електродистрибутивног предузећа. 

Генерално, капацитети електроенергетске мреже 
су попуњени у оптималном обиму. Постоје могу-
ћности за прикључак мањег броја нових потрошача 
али не и за укупну градњу која се планира ПГР-ом. 
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Планирано стање: 

Решење за доградњу електроенергетске мреже у 
обухвату плана урађено је у складу са планираном 
наменом простора и у складу са Условима Електро-
дистрибуције Шабац (бр.8.Л.1.0.0.-112253/1 од 
03.05.2017.год.) који су приложени у документа-
ционом делу елабората. Ради стварања могућности 
за квалитетно напајање ел.енергијом и за изградњу 
планирану ПДРом, неопходно је реализовати 
следеће активности: 

- Доградити трафо-станицу 20/0.4kV „Кајмакча-
ланска“, 1x630kVA, на начин да се дозида просторија 
за смештај другог енергетског трансформатора 
20/0.4kV 400 (630)kVA и да се пратећа опрема 
(високонапонски и нисконапонски блокови: додатна 
трафо-ћелија, прекидачи НН, доградња сабирница 
ниског напона, додатно спојно поље) прилагоде новој 
снази и броју трансформатора. Зона доградње је 
дефинисанана координатама детаљних тачака у 
државном координатном систему, на графичком 
прилогу: План електро мреже, телекомуникационе 
мреже и гасовода (Р 1:500). Вертикални габарити, 
кота пода и кров да буду као на постојећој ТС, 
доградити заштитно уземљење (Fe-Zn трака, укопана 
на дубини од 0.8-1m на 0.8m око дограђене 
просторије) у јединствен систем, са ефикасношћу у 
складу са важећим прописима. Доградњи трафо-
станице мора претходити обележавање на терену 
траса постојећих подземних комуналних инфрастру-
ктура и прикључака у зони доградње. Ископ темеља, 
јаме за прихват уља и рова за уземљивачку траку, 
мора бити ручни и опрезан, у присуству овлашћених 
лица из јавних комуналних предузећа и предузећа 
која поседују и одржавају комуналне инфраструктуре 
и прикључке. Ово због тога што нису познати подаци 
о укупним подземним инсталацијама, посебно кад се 
ради о прикључку на дистрибутивну гасоводну 
мрежу, о водоводној и хидрантској мрежи. У случају 
да се било која подземна инсталација нађе у зони 
доградње објекта и у појасу ширине 2.0m око до-
грађене просторије, неопхоно је њено измештање 
(или заштита), на начин који ће на лицу места дефи-
нисати овлашћено лице из одговарајућег комуналног 
предузећа. Из зоне изградње изместити постојећи 
канделаберски стуб спољњег осветљења и припа-
дајући напојни кабл и уземљење; 

- Изградити зидану или монтажно-бетонску 
трафо-станицу 20/0.4kV, 2x1000kVA „Светозара 
Милетића – Аман блок 21“ у обухвату плана детаљне 
регулације у изради „Бенске баре – исток“. Поме-
нутим ПДР-ом ће се утврдити позиција ТС, услови за 
изградњу и положај коридора подземних ел.ен. 
каблова 20kV и 0.4kV. Напајање ТС на страни ви-
соког напона реализовати са постојећег подземног 
високонапонског кабла 20kV у улици Светозара 
Милетића, или са постојеће, наменске, резерве у 
каблу, на предметној парцели. Због неизвесне дина-
мике израде ПДРа „Бенске Баре- исток“ могуће је да 

ће се, пре реализације истог, јавити потреба за 
прикључком на дистрибутивну ел.мрежу објеката који 
су планирани ПДРом „Део блока 21“ (комплекс 
АМАН) у Шапцу. У том смислу, на делу кат.парцеле 
бр.6484/1 К.О.Шабац, резервисана је површина за, 
евентуалну, изградњу трафо-станице 20/0.4kV у обу-
хвату предметног плана. Површина је дефинисана 
координатама детаљних тачака у државном коорди-
натном систему. До изградње ТС, површину је 
могуће користити за паркинг и тротоар. Пре градње 
ТС на резерисаној површини, прибавити техничке 
услове за градњу и за прикључак од електроди-
стрибутивног предузећа. Објекат трафо-станице је 
приземни, типски, зидани или монтажно бетонски, за 
максимални капацитет 1x1000kV. Кота пода објекта 
ТС треба да буде минимално 0.4m изнад коте сао-
браћајнице. Прописно уземљеном бетонском оградом, 
заштитити објекат ТС од паркинга. Заштиту од 
напона додира и напона корака реализовати ТН 
системом заштите, са темељним уземљивачем и ме-
рама изједначавања потенцијала. Око објекта ТС, на 
растојању до 0.8m, пре изградње бетонских стаза, 
урадити заштитно уземљење поцинкованом Fe-Zn 
траком која се укопава на дубини од 0.8-1.0m. 
Елементе уземљивача дефинисати Пројектом за 
добијање грађевинске дозволе, а такође и радно узе-
мљење трафо-станице. Радни уземљивач се поставља 
у простор паркинга, ван коридора опредељених за 
изградњу подземних комуналних инсталација. Слу-
жбеност прилаза и остала имовинско-правна питања 
решити у складу са Законом; 

- Постојећи високонапонски кабловски вод 10kV, 
на углу улица Кајмакчаланске и Јанка Веселиновића 
делом прелази преко кат.парцеле бр. 6484/1 К.О. 
Шабац, преко осталог грађевинског земљишта. Пре-
тходном урбанистичко-техничком документацијом 
планирано је измештање деонице кабла 10kV у про-
стор регулације улица, у заједнички ров са подземним 
високонапонским каблом 20kV. Не постоји информа-
ција, нити потврда да је измештање реали-зовано. У 
том смислу, извршити измештање на трасу која је 
дефинисана координатама темених тачака осе рова 
на графичком прилогу: План електро мреже, телеко-
муникационе мреже, гасовода и вреловода (Р 1:500);  

- Пре изградње стамбено-пословног објекта у 
зони II, у присуству овлашћеног лица и екипе еле-
ктродистрибутивног предузећа, а такође и лица из 
РГЗ Службе за катастар одредити положај коридора 
каблова: 35kV, 10kV и 0.4kV и сигналних из трафо-
станице 35/10kV „Шабац IV“ а преко кат.парцеле 
бр.648475, то јест, преко обухвата ПДРа. Темељи 
објекта се не могу наћи у зони од 1.5m од најближег 
високонапонског кабла. О евентуалним измешта-
њима одлучиће, на лицу места, овлашћено лице из 
електродистрибутивног предузећа. За подземне 
каблове 35kV, због старости и степена аморти-
зованости веома су ограничене могућности да се 
деоница кабла измести; 
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- Пре изградње свих објеката у зонама III, IVa и 
IVb извршити декативирање и демонтирање подзе-
мних електро-енергетских каблова спољњег осве-
тљења, као и канделабеских стубова са светиљкама 
спољњег осветљења и уземљивачке траке; 

- Изградити расплет подземних нисконапонских 
каблова: из дограђене трафо-станицe 20/0.4kV 
2x630kVA „Кајмакчаланска“ и из планиране ТС 
20/0.4kV 2x1000kVA „Светозара Милетића – Аман 
блок 21“ (или ТС на резервисаној површиниу обу-
хвату ПДРа) до кабловских прикључних ормана на 
планираним објектима, по коридорима који су дефи-
нисани на поменутом графичком прилогу. Положај 
кабловских прикључних ормана на планираним 
објектима и трасе каблова од коридора до ормана 
нису дефинисани ПДРом, већ ће бити дефинисани 
накнадно, техничким условима електродистрибу-
тивног предузећа и Пројектима за добијање грађе-
винске дозволе. При томе треба водити рачуна о 
положајима постојећих и планираних комуналних 
инсталација и прикључака; 

- Прикључке нових потрошача, то јест, сваког 
новопланираног објекта, реализовати у складу са 
накнадним, појединачним техничким условима за 
прикључак електродистрибутивног предузећа којим 
ће бити дефинисан потребан број подземних ниско-
напонских каблова и варијанта резервног напајања. 
За процењене вредности максималне инсталисане 
ел.снаге од 2350kW (укупно за планирану изградњу у 
обухвату ПДРа), појединачни технички услови за 
прикључак морају бити у складу са Условима ЕДШ 
који су дефинисани за ПДР. У складу са истим, и са 
важећим прописима, пројектовати и извести еле-
ктронсталације у објектима. 

Подземни електроенергетски каблови постављају 
се на дно земљаног рова дубине, минимално, 0.8m, 
на слој ситнозрнасте земље или песка дебљине 
0.1m. Изнад каблова, обавезно се постављају пла-
стични штитници и траке за упозорење. Ископ рова 
мора бити ручни и опрезан. Ископу треба да пре-
тходи планирано нивелисање терена и обележавање 
на терену траса постојећих подземних инсталација 
од стране стручне службе РГЗ Службе за катастар – 
Шабац, и у присуству овлашћених лица из предузећа 
која поседују и одржавају комуналне инфраструктуре 
у обувхату плана. У зонама укрштања остварити 
минимално вертикално растојање од 0.3 m, осим од 
водовода и канализације где вертикално растојање 
мора бити минимално 0.4m. 

У зонама коловоза саобраћајница, каблови се 
провлаче кроз заштитне PE цеви (ø125-150 mm). Код 
тих радова неопходно је присуство овлашћеног лица 
из Дирекције за путеве града Шапца. Aсфалт бетон 
треба исећи тестером у потребној ширини и укло-
нити, ископати ров ручно и опрезно због присуства 
других подземних инсталација, направити санациони 
слој од песка дебљине 0.1m, поставити цеви тако да 
је горња ивица на дубини од минимално 1.0m испод 
горње коте асвалтног застора, засути цеви песком, а 

затим шљунком природне мешавине и набити до 
вредности од МС 50МN/m2. Завршни слој урадити од 
бетона МБ-20 дебљине 0.2m преко једноструко 
положене арматурне мреже ∅8mm и преко свега 
урадити слој асфалт бетона АБ-11 у слоју од 6cm. 
Пре радова, прибавити Сагласност на Пројекат за 
добијање грађ. дозволе од Дирекције за путеве, а 
којом приликом могу бити условљене и додатне 
заштитне мере. Поставити и резервне цеви чије 
слободне крајеве цеви заштитити од продора земље 
и влаге гуменим заптивкама. Ров засути шљунком, 
бетоном и асвалт бетоном до задате носивости 
саобраћајнице.  

У заједничком рову, растојање од нисконапонског 
кабла треба да износи минимално 0.07 m, а од кабла 
35, 20 i 10kV - 0.2 m, осим ако се каблови провлаче 
кроз заштитне цеви. Код изградње подземних ел.ене-
ргетских кабловских водова у заједничком рову са 
постојећим подземним ел.енергетским каблом 20kV 
потребан је додатни опрез и те радове могу извести 
само стручне екипе електродистрибутивног преду-
зећа. Препоручује се довођење високонапонских 
каблова у безнапонско стање док трају радови на 
ископу и на изградњи. Пре затрпавања свих ровова, 
трасе и дубине каблова и цеви уснимити код РГЗ 
Службе за катастар Шабац. 

Планом детаљне регулације дато је решење нове 
јавне расвете у Улици Светозара Милетића и пре-
длог спољњег осветљења на комплексу. У простору 
регулација улица канделаберски стубови су метални, 
прописно уземљени, висине 8.0m а исти такви се 
препоручују и за спољње осветљење комплекса. Тип 
светиљки, врста и снага светлосних извора опреде-
лиће се Пројектом за добијање грађевинске дозволе 
тако да се оствари ниво осветљености коловоза са 
параметрима у класи Б1 (А2). Препоручују се свети-
љке са LED сијалицама, или са другим извором 
светла који има исту или већу вредност коефицијента 
фотометријске и енергетске искористљивости. Такође 
се планира изградња декоративне расвете уз пеша-
чке стазе и на зеленим површинама, светиљкама на 
прописно уземљеним, металним канделаберским 
стубовима висине 4.0-4.5m, са LED изворима светла. 

Напајање расвете планирано је подземним еле-
ктроенергетским кабловским водовима са поља јавне 
расвете у набројаним трафо-станицама - до стубова 
јавне расвете и спољњег осветљења. Тип и пресек 
напојног кабла јавне расвете и спољњег осветљења 
биће опредељени Пројектом за добијање грађевинске 
дозволе, у складу са дозвољеним вредностима падова 
напона и дозвољеним струјним оптеретљивостима 
каблова. За спољно осветљење, осим положаја 
стубова могуће је кориговати и коридоре за поздемне 
каблове спољњег осветљења при чему треба водити 
рачуна о положају постојећих подземних инсталација 
и коридорима резервисаним за изградњу планираних 
комуналних инфраструкутра.  

Осим наведених, код пројектовања и изградње 
електроенергегских објеката и других објеката, 
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неопходно је испоштовати поменуте Услове за 
прикључење на електроенрегетску мрежу Електро-
дистрибуције Шабац (бр.8.Л.1.0.0.-233351/2 од 
03.10.2016.год.) и Заштитне мере (бр.8.Л.1.0.0.-
112253/2 од 30.05.2017.год.) који су приложени у 
документационом делу. 

У графичком прилогу, на Плану електро мреже, 
телекомуникационе мреже, гасовода и вреловодда 
(Р 1:500) дате су позиције постојећих и планираних 
електроенергетских објеката. Позиције планираних 
објеката су дефинисане координатама у државном 
координатном систему: темених тачака за кабловске 
ровове, осовина стубова јавне расвете, детаљним 
тачкама за зону изградње зидане трафо-станице и 
резервисане површине за ТС. Спољње осветљење 
дато је као предлог. 

II 1.3.4. Телекомуникације и КДС 

Постојеће стање:  

Oбухват плана је на реону кабловског подручја 
N⁰9 АТЦ „Шабац“. Главни примарни подземни теле-
комуникациони кабловски вод у обухват плана до-
лази из улица Кнеза Лазара и Краља Драгутина, а уз 
границу обухвата ПДРа (уз Ул. С. Милетића), преко 
кат.парцеле бр.6484/2 К.О.Шабац (комплекс „НАМА“) 
изграђена је Тк кабловска канализација са четири 
окна (О60 б, ц, д, е). 

Из окна Тк канализације О60д изведен је по-
дземни телекомуникациони кабловски прикључак 
постојећег објекта тржног центра, са капацитетом од 
30 бројева у фиксној телефонији. 

У графичком делу елабората, на Плану електро 
мреже, телекомуникационе мреже, гасовода и вре-
ловода (Р 1:500), дат је положај постојећих телеко-
муникационих објеката (Тк подземних каблова и 
извода) са назнаком капацитета извода. Положај 
подземног телекомуникационог кабла капацитета 30 
парица, преко зоне II, није евидентиран код РГЗ 
Службе за катастар Шабац и на графичком прилогу 
је нанет орјентационо, на основу података о изве-
деном стању који су прибављени од телекомуника-
ционог предузећа. 

Кабловски дистрибутивни систем („SBB“) је изве-
ден ваздушним проводницима, по стубовима ниско-
напонске мреже и канделаберским стубовима јавне 
расвете у простору регулације улица Кајмакчаланске 
и Јанка Веселиновића. ТЕЛЕКОМ дистрибуира си-
гнал кабловске телевизије по интернет протоколу. 
Примарна мрежа је подземна, а прикључци објеката 
су ваздушни или подземним кабловима. 

Генерално, приступна мрежа на реону кабловског 
подручја N⁰9 АТЦ „Шабац“ је задовољавајућег 
квалитета али не постоје могућности за прикључак 
свих планираних објеката без реконструкције при-
марног вода из главне централе. 

Планирано стање: 

У обухвату ПДР-а планира се реконструкција и 
доградња кабловског подручја N⁰9 АТЦ „Шабац“. 
Планира се изградња новог главног Тк кабла из АТЦ 
Шабац кроз постојећу Тк кабловску канализацију до 
обухвата ПДРа и преко обухвата. Положај планира-
них Тк каблова у простору регулација улица одређен 
је положајем постојећих телекомуникационих ка-
блова и кабловске канализације (у заједничком рову), а 
такође и новоопредељеним коридорима који су 
дефинисани координатама темених тачака у оси 
рова на графичком прилогу: План електро мреже, 
телекомуникационе мреже, гасовода и вреловода Р 
(1:500). Посебно су, у складу са техничим условима 
Предузећа за телекомуникације ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА 
а.д.Београд, ИЈ „Шабац“ (бр.7010-161832/1 од 
02.06.2017. год, приложени у документационом делу 
елабората) дефинисани положаји монтажних кабло-
вских окана и провода испод коловоза са PVC 
цевима ø110mm. Положај прикључака објеката и 
извода није дефинисан ПДРом и биће дефинисан 
накнадним, појединачним техничким условима за 
прикључак телекомуникационог предузећа и Проје-
ктом за добијање грађевинске дозволе. При томе се 
мора водити рачуна о положајима свих подземних 
комуналних инфраструктура и радовима на ископу 
мора претходити обележавање на терену истих, од 
стране РГЗ Службе за катастар Шабац и у присуству 
овлашћених лица из јавних комуналних предузећа 
која поседују и одржавају инсталације. 
Изградњи стамбено-пословног објекта у зони II 

мора претходити измештање деонице постојећег 
телекомуникационог кабла, обавезно од стране стру-
чних екипа предузећа за телекомуникације и у прису-
стуву овлашћеног лица из поменутого предузећа. 
У графичком прилогу елабората, на Плану 

електро мреже, телекомуникационе мреже, гасовода 
и вреловода (Р 1:500), дат је положај постојећих 
телекомуникационих објеката и планираних кори-
дора за изградњу подземних телекомуникационих 
каблова.  
Услови за изградњу подземних Тк каблова иде-

нтични су условима за изградњу подземних ел. 
енергетских каблова, а који су утврђени у поглављу – 
Електроенергетика, планирано стање.  
Кабловски дистрибутивни систем изградити као 

подземни. Проводнике КДС-а полагати у ров са 
телекомуникационим кабловима и градити под истим 
условима као Тк каблове. За провлачење проводника 
КДС-а кроз цев Тк кабловске канализације обезбе-
дити сагласност ТЕЛЕКОМ-а. 

II 1.3.5. Гасоводна мрежа 

Постојеће стање:  

У простору регулације Улице Јанка Весели-
новића, у зони тротоара уз комплекс „АМАН“ и у 
простору регулације Кајмакчаланске улице, у зони 
супротног тротоара, изграђена је дистрибутивна 
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гасоводна мрежа (ДГМ) до 4bar - полиетиленским 
цевима ø125mm. У графичком прилогу елабората, на 
Плану електро-мреже, телекомуникационе мреже, 
гасовода и вреловода (Р 1:500), дат је положај ди-
стрибутивне гасоводне мреже. 

Није познат положај постојећег прикључка на 
дистрибутивну гасоводну мрежу објекта тржног це-
нтра, нити је исти евидентиран на геодетској подлози 
и на поменутом графичком прилогу. Назначен је по-
ложај прикључног гасоводног окна, уз објекат котла-
рнице у зони изградње инфраструктурних објеката.  

Постојећи капацитет гасоводне мреже у обухвату 
ПДРа (и уз обухват) задовољава и обзиром на пла-
нирану намену. 

Планирано стање: 

Планира се изградња дистрибутивне гасоводне 
мреже у обухвату ПДР-а и прикључака објеката 
(осим у зони II), у складу са условима ЈКП „Топлана 
Шабац“, Одељења гасификације (бр.01-421/17 од 
04.05.2017) и Одељења топлификације (бр.01-421-
1/17 од 10.05.2017), а који су приложени у документа-
ционом делу. 

Услови за изградњу дистрибутивне гасоводне 
мреже идентични су условима за изградњу подзе-
мних ел.енергетских каблова, а који су дефинисани у 
поглављу Електроенергетика, планирано стање. 
Положај мреже је дефинисан координатама темених 
тачака рова у државном координатном ситему, на 
графичком прилогу: План електро-мреже, телекому-
никационе мреже, гасовода и вреловода (Р 1:500). 
Поменуто јавно комунално предузеће дефинисаће 
појединачне техничке услове за прикључак објеката 
и трасе прикључака, у складу са Законом о енерге-
тици („Сл. гласник РС“,бр.45/2014), Законом о цевово-
дном транспорту гасовитих и течних угљово-доника и 
дистрибуцију гасовитих угљоводоника („Сл. гласник 
РС“,бр.104/2009), Правилником о условима за не-
сметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводима до 16bar („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015), 
Уредбом о условима за испоруку природног гаса 
(„Сл.гласник РС“,бр.847/2006, 3/2010, 48/2010) и 
Законом о планирању и изградњи. 

Обзиром да је објекат у зони II планиран на 
прикључак на даљински систем грејања са градске 
топлане „Бенске баре“, а да исти није изграђен у обу-
хвату ПДР-а, условима ЈКП „Топлана Шабац“ оста-
вљена је могућност прикључка и тог објекта на 
градску дистрибутивну гасоводну мрежу , али само ако 
се у том смислу изврши измена документа ЈКП 
„Топлана Шабац“: „Зоне топлификације и гасифика-
ције града Шапца“ а који је потврдило Градско веће 
града Шапца и Скупштина града Шапца. 

II 1.3.6. Вреловодна мрежа 

Постојеће стање:  

У обухвату ПДР-а нема изграђеног система 
даљинског грејања са градске топлане. Вреловодни 

прикључци из градске топлане „Бенске Баре“ изгра-
ђени су до објеката колективног становања у Улици 
краља Драгутина. 

Планирано стање: 

У складу са условима ЈКП „Топлана Шабац“, Оде-
љења топлификације (бр.01-421-1/17 од 10.05.2017. 
који су приложени у документационом делу елабо-
рата) планира се изградња вреловодног прикључка 
за стамбено-пословни објекат у зони II. Обзиром да 
је тај објекат једини планиран на прикључак на 
даљински систем грејања са градске топлане, а да 
иста није изграђена у обухвату ПДР-а, и да је прео-
стали део комплекса планиран за гасификацију, 
условима ЈКП „Топлана Шабац“ остављена је могу-
ћност прикључка и тог објекта на градску дистрибу-
тивну гасоводну мрежу, али само ако се у том смислу 
изврши измена документа ЈКП „Топлана Шабац“: 
„Зоне топлификације и гасификације града Шапца“ а 
који је потврдило Градско веће града Шапца и 
Скупштина града Шапца. 

Услови за изградњу вреловодног прикључка ста-
мебно-пословног објекта у зони II, утврдиће се 
накнадним техничким условима за прикључак ЈКП 
„Топлана-Шабац“. Ти услови ће бити дефинисани у 
складу са планираном изградњом и фазама реали-
зације на преосталом делу блока бр.21 (осим дела 
комплекса „АМАН“ који је у зони гасификације) и у 
складу са следећим општим условима: 

• Поштовати принцип „засебан објекат – засе-
бна топлотна подстаница“; 

• Температурни режим вреловода је 140/75⁰ C; 

• Максимални притисак је 16bar; 

• Користити предизоловане металне цеви сме-
штене у облогу од полиетиленских цеви са изола-
цијом од полиуретанске пене. Профиле цеви и 
степен изолације дефинисаће ЈКП „Топлана Шабац“ 
техничким условима за прикључак; 

•  Вреловоди да буду подземни. Вреловоде кроз 
објекте реализовати у складу са важећим прописима; 

• У ров за вреловод, полажу се цеви за врелу у 
повратну воду. Ширина рова је: 2 х пречник спољње 
цеви + 45cm. Дубина рова је 0.8-1.0m, бочне ивице 
сећи под нагибом од 10%. Радовима на ископу треба 
да претходи обележавање на терену траса постоје-
ћих подземних инсталација од стране РГЗ Службе за 
катастар Шабац, у присуству овлашћених лица из ја-
вних комуналних предузећа која поседују и одржавају 
подземне инсталације дуж трасе. На дно рова се 
поставља слој песка дебљине 0.1m на који се поста-
вљају цеви. Трасу и дубину полагања цеви уснимити 
код поменуте Службе за катастар. По постављању 
цеви ров се засипа песком до висине од 0.1m изнад 
горње ивице цеви, а затим земљом са одговарајућим 
надвишењем због слегања или шљунком, бетоном и 
асвалт-бетоном у зони коловоза саобраћајница. Све 
површине довести у претходно стање; 
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• Одзрачивање и одмуљивање реализовати у 
шахтовима. Компензацију издужења цеви решавати 
„L“ и „Z“ компензаторима, и само где нема других 
могућности аксијалним компензаторима; 

• Друге подземне инсталације од вреловода 
поставити на минимално „светло“ растојање од 0.5m, 
а код укрштања 0.3m. 

• Топлотне подстанице (ТПС) сместити у по-
друме или сутрене објеката у засебне просторије 
чије ће минималне димензије дефинисати ЈКП „Топлана 
Шабац“ а морају поседовати: корисну висину од 
2.1m, независан улаз, са металним вратима са отво-
ром за вентилацију, природну и вештачку вентила-
цију, вештачко осветљење, прикључак на воду и 
канализацију, итд. 

• Вреловодну мрежу градити под урбанистичким 
условма који су идентични условима за изградњу 
подземних ел.енергетских каблова, а који су дефини-
сани у поглављу Електроенергетика, планирано 
стање. 

На графичком прилогу: План електро мреже, 
телекомуникационе мреже, гасовода и вреловода м 
(Р 1:500) опредељен је коридор за изградњу вре-
ловдне мреже у зони раскрсница улица Краља 
Драгутина и Светозара Милетића који може бити 
коригован накнадном урбанистичко-техничком доку-
ментацијом или појединачним Техничким условима 
ЈКП „Топлана Шабац“ и Пројектом за добијање гра-
ђевинске дозволе, уз уважавање положаја осталих 
подзмених инфраструктура и коридора планираних 
за будуће инсталације. 

I 1.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА, 
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ 
УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

За изградњу свих планираних објеката, мини-
мално је неопходан приступ на површину јавне 
намене који може бити остварен и преко интерних 
саобраћајних површина као и обезбеђени прикључци 
на инфраструктурне мреже и објекте (минимално: 
електоенергетика, водовод, канализација и грејање).  

II 1.5. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ, САДРЖАЈЕ И 

ОБЈЕКТЕ 

ПДР се дефинишу следеће површине јавне наме-
не (саобраћајне површине): 

• кат.п.бр. 6484/7, Улица Светозара Милетића, 

• део кат.п.бр. 6484/6 и део кат.п.бр. 6389, део 
регулације Улице С. Милетића, 

• кат.п.бр. 6484/8, пешачка површина, део регу-
лације Улице Јанка Веселиновића, 

• део кат.п.бр. 14412, део регулације Улице 
Јанка Веселиновића, 

• део кат.п.бр. 6486, део Кајмакчаланске улице. 

Део кат.п.бр. 6484/1 који је опредељен за зелену 
површину је планиран као површина у јавној 
употреби која је у радно време тржног центра до-
ступна свима а ван радног времена - минимално 
становницима стамбених објеката који су у обухвату 
плана. 

Део кат.п.бр. 6484/1 који је опредељен за резе-
рвну трафо станицу се не одваја овим планом јер 
изградња тог објекта није условљена. Уколико инве-
ститор одлучи да исту изгради, планом парцелације 
може одвојити посебну парцелу за изградњу трафо 
станице. 

II 1.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И 
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЗАШТИТЕ 
ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

II 1.6.1. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту приро-
дног и културног наслеђа 

У складу са условима који су прибављени при-
ликом израде Просторног плана града Шапца (“Сл. 
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева”, бр. 7/12), на подручју обухвата ПДР, нема 
природних добара. 

Према условима бр. 409/1 од 12.09.2016, Завода 
за заштиту споменика културе "Ваљево", у близини 
назначене локације се налазе два археолошка 
налазишта. Како се оба налазе у урбаној зони, није 
ногуће одредити њихове тачне границе. То су: 

- Локалитет бр. 0.11, Бајир у Улици Јанка Весе-
линовића. Некропола из средњег века се простире 
на површини од око 3 ха. Приликом извођења 
земљаних радова често се налазе остаци скелета. 
То је најстарија некропола српског и турског живља 
из периода 15-19. века. 

- Локалитет бр. 0.12 Беглук Баре. Насеље из 
гвозденог доба на површини од око 3 ха.Чести су 
површински налази керамике и вероватно се ради о 
насељу из развијеног металног доба. 

У складу са условима, инвеститор је дужан да 
обезбеди надзор над извођењем земљаних радова 
надлежне службе заштите. У случају трајног уништа-
вања или нарушавања археолошког локалитета због 
инвестиционих радова, спроводи се заштитно иско-
павање о трошку инвеститора. 

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

Уколико би се током радова наишло на архео-
лошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, 
без одлагања, прекине радове и обавести надлежни 
Завод за заштиту споменика културе да предузме 
мере да се налаз не уништи или оштети.  
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Инвеститор је дужан да поступи у складу са свим 
условима које је дефинисао надлежни завод као и да 
им пријави почетак извођења радова. 

II 1.6.2. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту животне 
средине 

Израда Стратешке процене утицаја планског 
документа на животну средину није потребна, у 
складу са Одлуком да се не израђује стратешка 
процена утицаја на животну средину за ПДР "Део 
блока 21" (комплекс Аман) у Шапцу ("Сл лист Града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" 
број 16/16), ценећи да се планом примарно утврђују 
услови за проширење комерцијалног комплекса. 

У складу са Мишљењем Одељења за инспекци-
јске и комунално-стамбене послове градске управе 
града Шапца, бр. 501-4-23/2016-08 од 07.06.2016, 
уколико се у будућности буду реализовали пројекти 
предвиђени Уредбом о утврђивању Листе пројеката 
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на жи-
вотну средину ("Сл. гласник РС", бр. 84/05), за исте је 
неопходно поднети захтев за одлучивање о потреби 
процене утицаја на животну средину, односно захтев 
за давање сагласности на студију о процени утицаја 
на животну средину. Остали пројекти који се буду 
реализовали, а нису предвиђени поменутом Уре-
дбом, не смеју вршити никакве штетне утицаје на 
животну средину. 

У oквиру зоне пословања се мoгу oдвиjaти дeлa-
тнoсти кoje су у складу са доминантним и компати-
билним наменама које су дефинисане овим планом. 
Сваки инвеститор је у обавези да пре издавања 
локацијских услова поднесе захтев за давање ми-
шљења о потреби подношења захтева за одлучивање 
о потреби процене утицаја на животну средину. 

Правилима уређења и правилима грађења овог 
плана утврђиване су мере за максималну заштиту 
локација становања у односу на негативне утицаје 
суседних локација и стварању повољних микролока-
цијских услова (оријентација и волумен објеката, фо-
рмирање јединствене зелене тампон површине и сл.). 

II 1.6.3. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд 
пoжaрa 

Техничким условима МУП, Сектор за ванредне 
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, 
бр. 217-5956/17-1 од 25.05.2017. дефинисано је 
следеће: 

- Пре издавања локацијских услова неопходно 
је од надлежног органа прибавити посебне услове у 
погледу мера заштите од пожара и експлозија за 
безбедно постављање објеката са запаљивим и 
горивим течностима и запаљивим гасовима у складу 
са одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим 
течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", 
бр. 54/15) и одредбама чл. 16, став 1 Уредбе о 
локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 35/15 и 
114/15). 

- У поступку прибављања Локацијских услова, 
потребно је од надлежног органа за заштиту од 
пожара прибавити посебне услове у погледу мера 
заштите од пожара и експлозија сходно чл. 16, став 2 
Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", 
бр. 35/15 и 114/15) узимајући у обзир да због спе-
цифичности објекта, ПДР не може садржати све 
неопходне могућности, ограничења и услове за 
изградњу објеката, односно све услове за заштиту од 
пожара и експлозија. 

- У погледу испуњености основних захтева 
заштите од пожара, приликом пројектовања и изгра-
дње објеката и то на начин утврђен посебним 
прописима и стандардима којима је уређена област 
заштите од пожара и експлозија и проценом ризика 
од пожара којим су исказане мере заштите од 
пожара за конструкцију, материјале, инсталације и 
опремање заштитним системима и уређајима, 
објекти морају бити изведени у складу са Законом о 
зашитити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 
20/15). 

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

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

- Реализацију пословног и јавног дела објекта 
извшити у складу са одредбама SRPS TP 21. 

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

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

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

- Прдржавати се одредби Правилника о техни-
чким нормативима за заштиту складишта од пожара 
и експлозија ("Сл. лист СФРЈ", бр. 24/87). 

- Придржавати се Правилника о техничким но-
рмативима за заштиту нисконапонским мрежа и 
припадајућих трансформаторских станица ("Сл. лист 
СФРЈ", бр. 13/78 и 37/95). 
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- Придржавати се Правилника о техничким но-
рмативима за електричне инсталације ниског напона 
("Сл. лист СФРЈ", бр. 53 и 54/88 и 28/95). 

- Придржавати се Правилника о техничким 
норма-тивима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења ("Сл. лист СФРЈ", бр. 11/96). 

- Реализацију објекта извршити у складу са 
одредбама Правилника о техничким нормативима за 
стабилне инсталације за дојаву пожара ("Сл. лист 
СРЈ", бр. 87/93). 

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

- Реализацију објеката извршити у складу са 
одредбама Правилника о техничким мерама за погон 
и одржавање електроеенргетских постројења и 
водова ("Сл. лист СФРЈ", бр. 41/93). 

- Придржавати се одредби Правилника о техни-
чким нормативима за уземљење електроенергетских 
постројења називног напона изнад 1000V ("Сл. лист 
СРЈ", бр. 61/95). 

- Придржавати се одредби Правилника о техни-
чким нормативима за уземљење електроенергетских 
постројења називног напона изнад 1000V ("Сл. лист 
СФРЈ", бр. 4/74, 13/78 и "Сл. лист СРЈ", бр. 61/95). 

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

II 1.6.4. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд eлe-
мeнтaрних нeпoгoдa 

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. Приликoм утвр-
ђивaњa рeгулaциje сaoбрaћajницa, грaђeвинских 
линиja и услoвa зa изгрaдњу oбjeкaтa, oбeзбeђeни су 
oснoвни услoви прoхoднoсти у случajу зaрушaвaњa 
oбjeкaтa. 
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 зеленог фонда са високим 
растињем и подстицај на пoдизaњу нoвих. 
Превентивне мере заштите од леда, снега и 

других атмосферилија подразумевају: уређење и 
одржавање саобраћајних површина. Сваки објекат 
мора бити опремљен громобранском инсталацијом.  

I 1.6.5. Урбaнистичкe мeрe зa цивилну зaштиту 
људи и дoбaрa 

Oснoвнa мeрa цивилнe зaштитe кoja сe мoрa 
плaнирaти у плaну jeстe мeрa склaњaњa запослених 

и становника. 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 пре-
дметног плана. 

II 1.7. УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И 
ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ 
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СКЛАДУ СА 

СТАНДАРДОМ ПРИСТУПАЧНОСТИ 

Приликом пројектовања и изградње површине 
јавне намене и објеката који су у јавној употреби, 
неопходно је применити одредбе Правилника о 
техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци 
и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/15) као и 
Закона о спречавању дискриминације особа са 
инвалидитетом србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/06). 

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

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

II 1.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
ИЗГРАДЊЕ 

Објекти у зависности од врсте и намене морају 
бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржа-
вани на начин на који се обезбеђују прописана ене-
ргетска својства која су утврђена Правилником о 
енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", 
бр. 61/11). 
Осим примене грађевинских материјала који испу-

њавају захтеве енергетске ефикасности, на објектима 
високоградње у обухвату плана, дозвољено је по-
стављање уређаја и апарата који омогућавају кори-
шћење обновљивих извора енергије. На равним 
крововима се дозвољава постављање и "зелених 
кровова".  

II 1.12. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

Изградња објеката на парцелама се може вршити 
фазно, у складу са захтевима и потребама инвести-
тора који су описани овим планом. Инвеститор може 
променити редослед дефинисаних фаза али свака 
фаза треба да чини независну техничко-технолошку 
целину што је условљено и посебним условима. Пре 
приступања реализацији објеката четврте фазе, 
неопходно је извршити реконструкцију постојећег 
паркинга. 

II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Правила грађења су дефинисана као општа и по-
себна правила према дефинисаним зонама. Правила 
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грађења служе за регулисање изградње објеката и 
површина у оквиру границе ПДР, где се спровођење 
врши директно, издавањем Локацијских услова на 
основу овог плана. 

II 2.1. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, ПРЕПА-
РЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ 
ПАРЦЕЛЕ, КАО И МИНИМАЛНУ И МАКСИМАЛНУ 

ПОВРШИНУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 

ПДР се дефинишу следећи услови за парце-
лацију / препарцелацију: 

• пројектом парцелације и препарцелације фо-
рмирати јединствену парцелу Улице Светозара 
Милетића од кат.п.бр. 6484/7 и делова 6484/6 и 6389, 

• пројектом препарцелације спојити кат.п.бр. 
6484/8 са парцелом Улице Јанка Веселиновића 
(14412), 

• пројектом парцелације издвојити две парцеле 
површине од око 10 и 15 ари намењене становању, 
од кат.п.бр. 6484/1, 

• пројектом парцелације издвојити једну па-
рцелу површине од око 15 ари намењену пословању, 
од кат.п.бр. 6484/1, 

• пројектом препарцелације издвојити једну па-
рцелу површине од око 33 ара намењену комплексу 
зоне С1+, од кат.п.бр. 6484/5 и дела кат.п.бр. 6484/1. 

План грађевинских парцела је дефинисан графи-
чким прилогом 7: „План грађевинских парцела“.  

II 2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Дефинишу се следећа правила грађења:  

РАДНА ЗОНА УНУТАР ДОМИНАНТНО СТАМБЕНИХ ЗОНА 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa Доминантна и компатибилне намене су дефинисане поглављем: II 1.2. Опис детаљне 
намене површина и објеката и могућих компатибилних намена, са билансом површина. 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Објекат I фазе Инвестиционо и текуће одржавање. 

Објекaт III фазе Нови објекат у оквиру максимално дефинисаних грађевинских 
линија, при чему се објекат доминантно поставља на грађевинску 
линију Улице Светозара Милетића. 

Пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмна eтaжа новог oбjeктa мoже дa зaузимa вeћу пoвршину 
нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa 
линиja пoдзeмне eтaже oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује 
условљене незастрте зелене површине. Пожељно је предходно 
проверити ниво подземних вода обзиром да се локација налази у 
инжењерско-геолошком рејону VI. 

Грaђeвинскe 
линиje 

Максималне грађевинске линије приземља су утврђене ПДР 
(графички прилог "План нивелације и регулације". Грађевинске ли-
није горњих етажа могу прелазити г.л. приземља до 1,6m. 

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Објекат III фазе може бити грађен на међи са постојећим обје-
ктом тржног центра. Уколико се не гради на међи, минимална 
удаљеност између објеката је 4,0м. 

Спрaтнoст  Мaксимaлнa спрaтнoст новог објекта је П+2 (три надземне 
етаже). 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Услови за обезбеђење и уређење зелених површина су дефинисани поглављем: II 
1.2. Опис детаљне намене површина и објеката и могућих компатибилних намена, са 
билансом површина. 

Парцеле могу бити ограђене и контролисане мада је препорука да цео комплекс буде 
отвореног типа. Ограда може бити до максималне висине од 220 cm при чему је 
обавезно транспарентна (дозвољени подест од максимално 40 cm). 

Изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

На кат.п бр. 6484/1 је дозвољена изградња помоћних и инфратеруктурних објеката у 
за то предвиђеној зони, односно, и у зони зеленила под условом да се не налазе испред 
грађевинске линије објекта IVб фазе. 

Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви». 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 и третмана отпада (рециклажа).  
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С1+: ГРАДСКЕ И СТАМБЕНЕ ЗОНЕ ВЕЋИХ ГУСТИНА 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa Доминантна и компатибилне намене су дефинисане поглављем: II 1.2. Опис детаљне 
намене површина и објеката и могућих компатибилних намена, са билансом површина.  

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe 
eтaжe 

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

Индeкс 
зaузeтoсти  

Максимално 40% 

Грaђeвинскe 
линиje 

Грађевинске линије су дефинисане као обавезне и максималне:  

• За изградњу стамбене куле је дефинисана максимална зона 
изградње објекта при чему се објекат поставља обавезно на грађе-
винску линију Улице С. Марковића која је 5,0m удаљена од регула-
ционе.  

• За изградњу пословног објекта су дефинисане обавезујуће 
грађевинске линије и максималне грађевинске линије.  

• За изградњу пословног, помоћног, затвореног гаражног и 
другог простора на парцели, дефинисане су максималне грађевинске 
линије.  

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Удаљеност од међа и суседа је дефинисана максимално одређе-
ним грађевинским линијама. 

Спрaтнoст • Стамбена кула: минимално П+5+Пс (седам надземних етажа), 
максимално П+12+Пс (четрнаест надземних етажа 

• пословни простор у зони обавезне изградње: П+1 (две надзе-
мне етаже 

• остали објекти: П (једна надземна етажа). 

Мaксимaлни 
брoj 
стaмбeних 
jeдиницa 

Број стамбених јединица је условљен корективним факторима. 
Корективни фактори основних показатеља јесу услови за паркирање: 
један стан=једно паркинг место, услови за обезбеђење минималних 
незастртих зелених површина од 30% и услови за обезбеђење 
структуре и површине станова у зонама. Стaнoви дo 40m2 брутo (35 m2 
нето), нe мoгу чинити вишe oд 30% укупног броја станова у објекту а 
свaки стaн мoрa имaти oстaву у oквиру oбjeктa (бeз oбзирa дa ли 
пoстojи oстaвa у сaмoм стaну). 

Пaркирaњe Паркирање се може обезбедити у оквиру габарита објекта или парцеле, уз обавезно 
је поштовање следећих норматива: 

Нaмeнa  Брoj 
пaркинг мeстa* 

Јeдиницa 

Стaнoвaњe  1 пм стaн 

Бaнкe, здравствена, 
пословна, образовна или 
административна установа 

1 пм 70 m2 корисног простора 

 

Трговина на мало 1 пм 100 m2 корисног простора 

Рeстoрaни и кaфaнe 1 пм 8 стoлицa 

Хoтeл (прeмa кaтeгoриjи) 1 пм до 10 крeвeтa 

*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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Паркирање се може вршити на максимално две подземне етаже а препоручује се 
једна због високог нивоа подземних вода на појединим градским подручјима и чији ниво 
није утврђен. Број надземних етажа за паркирање није ограничен. Инвеститор има права 
да паркирање унутар објекта реши преко косих рампи у складу са техничким норма-
тивима. Паркирање унутар објекта се може решити преко механичких и хидрауличких 
система за паркирање (ауто лифтови, клацкалице и др.) у складу са нормативима и 
атестима произвођача.  

Локална самоуправа може донети одлуку да се инвеститори ослободе обавезе обе-
збеђења одређеног процента обавезног паркинг простора на сопственој парцели, уз 
надокнаду која ће бити коришћена за изградњу објекта јавне гараже. За изградњу нових 
објеката инвеститор може платити надокнаду за максимално 20% недостајућих паркинг 
места.  

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Обавезно је формирање незастртих зелених површина од минимално 30% унутар 
сопствене парцеле, и изградња дечијег игралишта минималне површине 50 m2. Дечије 
игралиште може бити у оквиру зелене површине. Обавезно је одредити место за 
контејнере у складу са правилима уређења II 1.6.11 Систем за евакуацију отпада. 
Ограђивање није дозвољено. 

Пoмoћни oбjeкти 
и гaрaжe 

Помоћни простор формирати унутар објекта. 

Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм 
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих зoнa 
нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у пoглaвљу 
"нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада.  
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим зако-

нским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите 
изворишта, трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл).  

Посебни услови 
обликовања: 

Планирана стамбена кула треба да представља визуелни репер насеља и ширег 
подручја, како у волуметријском, тако и у функционалном смислу. Приликом обликовања 
објекта обратити пажњу да он својим волуменом треба да заклони објекат трафо станице 
(гледано из Улице Светозара Милетића) и самим тим треба да испоштује правац и облик 
задатих обавезујућих грађевинских линија и обавезујуће висинске регулације.  
Хоризонтални и вертикални корпус објекта могу бити пројектовани у сведеном архи-

тектонском (минималистичком) изразу, применом заталасаних форми или у комбинацији 
облика и форми при чему је обавеза пројектанта да предложи решење које има јасан 
архитектонски и ликовни израз. Бирати савремене и квалитетне материјале. Није 
дозвољена наглашена декоративност, псеудо еклектика, употреба флуоросцентних боја. 
Кулу пројектовати тако да главна маса буде наглашена вертикалним тракама конти-

нуалних прозора и парапета (лођа, балкона). Вертикалност је нарочито потребно 
потенцирати у случају избора ниже спратности. Последњу етажу завршити повученим 
спратом. 
Простор самог партера објекта уз регулацију улице организовати као вестибил који је 

отворен према јавном простору или применити колонаде. Хоризонтални корпус објекта 
завршити равним бетонским плочама.  
Уколико инвеститор изабере да на крову оформи зелену површину на најмање 50% 

површине крова, може му се дозволити изградња корисног пословног простора до 30% 
површине крова. Овај услов се може примењивати и фазно, на пример, озелењавање по-
словног дела објекта да буде једна фаза а озелењавање гаражног и помоћног простора 
друга фаза.  

 

ОПШТЕ СТАМБЕНЕ И МЕШОВИТЕ ЗОНЕ У НАСЕЉИМА ВИСОКИХ ГУСТИНА 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa oбjeкaтa Доминантна и компатибилне намене су дефинисане поглављем: II 1.2. Опис детаљне 
намене површина и објеката и могућих компатибилних намена, са билансом површина. 

Приступи 
парцелама 

Новоформиране грађевинске пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину 
јавне намене (улице С. Милетића и Кајмакчаланска), као и преко парцеле тржног центра 



Број 21 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 161 

 

 

"Аман" (приступ задњим деловима парцела, минимaлнe ширинe 4,0m. Колски приступ са 
Улице Јанка Веселиновића није дозвољен обзиром на близину раскрсница. 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe 
eтaжe 

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пa-
рцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja 
пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљену 
незастрту зелену површину. Пожељно је предходно проверити ниво 
подземних вода обзиром да се локација налази у инжењерско-
геолошком рејону VI. 

Индeкс 
зaузeтoсти  

Максимални индекс заузетости је дефинисан максималним грађе-
винским линијама на графичком прилогу. Нови објекат се поставља у 
оквиру максимално дефинисаних грађевинских линија, при чему се 
доминантно поставља на грађевинску линију Улице Јанка 
Веселиновића. 

Грaђeвинскe 
линиje 

Максималне грађевинске линије приземља су утврђене ПДР (гра-
фички прилог "План нивелације и регулације". Грађевинске линије 
горњих етажа могу прелазити г.л. приземља до 1,6м. 

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

У оквиру максимално дефинисаних грађевинских линија. 

Спрaтнoст Максимална спратност објеката је П+2 (три надземне етаже) и П+3 
(четири надземне етаже). Максимална зона изградње четврте надзе-
мне етаже је дефинисана графичким прилогом.  

У случају формирања равних кровова, исти се могу користити као 
отворене терасе или заједнички простор становника. 

Мaксимaлни 
брoj 
стaмбeних 
jeдиницa 

Број стамбених јединица је условљен корективним факторима. 
Корективни фактори основних показатеља јесу услови за паркирање, 
услови за обезбеђење минималних незастртих зелених површина и 
услови за обезбеђење структуре и површине станова у зонама. 
Паркирање и гаражирање путничких возила и возила за обављање 
делатности обезбеђује се, по правилу, на парцели. Корективни фактор 
јесте и обавезност формирања незастртих зелених површина у 
проценту који је дефинисан планом. Стaнoви дo 40m2 брутo (35 m2 
нето), нe мoгу чинити вишe oд 30% укупног броја станова у објекту а 
свaки стaн мoрa имaти oстaву у oквиру oбjeктa (бeз oбзирa дa ли 
пoстojи oстaвa у сaмoм стaну). 

Пaркирaњe Паркирање се може обезбедити у оквиру габарита објекта или парцеле, уз обавезно 
је поштовање следећих норматива: 

Нaмeнa  Брoj 
пaркинг мeстa* 

Јeдиницa 

Стaнoвaњe  1 пм стaн 

Бaнкe, здравствена, 
пословна, образовна или 
административна установа 

1 пм 70 m2 корисног простора 

 

Трговина на мало 1 пм 100 m2 корисног простора 

Рeстoрaни и кaфaнe 1 пм 8 стoлицa 

Хoтeл (прeмa кaтeгoриjи) 1 пм до 10 крeвeтa 

*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. 

Паркирање се може вршити на максимално две подземне етаже а препоручује се 
једна због високог нивоа подземних вода на појединим градским подручјима и чији ниво 
није утврђен. Број надземних етажа за паркирање није ограничен. Инвеститор има права 
да паркирање унутар објекта реши преко косих рампи у складу са техничким нормати-
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вима. Паркирање унутар објекта се може решити преко механичких и хидрауличких 
система за паркирање (ауто лифтови, клацкалице и др.) у складу са нормативима и 
атестима произвођача.  

Локална самоуправа може донети одлуку да се инвеститори ослободе обавезе обе-
збеђења одређеног процента обавезног паркинг простора на сопственој парцели, уз 
надокнаду која ће бити коришћена за изградњу објекта јавне гараже. За изградњу нових 
објеката инвеститор може платити надокнаду за максимално 20% недостајућих паркинг 
места.  

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Обавезно је формирање незастртих зелених површина од минимално 15% унутар 
сопствене парцеле и постављање дрвореда у зонама које су дефинисане графичким 
прилогом. Обавезно је одредити место за контејнер у оквиру парцеле или објекта. 

Изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли aкo тo ниje дeфинисaнo урбa-
нистичким плaнoм.  
У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни 

oбjeкти.  

Пoмoћни oбjeкти 
и гaрaжe 

Сав помоћни простор је потребно обезбедити у оквиру габарита објекта. Ограђивање 
није дозвољено. 

Посебни услови Објекти се у првој трећини габарита до Улице Јанка Веселиновића могу акцентовати 
(делом етаже), препустима изнад дефинисане грађевинске линије и сл, како би се пости-
гла максимално дозвољена изграђеност парцела. Обавезно је формирање обликованог 
фасадног платна према Улици Јанка Веселиновића. Фасаде треба да буду или идентичне 
или обликовно усклађене. Пре издавања локацијских услова обавеза инвеститора је да 
прибави сагласност на изглед фасаде од Комисије за планове СГ Шапца. 

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.  

 

II 2.34. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 

Нa пoдручjу oбухвaтa нису рaђeнa детаљна инжe-
њeрскo-гeoлoшкa истрaживaњa. За парцеле на којој 
ће се градити нови објекти, обавезна је израда посе-
бног геомеханичког елабората којим ће се утврдити 
детаљни услови терена.  

Генералном рејонизацијом, комплекс се налази у 
инжењерско геолошком рејону 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 изгрaђуjу 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 
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 дeфoрмaби-

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

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

Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa 

• Рeгулaциja кишних, пoвршинских и пoдзeмних 
вoдa; 

• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди 
сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa; 

• 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 пoтрeбнa 
je стaбилнa зaштитa рaзупирaњeм, тaлпирaњeм и 
шипирaњeм; тeрeн je пoтпунo вoдoзaсићeн, пa je нeo-
пхoднo црпљeњe вoдa пумпaмa кaпaцитeтa 5-8 l/s;  
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• 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; 

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

II 1.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

Нема обавезе израде урбанистичког пројекта. За 
потребе изградње свих објеката и мрежа инфрастру-
ктуре у обухвату ПДР, издаће се Локацијски услови, 
директно на основу овог урбанистичког плана.  

Пре издавања Локацијских услова за изградњу 
стамбено-пословних објеката обавеза инвеститора је 
да прибави сагласност на изглед фасада од Коми-
сије за планове Скупштине града Шапца. 

У случају да се инвеститор одлучи за измештање 
електро-енергетског кабла, урбанистичким пројектом 
се максималне грађевинске линије могу утврдити и 
на другачији начин (до максималних параметара 
дефинисаних планом генералне регулације). 

II 1.6. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА 
РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ ИЛИ 

УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА 

Нема обавезе расписивања јавног архитектонско 
- урбанистичког конкурса за изградњу објекта на 
локацији. 

II 3. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР 

Саставни део ПДР су следећи графички прилози: 

Планирано стање:  

1. Граница обухвата ПДР, 

2. План намене површина са поделом на кара-
ктеристичне зоне, 

3. План детаљне намене површина, 

4. Регулационо-нивелациони план, 

5. План мреже и објеката инфраструктуре- водо-
вод и канализација, 

6. План мреже и објеката инфраструктуре- еле-
ктро и телекомуникационе мреже, 

7. План грађевинских парцела. 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

План детаљне регулације "Део блока 21" (ко-
мплекс Аман) у Шапцу ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 

Ступањем на снагу овог плана, престаје да се 
примењује део ПДР "Доњи шор 2" у оквиру граница 
измене и допуне (леви тротоар Кајмакчаланске улице). 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-340/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

035 

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним пре-
дузећима ("Сл.гласник РС", број 15/16) и члана 32. и 
99. Статута града Шапца ("Сл.лист града Шапца", 
број 32/08 и 33/16) Скупштина града Шапца, на 
седници од 14.09.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП "ВОДОВОД - 
ШАБАЦ" ШАБАЦ 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Даниела Ловрин Гавриловић, 
дипл.правник из Шапца за директора ЈКП "Водовод-
Шабац" Шабац, на период од 4 године. 

2. Ово Решење објавити у "Сл. гласнику РС", 
"Службеном листу града Шапца" као и на интернет 
страници града Шапца. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбом члана 24. став 3. Закона о јавним пре-
дузећима ("Сл.гласник РС", број 15/16) прописано је 
да директора јавног предузећа именује оснивач на 
период од четири године, на основу спроведеног 
јавног конкурса. 

Скупштина града Шапца, на седници од 12.12.2016. 
године, именовала је Комисију за спровођење конку-
рса за избор директора јавних предузећа чији је 
оснивач град Шабац. 

На седници од 14.06.2017. године Скупштина гра-
да је Донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за 
избор директора ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац. 

Текст огласа о јавном конкурсу је објављен у 
"Службеном гласнику РС", број 61 /17 од 23.06.2017. 
године,"Сл.листу града Шапца", бр.12/17, дневним 
новинама "Данас" и на интернет страници града 
Шапца. Конкурс је био отворен 30 дана од дана обја-
вљивања у "Сл. гласнику РС". 

На конкурс се пријавио један кандидат Даниела 
Ловрин Гавриловић, дипл. правник иа Шапца. 

Комисија за спровођење конкурса за избор дире-
ктора јавних предузећа је на седници одржаној 
27.07.2017.године разматрала приспелу пријаву и 
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констатовала да је пријава благовремена, разу-
мљива и потпуна. Након тога је саставила списак са 
једним кандидатом. 

На седници одржаној 28.08.2017.године, Комисија 
је спровела изборни поступак у виду усмене провере 
стручне оспособљености, знања и вештина прија-
вљеног кандидата, након чега је саставила ранг лксту 
са једним кандидатом у складу са Законом о јавним 
предузећима и Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа ("Сл.гласник РС", број 
65/16). Утврђену ранг листу кандидата, заједно са 
Записником о спроведеном изборном поступку Коми-
сија је доставила Градској управи града Шапца. 

Градска управа је ранг листу кандидата, заједно 
са Записником о спроведеном изборном поступку 
доставила Комисији за избор и именовања Скупш-
тине града, која је, у складу са чланом 41. став 3. 
Закона утврдила и припремила предлог о именовању 
директора ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац, и доставила 
га Скупштини на усвајање. 

Скупштина је прихватила наведени предлог и 
донела Решење као у диспозитиву. Ово решење је 
коначно у складу са чланом 41. став 4. Закона о 
јавним предузећима 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-46/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

036 

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним пре-
дузећима ("Сл.гласник РС", број 15/16) и члана 32. и 
99. Статута града Шапца ("Сл.лист града Шапца", 
број 32/08 и 33/16) Скупштина града Шапца, на 
седници од 14.09.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП "СТАРИ ГРАД" 
ШАБАЦ 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Снежана Ђокић, дипл.инг. 
техно-логије из Шапца, за директора ЈКП "Стари 
град" Шабац, на период од 4 године. 

2. Ово Решење објавити у "Сл.гласнику РС", 
"Службеном листу града Шапца" као и на интернет 
страници града Шапца. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбом члана 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима ("Сд.гласник РС", број 15/16) прописано 
је да дирехтора јавног предузећа именује оснивач на 
период од четири године, на основу спроведеног 
јавног конкурса. 

Скупштина града Шапца, на седници од 12.12.2016. 
године, именовала је Комисију за спровођење конку-
рса за избор директора јавних предузећа чији је 
оснивач град Шабац. 

На седници од 14.06.2017. године Скупштина 
града је донела Одлуку о спровођењу јавног конку-
рса за избор директора ЈКП "Стари град" Шабац. 

Текст огласа о јавном конкурсу је објављен у 
"Службеном гласнику РС", број 61/17 од 23.06.2017. 
године,"Сл. листу града Шапца", бр.12/17, дневним 
новинама "Данас" и на интернет страници града 
Шапца. Конкурс је био отворен 30 дана од дана 
објављивања у "Сл. гласнику РС". 

На конкурс се пријавио један кандидат Снежана 
Ђокић, дипл.инг. технологије из Шапца. 

Комисија за спровођење конкурса за избор дире-
ктора јавних предузећа је на седници одржаној 
27.07.2017. године разматрала приспелу пријаву и 
констатовала да је пријава благовремена, разу-
мљива и потпуна. Након тога је саставила списак са 
једним кандидатом. 

На седници одржаној 28.0&.2017.године, Комисија 
је спровела изборни поступак у виду усмене провере 
стручне оспособљености, знања и вештина прија-
вљеног кандидата, након чега је саставила ранг 
листу са једним кандидатом у складу са Законом о 
јавним предузећима и Уредбом о мерилима за име-
новање директора јавног предузећа ("Сл.гласник 
РС", број 65/16). Утврђену ранг листу кандидата, 
заједно са записником о спроведеном изборном по-
ступку Комисија је доставила Градској управи града 
Шапца. 

Градска управа је ранг листу кандидата, заједно 
са записником о спроведеном изборном поступку 
доставила Комисији за избор и именовања Скупш-
тине града, која је, у складу са чланом 41. став 3. 
Закона, утврдила и припремила предлог о именовању 
директора ЈКП "Стари град" Шабац, и доставила га 
Скупштини на разматрање и усвајање. 

Скупштина је прихватила наведени предлог и 
донела РеШење као у диспозитиву. У складу са 
чланом 41. став 4. Закона о јавним предузећима ово 
Решење је коначно. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-45/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

037 

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима ("Сл.гласник РС", број 15/16) и члана 
32. и 99. Статута града Шапца ("Сл.лист града 
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Шапца", број 32/08 и 33/16) Скупштина града Шапца, 
на седници од 14.09.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП "ТОПЛАНА-
ШАБАЦ" ШАБАЦ 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Александар Продановић, дипл. 
маш. инжењер из Сремске Митровице, за директора 
ЈКП "Топлана - Шабац" Шабац, на период од 4 
године. 

2. Ово Решење објавити у "Сл. гласнику РС", 
"Службеном листу града Шапца" као и на интернет 
страници града Шапца. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбом члана 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима ("Сл.гласник РС", број 15/16) прописано 
је да директора јавног предузећа именује оснивач на 
период од четири године, на основу спроведеног 
јавног конкурса. 

Скупштина града Шапца, на седници од 12.12.2017. 
године, именовала је Комисију за спровођење конку-
рса за избор директора јавних предузећа чији је 
оснивач град Шабац. 

На седници од 14.06.2017. године Скупштина 
града је донела Одлуку о спровођењу јавног конку-
рса за избор директора ЈКП "Топлана - Шабац" 
Шабац,. 

Текст огласа о јавном конкурсу је објављен у 
"Службеном гласнику РС", број 61/17 од 23.06.2017. 
године, "Сл.листу града Шапца", бр.12/17, дневним 
новинама "Данас" и на интернет страници града 
Шапца. Конкурс је био отворен 30 дана од дана обја-
вљивања у "Сл. гласнику РС". 

На оглас конкурс се пријавио један кандидат 
Александар Продановић, дипл. маш. инжењер из 
Сремске Митровице. 

Комисија за спровођење конкурса за избор дире-
ктора јавних предузећа је на седници одржаној 
27.07.2017. године разматрала приспелу пријаву и 
констатовала да је пријава благовремена, разу-
мљива и потпуна. Након тога је саставила списак са 
једним кандидатом. 

На седници одржаној 28.08.2017.године, Комисија 
је спровела изборни поступак у виду усмене провере 
стручне оспособљености, знања и вештина прија-
вљеног кандидата, након чега је саставила ранг 
листу са једним кандидатом у складу са Законом о 
јавним предузећима и Уредбом о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа ("Сл.гласник 
РС", број 65/16). Утврђену ранг листу кандидата, 
заједно са записником о спроведеном изборном по-
ступку Комисија је доставила Градској управи града 
Шапца. 

Градска управа је ранг листу кандидата, заједно 
са записником о спроведеном изборном поступку 
доставила Комисији за избор и именовања Скупш-
тине града, која је, у складу са чланом 41. став 3. 
Закона утврдила и припремила предлог о именовању 
директора ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац, и доставила 
га Скупштини на разматрање и усвајање. 

Скупштина је прихватила наведени предлог и 
донела Решење као у диспозитиву. Ово решење је 
коначно у складу са чланом 41. став 4. Закона о 
јавним предузећима. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-44/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

038 

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима ("Сл.гласник РС", број 15/16) и члана 
32. и 99. Статута града Шапца ("Сл.лист града 
Шапца", број 32/08 и 33/16) Скупштина града Шапца, 
на седници од 14.09.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП 
"ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ", ШАБАЦ 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Милан Васић, дипл. правник из 
Јевремовца, за директора ЈП "Инфраструктура 
Шабац", Шабац на период од 4 године. 

2. Ово Решење објавити у "Сл. гласнику РС" и 
"Службеном листу града Шапца", као и на интернет 
страници града Шапца. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбом члана 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16) прописано 
је да директора јавног предузећа именује оснивач на 
период од четири године, на основу спроведеног 
јавног конкурса. 

Скупштина града Шапца, на седници од 12.12.2016. 
године, именовала је Комисију за спровођење конку-
рса за избор директора јавних предузећа чији је 
оснивач град Шабац. 

На седници од 14.06.2017. године Скупштина 
града је донела Одлуку о спровођењу јавног конку-
рса за избор директора ЈП за управљање грађеви-
нским земљиштем. 

Текст огласа о јавном конкурсу је објављен у 
"Службеном гласнику РС", број 61/17 од 23.06.2017. 
године, "Сл. листу града Шапца", бр.12/17, дневним 
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новинама "Данас" и на интернет страници града 
Шапца. Конкурс је био отворен 30 дана од дана 
објављивања у "Сл. гласнику РС". 

На конкурс се пријавио један кандидат Милан 
Васић, дипл. правник из Јевремовца. 

Комисија за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа је, на седници одржаној 
27.07.2017. године, разматрала приспелу пријаву и 
констатовала да је пријава благовремена, разу-
мљива и потпуна. Након тога је саставила списак са 
једним кандидатом. 

На седници одржаној 28.08.2017. године, Комисија 
је спровела изборни поступак у виду усмене провере 
стручне оспособљености, знања и вештина прија-
вљеног кандидата, након чега је саставила ранг 
листу са једним кандидатом у складу са Законом о 
јавним предузећима и Уредбом о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа ("Сл.гласник 
РС", број 65/16). Утврђену ранг листу кандидата, 
заједно са записником о спроведеном изборном 
поступку Комисија је доставила Градској управи 
града Шапца. 

У међувремену ЈП за управљање грађевинским 
земљиштем је променило своје пословно име у ЈП 
"Инфраструктура Шабац", Шабац и о томе обаве-
стило Скупштину града. 

Градска управа је ранг листу кандидата, заједно 
са записником о спроведеном изборном поступку и 
обавештењем о извршеној промени пословног имена, 
доставила Комисији за избор и именовања Скупш-
тине града, која је, у складу са чланом 41. став 3. 
Закона утврдила и припремила предлог о именовању 
директора ЈП "Инфраструктура Шабац" Шабац и 
доставила га Скупштини на разматрање и усвајање. 

Скупштина је прихватила наведени предлог и 
донела Решење као у диспозитиву. Ово решење је 
коначно у складу са чланом 41. став 4. Закона о 
јавним предузећима. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-47/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

039 

На основу члана 130. Закона о здравственој 
заштити ("Службени гласник РС" број 107/05, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 93/14, 95/15 и 106/15), члана 13. 
Одлуке о оснивању Дома здравља ("Сл. лист опш-
тине Шабац", број 35/06) и члана 32. и 99. Статута 
града Шапца ("Службени лист града Шапца", број 

32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на седници 
од 14.09.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ В. Д. ДИРЕКТОРА ДОМА 
ЗДРАВЉА "ДР ДРАГА ЉОЧИЋ" У ШАПЦУ 

1. РАЗРЕШАВА СЕ др Јасмина Станковић ду-
жности в.д. директора Дома здравља "др Драга 
Љочић" у Шапцу, закључно са 14.09.2017. године. 

2. Ово Решење објавити у "Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-127/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

040 

На основу члана 130. Закона о здравственој 
заштити ("Службени гласник РС", број 107/05, 88/10, 
99/10, 57/11,119/12, 93/14, 95/15 и 106/15), члана 13. 
Одлуке о оснивању Дома здравља Шабац ("Слу-
жбени лист општине Шабац", број 35/06) и члана 32. 
и 99. Статута града Шапца ("Службени лист града 
Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, 
наседници од 14.09.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА 
"ДР ДРАГА ЉОЧИЋ" ШАБАЦ 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ др Јасмина Станковић, за 
директора Дома здравља "Др Драга Љочић" Шабац. 

3. Ово Решење објавити у "Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-127/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

041 

На основу члана 32. и 99. Статута града Шапца 
(„Сл.лист града Шапца" бр. 32/08, 33/16) и члана 5. 
Одлуке о подизању, постављању и одржавању спо-
меника, спомен-плоча и скулптуралних дела на 
територији града Шапца („Сл. лист града Шапца" бр. 
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9/17), Скупштина града Шапца на седници одржаној 
14 септембра 2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ, 
ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА, 
СПОМЕН- ПЛОЧА И СКУЛПТУРАЛНИХ ДЕЛА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за подизање, поста-
вљање и одржавање споменика, спомен-плоча и 
скулптуралних дела на територији града Шапца 
(даље: Комисија), у следећем саставу: 

За председника: 

• Игор Марсенић, академски сликар 

За чланове: 

• Татјана Марковић, дипломирани историчар 
уметности 

• Дејан Живановић, мастер историчар 

• Александра Саватић, дипл.инг.арх. 

• Катарина Јанковић Поповић, магистар фило-
лошких наука 

2. НАДЛЕЖНОСТ, ЗАДАЦИ И НАЧИН РАДА 
Комисије дефинисани су одредбама Одлуке о поди-
зању, постављању и одржавању споменика, спомен-
плоча и скулптуралних дела на територији града 
Шапца („Сл.лист града Шапца" бр. 9/17). 

3. Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-48/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

042 

На основу члана 17. и 21. став 1. Закона о јавним 
предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16), члана 32. 
и 99. Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца" 
број 32/08 и 33/16) и члана 17. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Стари 
град" Шабац ("Сл. лист града Шапца", број 10/13 и 
17/13) Скушптина града Шапца, на седници од 
14.09.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈКП "СТАРИ ГРАД' ШАБАЦ И 

ИМЕНОВАЊУ НОВОГ 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Драгорад Томић дужности 
члана Надзорног одбора ЈКП "Стари град" Шабац, 
као представник оснивача. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Ненад Томић за члана Надзорног 
одбора ЈКП "Стари град" Шабац, као представник 
оснивача. 

3. Ово Решење објавити у "Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 

Број: 110-123/2017-14 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Немања Пајић, с.р. 

 

 

043 

На основу члана 123. Закона о социјалној заштити 
("Сл. гласник СР", бр. 24/11), члана 32. и 99. Статута 
града Шапца ("Сл.лист града Шапца", број 32/08 и 
33/16), и члана 10 и 11. Одлуке о промени оснивачког 
акта Центра за социјални рад "Шабац" Шабац ("Сл. 
лист града Шапца", број 19/11, 17/12 и 4/13), Скупш-
тина града Шапца, на седници од 14.09.2017. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ШАБАЦ" 

У ШАПЦУ, И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Драгана Милосављевић 
дужности председника Управног одбора Центра за 
социјални рад "Шабац" у Шапцу, представник осни-
вача, због поднете оставке. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ др Марко Петровић за предсе-
дника Управног одбора Центра за социјални рад 
"Шабац" у Шапцу, као представник оснивача. 

3. Ово Решење објавити у "Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 

Број: 110-122/2017-14 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Немања Пајић, с.р. 

 

 

044 

На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. 
тачка 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Сл. гласник РС", број 72/09, 52/1, 55/13, 
35/15 и 68/15) и члана 32. и 99. Статута града Шапца 
("Сл. лист града Шапца", број 32/08 и 33/16), 
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Скупштина града Шапца, наседници од 14.09.2017. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ШАБАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ Снежана Ранковић-
Ђерић и Љиљана Лукић дужности члана Школског 
одбора Шабачке гимназије, представници родитеља. 

2. ИМЕНУЈУ СЕ Блажа Кнежевић и Жељко 
Матић, за чланове Школског одбора Шабачке 
гимназије, као представници родитеља. 

3. Ово Решење објавити у "Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-118/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

045 

На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. 
тачка 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Сл. гласник РС", број 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 и 68/15) и члана 32. и 99. Статута града Шапца 
("Службени лист града Шапца", број 32/08 и 33/16), 
Скупштина града Шапца, на седници од 14.09.2017. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
СТРУЧНЕ ХЕМИЈСКЕ И ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ У 

ШАПЦУ И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ Јелица Дабић и Зорка 
Драгојевић дужности члана Школског одбора Стручне 
хемијске и текстилне школе у Шапцу, представници 
родитеља. 

2. ИМЕНУЈУ СЕ Зорица Марковић и Јасмина 
Срнић за чланове Школског одбора Стручне хемијске и 
текстилне школе у Шапцу, као представници роди-
теља. 

3. Ово Решење објавити у "Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-119/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

046 

На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. 
тачка 4. Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Сл.гласник РС", број 72/09, 52/1, 55/13, 
35/15 и 68/15) и члана 32. и 99. Статута града Шапца 
("Сл. лист града Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупш-
тина града Шапца, наседници од 14.09.2017. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ЕКОНОМСКА ШКОЛЕ "СТАНА МИЛАНОВИЋ" У 

ШАПЦУ И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ Јелена Алексић и Гордана 
Мањенчић дужности члана Школског одбора Еконо-
мске школе "Стана Милановић" у Шапцу, предста-
вници родитеља. 

2. ИМЕНУЈУ СЕ Далиборка Ђурић и Мирјана 
Васић, за чланове Школског одбора Економске школе 
"Стана Милановић" у Шапцу, као представници 
родитеља. 

3. Ово Решење објавити у "Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-124/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

047 

На основу члана 54. и 55. став 3. тачка 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС" број 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15) и члан 
32. и 99. Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца", 
број 32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на 
седници од 14.09.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "НИКОЛАЈ 

ВЕЛИМИРОВИЋ" У ШАПЦУ И ИМЕНОВАЊУ 
НОВОГ 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Драгана Росић, дужности 
члана Школског одбора Основне школе "Николај 
Велимировић" у Шапцу, представник локалне само-
управе. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Маријана Вуковић, дипл. инг. 
менаџмента за члана Школског одбора Основне 
школе "Николај Велимировић" у Шапцу, као предста-
вник локалне самоуправе. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-121/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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АКТА СО ВЛАДИМИРЦИ 

 

048 

Република Србија  
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 119-2/17-П 
13.09.2017.године 
ВЛАДИМИРЦИ 

На основу чл. 53. и 56. став 2. Закона о запо-
сленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 21/16) и 
члана 23a и 236 став 1. Одлуке о Општинској управи 
општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 
36/08, 26/09 и 32/16), Општинско веће општине 
Владимирци, на седници одржаној 13.09.2017. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА РАДА ВРШИОЦУ 
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Утврђује се престанак рада вршиоцу дужности 
начелника Општинске управе општине Владимирци 
Ани Пантелић, дипл. правнику из села Владимирци 
са П.09.2017.године. 

Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 53. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 21/16) прописано је 
да се престанак рада на положају утврђује реше-њем 
које доноси орган надлежан за постављење слу-
жбеника, у року од осам дана од дана наступања 
разлога због којих је рад на положају престао, као и 
да решење садржи образложење са разлозима због 
којих је рад на положају престао и дан кад је престао 
рад на положају. 

Ана Пантелић, дипл. правник из села Владимирци 
постављена је решењем Општинског већа општине 
Владимирци бр. 119-1/17-П од 13.02.2017. године за 
вршиоца дужности начелника Општинске управе 
општине Владимирци. 

Одредбама члана 56. став 2. Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама лока-
лне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 21/16) прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као 
ни његов заменик, до постављења начелника управе, 
као и када начелник управе није у могућности да 
обавља дужност дуже од 30 дана, Веће може по-
ставити вршиоца дужности - службеника који испуњава 
утврђене услове за радно место службеника на 

положају, који ће обављати послове начелника 
управе, најдуже на три месеца, без спровођења 
јавног конкурса. 

Имајући у виду да је Општинско веће општине 
Владимирци одобрило начелници Општинске управе 
општине Владимирци повратак на рад пре истека 
рока на који је одсуство одобрено, односно пре-
станак даљег коришћења породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, закључно са 
11.09.2017.године, стекли су се Законом прописани 
услови за утврђивање престанка рада вршиоцу 
дужности начелника Општинске управе општине 
Владимирци Ани Пантелић, дипл. нравнику из села 
Владимирци. 

Имајући у виду напред наведено, Општинско веће 
је одлучило као у диспозитиву решења. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења жалба није 
допуштена, али се може тужбом покренути управни 
спор пред Управним судом у Београду у року од 30 
дана од дана достављања решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

- Ани Пантелић, 
- Кадровској евиденцији, 
- Рачуноводству, 
- архиви 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., 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.  
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