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На основу члана 6. став 1 и члана 60. Закона о
финансирању локалне смоуправе ("Службени гласник РС" број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013,
125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016 и
96/2017) и чланова 32. и 99. Статута града Шапца
("Службени лист града Шапца" број 32/08 и 33/16)
Скупштина града Шапца, на седници одржаној дана
29.11.2017. године донела је
ОДЛУКУ

О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР
ПРОГРАМА РАДА/ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА ШАПЦА
Члан 1.
Овим Правилником уређују се поступак и критеријуми за избор програма рада/пројеката од јавног
интереса у области социјалне и здравствене заштите,
које реализују удружења грађана и фондације са
територије Града Шапца.

О УМАЊЕЊУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Члан 2.

1. УМАЊУЈЕ СЕ порез на имовину за 2018.
годину за 2% у односу на порез на имовину за 2017.
годину.

Средства намењена удружењима грађана и
фондацијама из члана 1. овог Правилника користе се
за реализацију програма рада/пројеката из следећих
области:

2. Ова одлука примењује се од 01.01.2018.
године.
3. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу
града Шапца"
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-221/2017-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немаља Пајић, с.р.
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На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС" број 51/2009 и 99/2011 - др. закон),
члана 46. Закона о задужбинама и фондацијама
(,,Сл. гласник РС" број 88/2010 и 99/2011- др. закон),
члана 3. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују
удружења („Сл. гласник РС" број 8/2012, 94/2013 и
93/2015) и члана 32. и 99. Статута града Шапца

1) социјално-хуманитарне активности (подршка
особама у стању социјалне потребе, старим особама,
особама са инвалидитетом, особама са сметњама у
развоју, Ромима, самохраним родитељима, особама
у ризику и особама леченим од болести зависности
итд.),
2) психосоцијална и здравствена рехабилитација
корисника борачко-инвалидске заштите,
3) организовање и спровођење активности са
циљем укључивања чланова удружења ради квалитетнијег коришћења слободног времена (радионице,
обуке, манифестације, итд.),
4) активности усмерене на превентивно деловање у циљу спречавања настанка инвалидности,
5) активности на интеграцији особа са инвалидитетом у окружење,
6) активности усмерене на побољшање положаја
и квалитета живота особа оболелих од болести од
већег социјално-медицинског значаја, у складу са
прописима о здравственој заштити,
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7) активности које доприносе социјалној укључености друштвено осетљивих група, остваривању и
унапређењу одређеног заједничког или општег циља
у интересу развоја социјалне заштите у граду Шапцу,
8) активности које доприносе елиминацији различитих облика дискриминације.
Члан 3.
Програме рада/пројекте из члана 2. овог Правилника реализују удружења грађана и фондације
којима се доделе средства из буџета града Шапца,
путем јавног конкурса у складу са планираним средствима, у години за коју се конкурс расписује, с тим
што удружења грађана и фондације могу да конкуришу са највише две пријаве.
Члан 4.
Јавни конкурс за избор програма рада/пројеката
расписује Градска управа града Шапца, и оглашава
на званичној интернет страници Града, на Огласној
табли Градске управе града Шапца, у најмање једном
дневном или недељном штампаном медију који
излази на територији Града Шапца и на Порталу еУправа.
Члан 5.
Пријаве за учешће на конкурсу, заинтересована
удружења грађана за програм рада/пројекат подносе
у року од петнаест дана од дана објављивања јавног
конкурса.

-

Број 25

Датум објављивања конкурса,

- Услове које треба да испуњава учесник у
јавном конкурсу,
- Критеријуме за доделу средстава и бодове за
оцењивање критеријума,
-

Процедуру и рок за пријављивање на конкурс,

- Обавезну документацију која се подноси уз
учешће на конкурс,
-

Рок за доношење одлуке.
Члан 8.

Образац пријаве на конкурс, садржи:
1) назив, седиште, матични број, порески идентификациони број и шифру делатности удружења и
податке о одговорном лицу за реализацију програма
рада/пројекта,
2) податке о циљној групи,
3) опште и конкретне циљеве програма и очекиване резултате рада у погледу побољшања живота
корисника,
4) опис активности на спровођењу програма,
5) родну анализу односно очекиване позитивне
ефекте програма рада/пројекта разврстане по полу,
6) финансијски план са спецификацијом трошкова
и извора средстава,

Пријаве се подносе Комисији на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

7) 7)податке о партнерима у програму, њиховом
учешћу и доприносу реализацији програма,

Неблаговремене и непотпуне пријаве, Комисија
неће разматрати.

8) начин праћења и процена успешности програма, очекивани резултати и показатељи успешности
програма и процена ризика,

Члан 6.
Конкурс из члана 4. овог Правилника спроводи
Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за
финансирање програма рада/пројеката удружења
грађана, коју- именује Начелник Градске управе
града Шапца.

9) други подаци од значаја за реализацију програма рада/пројекта.
Члан 9.
Конкурсна документација садржи:
1) образац пријаве из члана 8. овог правилника,

Комисија у свом саставу има председника и два
до четири члана, од којих најмање два члана раде на
пословима социјалне заштите. Најмање један члан
Комисије је представник организација цивилног
друштва.

2) фотокопију оснивачког акта (Статута) у коме је
утврђено да се циљеви удружења односно фондације остварују у области у којој се програм
рада/пројекат реализује,

Комисија ради и одлучује у пуном саставу и о
свом раду води записник.

3) другу потребну документацију наведену у
јавном конкурсу.

За сваки програм рада/пројекат који се разматра,
Комисија је обавезна да у записник унесе образложење о разлозима прихватања или неприхватања
конкретног програма односно пројекта.

Комисија по службеној дужности утврђује да ли је
удружење односно фондација уписано у регистар
Агенције за привредне регистре.

Административне и стручне послове за потребе
Комисије обавља Одељење за друштвене делатности.
Члан 7.

Члан10.

Јавни конкурс садржи:
- Намену и буџетску класификацију са које се
средства додељују,

Критеријуми и бодови за оцењивање програма
рада/пројекта су:
1) Проблем којим се баве — колико је јасно проблем дефинисан, да ли је у вези са циљем употребе
средстава и проблемима локалне заједнице? максимум 15 бодова
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Страна 3

2) Циљеви програма рада / пројекта - да ли су
јасно и прикладно одређени; да ли су достижни у
предвиђеном времену и да ли недвосмислено представљају решење уоченог проблема у локалној
заједници? - максимум 15 бодова

На листу вредновања и рангирања, учесници
конкурса имају право приговора у року од пет дана од
дана њеног објављивања.

3) Обухват - колике су могућности програма
рада/про-јекта да обухвати шири круг корисника и
подстакне њихово активно учешће у реализацији
предвиђених активности; да ли укључује партнерство
са другим удружењима, привредом или јавним
сектором? - максимум 12 бодова

Одлуку о избору програма рада/пројеката у области социјалне и здравствене заштите, Начелник
Градске управе града Шапца доноси у року од 30
дана од дана утврђивања листе из става 2. овог
члана.

4) Активности и план рада- да ли постоји јасна
веза између циљева и активности предвиђених програмом рада / пројектом, да ли је предложени план
активности реалан и остварив у локалној заједници у
предвиђеном времену? - максимум 12 бодова
5) Очекивани резултати и утицај - да ли су резултати програма рада / пројекта мерљиви, да ли ће
програм рада/пројекат имати утицаја ван круга
непосредних корисника, да ли су активности у функцији
равноправности полова и остваривања једнаких
могућности? - максимум 12 бодова
6) Буџет и финансијска исплативост - да ли буџет
програма рада / пројекта одражава стварне трошкове
предложене активности (да ли су трошкови реални,
практични и да ли је однос између процењених
трошкова и очекиваних резултата задовољавајући);
да ли су обезбеђени други извори финансирања, да
ли је адекватан однос између административних и
програмских трошкова; колика је вероватноћа да се
планираним средствима постигну предвиђени резултати? - максимум 12 бодова
7) Одрживост — да ли ће се активности наставити и после финансирања из буџета града, и накоји
начин? - максимум 12 бодова
8) Иновативност — да ли програм рада/пројекат
има иновативне елементе, предлаже алтернативна
решења у области система социјалне заштите којом
се бави? максимум 10 бодова
Члан 11.
Комисија разматра пријаве и врши бодовање
сваког програма рада/пројекта према критеријумима
и бодовима наведеним у члану 10. овог Правилника.
Комисија утврђује листу вредновања и рангирања
пријавл>ених програма рада/ пројеката, у року који не
може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за
подношење пријава.
Листа вредновања и рангирања објављује се на
званичној интернет страници Града, на Огласној
табли Градске управе града Шапца и на Порталу еУправа.
Учесници конкурса имају право увида у поднете
пријаве и приложену документацију по утврђивању
предлога листе вредновања и рангирања пријављених програма, у року од три дана од дана
објављивања листе.

Одлуку о приговору, Комисија доноси у року од 15
дана од дана његовог пријема.

Члан 12.
Одлука о избору програма рада/пројеката у области социјалне и здравствене заштите, објављује се
на званичној интернет страници Града, на Огласној
табли Градске управе града Шапца, у најмање једном
дневном или недељном штампаном медију који
излази на територији Града Шапца и на Порталу еУправа.
Записник о раду Комисије објављује се на званичној интернет страници Града, заједно са Одлуком о
избору програма рада/пројеката.
Члан 13.
Средства која се одобре за реализацију програма
рада /пројеката су наменска средства и могу да се
користе искључиво за реализацију конкретног програма односно пројекта и у складу са уговором који се
закључује између Градске управе града Шапца и
удружења, односно фондације.
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и
одговорности уговорних страна, а нарочито предмет
програма рада односно пројекта, рок у коме ће бити
реализован, конкретне обавезе уговорних страна,
износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију
програма, односно за случај неизвршења уговорне
обавезе.
Удружење односно фондација, дужни су да у
сваком моменту, представнику надлежног одељења
Градске управе града Шапца омогуће контролу
реализације програма и увид у сву потребну документацију.
Члан 14.
Удружења односно фондације која су добила
средства за реализовање програма рада/пројекта
дужна су да подносе извештај о реализацији програма рада/пројеката Одељењу за друштвене
делатности Градске управе града Шапца. Извештај
се доставља квартално, осим у случају када програм
не траје дуже од шест месеци, као и након реализације програма рада/пројекта, а садржи нарочито
податке о степену реализације програма и утрошеним средствима.
Уколико се завршни извештаји из претходног
става не доставе, пријава за доделу нових средстава
неће бити узета у разматрање од стране Комисије.
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Члан 15.
Надзор над извршавањем уговором утврђених
обавеза по овој Одлуци врше Одељење за друштвене
делатности и Одељење за финансије Градске управе
града Шапца.
Члан 16.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник о начину и поступку остваривања
права на доделу средстава из буџета града Шапца за
програме рада/пројекте којима се обезбеђују посебни
облици социјалне и здравствене заштите („Сл. лист
града Шапца" број 25/13).

Број 25

о додељеним средствима, у складу са прописима о
методологији израде годишњег извештаја о додељеној државној помоћи.
Члан 2.
Финансирање или суфинансирање пројеката у
култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури врши се на
основу Јавног конкурса ради прикупљања предлога
за финансирање или суфинансирање пројеката у
култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури (у даљем
тексту: Конкурс) или без расписивања конкурса.

Члан 17.

Висина средстава за намене из става 1. овог
члана одређује се Одлуком о буџету Града.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца".

Члан 3.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 110-188/2017-14

Конкурс расписује Начелник Градске управе,
најмање једном годишње, за сваку наредну буџетску
годину најкасније 30 дана од дана усвајања буџета за
наредну годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немаља Пајић, с.р.
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На основу чл.76. став 13. Закона о култури ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016), члана 1.
став 1. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС", бр. 105/2016) и члана 32. Статута
града Шапца (Службени лист града Шапца 32/08,
33/16), Скупштина града Шапца, дана 29.11. 2017.
године, доноси
ПР АВИЛНИК
О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ
СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА ШАПЦА
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују намена,
начин, мерила и критеријуми за избор пројеката из
области културе који својим квалитетом доприносе
развоју и презентацији културе, а финансирају се,
односно суфинансирају, из буџета града Шапца (у
даљем тексту: Град).

Конкурс се објављује на званичној интернет страни
Града, као и у најмање једном дневном или недељном
штампаном медију који излази на територији Града.
Рок за подношење пријава на конкурс из става 1.
овог члана не може бити краћи од 30 дана од дана
објављивања у дневном или недељном штампаном
медију који излази на територији Града.
Члан 4.
Право учешћа на Конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање
делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други
субјекти у култури, осим установа културе чији је
оснивач Град, који се финансирају сходно члану 74.
Закона о култури и не могу учествовати на конкурсима које расписују њихови оснивачи.
Конкурс обавезно садржи:
1) назив пројекта и област културне делатности
за које се спроводи конкурс;
2) могуће учеснике на конкурсу;
3) рок за подношење пријаве на конкурс;
4) начин пријављивања на конкурс;
5) мерила и критеријуме за доделу средстава;
6) документацију коју је потребно приложити уз
пријаву на конкурс;
7) податке о Формулару пријаве на конкурс и
начину његовог преузимања.

Финансирање и суфинансирање пројеката у култури обавља се у складу са прописима којима се
уређује контрола државне помоћи, у складу са
законом.

Формулар пријаве на конкурс обавезно садржи:

Начелник Градске управе, надлежној служби за
контролу државне помоћи доставља годишњи извештај

3) циљ пројекта;

1) назив пројекта;
2) основне податке о учеснику на конкурсу;
4) опис пројекта;
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5) финансијски план пројекта;
6) податке о одговорној особи за реализацију
пројекта и коришћење средстава.
Текст Конкурса и Формулар пријаве на конкурс је
доступан свим учесницима конкурса и истакнут је на
званичном сајту Града.
Члан 5.
Пријаве на Конкурс подносе се на Формулару
пријаве на конкурс, који је саставни део конкурсне
документације.
Под потпуном пријавом подразумева се:
1) уредно попуњен и оверен Формулар пријаве
на конкурс, који подразумева;

Страна 5

6) допринос развоју културног и уметничког
стваралаштва особа са посебним потребама;
7)

њихова доступност ширем кругу конзу-мената;

8) ширење и унапређивање едукације у области културе;
9) квалитет и садржајна иновативност понуђеног пројекта;
10) наставак вишегодишњих пројеката који су
имали значајне резултате у претходном периоду;
11) отвореност и доступност културних садржаја
јавности и грађанима.
За област књижевног стваралаштва и издаваштва
неопходно је испуњење следећих критеријума:
1) да је прво издање књиге,

(1) назив пројекта;
(2) основне податке о учеснику на конкурсу, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно
реализатора пројекта;
(3) детаљни опис пројекта;
(4) детаљно разрађен буџет пројекта;
2) као и други документи наведени у тексту
конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс,
пријаве упућене факсом или електронском поштом,
као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у
претходној години остварили право на финансирање,
односно суфинансирање пројеката средствима из
буџета Града, а нису поднели извештај о реализацији
пројекта, комисија из члана 8. овог Правилника неће
разматрати.
Члан 6.

2) да књига има уметничку, књижевну и научну
вредност,
3) да постоји културни и јавни интерес за издавање књиге и
4) да је књига оригинално и креативно дело.
Члан 7.
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати
пројекти пријављени на Конкурс су:
1) усклађеност пројекта са општим интересом у
култури и циљевима и приоритетима конкурса;
2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;
3) капацитети потребни за реализацију пројекта
и то:
(1) стручни, односно уметнички капацитети;
(2) неопходни ресурси;

Пројекти који се финансирају и суфинансирају из
буџета Града морају да испуњавају следећа општа
мерила:

4) финансијски план — разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и
укљученост више извора финансирања;

1) уметнички квалитет и садржајна иновативност
понуђеног пројекта,

5) степен утицаја пројекта на квалитет културног
живота заједнице.

2) доступност културних вредности, уметничког
стваралаштва грађанима и могућност њиховог
масовног коришћења;

Члан 8.

Пројекти из става 1. овог члана, поред општих
мерила морају да испуњавају и најмање једно од
следећих посебних мерила, и то:
1) допринос за развој и подстицање културног и
уметничког стваралаштва од локалног значаја;
2) допринос истраживању, заштити, афирмацији и презентацији културног наслеђа;
3) афирмација културе, односно уметности и
разноликости културе, односно уметности Града у
земљи и иностранству;
4) допринос очувању, стварању, развоју и представљању културе националних мањина;
5) допринос стварању културних садржаја намењених деци и младима;

О избору пројеката по расписаном Конкурсу
одлучује стручна комисија за избор пројеката (у
даљем тексту: Комисија).
Начелник Градске управе образује Комисију, коју
чине председник и најмање два члана, од којих се
један члан бира из реда релевантних организација
цивилног друштва. Начелник Градске управе, који је
расписао Конкурс, одређује лице које обавља стручне и административно-техничке послове за потребе
Комисије.
Председник и чланови Комисије бирају се из реда
угледних и афирмисаних уметника и стручњака у
култури, која су својом професионалном делатношћу
или радом у области културе дала значајан допринос
развоју и унапређивању уметничког и културног
стваралаштва у Граду.
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Комисија врши оцену сваког пројекта на основу
вредновања критеријума утврђених у члану 7. овог
Правилника, и то посебно сваки члан Комисије, за
сваки пројекат појединачно.
Комисија је обавезна да за сваки пројекат који се
разматра сачини писмено образложење у коме се
наводе разлози за прихватање или неприхватање
пројекта.
О раду Комисије води се записник.
Комисија доноси одлуку која садржи списак изабраних пројеката и износе финансијских средстава.
За изабране пројекте, закључују се уговори о њиховом финансирању односно суфинансирању из
буџета Града, које у име Града, закључује Начелник
Градске управе са подносиоцима пројеката.
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Члан 13.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник о начину, критеријумима и мерилима
за избор пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета града („Службени лист
града Шапца", бр.36/2016).
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу града Шапца.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 110-189/2017-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немаља Пајић, с.р.

Члан 9.
Резултати Конкурса објављују се на званичној
интернет страни Града, најкасније 60 дана од дана
завршетка подношења пријава.
На званичној интернет страни Града објављује се
и записник о раду Комисије.
Члан 10.
Начелник Градске управе може закључивати
уговоре о суфинансирању пројеката у култури и без
Конкурса, ако се ради о изузетно значајном пројекту
који није било могуће унапред планирати и уколико
тај пројекат испуњава најмање три критеријума
утврђена у члану 7. овог Правилника, у складу са чланом 76. став 11. Закона о култури.

004
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, 50/13одл. 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 29.11.2017. гoдинe, дoнeлa je:
ПЛАН

ДЕТ АЉНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ

"ДЕО БЛОКА 35" У ШАПЦУ

Члан 11.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНA

Носилац изабраног пројекта из члана 8. овог правилника, дужан је да у року од 15 дана по завршетку
пројекта, а најкасније до 15. децембра текуће године,
поднесе извештај о реализацији пројекта и достави
доказе о наменском коришћењу средстава.

I ОПШТИ ДЕО

Кориснику средстава који не достави у року извештај о реализацији пројекта, Начелник Градске
управе упућује захтев за повраћај средстава.
Повраћај средстава из става 2. овог члана врши
се у року који је предвиђен уговором.
Информација о корисницима средстава који нису
доставили извештај о реализацији пројекта, односно
који нису извршили повраћај средстава, објављују се
на званичној интернет страници органа.
Члан 12.
Учесници Конкурса који су добили средства, као и
лица којима су одобрена средства на основу појединачног давања, достављају наративни и финансијски
извештај о реализацији пројекта, органу који је доделио средства, а у складу са Законом о култури и
закљученим уговором.
Извештај из става 1. овог члана мора бити потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом.

Концепција уређења ПДР се заснива на препознавању и решавању конкретних проблема на
локацији. Планерски задатак се састоји из два дела:
један је решавање унутарблоковског паркирања на
јавној површини, а други је дефинисање правила
уређења и грађења за нови објекат на парцели у
улици Јове Курсуле, са корекцијом површине која је
јавне намене и површине остале намене.
Све наведене планерске интервенције треба да
допринесу развоју предметног блока и његовом
бољем функционисању.
I 1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ за израду ПДР садржан је у
одредбама:
• Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник
РС”, бр. 72/09, 81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11,
121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. УС,
132/14 и 145/14)
• Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког
планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15),
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• Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр.
22/15),
• Статута града Шапца ("Сл лист Града Шапца и
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.32/08),
• Одлуке о изради Плана детаљне регулације
"Део блока 35 и блок 2ђ" 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 План детаљне
регулације "Део блока 35 и блок 2ђ" у Шапцу ("Сл.
лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци
и Коцељева" број 19/16).
Плански основ за израду ПДР је садржан у
одредбама:
•
Плана генералне регулације "Шабац" ревизија (“Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева”, бр. 18/15 и 23/15),
I 2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Основни циљ израде плана се састоји у дефинисању правила грађења за објекте вишепородичног
становања високих густина, побољшању услова
функционисања комерцијалних садржаја и вишепородичног становања кроз уређење јавног простора и
дефинисање граница јавног и осталог земљишта.
Конкретан циљ израде плана је дефинисање
правила грађења објеката и уређење јавног простора.
I 3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
План обухвата део блока 35 који се налази у
централној градској зони Шапца, између улица Јове
Курсуле и Сремске. ПДР обухвата следеће парцеле у
целости: 2481, 2482, 2483, 2486, 2487, 2488 КО
Шабац и део 2447 КО Шабац (улица Сремска).
Оријентациона површина обухвата ПДР ''Део
блока 35'' износи 0,44ha.
046. С1
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Све парцеле припадају К.О. Шабац и налазе се у
грађевинском подручју.
I 4. ИЗВОД ИЗ ПГР “ШАБАЦ“ – РЕВИЗИЈА
Подручје Плана детаљне регулације ''Део блока
35'' се налази у обухвату Плана генералне регулације ''Шабац-ревизија'' ("Сл. лист града Шапца", бр.
18/15 и 23/15).
Простор спада у типичну градску зону
Становање, и то ТГЗ Становање, С1: Максимална
спратност објеката је шест надземних етажа.
Постојеће саобраћајнице које су изведене у пуној
(планираној) регулационој ширини се задржавају, без
измена. На њима је могуће изводити радове на
реконструкцији. При изрaди плaнoвa нижeг рeдa
обавезна је примeнa нoрмaтивa зa oдрeђивaњe
пoтрeбнoг брoja пaркинг мeстa који су детаљно
наведени у Правилима грађења.
За издавање Локацијских услова и Грађевинске
дозволе, инвеститору је неопходно да има обезбеђен
приступ на површину јавне намене - саобраћајницу.
Приступ преко службености је могуће користити у
складу са законским одредбама и у случајевима
затеченог стања. За издавање Употребне дозволе,
неопходно је обезбедити следећу комуналну
опремљеност: приступна саобраћајница, електрична
енергија, водовод, канализација
У зонама са доминантном наменом становања,
компатибилне намене су: пословање (Искључиво
Рз2), спорт и рекреација, трговина, угоститељство,
занатство и услуге, здравство, дечија заштита,
образовање, култура и верски објекти.
На једној парцели у зони С1 планира се само
један објекат.
За зону С1 се одређује структура и површина
2
2
станова: стaнoви дo 40m брутo (35 m 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).

ГРАДСКЕ И СТАМБЕНЕ ЗОНЕ ВЕЋИХ ГУСТИНА

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Сва правила и услови који су дефинисани важећим ПДР се задржавају, без измене.
Приликoм изрaдe Измeнa и дoпунa урбaнистичких плaнoвa кojи су дoнeти зa oву зoну, дoнoшeњa нoвих
или изрaдe урбaнистичких прojeкaтa, издавања Локацијских услова, мoрa сe пoштoвaти дoминaнтнa нaмeнa
зoнe и усмеравајуће одредбе које су дефинисане посебним условима за сваки појединачни блок.
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: уређење површина јавне намене:
улица и тротоара, површина око и испред објеката, постављање споменика, спомен обележја и скулптура;
обнова и уређење зелених површина, и опремање урбаним мобилијаром (стазе, клупе, осветљење, игралишта за
децу, мањих спортских игралишта и др.); обезбеђење јавног паркиг простора и др; реконструкција јавних
објеката, а по потреби доградња, надзиђивање или изградња нових (објекти предшколске установе спортски
терени и др.); комунално опремање и побољшање хигијенских услова. Постављање привремених објеката на
јавним површинама дефинисаће се програмом постављања привремених објеката. Јавне површине се морају
се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан
приступ, кретање, боравак и рад, а све у скалду са важећим Правилником.
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Ако се на парцели гради објекат за 20 и више станова а у радијусу од 100м нема дечијег игралишта за
2
узраст 0-6 година на површини јавне намене, обавеза инвеститора је да обезбеди површину од 50м за ту
намену, на сопственој парцели.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa oбjeкaтa

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

Прaвилa
пaрцeлaциje

У условима постојеће изграђености: објекат=парцела под условом да је обезбеђен
приступ до површине јавне намене.
За нове објекте, минимална величина парцеле: 7 ари. Дозвољено одступање је до -5%

Приступи
пaрцeлaмa

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

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe eтaжe

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

Индeкс
зaузeтoсти

Максимално 60% за нову изградњу, односно 100% на подручјима
блокова са постојећом изграђеношћу објекат=парцела.

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 3,7 за нову изградњу.

Грaђeвинскe
линиje

У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у којој се
парцела налази, односно у складу са одредбама које се утврде ПДР.
Нoви oбjeкти сe постављају нa грaђeвинску линиjу према улици, осим
слободностојећих за које су дозвољена одступања и та одступања су
могућа само према унутрашњости парцеле. У oвoj зoни je дoзвoљeнa
изгрaдњa oбjeкaтa у низу, у прeкинутoм низу (дуж сaoбрaћajницa и у
дубини пaрцeлa) и слoбoднoстojeћих oбjeкaтa, у склaду сa прeoвлaђуjућим кaрaктeрoм изгрaдњe у улицaмa и посебним правилима
грађења за појединачне блокове.

Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

Објекти се према суседним међама постављају у складу са општим
одредбама 010 и просторне целине у којој се парцела налази и
границама максималних унутрашњих грађевинских линија ако су
дефинисане графичким прилогом. У случају да максималне границе
зоне изградње објеката нису дефинисане, примењују се следећа
правила:
• Удаљеност од бочних суседних међа за објекте у непрекинутом
низу:
- објекат се поставља на обе бочне међне линије до дубине од 17м;
- изградња објеката на дубини већој од 17м се изводи по правилима за слободностојећи објекат;
- изузетак од правила изградње у непрекинутом низу може
представљати стечено право отвора на међи. Ако се ради о отвору
са високим парапетом, обавезно се формира затворен или полуотво-рен светларник у зависности од положаја отвора. Димензије
светларника се одређују у складу са важећим правилником. За
отворе са другим висинама парапета објекат се удаљава минимално
3,0m од међе формирајући са једне стране полуотворени светларник, отворен ка улици или дворишту, који се завршава на минималном растојању од 2,0m од одговарајуће ивице отвора на међи.
- Уколико на суседном објекту постоји изведен светларник, на
новом објекту се оставља светларник исте величине и симетричан
светларнику постојећег објекта.
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- Уколико се објекат гради на међи са објектом који припада зони
ниже спратности, према међи је обавезно формирање везног
елемента у односу на суседну максимално планирану висину. Ако је
разлика у спратности већа од једне етаже, није дозвољено
формирање забатног зида без отвора према суседу већ се
условљава повлачење од међе и формирање фасаде.
• Удаљеност од бочних суседних међа за објекте у прекинутом
низу:
- објекат се поставља на једну бочну међу a oд друге се удаљава 4,5м, до дубине од 17м;
- изградња објеката на дубини већој од 17м се изводи по правилима за слободностојећи објекат;
- у случајевима када инвеститор не може да добије сагласност
ни једног бочног суседа за постављање објекта на међу, објекат се
изводи по правилима за изградњу слободностојећег објекта.
- Прекинути низ објеката је могуће претворити у непрекинути низ
уз сагласност суседа.
• Удаљеност од бочних суседних међа за слободностојеће
објекте:
- минималне бочне удаљености су 4,5м према једној међи која
обезбеђује приступ парцели а према другој h/4 венца објекта.
• Удаљеност од задње међе:
- За све типове објеката минимална удаљеност од задње међе
износи h/2 венца објекта.
Спрaтнoст

Максимално шест надземних етажа (П+4+Пк/Пс, П+5).
Спратност објеката може бити ограничена утврђеном котом
висинске регулације која је дефинисана овим планом.

Мaксимaлни
брoj стaмбeних
jeдиницa
Пaркирaњe
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa
Интeрвeнциje нa
пoстojeћим
oбjeктимa
Изгрaдњa других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

У складу са општим одредбама 007 ако посебним одредбама за
појединачне блокове није дефинисано другачије.

У складу са општим одредбама 018
За нову изградњу, обавезно је формирање незастртих зелених површина од
минимално 15% унутар сопствене парцеле. Обавезно је одредити место за контејнер у
складу са правилима уређења II 1.6.11 Систем за евакуацију отпада.
У складу са посебним условима за сваки појединачни блок.

Ако парцела излази према две улице, дозвољена је изградња два стамбена или
стамбено пословна објекта до максимално дефинисаних параметара за парцелу. Ако су
оба објекта пословна, минимално међусобно растојање објеката је h/2 венца вишег
објекта. Уколико постоје станови у оба или једном објекту, растојање је 3/4 висине венца
вишег објекта.
У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни
oбjeкти.

Пoмoћни oбjeкти
и гaрaжe

Изгрaдњa гaрaжa, као других објеката на парцели je дoпуштeнa уколико се не
премашују урбанистички параметри. Помоћни простор формирати унутар објекта.
Минимално растојање од границе парцеле је 1.0m. Објекат се може поставити и на међу:
- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини
преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
- Максимална висина слемена гаража је 3.2m.
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Изградња на
парцелама мање
површине од
дефинисане
правилима
парцелације

На парцелама мање површине од минимално дефинисаних у овој зони (7а-5%),
дозвољено је текуће и инвестиционо одржавање постојећих објеката. У случају изградње
нових објеката подразумева израду урбанистичких пројеката којима ће се дефинисати
услови изградње за сваку појединачну парцелу у складу са општим и посебним
правилима грађења и условима локације.

Обjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
"Инжeњeрскo гeoлoшки услoви" и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих зoнa
нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у пoглaвљу
"нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите
изворишта, трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.).

У поглављу 2.4. Посебна правила уређења и
грађења по блоковима са усмеравајућим одредбама,
за предметни блок је наведено:
Блок бр: 35
Назив: "Јове Курсуле"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С2, С3
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према
графичком прилогу. Постојећи објекти зоне С1:
Могуће инвестиционо и текуће одржавање. Могућа
уградња лифтова у стамбене зграде и у том циљу је
дозвољено умањење површина јавне намене. Могуће
постављање косе кровне конструкције максимално
до 10% нагиба. У случају легализације делова дограђених етажа (када је прибављена сагласност сувласника), дозвољена доградња целе етаже. У таквим
случајевима се подразумева да су доградње делови
постојећих стамбених јединица, односно, да број
нових станова по ламели (улазу у стамбени објекат)

не може бити већи од броја станова последње етаже
и уз обавезу обезбеђења паркинг простора на један
од начина дефинисаних општим правилима 018.
Планирани објекти у зони С1: дефинисана максимална зона изградње објеката, максимална
спратност шест надземних етажа (П+4+Пс). Објекти
се граде у прекинутом или непрекинутом низу, у
складу са претежно реализованом изградњом у
блоку.
I.5 ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА
I 5.1. ВЛАСНИЧКИ СТАТУС ЗЕМЉИШТА
Подаци о катастарским парцелама (начин коришћења земљишта и облици својине на катастарским
парцелама) у обухвату ПДР-а, преузети су са
интернет сервиса електронски Катастар непокретности, Републички геодетски завод. Према врсти
земљишта све парцеле припадају градском грађевинском земљишту.

Табела: Подаци о катастарским парцелама у обухвату ПДР-а
К.п.
бр.

Површина
(ha.a.m2)

Облик својине
Врста права

Ималац права на катастарској парцели
ЦЕЛЕ ПАРЦЕЛЕ

државна РС
-право коришћења
државна РС
-право коришћења
државна РС
-право коришћења

2481

0.04.60

2482

0.01.45

2483

0.22.11

2486

0.02.14

државна РС
-право коришћења

2487

0.02.11

државна РС
-право коришћења

2488

0.04.12

државна РС
-право коришћења

''ЛУКОМ'' ДОО транспортно трговинско производно
предузеће
Рашић (Светозар) Војин
Град Шабац
Министарство одбране
Град Шабац
ЈКП ''Стари град''
Министарство одбране
Град Шабац
ЈКП ''Стари град''
Министарство одбране
ДЕЛОВИ ПАРЦЕЛА

државна РС
2447
0.49.62
-право коришћења
Извор: WWW.katastar.rgz.gov.rs/KnWeb

Град Шабац
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I 5.2 ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Подручје у обухвату плана захвата део блока 35 у
централном градском језгру, између улица Јове
Курсуле и Сремске. У непосредној је близини Трга
ђачког батаљона, а једним делом се наслања на
Занатски центар, специфичну радну зону формирану
од скупа појединачних објеката мале површине и
висине (1 објекат= 1 локал).
Доминантна намена предметног блока је стамбена, са пословањем у приземљу у виду појединачних локала. У питању је вишепородично становање
високих густина, карактеристично за централне
градске блокове.
Спратност објеката се креће између П+1+Пк и
П+4+Пк.
Објекти у обе улице, које тангирају предметни
блок, формирају прекинути низ, а висине објеката у
њима варирају. Спратност објеката оријентисаних ка
улици Сремска износи П+4+Пк. Објекти оријентисани
ка улици Јове Курсуле су уобичајено спратности
П+3+ПК или П+3+Пс, изузев једног објекта, једнопородичне куће са пословањем, чија је спратност
П+1+Пк и приземног објекта лошег грађевинског
стања.
Један објекат вишепородичног становања је оријентисан ка унутрашњости блока, са једне, и Занатском
центру, са друге стране. Његова спратност је
П+4+Пк.
Унутрашњост блока се махом користи као простор за паркирање, али без јасно обележених
паркинг места, што резултира конфузним простором
блока и отежаним кретањем пешака кроз њега.
Највећи део је поплочан бехатоном и служи за
интерни пролаз аутомобила или паркирање. Утврђено
је да постоје и 4 помоћна објекта у низу који имају
функцију гаража. Ови објекти заузимају јавни простор, а према подацима електронског катастра непокретности, изграђени су без дозволе за градњу.
Непосредно поред њих су смештени контејнери за
одлагање отпада.
Један део унутрашњости блока заузима травната
површина доброг квалитета, али без пратећих садржаја који би омогућили боравак станара на тој
зеленој површини.
II ПЛАНСКИ ДЕО
II 0. ПОЈМОВНИК
• Блок – део градског простора оивичен јавним
саобраћајним површинама; у случају обухвата овог
плана ради се о делу блока.
• Грађевинска парцела – грађевинска парцела
јесте део грађевинског земљишта, са приступом
јавној саобраћајној површини, која је изграђена или
планом предвиђена за изградњу.
• Фронт грађевинске парцеле – ширина грађевинске парцеле према приступној саобраћајној површини.
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• 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 поткровље се рачуна као 60% површине, док се остале
надземне етаже не редукују. Подземне корисне
етаже се редукују као и поткровље. Подземне гараже
и подземне подстанице грејања, котларнице, станарске оставе, трафостанице итд, не рачунају се у
површине корисних етажа. Бруто развијена површина етаже је површина унутар спољне контуре
зидова, односно збир површина свих просторија и
површина под конструктивним деловима зграде.
• Индекс изграђености – индекс изграђености
парцеле јесте однос (количник) бруто развијене
грађевинске површине изграђеног или планираног
објекта и укупне површине грађевинске парцеле;
• Индекс заузетости – однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта
и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у
процентима;
• Висина објекта – удаљење венца последње
етаже објекта, у равни фасадног платна, од коте
приступне саобраћајнице. Изражава се у метрима
дужним.
• Спратност објекта – број спратова, који се
броје од првог спрата изнад приземља па навише.
Као спратови не рачунају се приземље, подрум,
сутерен и поткровље. Број спратова зграде чији су
поједини делови различите спратности исказује се
бројем спратова највишег дела зграде. Број спратова
у згради на нагнутом терену исказује се према оном
делу зграде који има највећи број спратова. 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.
• 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 тротоара на улазу у објекат.
• Спрат – ниво у згради који се налази изнад
приземља а испод кровне конструкције или поткровља.
• Поткровље – ниво у згради који је у целини
изграђен унутар кровне конструкције зграде, са
надзиком висине до 1,2 m од коте пода последње
етаже. Није дозвољено формирање поткровља у
више нивоа.
• Надземна етажа –део објекта изнад површине терена, чија је кота пода минимално 0,2 m од
коте тротоара на месту улаза у објекат.
• Постојећи објекат – објекат који је евидентиран на ажурној геодетској подлози.
• Доградња објекта – извођење грађевинских и
других радова којима се изграђује нови простор ван
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постојећег габарита објекта, као и надзиђивање
објекта, и са њим чини грађевинску, функционалну
или техничку целину;
• Реконструкција објекта – извођење грађевинских 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;
• Слободностојећи објекат – објекат који је
удаљен од бочних и задње границе грађевинске
парцеле.
• Објекат грађен у прекинутом низу – објекат
који је узидан на једну бочну границу грађевинске
парцеле.
• Објекат у низу – минимално три објекта узидана на бочне границе парцеле, од којих је средњи
објекат обавезноузидан на обе бочне границе
грађевинске парцеле.
• Регулациона линија – линија која раздваја
површине одређене јавне намене од површина друге
јавне или остале намене.
• Формирана регулација – регулација блока,
која у постојећем стању задовољава стандарде
минималних профила саобраћајница, који га окружују.
• Грађевинска линија – грађевинска линија
јесте линија на, изнад и испод површине земље до
које је дозвољено грађење основног габарита објекта. Може бити подземна или надземна грађевинска
линија.
• Помоћни објекат – објекат који је у функцији
главног објекта, а гради се на истој парцели на којој
је саграђен главни стамбени, пословни или објекат
јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари,
цистерне за воду и сл.);
• Површина јавне намене је површина намењена за уређење јавних површина и изградњу јавних
објеката, која је важећим планским документом одређена за ту намену, у складу са одредбама закона.
• Интегрисана улица је колско-пешачка улица
са успореним саобраћајним током у којој је улични
застор такав да цела површина поприма карактер
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пешачке улице. Може постојати назнака поделе на
тротоар и коловоз упуштеним ивичњацима тако да
не постоје сметње за кретање. Поред поплочавања,
карактер пешачке зоне наглашен је зеленим засадима, затим урбаним мобилијаром (клупе, канделабри,
корпе за отпатке).
• Зелена површина стамбеног блока јесте
пејзажно уређена зелена површина намењена јавном
коришћењу, која најчешће садржи парковски уређен
простор за миран одмор, дечја игралишта,терене за
игру, планирана и одржавана примарно за потребе
локалног становништва.
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 се заснива на препознавању и решавању конкретних проблема на локацији.
Након извршене детаљне анализе и валоризације
планираног стања и планерског задатка, а у складу
са конкретним потребама на локацији, дефинисан је
обухват планског документа који је током израде
плана коригован.
Основни циљ плана је решавање унутарблоковског паркирања на јавној површини и дефинисање
правила уређења и грађења за нови објекат на
парцели у улици Јове Курсуле, са корекцијом површине јавне и остале намене.
Планом се дефинишу правила уређења и правила грађења у складу са новом парцелацијом и
детаљном 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
планом саобраћаја“.

Табела: Биланс површина јавне намене:
Површина у ha.а.m

2

%

Намена површина
постојећа

планирана

пост.

план.

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

0.29.42

0.26.58

67

61

Саобраћајне површине (коловоз и
тротоар)

0.11.30

0.11.30

25,8

25,8

Остале јавне површине
(унутарблоковски део)

0.18.12

0.15.28

41,2

35,2
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ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА ОСТАЛЕ
НАМЕНЕ СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА:
ЗОНА: 1 Вишепородично становање
Доминантна намена: становање, пoслoвaњe и
jaвнe делатности.
Компатибилна намена: трговина, угоститељство,
здравство, дечја заштита, образовање, култура и
верски објекти.
Делатности компатибилних намена, у капацитетима који имају било какве негативне утицаје на
животну средину и функцију становања, нису дoзвoљeне.
Биланс површина:
1.1. и 1.2. Вишепородично становање
Површина објекта = површини парцеле
(Објекат и парцела 1.1. имају површину 432m2, а
објекат и парцела 1.2. имају површину од 412m2)
Индекс заузетости 100% (Објекат парцела)
Индекс изграђености 6 (Објекат је део отвореног
блока)

Доминантна намена: становање, пoслoвaњe и
jaвнe делатности.
Компатибилна намена: трговина, угоститељство,
занатсто и услуге, здравство, дечја заштита, образовање, култура.
Делатности компатибилних намена, у капацитетима који имају било какве негативне утицаје на
животну средину и функцију становања, нису дoзвoљeне.
Биланс површина:
- дефинисана су правила за парцелацију
земљишта и проширење постојеће грађевинске
парцеле у површини од 0,7а, те ће укупна површина
новоформиране парцеле износити 2,2а
2

-

Површина парцеле: 220 m

-

Површина објекта у основи: 95 m

-

Укупна површина објекта око 190 m

Биланс површина:
- дефинисана су правила за парцелацију земљишта и формирање нове грађевинске парцеле у
површини од 6,24а како би се омогућила изградња
објекта
- стамбено-пословни простор се формира у
оквиру максимално дефинисане зоне изградње.
Спратност објекта је По+П+4+Пс (шест надземних
етажа).
-

2
2

Није планирано проширење просторних капацитета објекта.
ЗОНА: 3 Пословно стамбени објекат
Доминантна намена: становање, пoслoвaњe и
jaвнe делатности.
Компатибилна намена: трговина, угоститељство,
занатсто и услуге, здравство, дечја заштита, образовање, култура и верски објекти.
Делатности компатибилних намена, у капацитетима који имају било какве негативне утицаје на
животну средину и функцију становања, нису дoзвoљeне.

Број стамбених јединица: 18

- Приземље функционише као пословни про2
стор, површине од 280m
2

-

Површина парцеле: 630m

-

Површина приземља: 280m

-

Површна типског спрата: 300m

-

БРГП: 1760m

2
2

2

-

Спратност: 6 надземних етажа; По+П+4+Пс

-

Број стамбених јединица: 18

-

Индекс изграђености: 2,8

-

Степен заузетости: 44%

-

ЗОНА: 2 Индивидуално становање
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Паркинг: 22 у подземној гаражи и у партеру
o 18 станова (1 стан=1пм),
2

o 4пм за 280m пословног простора;
-

Зелена незастрта површина: 94m

2

Минимални степен комуналне опремљености:
приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод,
канализација.
II 1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
II 1.3.1. Саобраћајна инфраструктура
У оквиру регулације нове интерне саобраћајнице,
која се налази на потезу између Сремске улице и
улице Јове Курсуле, је коловоз ширине 5.0 метара.
Са десне стране коловоза планиран је простор за
управно паркирање путничких возила димензија 2.5 x
5.0 метара са укупно 9 паркинг места, док је са леве
стране планирано подужно паркирање путничких
возила димензија 2.0 x 5.5 метара чиме је обезбеђено 5 паркинг места.
Регулација Сремске улице је планирана на основу постојећег стања и овим планом се задржава
постојећа регулација улице.
Планирана траса саобраћајнице је дефинисана у
простору геодетским координатама осовинских и
темених тачака.
Нивелациони положај саобраћајнице је дефинисан котама нивелете на осовинским тачкама, а
регулациона решења карактеристичним попречним
профилима. Попречни профили су утврђени на
основу функционалних захтева и приказани су у
графичком прилогу.
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Попречни нагиби коловозних трака и простора за
паркинг су 2,50%, а тротоара 2,00%.
Саобраћајнице градити од класичних материјала
за предвиђено саобраћајно оптерећање по важећим
прописима. Основни садржај коловозне конструкције
је: тампон слој шљунка или туцаника, масивни слој
асфалта и слој хабајућег асфалта.
Табела 1: Попречни профили саобраћајница
Назив
саобраћајнице

Осовинске и темене
тачке

Профил
бр.

О1-О2-О3- О4

2-2

О2-Т1- О5

1-1

Сремска
Интерна
саобраћајница

II 1.3.2. Водовод и канализација
Постојеће стање
Водоводна мрежа
Снабдевање санитарном и противпожарном
водом у обухвату предметног плана, обавља се са
градске водоводне мреже.
У улицама које окружују предметно подучје, су
изведене градске инсталације водовода и то:
- у улици Сремска у зони тротоара - PЕ цев
профила Ø100 mm;
- у улици Јове Курсуле, у зони тротоара, PE Ø100
mm;
- у улици Трг ђачког батаљона, у зони тротоара,
PE Ø100 mm;
Канализациона мрежа
Сакупљање и евакуација санитарно-фекалних и
атмосферских отпадних вода са предметног подручја, врши се општом канализационом мрежом, где
се све отпадне воде прикупљају једним системом и
одводи на Постројење за пречишћавање отпадних
вода.
У улицама које окружују комплекс, изведена је
градска канализациона мрежа општег система и то:
- у улици Сремска коловозном површином, колектор профила Bø600mm;
- у улици Јове Курсуле коловозном површином,
канализациона мрежа општег система, профила
Bø400mm;
- у оквиру интерне саобраћајнице, која гравитира
ка улици Сремска, трасирана је постојећа канализациона мрежа општег система профила PVCø250mm.
Планирано стање
Водоводна мрежа
Снабдевање санитарном водом планираног
објекта вишепородичног становања, ће се вршити са
постојеће водоводне мреже у улици Јове Курсуле,
трасиране у оквиру постојеће регулације улице,
профила PE Ø100 mm.
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Тачан положај и начин прикључења на планирани
објекат биће дефинисано пројектном документацијом, односно Пројектом за грађевинску дозволу.
Ископ рова мора бити ручни и опрезан, у присуству
овлашћених лица из јавних комуналних предузећа
која поседују подземне инсталције и инфраструктуре
дуж трасе (водовод и канализација, подземни ел.ен.
каблови, ТТ каблови, гас и прикључци на набројане
инсталације). Ископу рова, мора претходити обележавање на терену траса постојећих комуналних
инсталција од стране РГЗ Службе за катастар
Шабац, код које је потребно уснимити трасе и дубине
полагања пре затрпавања ровова. Такође, потребно
је обратити пажњу и на будуће коридоре инсталација.
Потребно је да се сваки корисник парцеле или
објекта из обухвата овог Плана, у поступку израде
техничке документације обрати ЈКП „ВодоводШабац“ ради издавања Техничких услова за пројектовање и прикључење, односно израду техничке
документације.
Пројектовање и изградњу уличних инсталација
водовода односно прикључка, извести у складу са
условима ЈКП „Водовод-Шабац“ 8469/СР-278/16 од
28.12.2016. године, који су саставни део документације овог плана.
Kанализациона мрежа
У оквиру предметног плана, у блоку улица Сремска,
Јове Курсуле и Трга Ђачког батаљона, постоје
изведене инсталације канализационе мреже за
гравитационо евакуисање санитарно-отпадних и
атмосферских вода.
Приључење санитарно-отпадних и атмосферских
вода планираног објекта извршиће се на постојећу
канализациону мрежу општег система профила
Bø400mm, трасирану унутар постојеће регулације
улице Јове Курсуле.
Тачан положај и начин прикључења на планиран
објекат биће дефинисано пројектном документацијом, односно Пројектом за грађевинску дозволу.
Ископ рова мора бити ручни и опрезан, у присуству
овлашћених лица из јавних комуналних предузећа
која поседују подземне инсталције и инфраструктуре
дуж трасе (водовод и канализација, подземни ел.ен.
каблови, ТТ каблови, гас и прикључци на набројане
инсталације). Ископу рова, мора претходити обележавање на терену траса постојећих комуналних
инсталција од стране РГЗ Службе за катастар
Шабац, код које је потребно уснимити трасе и дубине
полагања пре затрпавања ровова.
Пре почетка радова Инвеститор је обавезан да са
представницима ЈКП „Водовод-Шабац“ изврши преглед ревизионих силаза и констатује стање. Такође,
по завршетку радова, неопходно је извршити преглед
и, уколико је у ревизионим силазима дошло до
нагомилавања шљунка, асфалтне масе и других
материја непримерених овом систему, Инвеститор је
обавезан да сноси трошкове чишћења истих.
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Потребно је да се сваки корисник парцеле или
објекта из обухвата овог Плана, у поступку израде
техничке документације обрати ЈКП „Водовод-Шабац“
ради издавања Техничких услова за пројектовање и
прикључење, односно израду техничке документације.
Пројектовање и изградњу уличних инсталација
канализације односно канализационог прикључка,
извести у складу са условима ЈКП „Водовод-Шабац“
8469/СР-278/16 од 28.12.2016. године, који су
саставни део документације овог плана.
II 1.3.3. Електроенергетска инфраструктура
Постојеће стање
У обухвату ПДРа, простором регулације улица
Сремске и Јове Курсуле и на осталом грађевинском
земљишту, преко кат.парц. бр. 2483 К.О.Шабац, изграђена је деоница подземног високонапонског кабловског вода 20kV (између трафо-станица 20/0.4kV
„Сремска“ и „Цара Душана“). Прикључци објеката на
електро-мрежу дистрибутивног напона 0.4kV реализовани су подземним нисконапонским кабловима из
оближњих трафо-станица, осим постојећег стамбеног
објекта на локацији новог објекта вишепородичног
становања (на кат.парцели бр.2481 К.О.Шабац) који
је има ваздушни прикључак са НН мреже у ул. Јове
Курсуле.
Положај електроенрегетских објеката представљен је на графичком прилогу: План електро мреже,
Тк мреже, гасовода и вреловода (Р 1:500). За један
број подземних ел.енергетских нисконапонских каблова трасе нису евидентиране код РГЗ Службе за
катастар Шабац и на графичком прилогу су нанете
орјентационо, на основу података о изведеном стању
који су прибављени од електродистрибутивног предузећа.
Генерално, снабдевање ел.енергијом је задовољавајућег квалитета али не постоје могућности за
прикључак нових корисника и за повећање капацитета постојећих.
Планирано стање
Решење за доградњу електроенергетске мреже, у
обухвату плана, урађено је у складу са планираном
наменом простора и у складу са условима ОДС ЕПС
ДИСТРИБИБУЦИЈА, огранак Електродистрибуција
Шабац (бр.8.Л.1.0.0.-355698/1 од 07.03.2017.год.) који
су приложени у документационом делу елабората.
Ради стварања могућности за квалитетно напајање
ел.енергијом потрошача у новопланираном објекту
вишепородичног становања (18 стамбених јединица
са процењеном вредности појединачне максималне
једновремене снаге од 10.5kW, два пословна простора у приземљу, са појединачном Pmax jednov =
16.4kW и 20kW заједничке потрошње) неопходно је
реализовати следеће активности:
- Изградити трафо-станицу 20/0.4kV „Сремска
2“, 2x630kVA, у зони и на будућој парцели (поклапа
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се са зоном) које су дефинисане на графичком
прилогу: План електро мреже, Тк мреже, гасовода и
вреловода (Р 1:500). Објекат трафо-станице је
приземни, типски, зидани или монтажно бетонски,
максималних димензија основе 4.8х5.6m. Кота пода
објекта ТС треба да буде минимално 0.4m изнад
коте интерне саобраћајнице на кат.парцели бр.2483
К.О.Шабац. Заштиту од напона додира и напона
корака реализовати ТН системом заштите, са темељним уземљивачем и мерама изједначавања потенцијала. Око објекта ТС, на растојању до 0.8m, пре
изградње бетонских стаза, урадити заштитно уземљење поцинкованом Fe-Zn траком која се укопава
на дубини од 0.8-1.0m. Елементе уземљивача дефинисати Пројектом за добијање грађевинске дозволе,
а такође и радно уземљење трафо-станице. Радни
уземљивач се поставља у простору паркинга, на
кат.парцели бр. 2483 К.О.Шабац. 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 опремити једним енергетским трасформатором снаге 630kVA, високонапонском и
нисконапонском опремом у складу са техничким
условима ЕДШ;
- Постојећи високонапонски кабловски вод 20kV,
на кат.парцели бр.2483 К.О.Шабац, расећи, наставити (у теменима е6 и е2) и системом „улаз-излаз“
увести у новопланирану трафо-станицу 20/0.4kV
„Сремска 2“. Траса кабла је дефинисана положајем
постојећег високонапонског кабла 20kV и координтама темених тачака рова у државном координатном
систему на Плану електро мреже, Tk мреже,
гасовода и вреловода (Р 1:500);
- Изградити расплет подземних нисконапонских
каблова: из трафо-станице 20/0.4kV „Сремска 2 “ до:
слободностојећих прикључно-мерних ормана новопланираних потрошача, до прикључних ормана на
постојећим објектима и до постојећих коридора
подземних нисконапонских каблова 0.4kV, кабловима
типа PP 00-A 4x150mm2 0.4kV на следећи начин:
• до новопланираног објекта на кат.парцели
бр. 2481 К.О. Шабац, у складу са накнадним енергетскотехничким условима за прикључак који ће бити
прибављени од електродистрибутивног предузећа.
Траса каблова преко парцеле са објектом биће
дефинисана Пројектом за добијање грађевинске
дозволе, узимајући у обзир габарите подземне гараже, конструктивне услове и противпожарне услове и
положаје прикључака на друге комуналне инфраструктуре;
• до постојећих подземних нисконапонских
каблова у улицама Сремској и и Јове Курсуле, а по
коридрима опредељеним ПДРом, у броју који ће бити
дефинисан накнадним енергетско-техничким условима
електродистрибутивног предузећа. Да би се избегло,
или смањило на минимум, накнадно раскопавање
паркинга и саобраћајница поставити заштитне полие-
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тиленске цеви ø125-150mm, у броју који је дефинисан на графичком прилогу, а кроз које ће се
провлачити подземни ел.енергетски каблови 0.4kV и
20kV;

грађевинске дозволе, у складу са дозвољеним
вредностима падова напона и дозвољеним струјним
оптеретљивостима каблова, а коридор је дефинисан
на графичком прилогу.

Каблове и заштитне цеви полагати по коридорима који су дефинисани на графичком прилогу План
електро-мреже, Тк мреже, гасовода и вреловода (Р
1:500).

Свим радовима у зони постојећих подземних
електроенергетских каблова треба да присуствује
овлашћено лице из електродистрибутивног предузећа, а које, на лицу места може дефинисати додатне
заштитне мере или наложити измештање ел.каблова.
Пре радова на изградњи интерне саобраћајнице и
паркинга на кат.парцели бр.2483 К.О.Шабац, неопходно је одговарајућим уређајем и опрезним копањем пробног рова установити присуство и положаје
свих подземних ел.ен. каблова који су на графичком
прилогу нанети орјентационо. Планиране радове на
подземном високонапонском ел.ен. каблу 20kV
(расецање, настављање, полагање и прикључак у
ТС) могу реализовати само стручне екипе електродистрибутивног предузећа, уз претходно довођење
кабла у безнапонско стање.

- 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, пројектовати и извести електроинсталације у објектима и
опремити прикључно-мерне ормане.
Подземни електроенергетски каблови се постављају на дно земљаног рова дубине, минимално,
0.8m, на слој ситнозрнасте земље или песка дебљине
0.1m. Изнад каблова, обавезно се постављају пластични штитници и траке за упозорење. Ископ рова
мора бити ручни и опрезан. Ископу треба да претходи планирано нивелисање терена и обележавање
на терену траса постојећих подземних инсталација
од стране стручне службе РГЗ Службе за катастар –
Шабац, и у присуству овлашћених лица из предузећа
која поседују и одржавају комуналне и индустријске
инфраструктуре у обухвату плана. У зонама укрштања остварити минимално вертикално растојање од
0.3m.
У зонама коловоза саобраћајница, паркинга и
приступа на парцеле, каблови се провлаче кроз
заштитне PE цеви (ø125-150mm) које се постављају
тако да је дубина горње ивице цеви минимално 1.0m
од пројектоване коте асвалтног застора. Укупан број
цеви поставити код првог копања рова. Слободне
крајеве цеви заштитити од продора земље и влаге
гуменим заптивкама. Ров засути шљунком, бетоном
и асвалт бетоном до задате носивости саобраћајнице;
У заједничком рову, растојање од нисконапонског
кабла треба да износи минимално 0.07 m, а од кабла
20kV - 0.2 m.
Пре затрпавања свих ровова, трасе и дубине
каблова и цеви уснимити код РГЗ Службе за
катастар Шабац.
У обухвату плана је изграђена јавна расвета.
Планира се замена светиљки новим са енергетски и
фотометријски ефикаснијим изворима светла. На
кат. парцели бр.2483 К.О.Шабац, канделаберски стуб
јавне расвете уз новопланирану трафо-станицу се
измешта из зоне тротоара а планира се постављање
још једног таквог стуба (прописно уземљеног, са две
светиљке), уз ивицу тротоара, између ТС и кат.
парцеле бр.2482 К.О.Шабац. Напајање расвете
планирано је подземним електроенергетским кабловским водовима са поља јавне расвете у новопланираној ТС.Тип и пресек напојног кабла јавне
расвете биће опредељени Пројектом за добијање

У графичком прилогу, на Плану електро мреже,
Тк, гасоводне и вреловодне мреже (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 и
детаљним тачкама за зону изградње трафо-станице
(за парцелу трафо-станице).
II 1.3.4. Телекомуникациона и кабловско-дистрибутивна инфраструктура
Постојеће стање
Oбухват плана је на реону кабловског подручја
N⁰5 АТЦ „Шабац“.
У графичком делу елабората, на Плану електро
мреже, телекомуникационе мреже, гасовода и вреловода (Р 1:500), дат је положај постојећих телекомуникационих објеката: подземне Тк канализације
у улици Сремској, подземних Тк каблова и подземних
Тк извода са назнаком капацитета.
Кабловски дистрибутивни систем је изграђен
ваздушним проводницима.
Генерално, приступна мрежа на реону кабловског
подручја N⁰5 АТЦ „Шабац“ је знатно амортизована.
Постоје ограничене могућности за прикључак нових
потрошача.
Планирано стање
Реконструкција и доградња кабловског подручја
није предмет ПДРа, осим кад се ради о телекомуникационој мрежи до новопланираног објекта на
кат.парцели бр.2481 К.О.Шабац. Прикључно место је
у улици Сремској, на постојећем подземном Тк каблу
у зеленој површини испред објекта вишепородичног
становања на кат.парцели бр.2487. Капацитет прикључног кабла биће опредељен накнадним техничким условима за прикључак објекта Предузећа за
телекомуникације „Телеком-Србија“ а.д. Београд.
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Положај планираног Тк кабла преко кат.парцеле
бр.2483 К.О.Шабац је дефинисан координатма темених тачака рова у државном координатном систему,
на графичком прилогу План електро мреже, телекомуникационе мреже, гасовода и вреловода (Р 1:500).
Положај прикључака објеката преко парцеле са
новопланираним стамбено-пословним објектом и
само прикључно место нису дефинисани ПДРом и
биће опредељени техничким условима за прикључак
телекомуникационог предузећа и Пројектом за добијање грађевинске дозволе уважавајући следеће:
габарите подземне гараже, конструктивне и противпожарне услове и прописе;
При томе се мора водити рачуна и о положајима
свих подземних комуналних инфраструктура. Радовима на ископу мора претходити обележавање на
терену истих, од стране РГЗ Службе за катастар
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.
Услови за изградњу подземних Тк каблова идентични су условима за изградњу подземних ел.
енергетских каблова, а који су утврђени у поглављу –
Електроенергетика, планирано стање.
Саставни део документационог дела елабората
су Подаци и услови од значаја за израду плана
детаљне регулације Предузећа за телекомуникације
„Телеком Србија“ а.д.Београд, ИЈ „Шабац“ (бр.7010528307/1 од 13.03.2017.год.). Свим радовима у зони
постојећих телекомуникационих каблова треба да
присуствује овлашћено лице из поменутог предузећа, а које, на лицу места, може дефинисати додатне
заштитне мере или условити измештање Тк каблова.
Кабловски дистрибутивни систем у обухвату
ПДРа реализовати као подземни. Проводнике КДСа
полагати у ров са телекомуникационим кабловима и
градити под истим условима као Тк каблове.
II 1.3.5. Гасоводна и вреловодна мрежа
Постојеће стање
У простору регулације улице Јове Курсуле, у
тротоару до новопланираног објекта вишепородичног
становања, изграђена је дистрибутивна гасоводна
мрежа (ДГМ) до 4bar, полиетиленским цевима ø63mm.
Постоје могућности за прикључак нових корисника.
ДГМ је изграђена и у ул. Сремској.
Сви објекти вишепородичног становања у обухвату плана се загревају даљинским системом
грејања са градске топлане „Тркалиште“. Вреловодна
мрежа је изграђена преко свих катастарских парцела
у обухвату плана детаљне регулације.
Положај гасоводне мреже и вреловодне мреже је
дат на графичком прилогу: План електро мреже, Тк
мреже, гасовода и вреловода (Р 1:500).
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Планирано стање
У складу са подацима од значаја за израду плана
који су прибављени од Одељења гасификације ЈКП
„Топлана-Шабац“ (бр.01-9/17 од 05.01.2017.год., приложени у документационом делу елабората), не
постоје ограничења за прикључак новопланираног
објекта на дистрибутивну гасоводну мрежу. Прикључак у свему реализовати у складу са: Законом о
енергетици („Сл. гласник РС“, бр.145/2014), Правилником о условима за несметану и безбедну
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до
16bar („Сл.гласник РС“, бр.86/2015) и Правилима о
раду диструбитивног система природног гаса (Поглавље 3. – технички услови за прикључење на систем,
издати од ЈП „Топлана-Шабац“).
Положај гасног прикључка и мерне станице биће
опредељени Пројектом за добијање грађевинске
дозволе и накнадним техничким условима за прикључак ЈКП „Топлана-Шабац“. При томе узети у
обзир положај подземне гараже испод објекта,
конструктивне и противпожарне услове и прописе, а
такође и положаје осталих прикључака објеката на
комуналне инсталације у улици.
У складу са Подацима за израду ПДРа који су
прибављени од Одељења топлификације ЈКП
„Топлана-Шабац“ (бр.01-415/17 од 03.05.2017.год.,
приложени у документационом делу елабората),
постоји могућност прикључка новопланираног објекта
и на даљински систем грејања градске топлане.
Прикључак реализивати са димензијом DN40, са
постојећег вреловода на кат.парцели бр.2483 К.О.
Шабац, у свему према наведеним подацима за
израду ПДРа ЈКП „Топлана-Шабац“. Положај прикључка ће бити дефинисан Пројектом за добијање
грађевинске дозволе уважавајући положај постојећег
прикључка за објекат вишепородичног становања на
кат.парцели бр.2480 К.О.Шабац и организацију подрумског простора новопланираног објекта на кат.
парцели бр.2481 К.О.Шабац. Компензацију реализовати „L“ самокомпензацијом. Топлотну по-дстаницу
сместити у пдрум објекта у засебној просторији, коју
у свему треба опремити у складу са Условима за
планирање вреловодног развода у оквиру блока, а
који су саставни део наведних Података за израду
ПДРа Одељења топлификације ЈКП „ТопланаШабац“.
Општи услови за изградњу подземног гасног прикључка на дистрибутивну гасоводну мрежу и (или)
вреловодног прикључка на даљински систем грејања
градске топлане, су идентични условима за изградњу
подземних електроенергетских каблова а који су
дефинисани у поглављу: Електроенергетика – планирано стање.
Радови у зони постојећих вреловода не смеју
бити реализовани тешким грађевинским машинама,
а док трају радови мора бити обезбеђено присуство
овлашћеног лица из Одељења за топлификацију ЈКП
„Топлана-Шабац“.
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I 1.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА,
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ
УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

са Одлуком да се не израђује стратешка процена
утицаја на животну средину за ПДР "Део блока 35 и
блок 2Ђ" у Шапцу ("Сл лист Града Шапца и општина:
Богатић, Владимирци и Коцељева" број 16/16).

За изградњу свих планираних објеката, минимално 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
електроенергетика, водовод и канализација).

У складу са Мишљењем Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове градске управе
града Шапца, бр. 501-4-28/2016-08 од 24.06.2016,
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
животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 84/05), за
исте је неопходно поднети захтев за одлучивање о
потреби процене утицаја на животну средину,
односно захтев за давање сагласности на студију о
процени утицаја на животну средину. Остали
пројекти који се буду реализовали, а нису предвиђени поменутом Уредбом, не смеју вршити никакве
штетне утицаје на животну средину.

II 1.5. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ, САДРЖАЈЕ И
ОБЈЕКТЕ
Површине јавне намене у обухвату плана захватају следеће парцеле:
•

део кат.п.бр. 2447, улица Сремска,

• кат.п.бр. 2483, унутарблоковски простор- интерна саобраћајница, паркинг простор и зелена
површина.
Задржава се постојећа регулација улица Сремска
(к.п.бр.2447), док се планом дефинише нова граница
кат.парцеле бр.2483 и тиме смањује постојећа површина јавне намене у обухвату плана.
Два дела кат.п.бр.2483 се планом дефинишу као
површина остале намене и предлогом парцелације
се предлаже припајање једног дела кат.п.бр.2481, а
другог дела кат.п.бр.2482. Аналитички елементи
измене кат.п.бр.2483 се могу видети на графичком
прилогу ''5-План поделе на јавно и остало земљиште
са предлогом парцелације“.
II 1.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЗАШТИТЕ
ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
II 1.6.1. Урбанистичке мере за заштиту културно историјског и природног наслеђа
У складу са условима који су прибављени приликом израде Плана генералне регулације ''Шабацревизија'' (“Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева”, бр. 18/15), на подручју
обухвата ПДР, нема природних добара (услови бр.
020-2986/2 надлежног Завода за заштиту природе
Србије).
Такође, у складу са условима (бр.01-60) који су за
потребе ПГР ''Шабац- ревизија'' (“Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”,
бр. 18/15) прибављени од стране надлежног Завода
за заштиту споменика културе из Ваљева, на
подручју планског обухвата нема објеката културног
наслеђа.
II 1.6.2. Урбанистичке мере за заштиту животне
средине
Израда Стратешке процене утицаја планског документа на животну средину није потребна, у складу

У oквиру зоне пословања се мoгу oдвиjaти дeлaтнoсти кoje су у складу са доминантним и компатибилним наменама које су дефинисане овим планом.
Сваки инвеститор је у обавези да пре издавања
локацијских услова поднесе захтев за давање
мишљења о потреби подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.
II 1.6.3. Урбанистичке мере за заштиту од
пожара
План детаљне регулације ''Део блока 35'' је
неопходно израдити у складу са важећим законима,
техничким прописима и српским стандардима, па
сходно томе се одређују следећи услови у погледу
извршења потребних мера заштите од пожара и
експлозије:
• пре издавања локацијских услова потребно је
од стране органа надлежног за заштиту од пожара
прибавити посебне услове у погледу мера заштите
од пожара и експлозија за безбедно постављање
објеката са запаљивим и горивим течностима и
запаљивим гасовима у складу са одредбама чл.6
Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (''Сл.гласник РС'', бр.54/15) и одредбама чл.16 став 1 Уредбе о локацијским условима
(''Сл.гласник РС'', бр.35/15 и 114/15);
• у поступку прибављања локацијских услова
потребно је од стране органа надлежног за заштиту
од пожара прибавити посебне услове у погледу мера
заштите од пожара и експлозија сходно чл.16 став 2
Уредбе о локацијским условима (''Сл.гласник РС'',
бр.35/15 и 114/15) узимајући у обзир да због специфичности објекта. План детаљне регулације не може
садржати све неопходне могућности, ограничења и и
услове за изгардњу објекта, односно све услове
зађтите од пожара и експлозија;
• у погледу обезбеђења испуњености основних
захтева заштите од пожара приликом пројектовања и
изградње објеката и то на начин утврђен посебним
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прописима и стандардима којима је уређена област
заштите од пожара и експлозија и проценом ризика
од пожара којом су исказане мере заштите од
пожара за конструкцију, материјале, инсталације и
опремање заштитним системима и уређајима,
објекти морају бити изведени у складу са Законом о
заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр.111/09 и
20/15);
• фазну изградњу, уколико ће градња трајати
дуже, предвидети на начин да свака фаза представља техничко-технолошку целину, која може
самостално да се користи;
• објектима обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са одредбама Правилника
о техничким нормативима за приступне путеве,
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у
близини објеката повећаног ризика од пожара
(''Сл.лист СРЈ'' бр.8/95);
• реализацију пословног и јавног дела објекта
извршити у складу са одредбама SRPS TP 21
• у делу објекта у коме је предвиђено угоститељство придржавати се одредби Правилника о
техничким нормативима за заштиту угоститељских
објеката од пожара (''Сл.гласник РС'', бр.61/15), на
начин да није у супротности са Правилником о
техничким нормативима за заштиту од пожара
високих објеката;
• у делу објекта где је предвиђено гаражирање
придржавати се одредби Правилника о техничким
нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија (''Сл.лист СЦГ'',
бр.31/05);
• обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу
која се пројектује у складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење
пожара (''Сл.лист СФРЈ'' бр.30/91);
• придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара
и експлозија (''Сл.лист СФРЈ'' бр.24/87);
• придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа
и припадајућих трансформаторских станица (''Сл.
лист СФРЈ'', бр.13/78 и 37/95);
• придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског
напона (''Сл. лист СФРЈ'', бр.53 и 54/88 и 28/95);
• придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења (''Сл.лист СРЈ'', бр.11/96);
• реализацију објекта извршити у складу са
одредбама Правилника о техничким нормативима за
стабилне инсталације за дојаву пожара (''Сл.лист
СРЈ'' бр.87/93)
• Реализацију објеката извршити у складу са
одредбама Правилника о техничким нормативима за
стабилне инсталације за детекцију експлозивних
гасова и пара (''Сл.лист СРЈ'', бр.24/93);
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• Реализацију објеката извршити у складу са
одредбама Правилника о техничким мерама за погон
и одржавање електроенергетских постројења и
водова (''Сл.лист СФРЈ'' бр.41/93);
• Придржавати се одредби Правилника о
техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (''Сл. лист
СФРЈ'' бр.74/90);
Као и други Правилници и стандарди са аспекта
заштите од пожара који произилазе из горе наведених законских и подзаконских аката.
Одредбе чл.30 Закона о заштити од пожара дају
могућност да се у недостатку позитивних прописа у
Републици Србији могу прихватити доказивање
испуњености захтева заштите од пожара и према
страним прописима и стандардима, као и према
признатим методама прорачуна и моделима уколико
су тим прописима предвиђени.
Сагласно са одредбама чл.123 Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09, 81/09,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14), чл.
38 Правилника о поступку сровођења обједињене
процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС''
бр.113/15) и чл.33 и 34. Закона о заштити од пожара,
потребно је доставити на сагласност пројекте за
извођење објеката, а пре отпочињања поступка за
утврђивање подобности објекта за употребу ради
провере примењености датих услова и усклађености
са осталим планским актима у поступку обједињене
процедуре.
II 1.6.4. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода
Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају: поштовање степена сеизмичности од 80 МКС приликом пројектовања, извођења
или реконструкције објеката и свих других услова
дефинисаних геолошким условима. Приликом утврђивања регулације саобраћајница, грађевинских
линија и услова за изградњу објеката, обезбеђени су
основни услови проходности у случају зарушавања
објеката.
Превентивне мере заштите од ветра подразумевају: грађевинско-техничке мере које треба примењивати код изградње објеката у односу на дату
ружу ветрова; забрана сече зеленог фонда са
високим растињем и подизање нових.
Превентивне мере заштите од леда, снега и
других атмосферилија подразумевају: уређење и
одржавање саобраћајних површина. Сваки објекат
мора бити опремљен громобранском инсталацијом.
II 1.6.5. Урбанистичке мере за цивилну заштиту
људи и добара
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
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корисника простора у условима ратне угрожености,
као и изградња подрумских просторија у стамбеним
објектима. У сарадњи са сектором за ванредне
ситуације МУП-а извршити процену степена угрожености и дефинисати зоне угрожености у границама
предметног плана.
II 1.7. УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И
ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СКЛАДУ СА
СТАНДАРДОМ ПРИСТУПАЧНОСТИ
У току разраде и спровођења плана применити
одредбе Правилника о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката
којима се осигурава несметано кретање и приступ
собама са инвалидитетом, деци и старим особама
(''Сл.гласник Републике Србије'' бр. 3/2015).
Обезбедити рампе са дозвољеним падом ради
несметаног приступа колица објекту и лифту. На
пешачким прелазима поставити оборене ивичњаке.
На семафорима поставити звучну сигнализацију.
Јавни објекти обавезно морају обезбедити несметан
приступ, кретање и рад особама са инвалидитетом, у
складу са Правилником и Законом о планирању и
израдњи, док објекти који пружају и друге врсте
услуга (трговина, сервиси и др.) морају бити
приступачни за кретање хендикепираних и лица са
посебним потребама.
Основни услови уграђени су у планиране саобраћајнице (ширина тротоара, рампе) и сл.
II 1.8. 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 одржавани на начин на који се обезбеђују прописана
енергетска својства која су утврђена Правилником о
енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС",
бр. 61/11).
С1
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Осим примене грађевинских материјала који испуњавају захтеве енергетске ефикасности, на објектима
високоградње у обухвату плана, дозвољено је постављање уређаја и апарата који омогућавају
коришћење обновљивих извора енергије. На равним
крововима се дозвољава постављање и "зелених
кровова" и соларних панела.
II 1.12. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Нема осталих значајних елемената за спровођење плана, сем оних већ наведених у претходним
поглављима.
II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правила грађења су дефинисана као општа и
посебна правила према дефинисаним зонама. Правила грађења служе за регулисање изградње
објеката и површина у оквиру границе ПДР, где се
спровођење врши директно, издавањем Локацијских
услова на основу овог плана.
II 2.1. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ
ПАРЦЕЛЕ, КАО И МИНИМАЛНУ И МАКСИМАЛНУ
ПОВРШИНУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
ПДР се дефинишу следећи услови за парцелацију / препарцелацију:
• пројектом парцелације и
издвојити два дела кат.п.бр. 2483

препарцелације

• пројектом препарцелације један издвојени део
кат.п.бр. 2483 спојити са кат.п.бр. 2481 и формирати
јединствену парцелу
• пројектом препарцелације други издвојени део
кат.п.бр. 2483 спојити са кат.п.бр. 2482 и формирати
јединствену парцелу
План грађевинских парцела је дефинисан графичким прилогом: ''7-План поделе на јавно и остало
земљиште са предлогом парцелације“.
II 2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Дефинишу се следећа правила грађења:

ГРАДСКЕ И СТАМБЕНЕ ЗОНЕ ВЕЋИХ ГУСТИНА

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa oбjeкaтa

Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: становање, пoслoвaњe и jaвнe делатности. Зa
нoвe oбjeктe je препоручљиво фoрмирaњe пoслoвнoг прoстoрa у призeмљимa oбjeкaтa.
Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти кaдa сe рaди o дeлaтнoстимa и прoмeнa
пoстojeћих нaмeнa у следеће компатибилне намене: спорт и рекреација, трговина,
угоститељство, занатсто и услуге, здравство, дечја заштита, образовање, култура и
верски објекти.

Прaвилa
пaрцeлaциje

У условима постојеће изграђености: објекат=парцела под условом да је обезбеђен
приступ до површине јавне намене.
За нове објекте према графичком прилогу.

Број 25

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

Страна 21

Приступи
пaрцeлaмa

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

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe eтaжe

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

Индeкс
зaузeтoсти

Максимално 60% за нову изградњу, односно 100% на подручју
блока са постојећом изграђеношћу објекат=парцела.

Грaђeвинскe
линиje

Максималне грађевинске линије приземља су утврђене ПДР
(графички прилог "План нивелације и регулације".
Препусти објеката у улици Јове Курсуле где се поклапају грађевинска и регулациона линија су дозвољени до четвртине ширине
тротоара, максимално 0,6m.

Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

У оквиру максимално дефинисаних грађевинских линија на графичком прилогу.

Спрaтнoст

Максимално шест надземних етажа (П+4+Пк/Пс, П+5).
Максималне коте слемена за надземне етаже су: +20,70.

Мaксимaлни
брoj стaмбeних
jeдиницa

Пaркирaњe

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).

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 m корисног простора

Трговина на мало

1 пм

100 m корисног простора

Рeстoрaни и кaфaнe

1 пм

8 стoлицa

Хoтeл (прeмa кaтeгoриjи)

1 пм

до 10 крeвeтa

2

2

*Напомена: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења паркинг
места, примењује се матаматичко правило заокруживања, до 0,5 на мањи број а од
0.51 на већи број.
Паркирање се може вршити на максимално две подземне етаже. Број надземних
етажа за паркирање није ограничен. Инвеститор има права да паркирање унутар објекта
реши преко косих рампи у складу са техничким нормативима. Паркирање унутар објекта
се може решити преко механичких и хидрауличких система за паркирање (ауто лифтови,
клацкалице и др.) у складу са нормативима и атестима произвођача.
Локална самоуправа може донети одлуку да се инвеститори ослободе обавезе
обезбеђења одређеног процента обавезног паркинг простора на сопственој парцели, уз
надокнаду која ће бити коришћена за изградњу објекта јавне гараже. За изградњу нових
објеката инвеститор може платити надокнаду за максимално 20% недостајућих паркинг
места.
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Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa
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Обавезно је формирање незастртих зелених површина од минимално 15% унутар
сопствене парцеле. Обавезно је одредити место за контејнер у оквиру парцеле или
објекта.
Парцеле које су постојеће и дефинисане као објекат=парцела се не могу ограђивати.
У другим случајевима парцеле могу бити ограђене и контролисане. Ограда може бити до
максималне висине од 150cm при чему је обавезно транспарентна.

Интeрвeнциje нa
пoстojeћим
oбjeктимa

Изгрaдњa других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Могуће инвестиционо и текуће одржавање. Могућа уградња лифтова у стамбене
зграде и у том циљу је дозвољено умањење површина јавне намене. Могуће постављање косе кровне конструкције максимално до 10% нагиба. У случају легализације
делова дограђених етажа (када је прибављена сагласност сувласника), дозвољена
доградња целе етаже. У таквим случајевима се подразумева да су доградње делови
постојећих стамбених јединица, односно, да број нових станова по ламели (улазу у
стамбени објекат) не може бити већи од броја станова последње етаже и уз обавезу
обезбеђења паркинг простора на начин како је прописано у одељку ''Паркирање''.
Није дозвољена изградња другог објекта на парцели.

Пoмoћни oбjeкти
и гaрaжe

Помоћни простор формирати у оквиру габарита објекта. Гараже као засебни објекат
нису дозвољене, паркинг простор обезбедити према правилима датим у делу табеле
''Паркирање''.

Обjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
"Инжeњeрскo гeoлoшки услoви" и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих зoнa
нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у пoглaвљу
"нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне
заштите изворишта, трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа
и сл.).

II 2.3. 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:
Инжeњeрскo-гeoлoшки рejoн V oбухвaтa aлувиjaлну зaрaвaн измeђу дeлoвa рejoнa IV и нa зaпaднoм
дeлу Града, у тeрeну сa ндмoрскoм висинoм дo 80 м.
Гeoлoшки прoфил тeрeнa изгрaдjуjу aлувиjaлни
сeдимeнти Сaвe, типa пoвoдњa, плaжa, кoритa и
мртвaja. Изгрaђeни су oд aлeвритских глинa и пeскoвa, лoкaлнo шљункa, рeђe муљeвитих сeквeнци.
Дeбљинa aлувиjaлних нaслaгa je врлo прoмeнљивa,
oд jeднoг мeтрa, дo дeсeт мeтaрa у приoбaљу Сaвe.
Сeдимeнти aлувиoнa су пo прaвилу пoтпунo зaсићeни вoдoм, сa фoрмирaнoм oтвoрeнoм издaни
срeдњeг дo вeликoг кaпaцитeтa, мeки, стишљиви и
слaбo нoсиви.
Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa
•

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

• Изгрaдњa сe рeaлизуje у aлувиjaлним прaшинaстo-пeскoвитим сeдимeнтимa висoкe дeфoрмaбилнoсти, мaлe нoсивoсти, у лoкaлним дeпрeсиjaмa
чeстo и муљeвитим, нeпoдoбним зa грaдњу, сa
нeoпхoдним сaнaциjaмa тлa, кao и oбjeктимa oдбрaнe
и зaштитe oд висoких вoдa, a у приoбaљу oд пoплaвнoг тaлaсa;
• Вoдoзaсићeњe тлa je свудa присутнo, нивoи
вoдa су нeпoсрeднo испoд пoвршинe тeрeнa, нa oкo
1м дубинe, нeрeткo и при пoвршини.
Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
• Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa oдбрaнe и
зaштитe oд висoких и кaтaстрoфaлних вoдa, рeгулaциja кишних, пoвршинских и пoдзeмних вoдa;
• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди
сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa;
• Чeстo нeoпхoднa нивeлaциja - издизaњe тeрeнa
нaсипaњeм шљункoвитo-пeскoвитим грaнулaтoм и
рeфулaциoним пeскoм;
• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe
oбjeкaтa;
• Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa
зa 70 и 7+0 МCS сeизмичкoг интeнзитeтa.
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Услoви изгрaдњe
• Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и
фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe сa нaгибимa
дo 3 % и мaњe, a oслaњajу сe нa дo jaкo стишљивo
тлo; нeoпхoднo je прeдвидeти сaнaциoнe пoдлoгe, a
кoд oбjeкaтa вeликoг прeчникa прeдвидeти и мoгућнoст плиткoг шипирaњa; кoд дубoких искoпa пoтрeбнa
je стaбилнa зaштитa рaзупирaњeм, тaлпирaњeм и
шипирaњeм; тeрeн je пoтпунo вoдoзaсићeн, пa je нeoпхoднo црпљeњe вoдa пумпaмa кaпaцитeтa 5-8 l/s;
• Хидрoтeхнички oбjeкти, црпнe стaницe или
oбjeкти трaнсфoрмaтoрa извoдићe сe у слaбo нoсивoм, jaкo стишљивoм тлу; фундирaњe сe углaвнoм нe
мoжe извoдити дирeктнo, зa нaпoнe вeћe oд 100
2
kN/m ; тaмпoнски слojeви трeбa дa су oд шљунчaнoг
грaнулaтa, сa истoврeмeнoм функциjoм дрeнaжнoг
тeпихa, прojeктoвaни зa вeликe нaпoнe сa збиjeнoшћу
дo 30.000 kN/m2; oбaвeзнa je хидрoтeхничкa зaштитa
пoдoвa нajнижих eтaжa нa стaлни вoдeни нивo;
• Нивeлaциja тeрeнa мoжe сe извoдити рeфулaциjoм, или шљункoвитим грaнулaтoм, сa прeдхoднoм
изрaдoм пoдлoгe oд кaмeнoг нaбaчaja;
• Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa, сa нaпoнимa вeћим
2
oд 100 kN/m , тeмeљe сe нa дубoким тeмeљимa, aли
je мoгућa и изрaдa тaмпoнa чиja сe дeбљинa и
збиjeнoст усклaђуjу сa нaпoнимa у тлу:
• Сaoбрaћajницe сe грaдe у пeскoвитo-прaшинaстoм тлу житкe дo мeкe кoнсистeнциje, сa мaсивнoм
зaмeнoм пoстeљицe нaсипимa и тaмпoнимa oд
грубoзрних грaнулaтa;
• Oбjeкти грoбљa нe мoгу сe грaдити у oвoм тлу,
oсим нa лoкaлним узвишeњимa, изнaд нивoa вoдa
мин. 3 м, укoликo тaквe лoкaциje пoстoje;
• Дeпoниje нe трeбa плaнирaти у oвoм рejoну
збoг висoкoг нивoa вoдa и стaлнoг вoдoзaсићeњa тлa.
• Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je из
aлувиjaлних пeскoвa и шљункoвa, сa вишe нивoa
aквифeрa, aли je пoтрeбнa дeфeризaциja вoдa.
II 1.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
Нема обавезе израде урбанистичког пројекта.
II 1.6. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА
РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ ИЛИ
УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА
Нема обавезе расписивања јавног архитектонско
- урбанистичког конкурса за изградњу објеката на
локацији.
II 3. СПРОВОЂЕЊЕ
Нема обавезе израде урбанистичког пројекта. За
потребе изградње свих објеката и мрежа инфраструктуре у обухвату ПДР, издаће се Локацијски услови,
директно на основу овог урбанистичког плана.
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Пре издавања Локацијских услова за изградњу
стамбено-пословних објеката обавеза инвеститора је
да прибави сагласност на изглед фасада од Комисије за планове Скупштине града Шапца.
II 4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР
Саставни део ПДР су следећи графички прилози:
Д1. Извод из Плана генералне регулације Шабацревизија, План намене површина
Д2. Катастарско-топографски план
Д3. Власнички статус земљишта
Д4. Постојећа намена површина
1. Нивелација и регулација
1.1. Попречни профили
2. Намена површина са планом саобраћаја
3. План водовода и канализације
4. План електро мреже, комуникационе мреже,
гасовода и вреловода
5. План поделе на јавно и остало земљиште са
предлогом парцелације
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План детаљне регулације "Део блока 35" у Шапцу
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 351-436/2017-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немаља Пајић, с.р.

005
Нa oснову члана 27, 35 и 130. став 2, Закона o
планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,
81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 одл.УС , 50/13-одл.УС , 98/13- одл.УС, 132/14 и 145/14),
Плана генералне регулације „Шабац“ -ревизија,
("Сл. лист Града Шапца" бр. 18/15) и члана 32.и 99.
Статута града Шапца (“Сл лист града Шапца”
бр.32/08), Скупштина града Шапца, на својој седници
одржаној 29.11.2017.године, донела je:
ПЛАН

ДЕТ АЉНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ

„УЛИЦА ГУЧЕВСКА СА ДЕЛОВИМА БЛОКОВА 275
И 276“ У ШАПЦУ
I. TEKСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
ОПШТИ ДЕО
УВОД
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
- Закон о планирању и изградњи (“Сл. глaсник
РС”, бр. 72/09, 81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11,
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121/12, 42/13 - одл.УС , 50/13-одл.УС , 98/13- одл.УС,
132/14 и 145/14)
- Правилника о садржини, начину и поступку
израде планских докумената ("Сл. гласник РС", бр.
64/2015);
- Статут града Шапца ("Сл. лист града Шапца"
бр.32/08),
-План генералне регулације „Шабац“ -ревизија,
("Сл. лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 18/15),
- Одлука о изради Плaнa детаљне регулације
„Улица Гучевска са деловима блокова 275 и 276“ у
Шапцу ("Сл. лист Града Шапца и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева", 33/16),
-Одлуку да се не израђује стратешка процена
утицаја за Плaн детаљне регулације „Улица Гучевска
са деловима блокова 275 и 276“ у Шапцу, ("Сл. лист
Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева", 33/16).
2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Планом детаљне регулације регулације „Улица
Гучевска са деловима блокова 275 и 276“ у Шапцу
предвиђа се следеће:
Кориговање саобраћајног решења –пешачке
комуникације, уз објекат„HOLIDAY“ у складу са стањем на терену и власничким статусом, узимајући у
обзир започета решења по претходним планским
документима
дефинисање траса и услова изградње комуналне инфраструктуре,
Дефинисање јавних и осталих намена. Планско решење представља предуслов решавања
имовинских односа и утврђивања јавног интереса на
површинама које су предвиђене као јавне површине
(јавне саобраћајне површине, и др.), односно осталих намена и њихово комплетирање.
поделу простора на посебне целине и зоне,
као и правила уређења и грађења по целинама и
зонама,
Ефикасније коришћење градског грађевинског
земљишта.
Ближи циљеви се односе на :
• Дефинисање дела зелене површине (део
кат.парц.бр. 11426/9, К.О.Шабац) као остале намене,
и припајање исте кат.парц.бр. 11426/10, К.О.Шабац
• Дефинисање дела кат.парц.бр. 11426/11, К.О.
Шабац из јавне зелене површине као остале намене
и припајање исте кат.парц.бр. 11426/2, К.О.Шабац
• Дефинисање дела кат.парц.бр. 11426/18, К.О.
Шабац-улица Гучевска-проширење из јавне намене у
остале намене припајањем кат.парц.бр. 11392 и
11395 К.О.Шабац.
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3. OБУХВАТ ПЛАНА
Графички прилог: 02. Катастарско–топографски
план са границом обухвата
Грaницa урбaнистичкoг плaнa oбухвaтa пoвршину
око 0,86ха и то катастарске парцеле број 11426/10,
11425, 11426/9, 11392, 11426/2, 11426/11, и делови
Улица Гучевска(к.п. 11426/18 и 11426/6 К.О. Шабац.
4. ПРЕТХОДНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА
Територија Плана детаљне регулације „Улица Гучевска
са деловима блокова 275 и 276“ у Шапцу, је део територије основног планског документа, Плана детаљне
регулације „Подручја између обилазног пута и улица:
Гучевске, Чокешинске и Даворина Јенка у Шапцу“ (Сл.
лист града Шапца“ бр.7/08) и Измене и допуне Плана
детаљне регулације „Подручја између обилазног пута и
улица: Гучевске, Чокешинске и Даворина Јенка у Шапцу“
("Сл. лист града Шапца“ бр.28/09). Измена и допуна из
2009.г. је третирала већи део територије основног
документа из 2008.г, док је већи део територије која је
предмет Плaнa детаљне регулације „Улица Гучевска са
деловима блокова 275 и 276“ у Шапцу остала важећа (из
основног урбанистичког документа из 2008.г.).
Због потребе решавања одговарајућих питања приступило се изради предметног плана при чему се сви
важећи делови Плана детаљне регулације „Подручја
између обилазног пута и улица: Гучевске, Чокешинске и
Даворина Јенка у Шапцу“ ("Сл. лист града Шапца“
бр.7/08) и Измене и допуне Плана детаљне регулације
„Подручја између обилазног пута и улица: Гучевске,
Чокешинске и Даворина Јенка у Шапцу“ ("Сл. лист града
Шапца“ бр.28/09), који се налазе у границама Плaнa
детаљне регулације „Улица Гучевска са деловима
блокова 275 и 276“ у Шапцу, се стављају ван снаге.
На територији Плана постоје важећи Урбанистички
пројекати:
- Урбанистички пројекат за доградњу и реконструкцију канализационе црпне станице „Металопластика“ у
Шапцу из 2015.г. који није реализован.
- Урбанистички пројекат за изградњу јавне расвете
уз Обилазни пут (на деоници од раскрснице са улицом
Хајдук Вељковом у Шапцу до раскрснице са улицом
Западна трансверзала у Мајуру) из 2012.г. који није
реализован број 353-2-3/12-11 од 09.05.2012.г.
5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
Графички прилог: 01-Изводи из Плана генералне
регулације „Шабац“-Ревизија
01-1

Извод из Плана намене површина

01-2

Извод из Инжењерско-геолошке карте

01-3

Извод из Плана водоснабдевања

01-4

Извод из Плана одвођења отпадних вода

01-5 Извод из Плана електроенергетске мреже
и објеката
01-6 Извод из Плана електронских мреже и
објеката
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Подручје Плaнa детаљне регулације „Улица
Гучевска са деловима блокова 275 и 276“ у Шапцу је
дефинисано у Плану генералне регулације „Шабац“ ревизија, ("Сл. лист Града Шапца и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр. 18/15),као простор где
постоји план који се примењује или план у изради са
дефинисаним блоком 276 и 275.
Блок бр: 275;
Назив: /
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена*: С3, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном
наменом.
Објекти се могу радити у складу са доминантном
наменом С3- Зоне ретких насеља и породичне
изградње и И3-трафостанице
Блок бр: 276
Назив: Обилазни пут
Плански документ: ПДР и ИДПДР подручја
између об. пута и улица: Гучевска, Чокешинска и
Д. Јенка (7/08 и 28/09)
Доминантна намена: Рз1, И7, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са планом и
доминантном наменом.
*С3-Зоне ретких насеља и породичне изградње
Рз1- радна зона поред државних путних праваца
ИЗ, И7 -објекти, мреже и коридори инфраструктуре
На к.п.бр.11426/15 К.О.Шабац планира се изградња
дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV "Даворина
Јенка" а у предметном блоку и суседним блоковима
планира се изградња припадајућег расплета подземних ел.енергетских каблова 20kV и 0.4kV.
Објекти се могу радити у складу са доминантном
наменом : Рз1-радна зона поред државних путних
праваца, И7-црпне станице, И3-трафостанице
Услови надлежних институција:
НАЗИВ УСТАНОВЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕЋА
Ј.П.“Електродистрибуција“-Шабац
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- У општим правилима грађења дефинисано је да
су компатибилне намене доминантној намени становања пословање (Искључиво Рз2), спорт и рекреација,
трговина, угоститељство, занатство и услуге, здравство, дечија заштита, образовање, култура и верски
објекти.
У зонама са доминантном наменом пословања,
компатибилмне намене су: спорт и рекреација, трговина, угоститељство, занатство и услуге, бензинске и
друге пумпне станице.
- На карти спровођења предметни простор је
дефинисан под 22-планови који се примењују или
планови у изради
- На територији која је обухваћена Планом
постоји:
- општа канализација Ø800mm и канализациона
црпна станица Металопластика Q=360 l/s а планиран
је кишни прелив на канализацији општег система.
- водоводна мрежа.
- подземни 20 (10) кV кабл нанет оријентационо и
други подземни каблови
- Територија Плана детаљне регулације „Улица
Гучевска са деловима блокова 275 и 276“ у Шапцу се
налази у оквиру Инжењерско-геолошког реона V,
степена сеизмичког интензитета 7º+
- На територији плана не постоје заштићена
природна и културна добра.
- Предметна територија се налази у трећој зони
заштите изворишта Мали забран.
6. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ УСЛОВА
ПОДАТАКА ОД НАДЛЕЖНИХ ИНСТУТУЦИЈА

И

За потребе израде Плана детаљне регулације
„Улица Гучевска са деловима блокова 275 и 276“ у
Шапцу прикупљени су услови надлежних институција:

БРОЈ И ДАТУМ
ЗАХТЕВА
од 13.04.2017.г.

БРОЈ И ДАТУМ ПРИСПЕЋА

ЈКП "Водовод - Шабац", Шабац

01-1481од
15.12.2016.г. и 01-576
од 26.04.2017.г.

ЈКП "Топлана - Шабац", Шабац
Сектор за гасовод
ЈКП "Топлана - Шабац", Шабац
Сектор за вреловод
ЈП за управљањем грађевинским земљиштем,
служба за одржавање путева
РС, Министарства одбране, Сектор за материјалне
ресурсе, Управа за инфраструктуру

01-435 од 13.04.2017.г.

8л100-97961/1-2017 8.1.0.0.97961/2 od 10.05.2017.г.
2631/СР-88/17 od 17.05.2017.г.
Такође је прибављена
сагласност од интереса за
израду ПЛана бр. 8343/СР274/16 од 12.01.2017.г.
01-368/17 од 19.04.2017.г.

01-435 од 13.04.2017.г

01-368-1/17 од 24.04.2017.г.

01-435 од 31.03.2017.г

682/01 од 04.04.2017.г.

01-435 од 31.03.2017.г
и 01-546 осд
21.04.2017.г.

/
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РС Министарство унутрашњих послова, Сектор за
ванредне ситуације, Оделење за ванредне
ситуације Шабац
Завод за заштиту споменика културе "Ваљево",
Ваљево
Завод за заштиту природе Србије, Нови Београд
Предузеће за телеком. "ТЕЛЕКОМ" Србија АД
Београд Извршна јединица Шабац
РС, Републики хидрометеоролошки завод Србије,
Одељење за климатологију, Београд
РС, Републички сеизмолошки завод, Београд
РС, Министарство здравља, Одељење санитарне
инспекције, Мачвански округ, Одељење Шабац
РС, Град Шабац, Градска управа Града Шапца,
Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене
послове
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01-435 од 31.03.2017.г

217-4563/17-1 од 07.04.2017.г.

01-435 од 31.03.2017.г

150/1 од 06.04.2017.г.

01-435 од 31.03.2017.г
01-435 од 13.02.2017.г

020-838/3 од 26.04.2017.г.
7010-143468/1 од 25.04.2017.г.

01-435 од 31.03.2017.г

/

01-116 од 02.02.2016.г
01-435 од 31.03.2017.г

Сви добијени услови су саставни део документације Плaнa детаљне регулације „Улица Гучевска
са деловима блокова 275 и 276“ у Шапцу и морају се
поштовати.
7. АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА
7.1.Геодетска подлога
Графички прилог: 01Док- Катастарско-топографски план
Геодетска подлога је одрађена као ажурно катастарско топографско стање у дигиталном и аналогном облику, од стране ЈУП»План»-Шабац.
7.2. Власнички статус земљишта
Графички прилог: 02Док-Власнички статус земљишта
На графичком прилогу "Власнички статус земљишта" приказане су површине у својини државе
чији је корисник Град Шабац, својина Града Шапца и
правног лица („АутоИталија“ ДОО Шабац), физичка
лица корисници и РС, ЈКП „Водовод“ Шабацкорисник.
Подаци о катастарским парцелама (начин коришћења земљишта и облици својине на катастарским
парцелама) у обухвату ПДР-е, преузети су са
Интернет сервиса WWW.katastar.rgz.gov.rs/KnWeb,
7.3. Намена површина, парцела и објеката и
стање изграђености
Графички прилог: 03Док Постојећа намена површина
Земљиште у обухвату плана је градско грађевинско земљиште.
У обухвату Плана се налази:
- кат.парц.бр. 11426/10, К.О.Шабац („Ауто Италија“
ДОО Шабац) која није изграђена а дефинисана је као
остало земљиште,

/

02-232/17 од 2017.12.04.
530-535-4/2017-10 од
04.04.2017.г.
501-4-41/2016-08 од 19.
10.2016.г.

- кат.парц.бр. 11392, К.О.Шабац са изграђеним
стамбеним објектом доброг грађевинског стања,
спратности П +Пк , дефинисана као остале намене
- 11426/2, К.О.Шабац која је настала цепањем
кат.парц.бр. 11329, К.О.Шабац на којој постоји изграђени темељ, дефинисана као остале намене, при
чему ограда исте се налази преко дела јавне зелене
и пешачке површине уз објекат „HOLIDAY“
- кат.парц.бр. 11426/18 и 11426/6 К.О. Шабац- делови Улице Гучевске-јавне намене.
- на кат.парц.бр. 11425, К.О.Шабац-канализациона црпна станица -јавне намене, са формираним
приступом из улице Гучевске,
- кат.парц.бр. 11426/9, К.О.Шабац-јавна зелена
површина
- кат.парц.бр. 11426/11, К.О.Шабац-пешачка површина јавне намене, тако планирана Изменом и допуном Плана детаљне регулације подручја између
обилазног пута и улица: Гучевске, Чокешинске и
Даворина Јенка у Шапцу („Сл. Лист града Шапца“
28/09) која није реализована.
У оквиру пешачке површине уз комплекс
„HOLIDAY“ постављен је подземни ел.енергетски
кабл 20(10) кV нанет оријентационо и канализациони
колектор Ø800mm. Део јавне пешачке површине (део
кат.парц.бр. 11426/11) у оквиру које су постављене
предметне инсталације није реализована по претходном урбанистичком решењу, ограђена је и у физичком смислу припојена кат.парц.бр. 11426/2, К.О.
Шабац.
Слободна јавна површина уз канализациону
црпну станицу није одржавана (запуштена је).
Јавна зелена површина уз кат.парц.бр. 11426/2,
К.О.Шабац се фактички користи од стране власника
исте, ограђена је што је резултат нерешених имовинских односа. У продужетку према улици Чокешинској
зелена површина није одржавана.
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Биланс површина по постојећим наменама је следећи:
Табела 1.
Преглед појединих намена у обухвату плана-постојеће стање
Грађевинско грађевинско земљиште

Површина (ха)
(приближно)

Удео појединих намена у
ук. површини (%)

Површине јавних намена

0.20.43

77,56

Саобраћајне површине

0.16.43

24,83

Канализациона црпна станица

0.04.00

6,04

Зелене површине

0.30.90

46,69

Површине осталих намена

0.15.85

22,24

Породично становање

0.09.08

13,72

Неизграђено земљиште

0.05.64

8,52

Укупна површина у обухвату

0.66.18

100%

7.4. Јавна саобраћајна и комунална инфраструктура
7.4.1. Стање и капацитети саобраћајне инфраструктуре
Графички прилог: 04 План нивелације и регулације
Графички прилог: 04а Попречни профили саобраћајница
Планом је обухваћен део улице Гучевске, регулационе ширине 12.0 метара. У оквиру регулационе
ширине изграђен је коловоз асвалтиран у ширини од
6.0 метара. У почетном делу од улице Поцерске
тротоари имају ширину од по 3.0 метра са обе стране
и нису приведени намени. УЈЕ другом делу тротоар
само са леве стране као и простор за управно паркирање возила димензија 2.5x5.0 метара у дужини од
15.0 метара који се користио као окретница с обзиром да се улица Гучевска завршавала „слепо“.
7.4.2.Вoдoвoд и кaнaлизaциja
Графички прилог: 05 План водоводне и канализационе мреже
Планом детаљне регулације „Улица Гучевска са
деловима блокова 275 и 276“ у Шапцу, обухваћен је
простор на коме је у потпуности изведена улична
водоводна и канализациона мрежа.
У оквиру границе предметне локације, постоје
изведене инсталације водовода и канализације и то:
• азбестцементна инсталација водовода профила Ø80 mm и ПЕ Ø100 mm, трасирана у оквиру
регулације улице Гучевска;
• гравитациона канализациона мрежа општег
система профила Ø400 mm, трасирана осовином
коловоза, у улици Гучевској, која се прикључује на
канализациону црпну станицу Металопластика, капацитета Q=360 l/s);

• канализациони колектор под притиском од
фекалне канализационе црпне станице, профила
Ø800 mm.
У оквиру границе предметног плана налазе се
инсталације канализационе мреже за које немамо
податке о капацитету и дубини, трасиране у оквиру
регулације улице Гучевска према Holiday-u. Важећим
планом Измена и допуна плана детаљне регулације
„Подручја између обилазног пута и улица: Гучевске,
Чокешинске и Даворина Јенка“ у Шапцу, планиране
су инсталације водовода и канализације у Новопројектованој улици, где је канализациони слив усмерен
ка постојећој канализационој мрежи у улици Даворина
Јенка. Приликом израде техничке документације,
потребно је прибавити податке о поменутој канализационој мрежи, снимити их, и представити на графичком прилогу.
7.4.3.Електроенергетика
Графички прилог: 06 План електро- мреже,
телекомуникационе мрежа и гасовода
У обухвату ПДРа нема изграђених дистрибутивних трафо-станица. Снабдевање потрошача електричном енергијом је из трафо-станицe у 20/0.4kV
„ГУЧЕВСКА“ (у ул. Гучевској), са ваздушне нисконапонске мреже за стамбене објекте и подземним
електроенргетским кабловским водовима 0.4kV за
канализациону црпну станицу и за пословни комплекс „Холидеј“ д.о.о. Ваздушна НН мрежа је изграђена проводницима типа Al-Č. на бетонским и
метално-решеткастим стубовима који носе и светиљке и проводнике јавне расвете.
Преко заштитног зеленила уз Обилазни пут (кат.
парц.бр.11426/9 К.О.Шабац), простором регулације
улице Гучевске (кат.парц.бр.11426/6 К.О.Шабац) и
преко кат.парцеле бр.11426/11 К.О.Шабац, изграђен је
подземни електроенергетски високонапонски кабловски
вод 20kV.
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Положај свих електроенергетских објеката представљен је на графичком прилогу елабората: План
електро мреже, телекомуникационе и гасоводне
мреже (Р 1:500).
Генерално, снабдевање ел.енергијом је задовољавајућег квалитета и постоје ограничене могућности
за прикључак нових потрошача.
7.4.4.Телекомуникациoна мрежа и кабловски
дистрибутивни систем
Графички прилог: 06 План електро- мреже, телекомуникационе мрежа и гасовода
Oбухват плана је на реону кабловског подручја
N⁰1 МСАН „Светогорска“, АТЦ „Шабац“. У простору
регулације улице Гучевске, у северном уличном појасу,
присутна су два извода на бетонским стубовима, са
по десет парица. Телекомуникациона мрежа је
квалитетна, постоје могућности за широкопојасне
услуге. Кабловски дистриубутивни систем је изведен
као ваздушни, по стубовима ваздушне НН мреже и
по стубовима ваздушне Тк мреже.
7.4.5. Гасоводна мрежа
Графички прилог: 06 План електро- мреже, телекомуникационе мрежа и гасовода
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У простору регулације улице Гучевске, у зони
тротоара са обе стране у обухвату плана, изграђена
је дистрибутивна гасоводна мрежа (ДГМ) до 4bar,
полиетиленским цевима ø40mm. Такође је изграђен
прикључак комлекса „Холидеј“ д.о.о. профилом ø25mm.
Постоје могућности за прикључак нових потрошача.
Вреловодна мрежа није изграђена у обухвату
плана детаљне регулације, нити је планирана
важећом урбанистичко-планском документацијом.
Положај гасоводне мреже мреже је дат на графичком прилогу: План електро мреже, телекомуникационе
и гасоводне мреже (Р 1:500).
8. ПЛАНСКИ ДЕО-ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА
8.1. Нaмeнa пoвршинa и oбjeкaтa
Графички прилог 01: -Изводи из Плана генералне
регулације „Шабац“-ревизија Р 1:5000
-01-1 План намене површина
-01-2 Инжењерско-геолошка карта
Графички прилог 03 План намене површине
Реализацијом планског решења добија се следећи биланс површина:
Преглед појединих намена у обухвату планапланирано стање

Градско грађевинско земљиште

Површина (ха)
(приближно)

Удео појединих намена у
ук. површини (%)

Површине јавних намена

0.50.39

74,46

Саобраћајне површине

0.15.36

23,20

Канализациона црпна станица

0.04.00

6,04

Зелене површине

0.29.74

45,22

Површине осталих намена

0.15.79

Породично становање

0.10.13 ( око 2736м
бруто развијене
површине)

25,54
2

15,31

Радна зона поред државних путних праваца

0.06.77

10,23

Укупна површина у обухвату

0.66.18

100%

Површине јавне намене
У оквиру граница плана, дефинишу се површине
за јавне намене и то:
- Саобраћајне површине
Прилаз предметном простору је обезбеђен улицом Гучевском чији коловоз је асфалтиран, док
тротоари нису изведени.
Циљ саобраћајног решења је обезбеђивања јавног
колско-пешачког приступа новоформираној грађевинској парцели 1а тако означеној у графичком прилогу
„План намене површина“ (кат. парц. бр. 11426/2, К.О.
Шабац) која у време израде претходног планског

документа није била издвојена од кат.парц.бр. 11392,
К.,О.Шабац и која има прилаз само са пешачке стазе.
Такође ће се кат.парц.бр. 11426/2, К.О.Шабац
проширити на рачун дела кат.парц.бр. 11426/11,
К.О.Шабац (води се на Град Шабац), под одређеним
условима. Иста је планирана као јавна пешачка
површина по претходним планским решењима али
на терену није реализована (ограђена је од стране
физичких лица, корисника 11426/2, К.О.Шабац). На
тај начин ће се испоштовати споразум са ЈП за
управљање грађевинским земљиштема о додели
земљишта број 464-78-9/84-08 од 16.10.1984.г. уз
обавезно поштовање сагласности од интереса
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добијене од стране ЈКП “Водовод“ Шабац,
8343/СР-274/16 од 12.01.2017.г. која је саставни
предметног планског документа. Преостали део
парц. бр. 11426/11,К.О.Шабац се дефинише
зеленило.

бр.
део
кат.
као

Такође је циљ укидање проширења коловоза ул.
Гучевске (део кат.парц.бр. 11426/6, К.О.Шабац) испред кат.парц.бр. 11395 и 11392, К.О.Шабац, које је
настало по реализациом претходних решења кад је
планирана окретница. Обзиром да је планиран и
реализован наставак улице Гучевске, ово проширење се укида и прелази у остале намене (припојиће
се зони породичног становања), на следећи начин:
- припајање катастарским парцелама 11392 и
11426/2, К.,О.Шабац делове улице Гучевске кат.
парц. бр.11426/6-проширење и кат.парц.бр. 11426/11део, К.О.Шабац, као и успостављање службености
пролаза у корист ЈКП“Водовод“ Шабац према сагласности од интереса број 8343/СР-274/16 од
12.01.2017.г.
Део проширења ул.Гучевске кат.парц.бр.11426/6проширење испред кат.парц.бр. 11395, К.О.Шабац
која није у обухвату Плана се само дефинише као
остало земљиште и припадност зони ретких насеља
и породичне градње. (бр.2 тако означен у графичком
прилогу „План намене површина“).
Улица Гучевска се формира од 11426/18, и дела
11426/6, К.О.Шабац.
Прилаз кат.парц.бр. 11426/2, К.О.Шабац:од делова кат.парц.бр. 11426/6 и 11426/11, К.О.Шабац
Пешачка стаза: од дела кат.парц.бр. 11426/11,
К.О.Шабац.
- Комунална инфраструктура и инфраструктурни објектиУ оквиру Плана постоје изведене надземне и
подземне инсталације 20 (10) кV, канализациони
колектор Ø800mm, канализациона црпна станица
Металопластика Q=360 l/s и др.
Канализациона црпна станица се налази на
кат.парц.бр. 11425, К.О.Шабац.
- Зелене површине
Зелене површин се формирају од делова кат.
парц. бр. 11426/11, и 11426/9, К.О.Шабац.
Дефинише се и комплетирање грађевинске парцеле бр. 3 тако означена у графичком прилогу „План
намене површина“ припајањем дела кат.парц.бр.
11426/9, К.О.Шабац својина Града Шапца) катастарској парцели број 11426/10, К.О.Шабац и тиме
промена намене из јавних зелених површина у радну
зону поред државних путних праваца.
Површине осталих намена
У оквиру Плaнa детаљне регулације „Улица
Гучевска са деловима блокова 275 и 276“ у Шапцу,
дефинишу се следеће зоне:
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Зона ретких насеља и породичне изградње
Радна зона поред државних путних праваца
8.2. Јавна саобраћајна и комунална инфраструктура
8.2.1. Стање и капацитети саобраћајне инфраструктуре (планирани)
Графички прилог: 04 План нивелације и регулације
Графички прилог: 04а Попречни профили саобраћајница
Планом је обухваћен део постојеће асвалтиране
улице Гучевске, са ширином коловоза од 6.0 метара
и неизграђеним тротоарима ширине по 3.0 метра. У
оквиру регулације тротоара планирана је зелена
површина ширине по 1.0 метар са обе стране између
коловоза и пешачке стазе а стазе ширине по 2.0
метра са обе старне уз регулацију улице.
У продужетку улице Гучевске поред пословног
комплекса „HOLIDAY“ тротоари садрже пешачку
стазу само са леве стране у ширини од 2.0 метара
док са десне стране уз коловоз је планирана зелена
површина.
Истим графичким прилогом је приказан и нивелациони положај а дефинисан је котама нивелете на
осовинским тачкама графичким прилогом „попречни
профили саобраћајница.“
8.2.2.Вoдoвoд и кaнaлизaциja
Графички прилог: 05 План водоводне и канализационе мреже
У наредном планском периоду, на подручју у
обухвату ПДР-а изводиће се радови на реконструкцији и доградњи КЦС „Металопластика“ којима је
обухваћена реконструкција постојеће црпне станице,
која тренутно служи за препумпавање фекалних
отпадних вода у бетонски колектор ДН 800, док ће се
за атмосферске отпадне воде изградити црпна станица шахтног типа, из које ће се вршити препумпавање у Средњемачвански канал. Тиме ће се извршити релаксација у погледу протицаја постојећег
колектора који води ка улици Проте Смиљанића.
Код планирања других инсталација, приликом
паралелног вођења са инсталацијама водовода и
канализације, остварити минимално осовинско ратојање од 1.0 m за пречнике цевовода мање од 200
mm, и 1.50 m за пречнике цевовода веће од 200 mm.
Приликом реализације предметног плана, водити
рачуна да постојеће инсталације водовода и канализације у потпуности буду заштићене.
Дужином кат. парцеле 11426/2 постављене су
инсталације канализације, колектор Ø800 mm од црпне
станице „Металопластика“ према улици Чокешинска.
Приступ стручних служби ЈКП „Водовод-Шабац“ овом
комуналном објекту је обавезан у случају неопходних
интервенција на истом.
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Овим планом предвиђа се припајање дела кат.
парц. 11426/11 К.О. Шабац, целом дужином, у потпуности до међне линије комплекса „HOLIDAY“ катастарској парцели бр. 11426/2 К.О. Шабац, уз обавезно
испуњавање услова дати од стране ЈКП „ВодоводШабац“ :
- Обезбеђење службености пролаза и радова
(интервенција) на предметном колектору у оквиру
парцеле 11426/11.
- Обезбеђивање несметаног приступа механизације ЈКП „Водовод-Шабац“ у случају потребе
(минимална ширина капије 3.0 m), забрана ограђивања или могућност отварања ограде од стране ЈКП
„Водовод-Шабац“.
- Забрана градње објеката било које катергорије на парцели 11426/11.
- Забрана садње дрвећа и жбуња на парцели
11426/11.
Постојеће инсталације водовода и канализације,
као и остали потребни подаци приказани су на
графичким прилозима - План водоводне и канализационе мреже – Р 1:500.
Потребно је да се сваки корисник парцеле или
објекта из обухвата овог Плана, по дефинисању
функције објеката, у поступку израде техничке
документације за те објекте, обрати ЈКП „ВодоводШабац“, ради издавања Техничких услова за пројектовање и прикључење на јавне инсталације водовода и канализације.
8.2.3.Електроенергетика
Графички прилог: 06 План електро- мреже,
телекомуникационе мрежа и гасовода
Решење за доградњу електроенергетске мреже, у
обухвату плана, урађено је у складу са планираном
наменом простора и у складу са постојећом и важећом
урабнистичко-техничком документацијом (урбанистичким пројектима) за доградњу и реконструкцију
канализационе црпне станице „Металопластика“ и за
изградњу јавне расвете уз Обилазни пут. Решење је,
такође, усклађено са Условима за пројектовање и
прикључење, за израду техничке документације и
сагласности на локацију ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА
д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Шабац
(бр.8.Л.1.0.0.-97961/2-2017 од 12.05.2017.год.) и са
заштиним мерама из Података од значаја за израду
ПДРа истог предузећа (бр. 8л.1.0.0.97961/2 од
10.05.2017. год.) који су приложени у документационом делу елабората. Ради стварања могућности
за квалитетно напајање ел.енергијом постојећих и
планираних потрошача у обухвату ПДРа, неопходно
је реализовати следеће активности:
- Изградити подземни нисконапонски кабловски
вод 0.4kV из трафо-станице 20/0.4kV „ГУЧЕВСКА“ до
канализационе црпне станице „Металопластика“, по
траси и под условима који су дефинисани Урбанистичким пројектом за доградњу и реконструкцију канализационе црпне станице „Металопластика“ у Шапцу
(2015.год.);
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- Прикључке објеката у зони породичног становања ниских густина реализовати са ваздушне
нисконапонске мреже у ул. Гучевској, а по појединачним техничким условима за прикључење које ће
(за сваки новопланирани објекат, или за проширење
постојећег прикључка) дефинисати електродистрибутивно предузеће. Сигурносна висина самоносивог
кабловског снопа изнад коловоза улице Гучевске
треба да буде минималлно 6.0m, и утом смислу по
потреби, постављати помоћне стубове на осталом
грађевинском земљишту;
- Прикључе потрошача на парцели у зони
пословања уз правце државних путева , реализовати
у складу са техничким условима за прикључење које ће
за објекат (или комплекс) дефинисати електродистрибутивно предузеће. За максималну једновремену
ел.снагу у опсегу снага за објекте у зони породичног
становања (до 2x13kW), могућ је прикључак са
постојеће ваздушне нисконапонске мреже, а за веће
снаге само у складу са поменутим техничким
условима ЕДШ;
- Изградњи објеката (комплекса) у зони пословања уз правце државних путева, на кат.парцели
бр.11426/10 К.О.Шабац, мора претходити измештање
деонице постојећег подземног ел. енерегетског
кабловског вода 0.4kV (прикључак канализационе
црпне станице), на новоопредељену трасу која је
дефинисана координатама темених тачака у оси
рова у државном координатном систему и представљена на графичком прилогу: План електро
мреже, телекомуникационе и гасоводне мреже (Р
1:500). Измештање могу извести (о трошку Инвеститора) искључиво стручне екипе електродистрибутивног предузећа и (или) ЈКП „Водовод-Шабац“ уз
обавезно присуство овлашћених лица из оба
предузећа;
- Реконструисати јавну расвету у улици
Гучевској, на начин да се постојеће светиљке замене
новим са LED изворима светла или натријумовим,
високопритисним сијалицама;
- Доградити јавну расвету у улици Гучевској,
светиљкама на три новопланирана, прописно-уземљена метална канделаберска стуба (кс1,кс2 и кс3)
висине 8.0m, светиљкама са LED изворима светла
које ће бити опрдељене пројектом за добијање
грађевинске дозволе, на начин да се постигне средњи осветљај коловозне површине од минимално
20lx. Напајње јавне расвете реалзовати подземним
2
каблом јавне расвете PP 00 4x16 (25)mm 0.4kV - као
наставак постојећег ваздушног проводника јавне
расвете на метално-решеткастом стубу НН мреже
(ур3). Траса кабла и положај стубова дефинисани су
координатама темених тачака у оси рова и осовинских за стубове, у државном координатном систему
и представљени су на графичком прилогу: План
електро мреже, телекомуникационе и гасоводне
мреже (Р 1:500).
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- Изградити јавну расвету уз Обилазни пут, по
траси, са елементима и под условима који су
дефинисани Урбанистичким пројектом за изградњу
јавне расвете уз Обилазни пут, на деоници од
раскрснице са улицом Хајдук Вељковом у Шапцу до
раскрснице са улицом Западна трансверзала у
Мајуру (2012.год.). Предметна јавна расвета је стечена обавеза за парцеле ван површина јавне намене
а које су у обухвату ПДРа;
Постојећем подземном високонапонском кабловском воду 20kV, на деоници преко земљишта коме
се намена мења из јавне у остало грађевинско
земљиште у зони породичног становања ниских
густина (део кат.парцеле бр.11426/11 К.О.Шабац),
дефинише се заштитни појас ширине 2.0m (по 1.0m
са обе стране трасе) а који је представљен на
графичком прилогу: План електро мреже, телекомуникационе и гасоводне мреже (Р 1:500). У заштитном
појасу нису дозвољени: изградња објеката (осим
инфраструктурних, у складу са прописима), изградња
темеља за ограде, изградња фиксних делова ограда,
садња дрвећа и жбуња нити било какав ископ (ни
насипање) земљишта. Заштитни појас подземног
високонапонског кабла је стечена обавеза за новоформирану катастарску парцелу. У заштитном
појасу високнапонског кабла 20kV, екипама
Електродистрибуције Шабац мора бити омогућен
приступ каблу, у случају потребе да се интервенише.
Подземни електроенергетски каблови се постављају на дно земљаног рова дубине, минимално,
0.8m, на слој ситнозрнасте земље или песка дебљине 0.1m. Изнад каблова, обавезно се постављају
пластични штитници и траке за упозорење. Ископ
рова мора бити ручни и опрезан. Ископу треба да
претходи планирано нивелисање терена и обележавање на терену траса постојећих подземних
инсталација од стране стручне службе РГЗ Службе
за катастар – Шабац, и у присуству овлашћених лица
из предузећа која поседују и одржавају комуналне и
индустријске инфраструктуре у обухвату плана. У
зонама укрштања остварити минимално вертикално
растојање од 0.3m, осим од инсталација водовода и
канализације од којих треба остварити вертикално
растојање од 0.4m.
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.
Свим радовима у зони постојећих подземних
електроенергетских каблова треба да присуствује
овлашћено лице из електродистрибутивног предузећа, а које, на лицу места може дефинисати додатне заштитне мере или наложити измештање ел.
каблова.
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8.2.4.Телекомуникациона мрежа и кабловски
дистрибутивни систем
Графички прилог: 06 План електро- мреже, телекомуникационе мрежа и гасовода
У графичком делу елабората, на Плану електро
мреже, телекомуникационе мреже и гасовода (Р
1:500), дат је положај постојећих телекомуникационих објеката. Прикључке новопланираних објеката
на мрежу фиксне телефоније реализовати са постојеће Тк мреже, у складу са појединачним условима за
прикључак, а које треба прибавити од Предузећа за
телекомуникације „ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА“ А.Д.Београд,
ИЈ „Шабац“, у складу са Подацима од значаја за
израду плана поментуог предузећа (бр.7010 143468/1 од 25.04.2017.год). Свим радовима у зони
постојећих телекомуникационих каблова треба да
присуствује овлашћено лице из поменутог предузећа, а које, на лицу места, може дефинисати додатне заштитне мере или условити измештање Тк
каблова.
Капацитет постојећег кабловског дистирубутивног
система (КДС) задовољава и обзиром на новопланирану изградњу у обухвату ПДРа.
8.2.5. Гасоводна мрежа
Графички прилог: 06 План електро- мреже,
телекомуникационе мрежа и гасовода
У складу са подацима од интереса за израду
плана који су прибављени од Одељења гасификације ЈКП „Топлана-Шабац“ (бр.01-368/17 од 19.04.2017.
год., приложени у документационом делу елабората), не постоје ограничења за прикључак постојећих и новопланираних објеката на дистрибутивну
гасоводну мрежу. Прикључак у свему реализовати у
складу са: Законом о енергетици („Сл. гласник РС“,
бр.145/2014), Правилником о условима за несметану
и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима
притиска до 16bar („Сл.гласник РС“, бр.86/2015) и
Правилима о раду диструбитивног система природног
гаса (Поглавље 3. – технички услови за прикључење
на систем, издати од ЈКП „Топлана-Шабац“).
Положај гасних прикључака биће опредељени
Пројектом за добијање грађевинске дозволе и
накнадним техничким условима за прикључак ЈКП
„Топлана-Шабац“. При томе узети у обзир положаје
свих постојећих и планираних подземних комуналних
инсталација.
Услови за изградњу подземног гасног прикључка
на дистрибутивну гасоводну мрежу су идентични
условима за изградњу подземних електроенергетских каблова а који су дефинисани у поглављу :
Електроенергетика – планирано стање.
Радови у зони постојеће дустрибутивне гасоводне
мреже не смеју бити реализовани тешким грађевинским машинама, а док трају радови мора бити обезбеђено присуство овлашћеног лица из Одељења
гасификације ЈКП „Топлана-Шабац“.
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8.3.Површине осталих намена
У оквиру Плaнa детаљне регулације „Улица
Гучевска са деловима блокова 275 и 276“ у Шапцу,
дефинишу се следеће зоне:
Зона ретких насеља и породичне изградње
Радна зона поред државних путних
праваца
8.3.1. Правила грађења
Општа правила уређења и грађења
-Територија обухваћена Планом се налази у просторној целини ПЦ III Градски полупрстен а за исти је
дефинисано:
- Грађевинска линија се задржава постојећа.
- Поред државних путних праваца подићи тзв.
зелене зидове који би апсорбовали највећи део буке
од саобраћаја. У ту сврху се предлаже формирање
дрвореда отпорних на аерозагађење који би поред
основне функције имали и афирмативни визуелни
ефекат (платан, дивљи кестен, липа, јасен, јавор,
млеч, кошћела и др.).
- Доминантна намена површина је дефинисана на
графичком прилогу. Правилима грађења за зону
дефинишу се правила грађења за доминантну
намену.
У зонама са доминантном наменом становања,
компатибилмне намене су: пословање (Радна зона
унутар доминантно стамбених ), 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. Занатска производња се условљава као ограничена или уникатна производња, а
максимална површина једног простора у којем се
2
обавља предметна делатност је 100 м .
Изградња производног и складишног простора
није дозвољена на територији Плана.
- У случају да је нека од намена изостављена,
примењиваће се правило „сличности садржаја“
са неком од дефинисаних, при чему треба водити
рачуна да се испуни основни циљ Плана, а то је да
се онемогуће производне активности у стамбеним
зонама, као и да се спрече негативни утицаји
намена на околину.
- Изградња другог објекта на парцели: На једној
парцели је дозвољена изградња другог стамбеног
или објекта компатибилне намене, максималне
спратности П+1, до границе максимално дефинисаних параметара за целу парцелу.
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- У зонама становања омогућена је изградња
простора за нестамбене намене које не угрожавају
буком, вибрацијама, гасовима, обим транспорта и сл.
Основну намену. Учешће нестамбеног у укупно
изграђеном простору одређује карактер намене. Учешће до 20% пословног простора одређује стамбену
намену, 21-50% стамбено-пословну, 51-70% пословно-стамбену а преко 71% пословну. У свим случајевима се примењују правила грађења за стамбене
објекте.
Грађевинске линије
- Грађевинске линије горњих етажа (висина од
3,0м од коте тротоара/терена) могу да прелазе
грађевинску линију према регулационој линији до
1,6m у оквиру сопствене парцеле, односно 0,6м у
случају да се регулациона и грађевинска линија
поклапају. Испади на објекту не смеју се градити на
растојању мањем од 1.5m бочне границе парцеле.
Препусти нису дозвољени ван максималних бочних
грађевинских линија и ван максимално дефинисаних
унутрашњих грађевинских линија.
- Елементи конструкције у оквиру сопствене парцеле који савлађују висину до 90цм од коте тротоара
(степеништа, рампе и сл) могу да пређу грађевинску
линију приземља.
- Спратност објеката се дефинише бројем надземних етажа за појединачне зоне, у складу са
терминологијом Правилника о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу («Сл. Гласник
РС», бр, 22/15).
Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa
мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2 m. Спрaтнa висинa
пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe (зa стaнoвaњe je
тo 1,2 m oд нулте коте + 3,0 m спрaтнe висинe, a зa
пoслoвaњe 4,0 m oд кoтe призeмљa кoja je нa + 0.15
m oд нулте кoтe). Нулта кота терена је кота тротоара
испред улаза у објекат. Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa
спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3 m.
Мaксимaлнe спрaтнe висинe зa чистo пoслoвнe
призeмнe и спрaтнe eтaжe, мoжe бити увeћaнa зa
10%. Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa пoдкрoвнa
eтaжa, сa нaгибoм крoвнe рaвни дo мaксимaлнe
висинe дeфинисaнe Прaвилимa грaђeњa зa типичну
нaсeљску цeлину, при чeму мaксимaлнa кoтa слeмeнa нe мoжe бити вeћa oд 4,5 m oд кoтe пoдa
пoдкрoвљa. Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,8 m, чиje je
минимaлнo пoвлaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5 m.
Нaткривaњe пoвучeнoг спрaтa рeшaвa сe кao рaвaн
крoв или плитaк кoси крoв, мaксимaлнoг нaгибa дo
0
15 , бeз кoриснe пoвршинe. Кoд пoвучeнoг спрaтa
дoзвoљeнo je нaткривaњe oтвoрeнe тeрaсe трaнспaрeнтнoм нaдстрeшницoм, кoja у склaду сa укупнoм
aрхитeктурoм oбjeктa нe прeлaзи зaдaту висину.
Искључуje сe свaкa мoгућнoст нaкнaднoг зaтвaрaњa
нaткривeнe тeрaсe зaдњe eтaжe. Ниje дoзвoљeнa
примeнa нa jeднoм oбjeкту и пoдкрoвљa и пoвучeнoг
спрaтa. Максималне коте слемена за надземне
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етаже су: +11,70 за три надземне етаже; +14,70 за
четири надземне етаже; +17,70 за пет надземних
етажа; +20,70 за шест надземних етажа. Препоручују
се коси кровови али се не условљавају. Одступање
од ових параметара је оправдано у случајевима
усклађивања висинске регулације са суседним
објектом.
- Објектима се мора обезбедити приступ за
ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и
уређене платое за ватрогасна возила у близини
објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник
СРЈ“, бр. 8/95).
- Спољне степенице нису дозвољене сем ако се
не ради о степеницама које су предвиђене противпожарним елаборатом и служе за евакуацију.
- Приступни пут за ватрогасна возила има
следеће карактеристике најмања ширина коловоза
за једносмерно кретање возила је 3,5м, а за двосмерно кретање 6,0m; унутрашњи радијус кривине
који остављају точкови је 7,0m, а спољашњи радијус
кривине 10,5m; успон (рампа) нагиба мањег од
12,0%-ако се коловоз не леди; а ако се леди мањег
од 6,0%. Приступни пут за ватрогасна возила је део
јавног пута или посебна саобраћајница којом се
прилази објекту, а којој најудаљенија тачка коловоза
није даља од 25,0m од габарита објекта.
- 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 дoзвo2
љeнe нa уличнoj фaсaди. Зa oбjeктe дo 800 м , ниje
дoзвoљeнa примeнa вишe oд двe врстe прoзoрских
oтвoрa зa глaвнe прoстoриje (нe oднoси сe нa oтвoрe
пoмoћних прoстoриja и стeпeништa). Прoзoри и врaтa
нa уличнoj фaсaди мoрajу бити усклaђeни пo типу и
мoдулaрнoj ширини. Прoзoри сa висoким пaрaпeтoм
oриjeнтисaти нa двoришнe фaсaдe, У прojeктнoj
дoкумeнтaциjи мoрa бити дeфинисaнa бoja фaсaдe
oбjeктa кoja нe мoжe бити флуoрoсцeнтнa, шaрeнa и
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сл. Одвођење атмосферских вода није дозвољено
преко суседних парцела.
- Интервенције на постојећим објектима: Реконструкција објеката се изводи у складу са законом
дефинисаним условима за ову врсту интервенција.
Није дозвољено надзиђивања објеката ако се на
сопственој парцели не могу обезбедити услови за
паркирање и формирање зелених површина.
Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске санације фасада или крова (накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне
изолације, постављање соларних колектора и сл.
Дограђени део објекта не сме да представља
сметњу у функционисању постојећег дела објекта,
као и објеката на суседним парцелама. Доградњом
новог дела зграде не сме се угрозити статичка стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама.
Доградња елемената комуникација – лифтова и
степеништа, дозвољава се код свих објеката под
условом да предметна интервенција не угрожава
функционисање и стабилност постојећег и објеката
на суседним парцелама. Сви елементи вертикалних
комуникација морају бити заштићени од спољних
утицаја и изведени на сопственим парцелама. Изузетак од овог правила се може одобрити само у
случају потребе обезбеђења рампе за приступ
хендикепираним лицима. Ове рампе могу бити постављена и у зонама између регулационе и грађевинске
линије уколико у објекту живе или раде лица са
посебним потребама.
Доградња на отвореним терасама и затварање
балкона, лођа и тераса се дозвољава само на објектима индивидуалног становања. Дограђивањем се
не сме нарушити однос према суседним објектима,
тј. Према правилима о минималним растојањима
објеката и општим правилима о градњи.
- Објекти без одобрења за изградњу: У поступку утврђивања услова за објекте без одобрења за
изградњу / грађевинске дозволе или супротно њима,
поступиће се у складу са важећим Законом.

Правила уређења и грађења по типичним градским зонама
ЗОНЕ РЕТКИХ НАСЕЉА И ПОРОДИЧНЕ ИЗГРАДЊЕ
ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Неопходно је формирање грађевинских парцела припајањем делова јавног земљишта истим, при чему се
морају поштоивати сви услови добијени од ЈКП“Водовод“-Шабац дефинисани у Сагласности од интереса број
8343/СР-274/16 од 12.01.2017.г.
Овој зони припадају кат.парц.бр. 11392, 11426/2, и 11246/10 К.О. Шабац, односно грађевинске парцеле 1 и
1а тако дефинисане у графичком прилогу „План намене повшина“.
Део проширења улице Гучевске који се припаја кат.парц.бр. 11395, К.О.Шабац која није у обухвату Плана
је означен бр. 2 у графичком прилогу „План намене повшина“.
Прeдвиђeнe су нaмeнe стaнoвaњa (стaнoвaњe у индивидуaлним, слoбoднoстojeћим oбjeктимa, нa пaрцeлaмa кoje су oргaнизoвaнe тaкo дa имajу бaшту и прeдбaшту). Oдoбрaвa сe рaзвoj дeлaтнoсти у призeмним
eтaжaмa oбjeкaтa или кao jeднoфункциoнaлни oбjeкти, и тo пoд услoвoм дa сe нa грaђeвинскoj пaрцeли мoрa
oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa. Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу ни у
кoм случajу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. На
парцелама ниje дoзвoљeнa изгрaдњa oбjeкaтa у кoјима сe прoизвoдe букa и други oблици зaгaђeњa.
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Прeпoручуjу сe: тргoвинa на мало прeхрaмбeним прoизвoдимa, услугe кoje пoдрaзумeвajу кaнцeлaриjскo
пoслoвaњe, лeкaрскe oрдинaциje, aпoтeкe, oбjeкти и тeрeни зa спoрт и рeкрeaциjу и сл.
За формирање грађевинских парцела неопходна је израда Пројеката парцелације и препарцелације.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

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

Прaвилa
пaрцeлaциje

Минимална површина нове парцеле 4,0 ара (одступање до -5%), минимална ширина
фронта 12m. Позиција грађевинске парцеле према објекту „HOLIDAY“ је специфична те за
њу не важи правило минималне ширине фронта.

Приступи
парцелама

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

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe
eтaжe

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

Индeкс
зaузeтoсти

Максимално 40%, aкo посебним условима ниje другачије дефинисано.

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 1,2.

Грaђeвинскe
линиje

У графичком прилогу 04: План нивелације и регулације су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових
објеката.

Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0м удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1,0 и 3,0 м oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт
удaљeн мaњe oд 1,0м oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa
зa грaдњу. Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5м oд бoчнe грaницe
пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким пaрaпeтoм.
Удаљеност слободностојећег стамбеног објекта од задње међе
износи минимално половину висине објекта.
Удаљење другог стамбеног објекта је мин. ½ максимално допуштене висине.

Спрaтнoст и
мaксимaлни
брoj стaмбeних jeдиница

Максимална спратност на парцелама мин. површине од 4,0 ара
(одступање до -5%) је три надземне етаже (П+1+Пк), а максимални
број станова је 2, због специфичности локације.

Пaркирaњe

Пaркирaњe вoзилa сe мoрa рeгулисaти у oквиру пaрцeлe, и тo jeднo пaркинг/гaрaжнo
мeстo пo jeднoj стaмбeнoj jeдиници, oднoснo jeднo пaркинг мeстo нa свaких 70м²
2
пoслoвнoг прoстoрa, за трговине на мало једно паркинг место на 100 m корисног
простора.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

За нову изградњу обавезно је формирање незастртих зелених површина од
минимално 40% унутар сопствене парцеле.
Обавезно је одредити место за посуду за смеће у oквиру парцеле.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

Дoзвoљaвa сe реконструкција и доградња (надзиђивање) пoстojeћих стамбених, и
помоћних објеката у оквиру задатих параметара. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд
oбjeктoм реконструкција се може вршити само уз сагласност свих власника.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Могу се градити на парцели други објекти исте или компатибилне намене, под
условом да се не премаше дефинисани максимални параметри-спратност, број станова
на парцели, услови паркирања и др.
Поред главног/их објеката на парцели (стамбених, стамбено-пословних или пословних) у зависности од типа изградње грађевинске парцеле могућа је градња помоћног
објекта спрaтнoсти П.
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Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa
грaђeвинскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг oбjeктa.
Минимално растојање од границе парцеле је 1.0m. Објекат се може поставити и на међу:
уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини преклапања;
уколико постоји сагласност суседа;
уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
Спратност помоћних објеката је приземље.
Максимална висина слемена гаража и помоћних објеката је 3.2m. Мaксимaлнa
2
пoвршинa пoмoћних oбjeкaтa и гaрaжa je 50 m (брутo, укупнo нa пaрцeли). Објекти могу
бити монтажно/демонтажни.

Ограђивање

Парцеле се могу ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 м (рачунајући од коте
тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 м.
Грађевинска парцела чија је кота нивелете виша од 0,90 м од суседне, могу се
ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40 м која се може постављати на
подзид чију висину одређује надлежни општински орган.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда,
стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Зидана непрозирна ограда између грађевинских парцела подиже се до висине 1,40 м
уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади
у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40
м, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на
земљишту власника ограде.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

Посебни
услови

На грађевинској парцели 1а дефинисана је зона забране темељења ограде, градње,
садње дрвећа и жбуња, бетонирања, насипања и сл. Због постојећег подземног
ел.енергетског кабла као и главног градског канализационог колектора.
Зона забране је дефинисана у графичким прилозима, односно координатама детаљних тачака у графичком прилогу „План нивелације и регулације“.

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
"општа правила уређења и нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и делатности
одлагања отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина алкохолним пићима и близина коцкарница и сл.).

РАДНА ЗОНА ПОРЕД ДРЖАВНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА
ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Ова зона је дефинисана за једну грађевинску парцелу која се комплетирана припајањем дела кат.парц.бр.
11426/9, К.О.Шабац катастарској парцели број 11426/10, К.О.Шабац, и иста чини јединствену целину са
пословним комплексом „AUTO ITALIA“ који се налази ван обухвата Плана.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

Због специфичности локације и постојећих стамбених објеката у непосредном окружењу, намене се дефинишу тако да не смеју реметити суседство.
На предметној локацији je мoгућa: трговина-објекат за малопродају, салон аутомобила, канцеларијски простор и сл.
Индустриjскa прoизвoдњa ниje дoзвoљeнa.
Становање је забрањено осим ако су постојећи објекти легализовани у складу са
законом.
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Минимална површина новоформиране парцеле је 7,0 ари. Мaксимaлнa пoвршинa ниje
oгрaничeнa. Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe
ширинe 4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. За директно прикључење на државни пут
поступиће се у складу са важећим законским прописима.
Пoдзeмнe
Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у случajу
eтaжe
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
Максимално 60%.
зaузeтoсти
Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 2,5.

Грaђeвинскe
линиje

Грађевинска линија је дефинисана на 5,0м од регулационе линије.

Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

Утврђује се минимална удаљеност од међа од 5,0m која може
додатно бити коригована противпожарним условима и заштитним
зонама специфичних технологија.

Спрaтнoст

Мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa je до три надземне етаже
(П+2). Могући су архитектонски акценти објеката висине више до 20m.

Пaркирaњe

jeднo пaркинг мeстo нa свaких 70м² пoслoвнoг прoстoрa, за трговине на мало једно
2
паркинг место на 100 m корисног простора.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Обaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe
свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг.
Према државном путу Ib реда бр. 26 обавезно је постављање заштитног зеленог
појаса.

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.

Ограђивање

Парцела се може ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 м (рачунајући од
коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 м.
Грађевинска парцела чија је кота нивелете виша од 0,90 м од суседне, могу се
ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40 м која се може постављати на
подзид чију висину одређује надлежни општински орган.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда,
стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Зидана непрозирна ограда између грађевинских парцела подиже се до висине 1,40 м
уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади
у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40
м, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на
земљишту власника ограде.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

Посебни
услови

Према државном путу Ib реда бр. 26, дефинише се заштитна зона од 10,0м у којој није
дозвољена градња нити постављање ограде.

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.).
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Страна 37

9. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

близини објекатра повећаног ризика од пожара („Сл.
лист СРЈ“, бр. 8/95),

9.1. Мере заштите животне средине

• Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу,
која се пројектује у складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење
пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/91),

У складу са Мишљењем издатим од РС, Град
Шабац, Градска управа, Одељење за инспекцијске и
комунално-стамбене послове бр. 501-4-41/2016-08
од 19. 10.2016.г.не треба вршити израду Извештаја о
стратешкој процени утицаја на околину.
На предметној територији нису планиране намене
које на било који начин могу вршити негативне ефекте на животну средину.
9.2. Мере заштите од пожара
РС, МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, је утврдио
техничке услове за заштиту од пожара бр. 2174563/17-1 од 07.04.2017.г.
• Пре издавања локацијских услова потребно је
од стране органа надлежног за заштиту од пожара
прибавити посебне услове у погледу мера заштите
од пожара и експлозија за безбедно постављање
објеката са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима у складу са одредбама чл. 6. Закона о
запаљивим и горивим течностима и запаљивим
гасовима („Сл. Гласник РС“, бр. 54/15) и одредбама
чл.16, став 1. Уредбе о локацијским условима
(„Сл.гласник РС“, бр. 35/15 и 114/15),
• У поступку прибављања локацијских услова
потребно је од стране органа надлежног за заштиту
од пожара прибавити посебне услове у погледу мера
заштите од пожара и експлозија сходно чл- 16. Став
2 Уредбе о локацијским условима („Сл. Гласник РС“,
бр. 35/15 и 114/15) узимајући у обзир да због специфичности објекта План детаљне регулације не
може садржати све неопхпдне могућности, ограничења и услове за изградњу објеката, односно све
услове заштите од пожара и експлозија,
• У погледу обезбеђења испуњености основних
захтева заштите од пожара приликом пројектовања и
изградње објеката и то на начин утврђен посебним
прописима и стандардима којима је уређена област
заштите од пожара и експлозија и проценом ризика
од пожара којом су исказане мере заштите од
пожара за конструкцију, материјале, инсталације и
опремање заштитним системима и уређајима објекти
морају бити изведени у складу са Законом о заштити
од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15),
• Фазну градњу, уколико ће градња трајати дуже,
предвидети на начин да свака фаза представља
техничко-технолошку целину, која може самостално
да се користи,
• Објектима обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са одредбама Правилника о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у

• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа
и припадајућих трансформаторских станица („Сл.
Лист СФРЈ“, бр. 13/78 и 37/95),
• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског
напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53 и 54/88 и 28/95),
• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96),
• Реализацију објеката 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
стабине 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 одржћавање електроенегретских постројења и
водова („Сл. лист СФРЈ“, бр. 41/93),
• Придржавати се одредби Правилчника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Сл. Лист
СФРЈ“, бр. 74/90,
Као и други Праилници и стандарди са аспекта
заштите од пожара који произилазе из горе наведених законских и подзаконских аката.
Одредбе чл. 30.Закона о заштити од пожара дају
могућност да се у недостатку позитивних прописа у
Републици Србији могу прихватити доказивање испуњености захтева заштите од пожара и према страним прописима и стандардима, као и према признатим
методама прорачуна и мкоделима уколико су тим
прописима предвиђени.
Сагласно са одредбама чл. 123 Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр.72/09, 81/09,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14), чл.
38 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“, бр.
113/15) и чл. 33 и 34. Закона о заштити од пожара,
потребно је доставити на саглсност пројекте за
извођење објеката, а пре отпочињања поступка за
утврђивање подобности објекта за употребу, ради
провере примењивости датих услова и усклађености
са осталим планским актима у поступку обједињене
процедуре.
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9.3. Мере заштите од елементарних непогода
Одбрана од поплава
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 (ПГР
Шабац-ревизија се позива на овер услове):
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нструкције објеката и свих других услова дефинисаних геолошким условима (Републички сеизмолошки завод, бр. 02-668/14 од 08.01.2015.г.).
Поред наведених услова морају се поштовати и
сви важећи Закони и подзаконски акти који дефинишу ову област.
Превентивне мере заштите од ветра
Прeвeнтивнe мeрe подразумевају:
- грађевинско-техничке мере које треба примењивати код изградње објеката у односу на дату ружу
ветрова,

1. За израду климатолошке подлоге предметног
подручја потребно је корисити податке са Климатолошке станице Шабац, Главне Метеоролошке
Станице Сремска Митровица и њене подручне мреже
климатолошких и падавинских станица.

Превентивне мере заштите од леда, снега и
других атмосферијија

2. При изради хидролошких подлога за објекте у
приобаљу реке Саве користити хидролошке податке
РХМЗС и техничку документацију објеката за одбрану
од поплава. При изради хидролошких подлога за
пројектовање хидротехничких и других објеката на
мањим повременим и сталним водотоцима, користити податке из услова 1 и одговарајуће регионалне
климатолошке и хидролошке анализе.

- сваки објекат мора бити опремљен громобранском инсталацијом.

3. Приликом пројектовања и извођења било
каквих радова у кориту реке Саве и на речној обали,
на растојању 1000 м узводно и низводно од профила
Главне Хидролошке Станице Шабац, а који могу да
утичу на режим течења и стабилост објекта, неопходно је претходно прибавити Мишљење овог
Завода.
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 пијезометре,
неопходно је прибавити мишљење овог Завода.
Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности
У складу са сеизмичним условима добијеним од
РС Републички сеизмолошки завод бр. 02-232/17 од
12.04.2017г. за територију обухвата Плана, утврђен
је сеизмички интезитет по европској макросеизмичкој
скали ЕМС-98 од VII-VIII.
Због непрецизности графичког прилога који дефинише степен сеизмичности, потребно је испоштовати
следећи услов из Плана генералне ревизије ШабацРевизија:
Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности
0
пoдрaзумeвajу поштовање степена сеизмичности од 8
MKS приликом пројектовања, извођења или реко-

Прeвeнтивнe мeрe подразумевају:
- уређење и одржавање саобраћајних површина,

9.4. Мере заштите културног наслеђа
За потребе израде Плaнa детаљне регулације
„Улица Гучевска са деловима блокова 275 и 276“ у
Шапцу Завод за заштиту споменика културе из
Ваљева је доставио услове и податке битне за
израду истог, бр. 150/1 од 06.04.2017.г.
У условима је констатовано да на територији
Плана нема утврђених ни евидентираних непокретних културних добара, као ни добара која уживају
претходну заштиту.
На предметном простору је потребно пријавити
почетак било каквих земљаних радова ради вршења
надзора археолога Завода за заштиту споменикја
културе «Ваљево»-установа културе од националног
значаја.
Уколико би се током земљаних радова наишло на
археолошке предмете извођач радова је дужан да
одмах, без одлагања прекине радове и обавести
Завод за заштиту споменика културе“Ваљево“-установа културе од националног значаја, 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.
У случају појаве непосредне опасности оштећења
археолошког налазишта или предмета, Завод за
заштиту споменика културер „Ваљево“ –установа
културе од националног значаја привремено ће обуставити све радове и предузеће мере за утврђивање
да ли је непокретност или ствар културно добро или не
9.5. Кретање хендикепираних и других лица са
посебним потребама
Зграде пословне намене, као и други објекти за
јавну употребу-улице и сл. морају се пројектовати,
градити и одржавати тако да свим корисницима, а
нарочито , особама са инвалидитетом,деци и старим
особама, омогућавају несметан приступ, кретање и
боравак, односно коришћење у складу са одговара-
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јућим техничким прописима чији су саставни део
стандарди који дефинишу обавезне техничке мере и
услове пројектовања, планирања и изградње, којима
се осигурава несметано кретање и приступ особама
са инвалидитетом, деци и старим особама.
9.6. Мере заштите од ратних разарања и обезбеђења потреба одбране земље
РС, Министарство oдбрaнe, Сектор за материјалне
ресурсе, Управа за инфраструктуру, није дефинисало муслове у Законом дефинисаном року.
Инвеститор је дужан да приликом изградње нових
комуналних и других објеката у градовима прилагоди
те објекте за склањање људи.
Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским просторијама, гради се ојачана
плоча која може да издржи урушавање објекта.
У свему поштовати Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012),
као и друга правна акта која дефинишу ову област.
9.7. Инжењерско-геолошки услови
Графички прилог: 01 Изводи из Плана генералне
регулације „Шабац“-Ревизија
01-2 Извод из Инжењерско-геолошке карте
У елаборату "Инжењерско-геолошке подлоге за
просторно и урбанистичко планирање на подручју
општине Шабац", 2006.г., "Омни Пројект" доо, из
Земуна (која су урађена за ниво општине Шабац),
територија у обухвату Плaнa дeтaљнe рeгулaциje
„Улица Гучевска са деловима блокова 275 и 276“ у
Шапцу се налази у зони 7 º+ MCS сеизмичког интензитета у геотехничком рејону V.
Карактеристике геотехничког рејона V су:
Инжењерскогеолошки рејон V обухвата територију обухаћеног планом, а представљен је алувијалном заравни, у терену са надморском висином до
80,0 м. Геолошки профил терена изграђују алувијални седименти Саве, типа поводња, плажа, корита и
мртваја. Изграђени су од алевритских глина и пескова, локално шљунка, ређе муљевитих секвенци.
Дебљина алувијалних наслага је врло променљива,
од једног метра, до десет метара у приобаљу Саве.
Подину представљају језерске наслаге изграђене од
прашина, песка, шљунка секвенци или дебелих слојева глина. Основу овог дела терена, представљају
седименти Плиоцена, али и Панона, изграђени од
глина и лапора, песка, шљунка и ређе конгломерата.
Дебљина алувијалних наслага врло је неуједначена,
локално и до 50.0 м ближе кориту Саве. Седименти
алувиона су по правилу потпуно засићени водом, са
формираном отвореном издани средњег до великог
капацитета, меки, стишљиви и слабо носиви.
Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa
•

Тeрeн je рaвничaрски, сa нaгибoм oд 3.0-5.0 %;
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• Изгрaдњa сe рeaлизуje у aлувиjaлним прaшинaстo-пeскoвитим сeдимeнтимa висoкe дeфoрмaбилнoсти, мaлe нoсивoсти, у лoкaлним дeпрeсиjaмa
чeстo и муљeвитим, нeпoдoбним зa грaдњу, сa нeoпхoдним сaнaциjaмa тлa, кao и oбjeктимa oдбрaнe и
зaштитe oд висoких вoдa, a у приoбaљу oд пoплaвнoг
тaлaсa;
• Вoдoзaсићeњe тлa je свудa присутнo, нивoи
вoдa су нeпoсрeднo испoд пoвршинe тeрeнa, нa oкo
1.0 м дубинe, нeрeткo и при пoвршини;
Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
• Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa oдбрaнe и
зaштитe oд висoких и кaтaстрoфaлних вoдa, рeгулaциja кишних, пoвршинских и пoдзeмних вoдa;
• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди
сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa;
• Чeстo нeoпхoднa нивeлaциja - издизaњe тeрeнa
нaсипaњeм шљункoвитo-пeскoвитим грaнулaтoм и
рeфулaциoним пeскoм;
• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe
oбjeкaтa;
• Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa
зa 70 и 7+0 MCS.
Услoви изгрaдњe
• Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и
фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe сa нaгибимa
дo 3 % и мaњe, a oслaњajу сe нa дo jaкo стишљивo
тлo; нeoпхoднo je прeдвидeти сaнaциoнe пoдлoгe, a
кoд oбjeкaтa вeликoг прeчникa прeдвидeти и мoгућнoст плиткoг шипирaњa; кoд дубoких искoпa пoтрeбнa
je стaбилнa зaштитa рaзупирaњeм, тaлпирaњeм и
шипирaњeм; тeрeн je пoтпунo вoдoзaсићeн, пa je
нeoпхoднo црпљeњe вoдa пумпaмa кaпaцитeтa 5.08.0 l/sec;
• Хидрoтeхнички oбjeкти, црпнe стaницe или
oбjeкти трaнсфoрмaтoрa извoдићe сe у слaбo нoсивoм, jaкo стишљивoм тлу; фундирaњe сe углaвнoм нe
мoжe извoдити дирeктнo, зa нaпoнe вeћe oд 100.0
kN/m2; тaмпoнски слojeви трeбa дa су oд шљунчaнoг
грaнулaтa, сa истoврeмeнoм функциjoм дрeнaжнoг
тeпихa, прojeктoвaни зa вeликe нaпoнe сa збиjeнoшћу
дo 30.000 kN/m2; oбaвeзнa je хидрoтeхничкa зaштитa
пoдoвa нajнижих eтaжa нa стaлни вoдeни нивo;
• Нивeлaциja тeрeнa мoжe сe извoдити рeфулaциjoм, или шљункoвитим грaнулaтoм, сa прeдхoднoм
изрaдoм пoдлoгe oд кaмeнoг нaбaчaja;
• Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa, сa нaпoнимa вeћим
2
oд 100.0 kN/m , тeмeљe сe нa дубoким тeмeљимa,
aли je мoгућa и изрaдa тaмпoнa чиja сe дeбљинa и
збиjeнoст усклaђуjу сa нaпoнимa у тлу:
• Сaoбрaћajницe сe грaдe у пeскoвитo-прaшинaстoм тлу житкe дo мeкe кoнсистeнциje, сa мaсивнoм
зaмeнoм пoстeљицe нaсипимa и тaмпoнимa oд
грубoзрних грaнулaтa;
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• Oбjeкти грoбљa нe мoгу сe грaдити у oвoм тлу,
oсим нa лoкaлним узвишeњимa, изнaд нивoa вoдa
мин. 3.0 м, укoликo тaквe лoкaциje пoстoje;

Енергетски пасош чини саставни део техничке
документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

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

За постизање енергетске ефикасности зграда
потребна је примена свих фактора који утичу на
побољшање исте у складу са Законима и другим
правним актима који уређују ову област.

• Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je из
aлувиjaлних пeскoвa и шљункoвa, сa вишe нивoa
aквифeрa, aли je пoтрeбнa дeфeризaциja вoдa.
9.8. Мере енергетске ефикасности
У свим објектима је неопходно предузети мере
енергетске ефикасности прописане важећим Законским и другим правним актима који уређују ову
област.
Енергетски ефикасна зграда је зграда која троши
минималну количину енергије уз обезбеђење потребних услова комфора у складу са овим правилником.
Енергетски пасош зграде је документ који приказује енергетска својства зграде и који има прописани
садржај и изглед према Правилнику о енергетској
сертификацији зграда, а издаје га овлашћена
организација која испуњава прописане услове за
издавање.
Енергетски пасош морају имати све нове зграде,
као и постојеће зграде које се реконструишу, адаптирају, санирају или енергетски санирају, осим зграда
које су изузете од обавезе енергетске сертификације.
Зграде за које није потребно прибављање енергетског пасоша су:
1) постојеће зграде које се продају, дају у закуп,
реконструишу или енергетски санирају, а које имају
2
нето површину мању од 50 м ;
2) зграде које имају предвиђени век употребе
ограничен на две године и мање;
3) зграде привременог карактера за потребе
извођења радова, односно обезбеђење простора за
смештај људи и грађевинског материјала у току
извођења радова;
4) радионице, производне хале, индустријске
зграде и друге привредне зграде које се, у складу са
својом наменом, морају држати отворенима више од
половине радног времена, ако немају уграђене
ваздушне завесе;
5) зграде намењене за одржавање верских обреда;
6) постојеће зграде које се продају или се право
власништва преноси у стечајном поступку, у случају
присилне продаје или извршења;
7) зграде које су под одређеним режимом
заштите, а код којих би испуњење захтева енергетске
ефикасности било у супротности са условима заштите;
8) зграде које се не греју или се греју на температуру до +12°Ц.

9.9. Мере заштите природе
Од РС, Завода за заштиту природе Србије добијени су услови број 020-838/3 од 26.04.2017.г. у
оквиру којих су дефинисани између осталих и следећи услови:
• Планиране намене површина морају бити
усклађене са наменама одређеним планом вишег
реда
• Утврдити све значајне урбанистичке параметре,
а посебно проценат изграђености, дозвољену висину
објеката, минималне површине под зеленилом,
изглед објеката и др,
• Предвидети инфраструктурно опремање по
највишим еколошким стандардима. Изградњу комуналне инфраструктуре урадити на основу надлежних
комуналних организација
• Канализациона црпна станица мора бити
ограђена, а слободне површине око ње, минимум
30% озелењене
• За озелењавање подручја Плана препоручује
се примена претежно аутохтоних, брзорастућих
врста, које имају фитоцидно и бактерицидно дејство
и изражене естетске вредности. Избегавати врсте
које су детерминисане као алергене (топола и сл) као
и инвазивне (багрем, кисело дрво и др.)
• Предвидети максимално очување и заштиту
високог зеленила и вреднијих примерака дендофлоре (појединачна стабла)
• Прибавити сагласност надлежних институција
за извођење радова који изискују евентуалну сецу
одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би
се уклањање вегетације свело на најмању могућу
меру,
• Прописати да ако се због изградње уништи
постојеће јавно зеленило, оно се мора надокнадити
под посебним условима и на начин који одређује
јединица локалне самоуправе,
• Утврдити обавезу санације или рекултивације
свих деградираних површина. Уз сагласност надлежне комуналне службе, предвидети локације на
којима ће се трајно депоновати неискоруишћени геолошки, грађевински и остали материјал настаио
приликом радова,
• Уколико се током радова наиђе на геолошкопалеонтолошке или минералошко-петролошке објекте
за које се претпоставља да имају својство природног
добра, извођач радова је дужан да у року од осам
дана обавести минисатарство надлежно за послове
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заштите животне средине, као и да предузме све
мере заштите од унитштења, оштећења или крађе до
доласка овлашћених лица,
10. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
10.1. Опште смернице
Приоритет за реализацију овог Плана је формирање грађевинских парцела 1 и 1а тако означених у
графичком прилогу „План намене површина“ и то на
следећи начин:
- припајање катастарским парцелама 11392 и
11426/2, К.,О.Шабац делове улице Гучевске кат.
парц. бр.11426/6-проширење и кат.парц.бр. 11426/11део, К.О.Шабац, као и успостављање службености
пролаза у корист ЈКП“Водовод“ Шабац према сагласности од интереса број 8343/СР-274/16 од
12.01.2017.г.

10.4. Локације
пројеката

за

израду
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Урбанистичких

На територији која је у обухвату Плана детаљне
регулације „Улица Гучевска са деловима блокова
275 и 276“ у Шапцу нису планиране намене, нити
изградња објеката који захтевају претходну израду
Урбанистичког пројекта.
10.5. Издавање локацијских услова
Локацијски услови се издају на основу Плaнa
дeтaљнe рeгулaциje „Улица Гучевска са деловима
блокова 275 и 276“ у Шапцу
II. ГРАФИЧКИ ДЕО
Саставни део Плана детаљне регулације су
следећи графички прилози:
Анализа постојећег стања

Део проширења ул.Гучевеске кат. парц. бр.
11426/6-проширење испред кат.парц.бр. 11395, К.О.
Шабац која није у обухвату Плана се само дефинише
као остало земљиште и припадност зони ретких
насеља и породичне градње. (бр.2 тако означен у
графичком прилогу „План намене површина“).

01 Док Катастарско-топографски
план ..................................................................... Р 1:500

Такође приоритет је и комплетирање грађевинске
парцеле бр. 3 тако означена у графичком прилогу
„План намене површина “припајањем дела кат. парц.
бр. 11426/9, К.О.Шабац катастарској парцели број
11426/10, К.О.Шабац.

Графички прилог: 01-Изводи из Плана генералне
регулације „Шабац“-Ревизија Р 1:5000

Сви радови на уређењу појединачних локација
осталих намена могу се изводити етапно, према
потребама инвеститора.
За издавање локацијских услова и грађевинске
дозволе инвеститору је неопходно да има формиране грађевинске парцеле и обезбеђен приступ на
површину јавне намене - саобраћајницу.
Потребан степен комуналне опремљености за
издавање Употребне дозволе је приступна саобраћајница, ел. енергија и водовод за зону ретких
насеља и породичне градње а за радну зону поред
државних путних праваца: приступна саобраћајница,
ел. енергија, водовод, канализација; обавеза условљавања изградње уређаја за пречишћавање отпадних
вода за произвођаче који их имају у технолошком
поступку.

02 Док Власнички статус земљишта ..... Р 1:500
03 Док Постојећа намена површина...... Р 1:500
Планирано стање

01-1 Извод из Плана намене површина
01-2 Извод из Инжењерско-геолошке карте
01-3 Извод из Плана водоснабдевања
01-4 Извод из Плана одвођења отпадних вода
01-5 Извод из Плана електроенергетске мреже
и објеката
01-6 Извод из Плана електронских мреже и
објеката
01-7 Инжењерско-геолошка карта
02 Катастарско-топографски план
са границом обухвата ........................................ Р 1:500
03 План намене површине........................... Р 1:500
04 План нивелације и регулације ................ Р 1:500
04а Попречни профили саобраћајница .................................................................... Р 1:100
05 План водоводне и канализационе мреже ....................................................... Р 1:500

10.2. Израда пројекта препарцелације и парцелације

06 План електро- мреже, телекомуникационе мрежа и гасовода ........................... Р 1:500

На основу Плaнa дeтaљнe рeгулaциje „Улица
Гучевска са деловима блокова 275 и 276“ у Шапцу
радиће се Пројекти препарцелације и парцелације
којима ће се дефинисати грађевинске парцеле.

07 План парцелације .................................... Р 1:500
III. ДОКУМЕНТАЦИЈА
IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

10.3. Пројекат исправке граница суседних парцела

План детаљне регулације ступа на снагу осмог
дана од објављивања у "Сл.листу града Шапца".

На захтев власника, односно закупца катастарске
парцеле врши се исправка граница суседних парцела, у складу са Законом.

Ступањем на снагу Плaнa дeтaљнe рeгулaциje
„Улица Гучевска са деловима блокова 275 и 276“ у
Шапцу престају да важе делови:
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- Плана детаљне регулације „Подручје између
обилазног пута и улица: Гучевске, Чокешинске и
Даворина Јенка у Шапцу“ („ Сл. Лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.
7/08),
- Измена и допуна Плана детаљне регулације
„Подручје између обилазног пута и улица: Гучевске,
Чокешинске и Даворина Јенка у Шапцу“ („ Сл. Лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“, бр. 28/09), у деловима где се исти
преклапају са Плaном дeтaљнe рeгулaциje „Улица
Гучевска са деловима блокова 275 и 276“ у Шапцу,
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 351-439/2017-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немаља Пајић, с.р.

• Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15),
• Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр.
22/15),
• Стaтутa града Шапца (“Службeни лист општина:
Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева” бр.32/08),
• Одлуке о изради Измене и допуне Плана детаљне регулације "ОБ2" у делу блока у улици Васе
Пелагића у Шапцу ("Сл лист Града Шапца и општина:
Богатић, Владимирци и Коцељева" број 5/17),
• Одлуке да се израђује стратешка процена
утицаја на животну средину за Измене и допуне
Плана детаљне регулације "ОБ2" у делу блока у
улици Васе Пелагића у Шапцу у Шапцу ("Сл лист
Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева" број 5/17).

006
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, 50/13одл. 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 29.11.2017. гoдинe, дoнeлa je:
ИЗМЕНA

И

ДОПУ НА

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ОБ2" У ДЕЛУ
БЛОКА У УЛИЦИ ВАСЕ ПЕЛАГИЋА У ШАПЦУ
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
I ОПШТИ ДЕО
I 1. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду ИД 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)
056. Рз1
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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).
ИЗВОД ИЗ РЕВИЗИЈЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ШАБАЦ
• Блок бр: 277
• Назив: Обилазни пут
• Плански документ: ПДР "ОБ- 2" (13/11)
• Доминантна намена: Рз1, И0
• Усмеравајуће одредбе: У складу са планом и
доминантном наменом.
•

Блок бр: 278, 279

•

Назив: Шипурске ливаде

•

Плански документ: ПГР - Ревизија

•

Доминантна намена: С3, Рз2

• Усмеравајуће
одредбе:
доминантном наменом.

У

складу

са

РАДНА ЗОНА ПОРЕД ДРЖАВНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Oви услoви сe oднoсe нa изгрaдњу oбjeктa дуж коридора државних путних праваца.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa oбjeкaтa

У oвим зoнaмa je мoгућa: зaнaтскa прoизвoдњa, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и
кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. Индустриjскa прoизвoдњa ниje
дoзвoљeнa. Становање је забрањено осим ако су постојећи објекти легализовани у
складу са законом.

Прaвилa
пaрцeлaциje

Минимална површина новоформиране парцеле је 7,0 ари. Мaксимaлнa пoвршинa
ниje oгрaничeнa. Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину
минимaлнe ширинe 4,5 m.
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Пaркирaњe
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa
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Индeкс
зaузeтoсти

Максимално 60%.

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 2,5.
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Грaђeвинскe
линиje

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

Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

У складу са општим одредбама 010. Утврђује се минимална
удаљеност од међа од 5,0m која може додатно бити коригована
противпожарним условима и заштитним зонама специфичних
технологија.

Спрaтнoст

Мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa je до три надземне етаже
(П+2).

У складу са општим одредбама 018.
Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe
свaкe пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe
мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти
извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.
Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг.

Интeрвeнциje нa
пoстojeћим
oбjeктимa

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

Изгрaдњa других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

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

Обjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм.
У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне
заштите изворишта и сл.).

072. И

ОБЈЕКТИ, МРЕЖЕ И КОРИДОРИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Општи услови уређења су дефинисани поглављима плана за сваку појединачну инфраструктурну област:
саобраћај, водоснабдевање, одвођење отпадних вода, електроенергетика и др. Графичким прилогом плана и
посебним условима су дефинисане следеће подзоне:
И0 - путна инфраструктура, саобраћајне петље и раскрснице
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Заштитни појасеви у инфраструктурним коридорима
Заштитни појас је површина уз ивицу земљишног појаса, на спољну страну и која служи за заштиту јавног
пута и саобраћаја на њему.
Појас контролисане изградње је површина са спољне стране од границе заштитног појаса на којој се
ограничава врста и обим изградње објеката, која је исте ширине као и заштитни појас и која служи за заштиту
јавног пута и саобраћаја на њему. Ширина заштитних појасева трасе и објеката инфрастуктурних система
инфраструктурном коридору државних путева првог и другог реда, као и у коридорима појединих
инфраструктурних система, утврђена је на основу законских и подзаконских аката.
Врсте и ширине заштитних поајсева са правилима грађења и режимима заштите
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Планом се дефинишу обострани заштитни појасеви траса и објеката постојећих и планираних
инфраструктурних система унутар инфраструктурног коридора на подручју града, и то:
Пешачки и бициклистички саобраћај
Пешачке стазе и тротоари чине саставни елемент попречног профила свих градских и сеоских
саобраћајница;
Пешачке стазе и тротоари морају бити обавезно физички издвојене у посебне површине које су заштићене
од осталих видова моторног саобраћаја;
Минимална ширина тротоара за мимоилажење пешака је 1,5 m, а за мимоилажење инвалида са
помагалима је 1,8 m;

049. С3

ЗОНЕ РЕТКИХ НАСЕЉА И ПОРОДИЧНЕ ИЗГРАДЊЕ

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
У зони су прeдвиђeнe нaмeнe стaнoвaњa (стaнoвaњe у индивидуaлним, слoбoднoстojeћим oбjeктимa, нa
пaрцeлaмa кoje су oргaнизoвaнe тaкo дa имajу бaшту и прeдбaшту). Oдoбрaвa сe рaзвoj дeлaтнoсти у
призeмним eтaжaмa oбjeкaтa или кao jeднoфункциoнaлни oбjeкти, и тo пoд услoвoм дa сe нa грaђeвинскoj
пaрцeли мoрa oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa oбjeкaтa

Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: становање, пoслoвaњe и jaвнe делатности.
Грaђeвинскe
линиje

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

Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

У складу са општим одредбама 010. Oбjeкaт трeбa дa будe
нajмaњe 4,0 m удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1,0 и 3,0
m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1,0m oд
бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa
мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити
сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу.
Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5m oд бoчнe грaницe пaрцeлe,
дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким пaрaпeтoм.
Удаљеност слободностојећег стамбеног објекта од задње међе
износи минимално половину висине објекта ако је тако дефинисано
Ревизијом ПГРа или ситуационим решењем.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

За нову изградњу С3/1, С3/2 и С3/3 обавезно је формирање незастртих зелених
површина од минимално 40% унутар сопствене парцеле.
За нову изградњу С3/4 обавезно је формирање незастртих зелених површина од
минимално 20% унутар сопствене парцеле, ако посебним условима није другачије
дефинисано.
Обавезно је одредити место за контејнер/посуду за смеће у складу са правилима
уређења II 1.6.11 Систем за евакуацију отпада.

Пoмoћни oбjeкти
и гaрaжe

Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa
грaђeвинскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг oбjeктa.
Минимално растојање од границе парцеле је 1.0m. Објекат се може поставити и на међу:
- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини
преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
Максимална висина слемена гаража је 3.2m. Мaксимaлнa пoвршинa пoмoћних oбje2
кaтa и гaрaжa je 50 m (брутo, укупнo нa пaрцeли). Објекти могу бити монтажно/демонтажни.
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Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих зoнa
нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у пoглaвљу
"нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите
изворишта, трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.).
Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр.
искључиво радна зона) под условом да се предходно прибави сагласност непосредног
суседства у гравитационој зони од минимално 100m а затим изради урбанистички план
или урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки елаборат.

010. Грађевинске линије које одређују положај
планираног објекта на парцели дефинишу се тако да
омогућују функционисање објекта на парцели и
несметано постављање инфраструктуре, а да не
угрозе функционисање и статичку стабилност објеката на суседним парцелама. Грађевинске линије
дефинишу максималне границе градње објекта, а
габарит објекта може бити и мањи у односу на зону
изградње дефинисану грађевинским линијама.
016. Интервенције на постојећим објектима:
Реконструкција објеката се изводи у складу са законом
дефинисаним условима за ову врсту интервенција.

Није дозвољено повећање броја станова приликом надзиђивања објеката ако се на сопственој парцели не могу обезбедити услови за паркирање и
формирање зелених површина, сем у појединим
блоковима где је то посебно назначено посебним
условима Ревизије ПГР. Ако је таква могућност назначена посебним условима за појединачне блокове,
максималан број станова је једнак броју станова са
последње етаже.
018. Паркирање: Обавезно је поштовање следећих норматива:

Табела 15: Нормативи за обезбеђење паркинг простора
Нaмeнa

Брoj пaркинг мeстa**

Јeдиницa

Трговина на мало

1 пм

100 m корисног простора
2
Ц1: 200 m корисног простора

Рeстoрaни и кaфaнe

1 пм

8 стoлицa
Ц1: 20 столица

Хoтeл (прeмa кaтeгoриjи)

1 пм

до 10 крeвeтa

Спoртскa хaлa

1 пм

40 глeдaлaцa

Производни, магацински и индустријски
oбjeкти

1 пм

20 запослених

2

* Напомена: сем ако другачије није наведено у тексту плана за појединачне локације и затечено стање
**Напомена: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења паркинг места, примењује се
матаматичко правило заокруживања, до 0,5 на мањи број а од 0.51 на већи број.
Хотели, ресторани и други угоститељски и туристички објекти који не могу да обезбеде потребан
број паркинг места на сопственој парцели, могу да
закупе паркинг места на површинама јавне намене,
за време док обављају делатност.
Паркирање се може вршити на максимално две
подземне етаже а препоручује се једна због високог
нивоа подземних вода на појединим градским подручјима и чији ниво није утврђен. Број надземних етажа
за паркирање није ограничен. Инвеститор има право
да објекат вишеетажне гараже изгради као самосталан објекат на парцели. Инвеститор има права да
паркирање унутар објекта реши преко косих рампи у
складу са техничким нормативима. Паркирање унутар
објекта се може решити преко механичких и хидрауличких система за паркирање (ауто лифтови, клацка-

лице и др.) у складу са нормативима и атестима
произвођача.
У случајевима када се врши надзиђивање објеката
без околног земљишта (објекат=парцела) надокнада
се плаћа максималних 100% за свако недостајуће
место дограђеног дела објекта. Сви услови ће бити
дефинисани одговарајућом градском одлуком.
Уколико инвеститор не изведе објекат у складу са
условима за паркирање, нема могућности покретања
процедуре израде урбанистичког плана којим би променио нормативе. (Одступања се не могу верификовати израдом новог плана, осим измене Ревизије
ПГР).
Свако треће паркинг место у оквиру површине
јавне намене мора бити озелењено (формиран дрво-
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ред). Формирањем дрвореда на паркингу унутар
сопствене парцеле, инвеститор може да коригује
обавезну зелену површину до -5% (планирана површина х 0,95). У супротном, нису дозвољена одступања од дефинисане зелене површине. Озеленити
паркинг просторе високим лишћарима широких крошњи без плодова који могу да угрозе пролазнике или
јавну површину и аутомобиле (избегавати врсте које
имају велике и тврде плодове, плодове који би
запрљали простор. Предлог је да се озелени свако
друго или треће место. Код врста које имају коренов
систем који би могао да денивелише саму паркинг
подлогу, приликом садње поставити прстенове који
би усмерили корен у жељеном правцу.
I 3. ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ИД
ПДР
ПДР «ОБ2» (“Сл. гласник града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 13/11).

Број 25

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
"ОБ - 2" У ШАПЦУ
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
ЦЕЛИНЕ И
ДОКУМЕНТОМ

ЗОНЕ

ОДРЕЂЕНЕ

ПЛАНСКИМ

Основна подела по намени се односи на дефинисање површина јавне намене и намена осталог
грађевинског земљишта. Површине јавне намене у
оквиру предложене границе, по намени, чине:
- саобраћајне површине: колске, колско-пешачке,
пешачке површине.
- јавне зелене површине
На осталом грађевинском земљишту дефинисане
су следеће намене:
- Радне зоне (пословање).

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ОПШТИ УСЛOВИ:
СПРAТНOСТ

Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe
4,2 м. Спрaтнa висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe (зa пoслoвaњe 4,0 м
oд кoтe призeмљa кoja je нa + 0.15 м oд кoтe тeрeнa).
Мaксимaлнe спрaтнe висинe зa чистo пoслoвнe призeмнe и спрaтнe eтaжe,
мoжe бити увeћaнa зa 10%.
Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa пoдкрoвнa eтaжa, сa нaгибoм крoвнe рaвни
дo мaксимaлнe висинe дeфинисaнe Прaвилимa грaђeњa зa типичну нaсeљску
цeлину, при чeму мaксимaлнa кoтa слeмeнa нe мoжe бити вeћa oд 4,5 м oд кoтe
пoдa пoдкрoвљa. Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, мaксимaлнe
спрaтнe висинe 3,8 м, чиje je минимaлнo пoвлaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5 м.
Нaдкривaњe пoвучeнoг спрaтa рeшaвa сe кao рaвaн крoв или плитaк кoси крoв,
0
мaксимaлнoг нaгибa дo 10 , бeз кoриснe пoвршинe.Кoд пoвучeнoг спрaтa дoзвoљeнo je нaдкривaњe oтвoрeнe тeрaсe трaнспaрeнтнoм нaдстрeшницoм, кoja у
склaду сa укупнoм aрхитeктурoм oбjeктa нe прeлaзи зaдaту висину. Искључуje сe
свaкa мoгућнoст нaкнaднoг зaтвaрaњa нaткривeнe тeрaсe зaдњe eтaжe. Ниje
дoзвoљeнa примeнa нa jeднoм oбjeкту и пoдкрoвљa и пoвучeнoг спрaтa.

МAКСИМAЛНE КOТE
СЛEМEНA

П+2+Пк

14.70

ПРИСТУП OБJEКТУ

Ниje дoзвoљeн приступ спoљним, oтвoрeним стeпeницaмa (укoликo нису
прeдвиђeнe прoтивпoжaрним eлaбoрaтoм и служe зa eвaкуaциjу).

OБЛИКOВAЊE ФAСAДE

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.
2

Зa oбjeктe дo 800 м , ниje дoзвoљeнa примeнa вишe oд двe врстe прoзoрских
oтвoрa зa глaвнe прoстoриje (нe oднoси сe нa oтвoрe пoмoћних прoстoриja и
стeпeништa).
Прoзoри и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити усклaђeни пo типу и
мoдулaрнoj ширини.
Прoзoрe сa висoким пaрaпeтoм oриjeнтисaти нa двoришнe фaсaдe, прoзoри сa
висoким пaрaпeтoм мoрajу имaти мaску нa фaсaди (зидaну, мeтaлну...).
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.
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УРБАНИСТИЧКА
ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ
ГРАДА
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Ова правила треба да обезбеде ликовно уређенији град. Правила се заснивају на следећим поставкама:
- Поштовање контекста: нове интервенције треба да буду стилски усклађене са доминантном стилском оријентацијом у зони; одступање од овог правила
је могуће ако се решење обезбеди путем јавног конкурса.
-

Улепшавање дворишних фасада,

- Спречаавање кича: нови објекат, амбијент, зграда и сл. не смеју се формирати на бази оних елемената који воде ка кичу, као што су: лажна постмодернистичка архитектура, нападни фолклоризам, псеудоархитектура заснована
на префабрикованим стилским, бетонским, пластичним, гипсаним и другим
елементима, додавање лажних мансардних кровова, насилно претварање равних
кровова у косе и сл.
ЗПС 1б -ОБ

РAДНE ЗOНE НA ИЗЛAЗНИМ ПРAВЦИМA

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
У oвим зoнaмa je мoгућa: зaнaтскa прoизвoдњa, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa
oпштe дeфинисaнoм. Индустриjскa прoизвoдњa ниje дoзвoљeнa.
Зa изгрaдњу oбjeкaтa oбaвeзнa je изрaдa Урбaнистичких прojeкaтa и aкo нaмeнa и кaпaцитeти тo зaхтeвajу,
изрaдa oдгoвaрajућих eлaбoрaтa зa зaштиту живoтнe срeдинe.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
прaвилa
пaрцeлaциje
приступи
пaрцeлaмa

Минимaлнa пoвршинa пaрцeлe je 7,0 aри.
Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 3,0 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.
Приступ нa пaрцeлe сe извoди сa сaбирне сoбрaћajнице пaрaлeлне Магистралном
(Обилазном) путу и са бочних нaсeљских сaoбрaћajницa.

услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

пoдзeмнe eтaжe

индeкс зaузeтoсти
пaрцeлe

60

индeкс изгрaђeнoсти

2,5

грaђeвинскe линиje

Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом,
ка Обилазном путу. Преовлађујућа грађевинска линија ка
бочним улицама.

удaљeнoст oд мeђa и
сусeдa

Према графичком прилогу „План нивелације и регулације“, дате су максималне унутрашње грађевинске линије.

крoвoви

Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд
нajвишe 40°. Дoзвoљeнe су свe врстe крoвних кoнструкциja за
ниже спратности од максимално дозвољене.

пoдкрoвљa
oдвoђeњe aтмoсфeрских
вoдa
урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

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

Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,80м.
Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.

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

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмa-шивaњa
пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa и других усслова из плана.

изгрaдњa
других
oбjeкaтa
пaрцeли

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

нa

пoмoћни
oбjeкти

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

oгрaђивaњe
пaрцeлa

Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 цм. Oгрaдe прeмa
jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe.

пoсeбни
услoви

Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa Обилазном путу. Oбaвeзa инвeститoрa je дa
идejнa рeшeњa фaсaдa oбjeкaтa дoстaви нa мишљeњe Кoмисиjи зa плaнoвe града Шaпца
( у оквиру Урбанистичког пројекта).

oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa
групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa
нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe
сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.
Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви».

I 4. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
Граница ИД ПДР обухвата следеће катастарске парцела КО Шабац: 11455 и делови кат.п.бр. 11451,
11426/1, 11458 и 11496 све у К.О. Шабац. Оријентациона површина обухвата ИД ПДР износи око 0.27,40 hа.
I 5. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
У простору предложеног обухвата плана налази се неуређена зелена површина и један неасфалтиран пут
који се без одобрења прикључује на Обилазни пут.
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Приказ постојећег стања коришћења простора са границом обухвата ИД ПДР
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 ИД ПДР се заснива на препознавању конкретних проблема на локацији. Након
извршене детаљне анализе и валоризације планираног 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 граница комплекса чија je доминантнa наменa пословање,
као и услови за даљу фазну изградњу и уређење
комплекса.
Планом се дефинишу правила уређења и правила грађења у складу са новом парцелацијом и
детаљном 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: „План намене површина".
ЦЕЛИНА 1: ПОСЛОВАЊЕ
Доминантна намена: пословно комерцијална
намена.

Компатибилна намена: административно пословање, угоститељство, занатство и услуге, сервиси и сл.
Делатности компатибилних намена, у капацитетима који имају било какве негативне утицаје на
животну средину, нису дoзвoљeне.
II 1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Урбанистички и други услови за изградњу површина и објеката јавне намене, саобраћајне мреже и
друге инфраструктуре остају непромењени у односу
на ПДР ОБ2.
САОБРАЋАЈ И ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Предложеним решењем предвиђена је изградња
новопројектоване сабирне саобраћајнице која би се
простирала паралелно са обилазним путем и то
између улица Деспота Стефана Лазаревића и
Академика Радовановића, како је приказано графичким прилогом „План нивелације и регулације“
Р=1:500. Приступ предметној саобраћајници био би
обезбеђен преко поменутих улица као и улица Васе
Пелагића, Милорада Панића Сурепа и Бенџамина
Френклина.
Планирана ширина коловоза предметне саобраћајнице је у првом делу (у дужини од око 114.50м) од
улице Деспота Стефана Лазаревића, иза бензинске
пумпе „ОМВ“, до темене тачке Т2 5.00 м, а у другом
делу (у дужини од око 425.80м) од темене тачке Т2
до осовинске тачке О5 је 6.00 м. Укупна дужина
новопројектоване саобраћајнице је 540.25 м и то од
улице Деспота Стефана Лазаревића до осовинске
тачке О5, како је приказано графичким прилогом
„План нивелације и регулације“ Р=1:500.
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У првом делу улице до темене тачке Т2 планирана је пешачка стаза са десне стране коловоза у
ширини од 1.50 м, док је у другом делу од тачке Т2
до осовинске тачке О5 са десне стране коловоза
планирана пешачка стаза променљиве ширине, од
2.70-3.00 м.
У делу новопројектоване саобраћајнице од тачке
Т2 до О5, са леве стране коловоза ближе обилазном
путу, планирана је изградња простора за управно
паркирање путничких возила на који се може
сместити 160 места димензија 2.50 x 5.00 м. На свака
четири паркинг места, између два паркинг места
потребно је предвидети отворе за ново дрвеће
димензија мин. 0.80 x 0.80 м.
Планирана траса је дефинисана у простору геодетским координатама осовинских и темених тачака
а приказана графичким прилогом „План нивелације и
регулације“. Истим графичким прилогом је приказан
и нивелациони положај улице а дефинисан је котама
нивелете на осовинским тачкама.
Попречни нагиб коловоза у делу од улице Деспота
Стефана Лазаревића до Т2 је једностран (од леве ка
десној ивици коловоза), а у делу од Т2 до О5 је
двостран (од осовине ка ивицама коловоза) и износи
2.5%. Попречни нагиб пешачких стаза је 2.0% од
регулационе линије ка коловозу.
Коловоз од осталих површина одвојити нормалним коловозним ивичњацима.
На местима пешачких прелаза изградити прелазне рампе између пешачких стаза и коловоза како би
било омогућено лакше кретање инвалидних лица.
ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
Вoдoвoд
Снaбдeвaњe сaнитaрнoм и прoтивпoжaрнoм вoдoм
предметно подручје oбaвљaћe сe сa уличнoг вoдoвoдa
прoфилa мин ø100мм с тим што је потребно будући
водовод повезати са постојећим водоводом у све три
улице (Академика Радовановића, Васе Пелагића и у
ул. Милорада Панчића Сурепа), чиме се постиже
повезивање у водоводни прстен.
Дефинисана је трaсa плaнирaнe хидрaнтскe (вoдoвoднe) мрeжe и прoтивпoжaрних хидрнaтa.
Кaнaлизaциja
Сaкупљeнe сaнитaрнo-фeкaлнe oтпaднe вoдe као
и атмосферских палих вода са предметног подручја,
предвиђено је будућом канализацијом општег система као што је приказано на грaфичкoг прилoгa
„Плaн вoдoвoдa и кaнaлизaциje„.
Траса је орјентисана на 3 слива, тј са прикључењем на постојеће канализационе колекторе у
улицама Академика Радовановића, Васе Пелагића и
у ул. Милорада Панчића Сурепа.
EЛEКТРOEНEРГEТИКA И ТEЛEКOМУНИКAЦИJE
Потрошаче ел.енергије у објектима на предметном простору је потребно квалитетно и сигурно
снабдети истом. Да би се то постигло неопходно је
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изградити одговарајућу електроенергетску преносну
мрежу и електроенергетске објекте. Претходним
усвојеним Урбанистичким пројектом је обезбеђена
локација за планирану трафо-станицу 20/0,4кV"ОБ-2"
у улици В.Пелагић-Шабац. Снабдевање електричном
енергијом планиране трафо-станице 20/0,4кV"ОБ-2"
урадити подземним електроенергетским каблом 20кV
2
типа ХНЕ 49-А 3х(1х150мм ).Постојећи подземни
кабл 20кV од ТС 110/20кV"Шабац 2"постављен до
трафо-станице 20/0,4кV"Васе Пелагић" извући из
поменуте трафо-станице 20/0,4кV,наставити и по
принципу "улаз-излаз" положити до зидане (планиране) трафо-станице 20/0,4кV"ОБ-2". Од планиране
трафо-станице 20/0,4кV"ОБ-2" до кабловских дистрибутивних прикључних ормана (ЕДШ-3 и ЕДШ-2) у
земљане коридоре поставити подземне нисконапонске каблове типа ППОО/А 4х150 и ППОО
2
4х25мм (спољна расвета). Кабловске дистрибутивне
прикључне ормане у(или на) објектима поставити
према локацији у Главном грађевинском пројекту.Из
постојеће трафо-станице 20/0,4кV"Насерова" (Деспота
Стефана Лазаревић) планирано је постављање још
три подземна ниско-напонска кабла.Планиране
каблове поставити једним делом у ров са постојећим
ниско-напонским кабловима из ТС 20/0,4кВ "Насерова".
Подземне елктроенергетске каблове 0,4кV и 20кV
поставити на дубини минимално 0,8м,уз обавезну
употребу постељице од песка,пластичних штитника и
упозоравајуће траке.Пре затрпавања рова а после
полагања каблова обавеза инвеститора и извођача
радова је да геодетски сними трасу и снимак достави
Републичком геодетском заводу-Шабац, како би се
иста увела у катастар подземних инсталација.
Даје се могућност пројектанту електро фазе померање локације светиљки спољне расвете у ширини
1,0м (лево или десно од предложене локације овим
планским документом), с тим да се уз правилан
избор светиљки оствари минимални средњи осветљај интерне саобраћајнице и паркинг простора од
15Лх до 20Лх. При преласку електро каблова испод
коловоза саобраћајница и испод паркинг простора
исте провући кроз заштитне ПВЦ цеви.
Траса подземног планираног телефонског кабла
је дата у графичком прилогу као и у попречном профилу који су саставни део предметног урбанистичког
плана.
ГАСОВОДНА И КДС МРЕЖА
Траса подземног планираног гасовода и кабловског
дистрибутивног система (КДС) дата је у графичком
прилогу, као и у попречном профилу, који су саставни део предметног урбанистичког плана.
I 1.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА,
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ
УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
За изградњу свих планираних објеката, минимално је неопходан приступ на површину јавне
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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).
До реализације дела сабирне улице у ИДПДР ОБ-2 у
Шапцу условљава се да је до издавања употребне
дозволе потребно обезбедити приступ на јавну
површину и планирани број паркинг места према
овом плану.
II 1.5. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ, САДРЖАЈЕ И
ОБЈЕКТЕ
ИД ПДР обухвата следеће катастарске парцеле и
њихове делове КО Шабац намењене за јавне
површине: кат.п.бр. 11451, 11426/1, 11455 и 11496
све у К.О. Шабац.
II 1.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЗАШТИТЕ
ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
II 1.6.1. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту природног и културног наслеђа
У складу са Законом о културним добрима уколико би се током радова наишло на археолошке
предмете извођач радова је дужан да одмах, без
одлагања прекине радове и обавести надлежни
Завод за заштиту споменика културе и да предузме
мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се
сачува на месту и у положају у коме је откривен.
II 1.6.2. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту животне
средине
За потребе ИД ПДР-а израђен је Извештај o
стратешкој процени утицаја на животну средину
Изменe и допунe плана детаљне регулације"ОБ2" у
делу блока у улици Васе Пелагића у Шапцу, Expert
Engineering Шабац.
Основна питања која су разматрана односе се на
утицај измене и допуне плана детаљне регулације на
заузимање површина, утицаји на воде, земљиште и
ваздух, као и управљање отпадом који настаје
приликом изградње или редовног рада објеката у
оквиру Плана.
Осим тога разматран је и проблем управљање
отпадним водама, у погледу развоја канализационе
мреже за одвођење фекалних отпадних вода и
посебне канализационе мреже за сакупљање атмосферских отпадних вода. Осим тога разматран је и
проблем заштите вода од загађивања.
Реализацијом Измена и допуна Плана детаљне
регулације ваздух може бити загађена издувним гасовима возила која се крећу саобраћајницама и у
оквиру будућег објекат угоститељске намене са
салом за свадбе. На основу процене стања животне
средине на анализираном подручју кључни проблеми
заштите су следећи:
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- загађена и деградирана животна средина у
појасу дуж Обилазног пута (деонице државног пута
IБ реда), услед загађења ваздуха и повишене саобраћајне буке;
- инфраструктура за прикупљање, третман и
одлагање комуналног отпада;
- одвођење санитарно фекалних вода и атмосферских отпадних вода. Упуштање ових отпадних
вода овим планом предвиђено је у будућу канализацију општег система;
- неразвијен мониторинг животне средине и
промена у простору,
- инвестирање у заштиту животне средине би
требало повећати.
У случају да је захтев инвеститора да се објекат
користи за венчања, свадбе, посебна пажња је
усмерена на аспект буке.
Локација предметног плана са аспекта заштите
од буке налази се у четвртој зони: Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечја
игралишта. На граници ове зоне бука не сме да
прелази максимални ниво зоне са којом се граничи.
Такође граничи се и са зоном 5 - Градски центар,
занатска, трговачка, административно-управна зона
са становима, зона дуж саобраћајница, магистралних и градских саобраћајница. Ако се у току мониторинга појави случај прекорачења дозвољених
вредности нивоа буке, рад се мора обуставити и
спровести мере за смањење нивоа буке у дозвољене
границе.
Предметни објекта се граничи са зоном 4. Граничне
вредности индикатора буке на отвореном простору
за зону 4 - Пословно-стамбена подручја, трговачкостамбена подручја и дечја игралишта износе 60 dBA
за дан и вече, односно 50 dBA за ноћ, а за зону 5 Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж саобраћајница, магистралних и градских саобраћајница,
износе 65 dBA за дан и вече, односно 55 dBA за ноћ.
У границама ИД ПДР јављаће се бука и вибрације
као последица актиности у будућем објекту и кретања моторних возила. Музичка опрема за озвучење,
која представља извор буке, инсталиране су у унутрашњости објекта и на тај начин акустички изоловани
од животне средине. Такође, између угрожених
рецептора (стамбени објекти у околним улицима) и
будућег пословног објекта биће формиран заштитни
зелени појас који ће додатно умањити штетни утицај
буке. Саобраћајна бука настаје првенствено као
последица кретања возила којима долазе посетиоци.
саобраћај ће се одвијати саобраћајницом која је
планирана између будућег објекта и обилазног пута.
Меродавни ниво саобраћајне буке одређен је
основним карактеристикама извора, карактеристикама тока (број возила, структура и меродавна
брзина), условима приступног пута и општим условима простирања. Комплексно сагледавање проблематике саобраћајне буке у обухвату ИД ПДР могуће
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је једино ако се њене карактеристике истраже за
конкретне локацијске услове. Процена је да еквивалентни нивои неће бит посебно изражени, ако се
има у виду и просторни распоред објеката у обухвату
ИД ПДР, може се доћи до закључака да овај вид буке
неће имати изражене негативне ефекте.
Према томе, бука која потиче од активности у
будућем објекту може штетно да утиче само на
становништво које живи у непосредном окружењу.
Због тога се морају предузети одговарајуће мере
заштите у циљу спречавања негативног утицаја буке
на становништво.
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потребни водни услови и пројектни задатак Инвеститора, од стране за то регистрованог предузећа са
референцама и лиценцама пројектаната за сваку
фазу радова, на основу постојеће техничке документације инфраструктурних и водних објеката.
- Опремити предметни комплекс комуналном
инфраструктуром и обезбедити потпуни контролисани прихват атмосферске воде са свих саобраћајних површина и паркинга и санитарно фекалних
отпадних вода.
- Све површине оштећене током извођења
радова се након окончања радова морају санирати,

На локацији ИД ПДР очекује се појава вибрација
које не би значајно угрозила животну средину. Опасност од штетних утицаја вибрација објективно
постоји у појединим фазама рада и везана је искључиво за радну средину.

- У случају хаваријског оштећења и изливања
моторних уља и горива, оштећења се морају санирати а загађено земљиште евакуисати преко овлашћеног оператера за третман и збрињавање ове
врсте опасног отпада.

Планирани комплекс је намењен за угоститељску
делатност, и својом основном функцијом, осим емисије буке нема других значајнијих утицаја на квалитет
животне средине.

- Атмосферске воде са крова, могу се испуштати на околне зелене површине.

У процедури добијања локацијских услова биће
поднет захтев за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину Одељењу за инспекцијске и комунално стамбене послове.

- Обезбедити начин прикупљања и поступања
са отпадним материјама у складу са Законом о
управљању отпадом („Сл.гласник РС“ бр. 36/09,
(88/10 и 14/16).

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

- Чврст комунални отпад одлагати у метални
контејнер запремине 1100 литара, који ће бити
постављен у на за то предвиђеној површини у
обухвату ИД ПДР. Плато на којем ће се налазити
контејнер мора бити од чврстог материјала (бетон,
асфалт).

Планска концепција заштите животне средине
заснива се на заштити и унапређењу квалитета животне средине у дефинисаним просторно-еколошким
зонама. Заштита животне средине представља
поштовање свих општих мера заштите животне
средине и природе као и свих техничко-технолошких
мера и прописа утврђених законском регулативом и
условима надлежних органа.
Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру предметног комплекса сведу
у оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне средине и здравља
људи. Мере заштите омогућавају развој и спречавају
конфликте на датом простору што је у функцији
циљева одрживог развоја.
На основу наведене документације и анализе стања животне средине у планском подручју и његовој
околини, просторних односа предметне локације са
својим окружењем, процењених могућих негативних
утицаја на квалитет животне средине и услова надлежних органа и институција, утврђене су следеће
мере заштите животне средине:
Мере заштите површинских и подземних вода
Подразумевају се следеће мере:
- Планску и техничку документацију изради у
свему према одредбама Закона о водама и Закона о
планирању и изградњи, с тим да се испуне сви технички и водни услови и нормативи за ову област,

Заштита земљишта

- Трајно депоновање или одлагање отпадних
материја или било каквог отпада на предметној
локацији и изван специјалних судова је забрањено.
- Неопходно је редовно комунално одржавање
и чишћење објекта и окружења чиме се смањује
могућност загађивања.
Заштита ваздуха и заштита од буке
- У циљу смањења аерозагађења и буке, планирана је реализација заштитног зеленила које
подразумева линеарно зеленило односно дрвореде
између паркинга у новпројектованој улици и државног пута IБ реда као и према околним површинама.
- Унутар комплекса према зони становања предвиђа се формирање појасева заштитног зеленила
ниског и средњег растиња дугог вегетационог периода,
стим што и купљени део пареле бр. 11458 који се
припаја кат.п.бр. 11455 се мора озеленити.
- На планираном паркингу за госте предвидети
садна места за школована дрворедна стабла. Озелењавање прати основну намену у комплексу и саставни
је део исте. Зеленило комплекса пружа комплетне
естетске и услужне садржаје, као интегрални – саставни део основне концепције решења овог простора.
- Као енергент за грејање објеката користиће се
пелет. Загађујуће материје које се испуштају у ваздух,
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морају бити испод граничних вредности прописаних
Уредбом о мерењима емисија загађујућих материја у
ваздух из стационарног извора загађивања („Службени гласник РС“, број 5/16) и Уредбом о граничним
вредностима загађујућих материја у ваздух из
постројења за сагоревање („Службени гласник РС“,
број 6/16) и другим прописима у области заштите
ваздуха.
Друге заштитне мере
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одржавање. То подразумева да се користе аутохтоне
врсте лишћара као и алохтоне врсте лишћара, четинара и шибља.
- За засену паркинг места примењиваће се школована дрворедна стабла (ово зеленило не улази у
проценат зеленила на парцели).
- Приступ комплексу на јавну површину и ширина приступне саобраћајнице дефинисани су кроз
План детаљне регулације.

- За делатност и објекте у оквиру комплекса,
уколико се покаже потреба (мишљење даје надлежни орган), израдити студију процене утицаја на
животну средину, у складу са одредбама Закона о
процени утицаја на животну средину („Сл.гласник
РС“ бр. 135/04 и 36/09). Пријава радова не може се
поднети без сагласности и Решења надлежног
органа.

- У погледу потребних мера заштите од пожара
у случају акцидентних ситуација, планираним објектима ће бити обезбеђени приступни путеви за
ватрогасна возила сходно законској регулативи и
техничким нормативима.

- Извршити правилан избор опреме према
технолошким захтевима, а према важећим техничким
прописима и према важећим СРПС и међународним
стандардима. Сву уграђену опрему мора да прати
неопходна атестна документација.

За потребе израде ИД ПДР-а прибављени су и
посебни услови МУП, Сектор за ванредне ситуације,
Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, бр. 21711124/17-1 од 18.09.2017. којима је условљено:

- Потребно је извршити избор материјала за
подове, зидове и плафоне у складу са захтевима
датог простора, водећи рачуна о њиховој трајности,
одржавању и естетици. Такође, сви материјали морају бити у складу са противпожарном заштитом
објекта, термичком и акустичном заштитом.
- На предметној локацији као ни у ближој
околини, нема заштићених ни добара евидентираних
за заштиту, те стога нема посебних обавеза. У слуају да се у току земљаних радова наиђе на природно
добро које је геолошко-пелеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла, извођач радова је
дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе
Србије и да предузме све мере како се природно
добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
- Пратити земљане радове и обавезно зауставити радове и обавестити надлежни Завод за
заштиту споменика културе уколико се открију археолошки остаци.
- С обзиром на намену, Техничком документацијом правилно извршити распоред спољних и
унутрашњих комуникација и распоред просторија у
објекту. Спољни иизглед објекта у оквиру комплекса
прилагодити намени околног простора.
- Зелене површине унутар комплекса уклопити
са околином. Све површине се озелењавају високо
декоративним врстама зеленила. Урадити Главни
пројекат уређења и озелењавања. Распоред високог
дрвећа поштоваће положај објекта, намене, сенке
коју праве у току дана и распоред прилазних стаза и
интерних саобраћајница. Диспозиција садње високе
вегетације биће усаглашена са трасама подземних
инсталација. Код избора врста за озелењавање превасходно ће се користити оне које имају способност
веће апсорпције буке и немају посебних захтева за

II 1.6.3. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд
пoжaрa

Пре издавања локацијских услова неопходно је
од надлежног органа прибавити посебне услове у
погледу мера заштите од пожара и експлозија за
безбедно постављање објеката са запаљивим и
горивим течностима и запаљивим гасовима у складу
са одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим
течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС",
бр. 54/15) и одредбама чл. 16, став 1 Уредбе о
локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 35/15 и
114/15).
У поступку прибављања Локацијских услова, потребно је од надлежног органа за заштиту од пожара
прибавити посебне услове у погледу мера заштите
од пожара и експлозија сходно чл. 16, став 2 Уредбе
о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 35/15
и 114/15) узимајући у обзир да због специфичности
објекта, ПДР не може садржати све неопходне могућности, ограничења и услове за изградњу објеката,
односно све услове за заштиту од пожара и
експлозија.
У погледу испуњености основних захтева заштите
од пожара, приликом пројектовања и изградње
објеката и то на начин утврђен посебним прописима
и стандардима којима је уређена област заштите од
пожара и експлозија и проценом ризика од пожара
којим су исказане мере заштите од пожара за конструкцију, материјале, инсталације и опремање
заштитним системима и уређајима, објекти морају
бити изведени у складу са Законом о зашитити од
пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).
Фазну градњу, уколико ће изградња трајати дуже,
предвидети да свака фаза представља техничкотехнолошку целину која може самостално да се
користи.
Приступне саобраћајнице и платое око објеката
пројектовати за несметан прилаз ватрогасних возила
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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 извршити у складу са одредбама SRPS TP 21.
У делу објекта у коме је предвиђено угоститељство придржавати се Правилника о техничким
нормативима за заштиту угоститељских објеката од
пожара ("Сл. гласник РС", бр. 61/15), на начин да није
у супротности са Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара високих објеката.
У делу објекта у ком је предвиђено гаражирање
придржавати се одредби Правилника о техничким
нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Сл. Лист СФРЈ“, бр.
31/05).
Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу која
се пројектуује у складу са Правилником о техничким
нормативима за хидрантску мрежу за гашење
пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 30/91).
Прдржавати се одредби Правилника о техничким
нормативима за заштиту складишта од пожара и
експлозија ("Сл. лист СФРЈ", бр. 24/87).
Придржавати се Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонским мрежа и припадајућих трансформаторских станица ("Сл. лист
СФРЈ", бр. 13/78 и 37/95).
Придржавати се Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона
("Сл. лист СФРЈ", бр. 53 и 54/88 и 28/95).
Придржавати се Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења
("Сл. лист СФРЈ", бр. 11/96).
Реализацију објекта извршити у складу са
одредбама Правилника о техничким нормативима за
стабилне инсталације за дојаву пожара ("Сл. лист
СРЈ", бр. 87/93).
Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за
стабилне инсталације за детекцију експлозивних
гасова и пара ("Сл. лист СРЈ", бр. 24/93).
Реализацију објекта извршити у складу са одредбама Правилника о техничким мерама за уземљење електроенергетских постројења називног напона
изнад 1000V („Сл лист СФРЈ“, бр 4/74,13/78 и „Сл.
лист СРЈ“, бр 61/95).
Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту електро енергетских
постројења и уређаја од пожара („Сл лист СФРЈ“, бр
74/90), као и други Правилници и стандарди са аспекта заштите од пожара који произилазе из горе
наведених законских и подзаконских аката.
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II 1.6.4. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд
eлeмeнтaрних нeпoгoдa
Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности пoдрaзумeвajу: поштовање степена сеизмичности од 80 MKS приликом пројектовања, извођења
или реконструкције објеката и свих других услова
дефинисаних геолошким условима. Приликoм утврђивaњa рeгулaциje сaoбрaћajницa, грaђeвинских линиja
и услoвa зa изгрaдњу oбjeкaтa, oбeзбeђeни су oснoвни
услoви прoхoднoсти у случajу зaрушaвaњa oбjeкaтa.
Превентивне мере заштите од ветра подразумевају: грађевинско-техничке мере које треба примењивати код изградње објеката у односу на дату ружу
ветрова; забрана сече зеленог фонда са високим
растињем и подстицај на пoдизaњу нoвих.
Превентивне мере заштите од леда, снега и
других атмосферилија подразумевају: уређење и
одржавање саобраћајних површина. Сваки објекат
мора бити опремљен громобранском инсталацијом.
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
корисника. Препоручује се изградња заклона на
локацијама који могу послужити сврси склањања
корисника простора у условима ратне угрожености,
као и изградња подрумских просторија у стамбеним
објектима. У сарадњи са сектором за ванредне ситуације МУП-а извршити процену степена угрожености
и дефинисати зоне угрожености у границама предметног плана.
II 1.7. УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И
ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СКЛАДУ СА
СТАНДАРДОМ ПРИСТУПАЧНОСТИ
Приликом пројектовања и изградње површине
јавне намене и објекта који је у јавној употреби, као и
приликом реконстуркције постојећих објеката јавне
намене неопходно је применити одредбе Правилника
о техничким стандардима планирања, пројектовања
и изградње објеката, којима се осигурава приступачност -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).
Према правилнику, пиступачност се односи на
зграде јавне и пословне намене, објекте за јавну употребу (улице, тргови, паркови и сл.), као и на стамбене
и стамбено пословне зграде са десет и више станова.
Обавезно изпоштовати следеће елементе приступачности за: савлађивање висинских разлика (рампе,
лифтови, подизне платформе), кретања и боравак у
простору (стандарди за просторе, просторије и опрему,
уређаји за управљање и регулацију инсталација),
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коришћење јавног саобраћаја (тротоари, пешачке
стазе, пешачки прелази и острва, паркинзи, стајалишта, урбани мобилијар). системи за орјентацију знакови и табле за обавештавање и натписне плоче,
морају бити видљиви, читљиви и препознатљиви.
Елементи приступачности за савлађивање
висинских разлика
▪ Прилази до објекта
Прилаз до објекта предвиђа се на делу објекта
чији је приземни део у нивоу терена или је мање
уздигнут у односу на терен. Савладавање висинске
разлике између пешачке површине и прилаза до
објекта врши се:
- рампама за пешаке и инвалидским колицима, за
висинску разлику до 76cm;
- спољним степеницама, степеништем и подизним
платформама, за висинску разлику већу од 76cm.
▪ Рампе за пешаке
Савладавање висинских разлика до 76cm између
две пешачке површине и на прилазу до објекта врши
се применом рампи тако да:
- нагиб рампе није већи од 5% (1:20), а изузетно
може износити 8.3% (1:12) за кратка растојања (до 6m)
- највећа дозвољена укупна дужина рампе у
посебном случају износи 15m
- рампе дуже од 6m, а највише до 9m у случају да
су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима најмање дужине 150cm
- најмања чиста ширина рампе за једносмеран
пролаз износи 90cm, а уколико је двокрака чиста
ширина рампе износи мин. 150cm, са подестом од
мин. 150cm;
- рампе су заштићене са спољних страна ивичњацима висине 5cm, ширине 5-10cm и опремљене
са обе стране двовисинским рукохватима подесног
облика за прихватање на висини од 70cm, одн 90cm
- рукохвати треба да буду непрекидни и да се
протежу најмање 30cm испред почетка и иза завршетка рампе
- рукохват треба да буде добро причвршћен за
зид (носач), а завршеци рукохвата да буду окренути
према зиду, односно према носачу
- боја шипке треба да буде у контрасту са бојом
позадине
- рукохвати су пречника 4cm, обликовани на
начин да се могу обухватити дланом
- рукохвати су постављени на две висине, од
70cm и од 90 cm, продужени у односу на наступну
раван рампе за 30cm, са заобљеним завршетком
- на огради рампе која се налази у спољном простору, рукохват је изведен од материјала који није
осетљив на термичке промене
- ограду са испуном од стакла потребно је уочљиво
обележити
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- површина рампе је чврста, равна и отпорна на
клизање
- површине рампи могу бити у бојама које су у
контрасту са подлогом;
- за савладавање већих висинских разлика, могу у
посебним случајевима из прве ставке “Рампе за пешаке“, применити двокраке рампе са одмориштем
између супротних кракова, обезбеђене оградом,
рукохватима или зидовима
- подести на двокраким рампама морају бити 150
cm са 170 cm како би се обезбедио простор за окретање инвалидских колица
- изузетно, уколико постоје услови, рампа може
савладавати и висинске разлике веће од 76cm.
▪ Степенице и степеништа
Приступачност степеница и степеништа, пројектује се и изводи тако да:
- најмања ширина степенишног крака буде 120cm
- најмања ширина газишта буде 33cm, а највећа
дозвољена висина степеника буде 15cm
- чела степеника у односу на површину газишта
буду благо закошена, без избочина и затворена
- површина чела и руб степеника је у контрастној
боји у односу на боју газиште
- између одморишта и степеника на дну и врху
степеништа постоји контраст у бојама
- приступ степеништу, заштитне ограде са рукохватима и површинска обрада газишта испуњавају
услове предвиђене за рампе из ставке “Рампе за
пешаке“
- површина пода на удаљености од најмање 50cm
од почетка силазног крака степеништа има различиту тактилну и визуелну обраду у односу на обраду
подеста
- степеник у дну степенишног крака буде увучен у
односу на површину којом се крећу пешаци испред
споменутог крака
За савлађивање висинских разлика у стамбеним
зградама и стамбено пословним зградама и објектима
за јавно коришћење, ако није могућа степеница, степеништа или рампи, примењују се подизне платформе.
За савлађивање висинских разлика у стамбеним
објектима између спратова, могу се изузетно примењивати посебни лифтови у облику седишта или
платформр, који се крећу преко кракова степеништа,
ткв. “ескалифтови“.
▪ Вертикално подизне платформе
Савладавање висинских разлика, у случају када
не постоји могућност савлађивања ове разлике рампама, степеницама и степеништем, врши се подизним
платформама. Подизна платформа предвиђа се као
плато величине најмање 110cm до140cm са погонским механизмом, ограђена заштитном оградом до
висине од 120cm, пресвучена и опремљена матери-
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јалом који не клизи, опремљена прекидачима за
позив и сигурносним уређајем.
▪ Косо подизна склопива платформа
Косо подизна склопива платформа користи се као
елемент приступачности за потребе свладавања
висинске разлике веће од 120cm у унутрашњем или
спољашњем простору, искључиво у стамбеним
јединицама. Косо подизна склопива платформа поставља се на бочне зидове степеница или степенишну
ограду, која се води дужином целог степеништа, а
мора имати: плочу платформе величине најмање 90
× 100cm, бочну подну преклопну заштиту висине
20cm и преклопни заштитни рукохват, а опремљена
је склопивим седиштем.
Елементи приступачности за кретање и боравак у простору
- стамбене зграде и објекти за јавно коришћење
Прилазни простор у грађевину је улаз до којег се
долази директно с јавне пешачке површине или уз
помоћ елемената приступачности за савладавање
висинских разлика.
Приступачан улаз у зграду пројектује се и изводи
тако да:
- испред улазних врата буде раван пешачки плато
димензија мин. 150 x 150cm
- светла ширина улазних врата најмање 90-120cm
а код јавних објекета најмање 183cm.
Најмања дубина ветробранског простора, ако се
овакав простор предвиђа за случај да се спољна и
унутрашња врата отварају у истом смеру, износи
240cm а за случај да се и једна и друга врата отварају
према простору ветробрана износи најмање 300cm.
Ако зграда има више спољних улаза, предходно
наведене услове мора испуњавати најмање један
улаз, који се означава знаком приступачности особама са инвалидитетом
- ветробрански простор се продужава према
унутрашњем делу зграде за најмање 90cm од равни
унутрашњих врата
- омогућава се аутоматско отварање врата помоћу
“контакт“ тепиха, постављеног с обе стране врата у
дужини од по 152cm, ако је предвиђен такав начин
отварања врата
- под ветробрана је у нивоу улазног хола, одн.
степенишног простора зграда, а уколико се висинске
разлике подова не могу избећи, оне се савладавају
помоћу равног подеста у нивоу пода ветробрана који
је дугачак мин. 150cm и рампе, одн.степеница. Подлога мора бити отпорна на клизање, а отирачи од
чврстог материјала, постављени тако да њихова
површина буде у нивоу пода
- све стаклене површине су од неломљивог
стакла и обезбеђене физичком запреком на висини
од 90cm и означене на висини од 140-160cm

Број 25

- улаз у зграду буде наткривен увлачењем у објекат или надстрешницом, и довољно уочљив
Елементи приступачности јавног саобраћаја
▪ Тротоари и пешачке стазе
- тротоари и пешачке стазе треба да буду приступачни, у простору са међусобно повезани и
прила-гођени за орјентацију и са нагибима који не
могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно до 8.3% (1:12)
- ради несметаног кретања ширина уличних тротоара и пешачких стаза износи 180cm а изузетно
120cm, док ширина пролаза између непокретних
препрека износи мајмање 90cm
- површина шеталишта је чврста, равна и отпорна
на клизање. Профили решетки, поклопаца и шахтова
треба да буду безбедни за кретање учесника у
саобраћају
- на трговима или другим великим пешачким
површинама, контрастом боја и материјала обезбеђује се уочљивост главних токова и њихових промена у
правцу
- у коридору основних пешачких кретања не
постављају се стубови, рекламни панои или друге
препреке, а постојеће препреке се видно обележавају
- делови зграда као што су балкони, еркери, висећи
рекламни панои и сл., као и доњи делови крошњи
дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, уздигнути су најмање 250cm у односу на
површину по којој се пешак креће.
▪ Места за паркирање
- места за паркирање возила која користе особе
са инвалидитетом предвиђају се у близини улаза у
стамбене зграде, објекте за јавно коришћење и др.
Објеката и означавају се знаком приступачности
- места за паркирање треба да испуне следеће
услове:
најмања укупна површина места за паркирање
возила која користе особе са инвалидитетом износи
370 x 480cm, ако паркиралиште није изведено у
истом нивоу са оближњом пешачком стазом, тада се
излаз са паркиралишта обезбеђује спуштеном пешачком стазом максималног нагиба од 8,3% и
минималне ширине најмање 140cm, колико износи
слободан простор за маневрисање
приступачно паркинг место мора увек да се пројектује у хоризонталном положају, а никад на уздужном
нагибу. Дозвољен је само одливни попречни профил
од максимално 2%
приступачно паркинг место треба да има директну пешачку везу између пројектованог слободног
простора за маневар и најближе пешачке стазе, без
изласка на коловоз, у складу са препорукама датим
за пешачке стазе.
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II 1.8. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ
САНАЦИЈЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ
ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ УСЛОВИ
На подручју обухвата ИД ПДР нема објеката за
које је потребно радити конзерваторске услове.
II 1.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
ИЗГРАДЊЕ
Објекти у зависности од врсте и намене морају
бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин на који се обезбеђују прописана
енергетска својства која су утврђена Правилником о
енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС",
бр. 61/11).
Осим примене грађевинских материјала који
испуњавају захтеве енергетске ефикасности, на објектима у обухвату плана, дозвољено је постављање
уређаја и апарата који омогућавају коришћење
обновљивих извора енергије. На равним крововима
се дозвољава постављање и "зелених кровова".
II 1.10. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Изградња објекта на парцели се може вршити
фазно, у складу са захтевима и потребама инвеститора који су описани овим планом.
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Правила грађења служе за регулисање изградње
објеката и површина у оквиру границе ИД ПДР, где
се спровођење врши директно, издавањем Локацијских услова на основу овог плана.
II 2.1. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ,
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ, КАО И МИНИМАЛНУ И
МАКСИМАЛНУ ПОВРШИНУ ГРАЂЕВИНСКЕ
ПАРЦЕЛЕ
Минимaлнa пoвршинa пaрцeлe je 7,0 aри.
Површина парцела осталог грађевинског земљишта, условљена је парцелама површина у јавној
употреби које их окружују.
Минимална дефинисана површина парцеле, уколико се врши препарцелација, је 7,0 a.
Парцеле које чине остало грађевинско земљиште:
- могу остати у својим катастарским границама,
осим делова који се изузимају за јавне површине;
- у случају поделе парцела, капацитети за
изградњу објеката морају бити сразмерни површини
парцела.

II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила парцелације су обавезујућа уз услов да
се поштује минимална површина парцеле и прилаз
парцелама.

Правила грађења су дефинисана као општа и
посебна правила према дефинисаним зонама.

За парцелацију земљишта обавезна је израда
пројекта парцелације.

II 2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Дефинишу се следећа правила грађења:
РAДНE ЗOНE - ПОСЛОВАЊЕ
ПРAВИЛA УРEЂEЊA
У oвим зoнaмa je мoгућa: зaнaтскa прoизвoдњa, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa
oпштe дeфинисaнoм. Индустриjскa прoизвoдњa ниje дoзвoљeнa.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
прaвилa
пaрцeлaциje
приступи
пaрцeлaмa

Минимaлнa пoвршинa пaрцeлe je 7,0 aри.
Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 3,0 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.
Приступ нa пaрцeлe сe извoди сa сaбирне сoбрaћajнице пaрaлeлне Магистралном
(Обилазном) путу и са бочних нaсeљских сaoбрaћajницa.

услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

пoдзeмнe eтaжe

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

индeкс зaузeтoсти
пaрцeлe

60

индeкс изгрaђeнoсти

2,5

грaђeвинскe линиje

Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом,
ка Обилазном путу. Преовлађујућа грађевинска линија ка
бочним улицама.
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удaљeнoст oд мeђa и
сусeдa

Према графичком прилогу „План нивелације и регулације“, дате су максималне унутрашње грађевинске линије.

крoвoви

Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд
нajвишe 40°. Дoзвoљeнe су свe врстe крoвних кoнструкциja за
ниже спратности од максимално дозвољене.

пoдкрoвљa
oдвoђeњe
вoдa

Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,80м.
aтмoсфeрских

спрaтнoст
пaркирaњe

Број 25

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.
Мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa je до три надземне
етаже П+2.

Паркирање је потребно извести на сопственој парцели и на планираном јавном
паркингу уз сабирну саобраћајницу максимално у ширини фронта сваке парцеле.
Обавезно је поштовање следећих норматива:
Нaмeнa

Брoj
пaркинг
мeстa*

Јeдиницa

Бaнкe, здравствена,
пословна, образовна или
административна установа

1 пм

70 m корисног простора

Трговина на мало

1 пм

100 m корисног простора

Рeстoрaни и кaфaнe

1 пм

8 стoлицa

Хoтeл (прeмa кaтeгoриjи)

1 пм

до 10 крeвeтa

2

2

*Напомена: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења паркинг
места, примењује се матаматичко правило заокруживања, до 0,5 на мањи број а од 0.51
на већи број.
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 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.
Локална самоуправа може донети одлуку да се инвеститори ослободе обавезе обезбеђења одређеног процента обавезног паркинг простора на сопственој парцели, уз
надокнаду која ће бити коришћена за изградњу објекта јавне гараже. За изградњу нових
објеката инвеститор може платити надокнаду за максимално 20% недостајућих паркинг
места.
урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe свaкe
пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe
бити пo избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.
- Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20%
пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг.
- Унутар комплекса према зони становања предвиђа се формирање појасева
заштитног зеленила ниског и средњег растиња дугог вегетационог периода, као што је
приказано на графичким прилозима.

интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa и других усслова из плана.

изгрaдњa
других oбjeкaтa
нa пaрцeли

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

пoмoћни
oбjeкти

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

Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 цм. Oгрaдe прeмa
jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe.

пoсeбни
услoви

Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa Обилазном путу. Oбaвeзa инвeститoрa je
дa идejнa рeшeњa фaсaдa oбjeкaтa дoстaви нa мишљeњe Кoмисиjи зa плaнoвe града
Шaпца

oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и
прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.
Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви».

II 2.2.1. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
У складу са елаборатом „Инжењерско-геолошке
подлоге за просторно и урбанистичко планирање на
подручју општине Шабац“, 2006. године, „Омни Пројект“
доо, из Земуна (који је рађен за ниво општине
Шабац), предметне парцеле заузима зонu реона: V.
Рејонизација је извршена по редоследу повољности
терена за изградњу, узевши у обзир све утицајне
параметре тла, стена и терена, као и опште услове
изградње, заштите и експлоатације објеката.
Рejoн V
Инжeњeрскoгeoлoшки рejoн V oбухвaтa aлувиjaлну зaрaвaн измeђу дeлoвa рejoнa IV и нa зaпaднoм
дeлу Града, у тeрeну сa ндмoрскoм висинoм дo 80 м.
Гeoлoшки прoфил тeрeнa изгрaдjуjу aлувиjaлни сeдимeнти Сaвe, типa пoвoдњa, плaжa, кoритa и мртвaja.
Изгрaђeни су oд aлeвритских глинa и пeскoвa, лoкaлнo шљункa, рeђe муљeвитих сeквeнци. Дeбљинa
aлувиjaлних нaслaгa je врлo прoмeнљивa, oд jeднoг
мeтрa, дo дeсeт мeтaрa у приoбaљу Сaвe. Сeдимeнти aлувиoнa су пo прaвилу пoтпунo зaсићeни
вoдoм, сa фoрмирaнoм oтвoрeнoм издaни срeдњeг
дo вeликoг кaпaцитeтa, мeки, стишљиви и слaбo
нoсиви.
Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa
•

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

• Изгрaдњa сe рeaлизуje у aлувиjaлним прaшинaстo-пeскoвитим сeдимeнтимa висoкe дeфoрмaбилнoсти, мaлe нoсивoсти, у лoкaлним дeпрeсиjaмa
чeстo и муљeвитим, нeпoдoбним зa грaдњу, сa нeoпхoдним сaнaциjaмa тлa, кao и oбjeктимa oдбрaнe и
зaштитe oд висoких вoдa, a у приoбaљу oд пoплaвнoг
тaлaсa;
• Вoдoзaсићeњe тлa je свудa присутнo, нивoи
вoдa су нeпoсрeднo испoд пoвршинe тeрeнa, нa oкo
1м дубинe, нeрeткo и при пoвршини.
Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
• Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa oдбрaнe и
зaштитe oд висoких и кaтaстрoфaлних вoдa, рeгулaциja кишних, пoвршинских и пoдзeмних вoдa;

• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди
сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa;
• Чeстo нeoпхoднa нивeлaциja - издизaњe тeрeнa
нaсипaњeм шљункoвитo-пeскoвитим грaнулaтoм и
рeфулaциoним пeскoм;
• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe
oбjeкaтa;
• Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa
зa 70 и 7+0 МCS сeизмичкoг интeнзитeтa.
Услoви изгрaдњe
• Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и
фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe сa нaгибимa
дo 3% и мaњe, a oслaњajу сe нa дo jaкo стишљивo
тлo; нeoпхoднo je прeдвидeти сaнaциoнe пoдлoгe, a
кoд oбjeкaтa вeликoг прeчникa прeдвидeти и мoгућнoст плиткoг шипирaњa; кoд дубoких искoпa пoтрeбнa
je стaбилнa зaштитa рaзупирaњeм, тaлпирaњeм и
шипирaњeм; тeрeн je пoтпунo вoдoзaсићeн, пa je нeoпхoднo црпљeњe вoдa пумпaмa кaпaцитeтa 5-8 l/s;
• Хидрoтeхнички oбjeкти, црпнe стaницe или
oбjeкти трaнсфoрмaтoрa извoдићe сe у слaбo нoсивoм, jaкo стишљивoм тлу; фундирaњe сe углaвнoм нe
мoжe извoдити дирeктнo, зa нaпoнe вeћe oд 100
2
kN/m ; тaмпoнски слojeви трeбa дa су oд шљунчaнoг
грaнулaтa, сa истoврeмeнoм функциjoм дрeнaжнoг
тeпихa, прojeктoвaни зa вeликe нaпoнe сa збиjeнoшћу
2
дo 30.000 kN/m ; oбaвeзнa je хидрoтeхничкa зaштитa
пoдoвa нajнижих eтaжa нa стaлни вoдeни нивo;
• Нивeлaциja тeрeнa мoжe сe извoдити рeфулaциjoм, или шљункoвитим грaнулaтoм, сa прeдхoднoм
изрaдoм пoдлoгe oд кaмeнoг нaбaчaja;
• Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa, сa нaпoнимa вeћим
m2
oд 100 kN/ , тeмeљe сe нa дубoким тeмeљимa, aли
je мoгућa и изрaдa тaмпoнa чиja сe дeбљинa и
збиjeнoст усклaђуjу сa нaпoнимa у тлу:
• Сaoбрaћajницe сe грaдe у пeскoвитo-прaшинaстoм тлу житкe дo мeкe кoнсистeнциje, сa мaсивнoм
зaмeнoм пoстeљицe нaсипимa и тaмпoнимa oд
грубoзрних грaнулaтa;
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• Oбjeкти грoбљa нe мoгу сe грaдити у oвoм тлу,
oсим нa лoкaлним узвишeњимa, изнaд нивoa вoдa
мин. 3м, 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 2.2.2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
Нема обавезе израде урбанистичког пројекта. За
потребе изградње свих објеката у обухвату ИД ПДР,
издаће се Локацијски услови, директно на основу
овог урбанистичког плана.
Пре издавања Локацијских услова за изградњу
пословног објеката обавеза инвеститора је да прибави сагласност на пројекат од Комисије за планове
Скупштине града Шапца у случају одступања од
Идејног решења приложеног у документацији ове ИД
ПДР.
II 2.2.3. 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:
Извод из Ревизије ПДР Шабац.
Планирано стање:
1. Граница обухвата ПДР,
2. План намене површина
3. План Нивелације и регулације
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Измена и допуна Плана детаљне регулације
"ОБ2" у делу блока у улици Васе Пелагића 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 Плана детаљне регулације "ОБ2" у
делу блока у улици Васе Пелагића у Шапцу у оквиру
граница Измене и допуне Плана детаљне регулације
"ОБ2".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 351-438/2017-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немаља Пајић, с.р.

Број 25

007
На основу члана 27. став 6 и члана 46. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС број
72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14 и
145/14), члана 99. Статута града Шапца ("Службени
лист града Шапца" број 32/08), Скупштина града
Шапца, на седници од 29.11.2017. године. донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ "ЈЕЛЕНЧА" - ДРУГА ИЗМЕНА
Члан1.
Доношењем ове одлуке приступа се Измени и
допуни Плана генералне регулације "Јеленча"- друга
измена у Шапцу (у даљем тексту, ИДПГР).
Разлог измене је промена намене површина на
делу ПГР "Јеленча" и то из Зоне саобраћајних терминала (паркинг за теретна и путничка.возила и друго) у
Зону индустрије са услужним и комерцијалним
делатностима, производњу енергетике и енергетских
објеката
Члан 2.
Измена и допуна ПГР-а Јеленча- друга измена
обухвата следеће катастарске парцеле у целости:
1/22, 1/24 и 1/28 К.О. Јеленча, као и део кат.парцеле
1/23 К.О.Јеленча. Површина обухвата ИДПР износи
2
око 3,78ha (37 769m ).
Члан 3.
Према Просторном плану града Шапца ("Сл. лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева", бр. 7/2012) КО Јеленча се налази у оквиру
подручја за које је наведено да се примењује Генерални план. Према одредбама члана 23.3акона о
планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр. 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), за
насељено место које је у складу са Законом о
територијалној организацији Републике Србије ("Сл.
гласник РС" бр. 129/07) утврђено као град, доноси се
генерални урбанистички план. Израда генералног
урбанистичког плана је у току (Одлука о изради
генералног урбанистичког плана "Шабац 2020"усклађивање ГП за Шабац и приградска насеља:
Мајур, Јевремовац, П.Причиновић, Јлеенчу и Мишар
у складу са Законом о планирању и изградњи), ("Сл.
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева, бр. 19/11)
Према Плану генералне регулације "Јеленча"
("Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева, бр. 23/15) простор у
обухвату Измене и допуне ПГР-а се налази у оквиру
целине I "Источна радна зона". Изменом и допуном је
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обухваћен део зоне саобраћајних терминала, мернорегулациона станица гасовода и трафо-станица.
Целина I је претежно планирана за постојеће и будуће садржаје радне зоне, те ће ова измена ПГР-а
бити у скалду са планираном наменом оклоног простора.

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 ЈП Инфраструктура Шабац, Шабац,
којем је поверена израда плана.

Члан 4

У складу са чланом 9. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.
135/04 и 88/10) и чланом 46. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09исп, 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), саставни
део ове Одлуке је 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
(_____________од 22.11.2017.).

С обзиром на потенцијале и значај дела Источне
радне зоне у КО Јеленча, израда Измене и допуне
ПГР-а ће се заснивати на следећим принципима
планирања: одрживост пласнких решења, учешће
јавности у доношењу планских решења, коришћење
компаративних предности лоакције, заштити јавног
интереса, јавних добара и јавног простора и др.
Поред наведених принципа планирања, коришћења и уређења простора, израда Измене и допуне
ПГР-а ће се заснивати на поштовању интереса и
захтева локалне самоуправе и надлежних јавних
предузећа.
Члан 5
Дугорочна визија уређења предметног простора је
да буде: плански уређен, инфраструктурно опремљен, саобраћајно приступачан, интегрисан у окружење, са квалитетном животном средином.
Основни циљ је измена намене у предметном
обухвату, и то из Зоне саобраћајних терминала у
Зону индустрије са услужним и комерцијалним делатностима, производњом енергије и енергетским
објекгима.
Након извршене анализе а у складу са конкретним
потребама на локацији и сагледавању шире околине,
дефинисани обухват планског документа нацртом
плана може бити коригован.
Члан 6.
У обухвату Измене и допуне ПГР-а је планирана
нова намена у односу на основни план (ПГР) која је у
скалду са основном наменом простора коај функционише као радна зона.
Члан 7.
Рок за израду ИДПГР из члана 1. ове Одлуке
износи шест месеци од дана ступања на снагу ове
одлуке. До усвајања ИДПГР, забрањена је било каква
изградња у обухвату ИДПГР "Јеленча"- друга измена.
Члан 8.
Наручилац израде плана и финансијер је Град
Шабац. Носилац израде ИДПГР је надлежни орган
локалне самоуправе. Израда ИДПГР је поверена ЈП
Инфраструктура Шабац, Шабац.
Члан 9.
Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати у
складу са члановима 45a и 50. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС° број 72/09, 81/09-

Члан 10.

Члан11.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Сл. лист града Шапца и општина:
Богатић, Владимирци и Коцељева".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 351-439/2017-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немаља Пајић, с.р.

008
На основу члана 9. став 3 и члана 11. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.
гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члана 99. Статута
града Шапца ("Службени лист града Шапца" број
32/08), Скупштина града Шапца, на седници од
29.11.2017.године, донела је:
ОДЛУКУ
ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
"ЈЕЛЕНЧА" - ДРУГА ИЗМЕНА
Члан 1.
Доношењем ове одлуке, не израђује се стратешка
процена утицаја на животну средину Измене и допуне
плана генералне регулације "Јеленча"- друга измена
(у даљем тексту: ИДПГР).
Члан 2.
Измена и допуна ПГР-а Јеленча- друга измена
обухвата следеће катастарске парцеле у целости:
1/22, 1/24 и 1/28 К.О. Јеленча, као и део кат.парцеле
1/23 К.О.Јеленча. Површина обухвата ИДПР износи
2
око 3,78ha (37 769m ).
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Члан З.
Одлука да се не израђује стратешка процена се
доноси на основу мишљења Одељења за инспекцијске и стамбено-комуналне послове градске
управе Шабац (___________од 22.11.2017), 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.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) у
складу са планираном наменом површина у обухвату
урбанистичког плана.
Одлука да се не израђује стратешка процена се
доноси обзиром да је нова намена прилагођена
концепцији основног плана и спада у делатности
дозвољене у оквиру просторне целине I, и обзиром
да стартешка процена није рађена ни за основни
план (ПГР "Јеленча") јер је претходно урађена за
Генерални план за Шабац и приградска насеља:
Мајур, Јевремовац, П.Причиновић, Јеленча и Мишар
("Сл. лист општине Шабац, бр.10/08, исправка техничке грешке бр. 351-262/2013-14 од 13.3.2013.) и
Просторни план града Шапца ("Сл. лист града Шапца
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева, бр. 7/12)
Према Плану генералне регулације "Јеленча" ("Сл.
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева, бр. 23/15) простор у обухвату Измене и
допуне ПГР-а се налази у оквиру целине I "Источна
радна зона". Изменом и допуном је обухваћен део
зоне саобраћајних терминала, мерно-регулациона
станица гасовода и трафо-станица. Целина I је
претежно планирана за постојеће и будуће садржаје
радне зоне, те ће ова измена ПГР-а бити у складу са
планираном наменом оклоног простора.
Разлог измене је промена намене површина на
делу ПГР "Јеленча" и то из Зоне саобраћајних терминала (паркинг за теретна и путничка возила и друго) у
Зону индустрије са услужним и комерцијалним делатностима, производњу енергетике и енергетских објеката
Члан 4.
Наручилац израде плана и финансијер је Град
Шабац. Носилац израде ИДПГР је надлежни орган
локалне самоуправе. Израда ИДПГР је поверена ЈП
Инфраструктура Шабац, Шабац.
Члан 5.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о приступању
Измени и допуни плана генералне регулације
"Јеленча"-друга измена,
Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Сл. лист града Шапца и општина:
Богатић, Владимирци и Коцељева".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 351-440/2017-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немаља Пајић, с.р.
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009
На основу члана 116. и 117. став 3. тачка 4.
Закона о основама система образовања и васпитања
("Сл. гласник РС" број 88/17) и члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца", број 32/08
и 33/16), Скупштина града Шапца, на седници од
29.11.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "КРАЉ АЛЕКСАНДАР
КАРАЂОРЂЕВИЋ" У ПРЊАВОРУ И ИМЕНОВАЊУ
НОВОГ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Биљана Тадић дужности
члана Школског одбора Основне школе "Краљ
Александар Карађорђевић" у Прњавору, представник
родитеља.
2. ИМЕНУЈЕ СЕ Драгиша Богуновић за члана
Школског одбора Основне школе "Краљ Александар
Карађорђевић" у Прњавору, као представник родитеља.
3. Ово Решење објавити у "Службеном листу
града Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-82/2017-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немаља Пајић, с.р.

010
На основу члана 16, став 1. Правилника о спровођењу Одлуке о праву приградских и сеоских
месних заједница на пренос средстава од пореза на
имовину физичких лица и начину ннћења ових и
других средстава број 110-94/2017-15 од 13.07.2017.
године, дана 16.11..2017. године, Комисија за
спровођење поступка непосредног изјашњавања
доноси:
ОДЛУКУ
Поступак непосредног изјашњавања о предлозима пројеката који ће бити финансирани у складу са
Одлуком о праву приградских и сеоских месних
заједница на пренос средстава од пореза на имовину
физичких лица и начину коришћења ових и других
средстава спровешће се дана 03.12.2017. године, у
времену од 8 до 16 часова, на местима наведеним у
следећој табели:
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МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
Букор
Варна
Волујац
Горња Врањска
Горња Румска
Грушић
Двориште
Доња Румска
Дреновац
Дуваниште
Змињак
Јевремовац
Липолист
Мачвански Причиновић
Мишар
Накучани
Орашац
Петковица
Петловача
Поцерски Причиновић
Рибари
Синошевић
Слепчевић
Скрађани
Табановић
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МЕСТО ИЗЈАШЊАВАЊА
Основна школа
Основна школа
Основна школа "Доситеј Обрадовић"
Дом културе
Основна школа
Дом културе
Основна школа
Основна школа
Дом културе
Месна заједница
Дом културе
Дом културе
Основна школа - први улаз
Основна школа
Дом културе
Основна школа
Основна школа
Дом културе
Основна школа
Основна школа
Основна школа
Основна школа
Основна школа - стара зграда
Дом културе
Основна школа
ГРАД ШАБАЦ
Број: 020-219/17-13 од 16.11.2017.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Јелена Топаловић Петровић, с.р.

011
На основу члана 21. ст.2.Одлуке о месним заједницама ("Сл. лист града Шапца",бр.4/06) и чл. 15.
Статута месне заједнице, дана 27.11.2017. године,
доносим
ОДЛУКУ

4. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града
Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 013-7/2017-14 од 27.11.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немаља Пајић, с.р.

012

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕЛА РЕКА

На основу члана 21. ст.2. Одлуке о месним заједницама ("Сл. лист града Шапца",бр.4/06) и чл.15.
Статута месне заједнице, дана 27.11. 2017.године,
доносим

1. РАСПИСУЈУ се избори за чланове Савета
месне заједнице Бела Река.

ОДЛУКУ

2. Избори ће се одржати дана 24.12.2017.године,
од 8.00 - 18.00 часова, у Основној школи Бела Река.

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЧВАНСКИ ПРИЧИНОВИЋ

3. Избори ће се спровести тајним гласањем по
поступку предвиђеним Статутом месне заједнице.

1. РАСПИСУЈУ се избори за чланове Савета
месне заједнице Мачвански Причиновић.
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2. Избори ће се одржати дана 24.12. 2017.године,
од 8.00 - 18.00 часова, у Основној школи Мачвански
Причиновић.
3. Избори ће се спровести тајним гласањем по
поступку предвиђеним Статутом месне заједнице.
4. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града
Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 013-8/2017-14 од 27.11.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немаља Пајић, с.р.

013
На основу члана 21. ст.2. Одлуке о месним заједницама ("Сл. лист града Шапца",бр.4/06) и чл. 15.
Статута месне заједнице, дана 27.11. 2017.године,
доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПЕТКОВИЦА
1. РАСПИСУЈУ се избори за чланове Савета
месне заједнице Петковица.
2. Избори ће се одржатидана 24.12. 2017.године,
у 18.00 часова, у Дому културе Петковица.
3. Избори ће се спровести јавним гласањем по
поступку предвиђеним Статутом месне заједнице.
4. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града
Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 013-11/2017-14 од 27.11.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немаља Пајић, с.р.
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3. Избори ће се спровести тајним гласањем по
поступку предвиђеним Статутом месне заједнице.
4. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града
Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 013-9/2017-14 од 27.11.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немаља Пајић, с.р.

015
На основу члана 21. ст.2. Одлуке о месним заједницама ("Сл. лист града Шапца",бр.4/06) и члана 15.
Статута месне заједнице, дана 27.11. 2017.године,
доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ШИПУРСКЕ ЛИВАДЕ"
1. РАСПИСУЈУ се избори за чланове Савета
месне заједнице „Шипурске ливаде".
2. Избори ће се одржати дана 24.12. 2017.године,
од 8.00 - 18.00 часова, у Дому месне заједнице
„Шипурске ливаде".
3. Избори ће се спровести тајним гласањем по
поступку предвиђеним Статутом месне заједнице.
4. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града
Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 013-10/2017-14 од 27.11.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немаља Пајић, с.р.

АКТА СО ВЛАДИМИРЦИ

016
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На основу члана 21.ст.2.Одлуке о месним заједницама ("Сл. лист града Шапца", бр. 4/06) и чл. 15.
Статута месне заједнице, дана 27.11. 2017.године,
доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЛЕПЧЕВИЋ
1. РАСПИСУЈУ се избори за чланове Савета
месне заједнице Слепчевић.
2. Избори ће се одржати дана 24.12. 2017.године,
од 8.00 - 18.00 часова, у Старој школи у Слепчевићу.

Република Србија
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-30/17-II
24.11.2017. године
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС",број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12,
62/13, 63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,
103715 и 99/16), члана 67. став 1.тачка 2. Статута
општине Владимирци ("Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева",бр.4/14пречишћен текст и 15/15) и члана 2. Став 1. Тачка 2.
Одлука о општинском већу („Сл.лист града Шапца и
општине Богатић. Владимирци и Коцељева", бр. 36/08),
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Општинско веће општине Владимирци, на својој
седници одржаној дана 24.11.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђеих Одлуком о буџету
општине Владимирци за 2017. годину („Сл.лист града
Шапца и општине Богатић, Владимирци и Коцељева",
бр.34716) у оквиру Раздела 3 - Општинска управа
3.01 - Општинска управа, Програм 0602 - Програм 15:
Локална самоуправа,Програмска активност 06020009 - Текућа резерва, економска класификација 499
- текућа резерва, функција 110, Позиција 63 одобравају се Општинској управи општине Владимирци
средства у укупном износу 150.000,00 динара ради
обезбеђивања недостајућих средстава потребних за
„Спортски савез" општине Владимирци.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1.
овог решења распоређују се у оквиру Раздела 3 Општинска управа.Програм 1301 - Програм 14 Развој
спорта и омладине, Програмска активност 1301-0001:
Функционисање локалних спортских установа, Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта, Економска
класификација: 481 - Дотација невладиним организацијама, Позиција: 89.
3. О реализацији овог Решења стараће се рачуноводство Општинске управе општине Владимирци.
4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и има се објавити у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милорад Милинковић, дипл.инж.пољ., с.р.

017
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101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14,
68/15-др. закон, 103/15 и 99/16), и чл. 47. ст. 1. тач. 2.
Статута општине Владимирци („Службени лист града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева",
бр. 4/14 - пречишћен текст и 15/15), а ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ, на седници одржаној 24.11. 2017. године, донелоје
ЗАК ЉУЧ АК
О УСВАЈАЊУ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ за период 01.01.-30.09. 2017. године
I. ОПШТИ ДЕО
Остварени текући приходи и примања и извршени
расходи и издаци буџета општине Владимирци за период 01.01.-30.09. 2017. године, износе у динарима, и то:
I Укупно остварени текући приходи, примања (буџетска средства и
средства из осталих извора) ................ 296.892.368,24
II. Укупно извршени текући расходи и издаци (буџетска средства и
средства из осталих извора) ................ 288.347.492,54
III. Разлика укупних прихода и
примања и укупних расхода и издатака (суфицит) ........................................... 8.544.875,70
IV Укупно извршена пренета неутрошена средства из претходне
године - извршени расходи из
пренетих неутрошених средстава ........... 3.977.379,04
III. Разлика укупних прихода и
примања и остварених пренетих
неутрошених средстава и укупних
расхода и издатака (суфицит) ................ 12.522.254.74

Утврђени суфицит у периоду 01.01.-30.09.2016.
године из свих извора финансирања утврђен је на
следећи начин:
у динарима
Извршено у
Опис
периоду 01.01.30.09.2017.
1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине
293.150.601,25
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
288.347.492,54
3. Вишак прихода - буџетски суфицит (ред. бр. 1 - ред. бр. 2)
4.803.108,71
Кориговање вишка прихода - буџетски суфицит:
- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за
3.977.379,04
покриће засхода и издатака текуће године
- део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и
издатака текуће године
- износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита
3.741.766,99
- износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за
отплату обавеза по кредитима
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за
набавку финансијске имовине
4. Кориговани вишак прихода - суфицит
12.522.254,74
На основу члана 76. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10,
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Буџетски суфицит (дефицит), и укупни фискални резултат буџета у периоду 01.01.-30.09.2017. године из
свих извора финансирања утврђени су:
у динарима
Економска
класификација
1

2

Планирано

%
Остварено/
План

Остварено
3

4

5

394.178.551,25 293.150.601,25

74,37%

394.178.551,25 293.150.601,25

74,37%

155.430.603,14 114.063.048,38

73,39%

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

7+8

Текући приходи:
1. Порески приходи

71

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне
добитке

711

93.088.698,07

68.727.840,68

73,83%

1.2. Порез на добра и услуге

714

14.002.293,35

6.728.235,57

48,05%

1.3. Остали порески приходи

712+713+716
+719

48.339.611,72

38.606.972,13

79,87%

2. Непорески приходи, од чега:

74

27.140.434,79

17.522.759,65

64,56%

- наплаћене камате

7411

348.971,33

179.133,32

51,33%

- накнада за коришћење простора и
грађевинског земљишта

7415

26.791.463,46

17.343.626,33

64,74%

3. Меморандумске ставке за рефундацију
расхода из претходне године

772

0,00

52.210,81

4. Донације

731+732

0,00

0,00

5. Трансфери

733

6. Трансфери између корисника на истом
нивоу
Примања од продаје нефинанисјске
имовине

211.607.513,32 155.326.582,41

78

0,00

6.186.000,00

8

0,00

0,00

73,40%

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

4+5

425.678.551,25 288.347.492,54

67,74%

Текући расходи:

4

365.113.551,25 272.318.437,96

74,58%

1. Расходи за запослене

41

2. Коришћење услуга и роба

42

Употреба основних средстава

43

0,00

0,00

3. Отплата камата

44

1.270.000,00

200.960,77

15,82%

4. Субвенције

45

20.475.000,00

14.416.762,87

70,41%

5. Издаци за социјалну заштиту

47

38.166.018,00

28.808.906,84

75,48%

6. Остали расходи

48+49

19.703.902,00

15.732.341,10

79,84%

7. Трансфери и дотације

463+464

49.000.000,00

28.873.844,31

58,93%

Остале донације, дотације и трансфери
Издаци за нефинансијску имовину

465

7.258.849,01
60.565.000,00

4.033.499,86
16.029.054,58

55,57%

-31.500.000,00

4.803.108,71

-15,25%

5

71.134.596,98

77,82%

137.831.813,05 109.117.525,23

79,17%

91.407.969,19

26,47%

III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ
ДЕФИЦИТ) (l-ll)

(7+8)-(4+5)

IV. Издаци за набавку финансијске
имовине

62

0,00

0,00

V. Отплата главнице

61

6.000.000,00

0,00

0,00%

1. Отплата главнице домаћим кредиторима

611

6.000.000,00

0,00

0,00%

1.1. Отплата главнице домаћим јавним
финансијским институцијама и пословним
банкама

6113 + 6114

6.000.000,00

0,00

100,00%
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6111 +6112 +
6115 + 6116 +
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима
6117 + 6118 +
6119
2. Отплата главнице страним кредиторима
612
Б. УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (III-IV-V)
В. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
VI. Примања по основу продаје
92
финансијске имовине
VII. Примања од задуживања
91
1. Примања од домаћих задуживања
911
1.1. Задуживање код јавних финансијских
9113 + 9114
институција и пословних банака
1.2. Задуживање код осталих кредитора
9111 +9112 +
2. Примања од иностраног задуживања
912
VIII. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ
321311+311712
ГОДИНЕ
IX. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VIII-V)
У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2017.
године, утврђена су примања по свим изворима
финансирања (класа 800000 и 900000) у износу од
3.741.766,99 динара и укупни издаци (класа 500000 и
600000) у износу од 16.029.054,58 динара.
У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2017.
године, утврђена су укупни консолидовани новчани
приливи у износу од 296.892.368,24 динар. Од наведеног износа новчаних прилива 287.753.913,14
динара се односи на наменске и ненаменске приходе
који су оприходовани у оквиру трезора, 937.598,77
динара се односи на сопствене приходе Библиотеке
„Диша Атић" док се 8.200.856,36 динара односи на
приходе ПУ „Сунцокрети" од ђачког динара и трансфера од Министарства.
У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2017.
године, утврђена су укупни консолидовани новчани
одливи у износу од 288.347.492,54 динара.
Разлике одлива (расхода и издатака) који су евидентирани у главној књизи трезора и одлива (расхода и
издатака) индиректних корисника су евидентиране у
поступку усаглашавања извршења буџета општине
Владимирци (евиденције главне књиге трезора) и
извршења финансијских планова Индиректних корисника. Разлике у извршењима, односно мање извршење расхода и издатака - мањак новчаних одлива
са подрачуна индиректних корисника у односу на
пренета средства са буџета су резултирала повећањем салда на подрачунима индиректних корисника у оквиру консолидованог рачуна трезора. О
усаглашавању извршења буџета и извршења индиректних корисника сачињени су записници који су
архивирани у Одсеку за трезор и буџетско рачуноводство општине Владимирци и на основу истихје
сачињено консолидовано извршење буџета општине
Владимирци у периоду 01.01.-30.09.2017. године.
У периоду 01.01.-30.09.2017. године обрачун
салда готовине је утврђен на следећи начин:
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0,00

0,00

0,00
-37.500.000,00

0,00
4.803.108,71

0,00

0,00

30.500.000,00
30.500.000,00

3.741.766,99
3.741.766,99

12,27°/
12,27°/

30.500.000,00

3.741.766,99

12,27°/

7.000.000,00

3.977.379,04

56,82°/

31.500.000,00

7.719.146,03

24,51°/

-12,81%

Удинарима
1 Салдо готовине на подрачунима
корисника у оквиру Консолидованог
рачуна трезора општине
Владимирци на дан 01.01.2017.
године,

5.486.833,42

II Приливи новчаних средстава у
периоду 01.01.-30.09.2017. године:

296.892.368,24

III Одливи новчаних средстава у
периоду 01.01.-30.09.2017. године:

288.347.492,54

IV Салдо готовине на подрачунима
корисника у оквиру Консолидованог
рачуна трезора општине
Владимирци на дан 01.01.2017.
године (l+ll-lll)

14.031.709,12

Структура износа салда готовине од 14.031.709,12
динара 30.09.2017. године по подрачунима који улазе
у консолидацију корисника уоквиру консолидованог
рачуна:
Рачун извршења буџета

12.944.287,84

Општинска управа - хуманитарна
помоћ УНХЦР

650,00

Буџетски рачун Библиотека,,Диша
Атић"

198.713,26

Библиотека „Диша Атић" - сопствени
приходи

638.103,37

Збирно подрачуни Месних Заједница
општине Владимирци

31.270,46

Подрачуни ПУ „Сунцокрети" збирно
Благајна Општинска управа благајнички минимум

218.684,19
0,00

УКУПНО: 14.031.709,12
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У периоду 01.01.-30.09.2017. године је дошло до
остварења капиталних пројеката који су планирани
одлуком о Буџету општине Владимирци за 2017.
годину у износу од 3.741.765,26 и то асфалтирање
путне мреже у селу Скупљен
/. ПОСЕБАНДЕО
Преглед текућих расхода и издатака по организационој, програмској, функционалној и економској
класификацији сви по изворима финансирања, као и
преглед остварења прихода по изворима финансирања за период 1.1 - 30.09. 2017. године дати су у
прилогу и саставни су део овог Закључка.
Извештаји о коришћењу средстава из текуће и
сталне буџетске резерве за период 1.1.2017. до
30.09.2017. године саставни је део овог Закључка.
Овај Закључак доставити Скупштини општине
Владимирци а потом објавити у „Службеном листу
града Шапца и општине: Богатић, Владимирци и
Коцелзева".
ОПШТИНСКОГ ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 401-308/17-II, од: 24.11.2017. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милорад Милинковић, дипл.инж.пољ., с.р.
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Република Србија
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-316/17- II
24.11.2017. године
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС",број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12,
62/13, 63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,
103715 и 99/16), члана 67. став 1.тачка 2. Статута
општине Владимирци ("Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева",бр.4/14пречишћен текст и 15/15) и члана 2. Став 1. Тачка 2.
Одлука о општинском већу („Сл. лист града Шапца и
општине Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.
36/08), Општинско веће општине Владимирци, на
својој седници одржаној дана 24.11.2017.године
донело је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђеих Одлуком о буџету општине Владимирци за 2017. годину („Сл. лист града
Шапца и општине Богатић, Владимирци и Коцељева",
бр.34716) у оквиру Раздела 3 - Општинска управа
3.01 - Општинска управа, Програм 0602 - Програм 15:
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Локална самоуправа,Програмска активност 06020009 - Текућа резерва, економска класификација 499
- текућа резерва, функција 110, Позиција 63 одобравају се Општинској управи општине Владимирци
средства у укупном износу 473.982,00 динара ради
обезбеђивања недостајућих средстава потребних за
Основну школу „Јован Цвијић" Дебрц.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1.
овог решења распоређују се у оквиру Раздела 3 Општинска управа.Програм 2002 - Програм 9 Основно
оразовање,Програмска активност 2002-0001: Функционисање основних школа, Фракција: 912 - Основно
обраовање, Економска класификација: 463 -Трансфери
осталим нивоима власти, Позиција: 80.
3. О реализацији овог Решења стараће се рачуноводство Општинске управе општине Владимирци.
4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и има се објавити у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милорад Милинковић, дипл.инж.пољ., с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014) и
члана 67. Статута Општине Владимирци ("Сл. лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева", бр.4/14 - пречишћен текст и 15/15) Општинско веће општине Владимирци на седници одржаној дана 24.11.2017.године донелоје
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ - НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
I
Мења се тачка I Решења о образовању Комисије
за попис имовине - непокретности које су у јавној
својини општине Владимирци, бр. 02-40/17-II од
14.06.2017. године и то на следећи начин:
Иван Вуковић, Руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове - члан
Комисије, разрешава се дужности члана Комисије за
попис имовине - непокретности које су у јавној
својини општине Владимирци.
Именује се Стефан Мандић, дипл.економиста, за
члана Комисије за попис имовине - непокретности
које су у јавној својини општине Владимирци.
Иза имена Ана Пантелић, бришу се речи „В.дначелника општинске управе,„ а уместо истих ће
писати „нормативно-правни послови за органе општине и послови пружања правне помоћи".
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Остале одредбе Решења о образовању Комисије
за попис имовине --непокретности које су у јавној
својини општине Владимирци остају непромењене.
II
Мандат новоизабраног члана Комисије за попис
имовине - непокретности које су у јавној својини општине Владимирци траје до истека мандата председника
и чланова именованих Решењем о образовању
Комисије за попис имовине -непокретности које су у
јавној својини општине Владимирци, бр. 02-40/17-II
од 14.06.2017. године.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
ОПШТИНСКОГ ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 38-18/17-II, од: 24.11.2017. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милорад Милинковић, дипл.инж.пољ., с.р.

III
Решење ступа на снагу даном доношења и има
се објавити у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
ОПШТИНСКОГ ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-71/17-II, од: 24.11.2017. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милорад Милинковић, дипл.инж.пољ., с.р.

020
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС",бр. 129/07,83/14-др.закон и
101/16- др.закон), члана 67. Статута општине
Владимирци („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 4/14 пречишћен текст и 15/15), Општинско веће општине
Владимирци, на седници одржаној дана 24.11.2017.
године доноси
ОДЛУКУ
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Образложeње
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан
је у одредбама члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС",бр. 129/07,83/ 14-др.закон и
101/16- др.закон) и члана 67. Статута општине
Владимирци („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 4/14 пречишћен текст и 15/15) којима су прописане
надлежности општинског већа.
Наиме, полазећи од података Агенције за промет
некретнина, Решења о утврђивању пореза Пореске
управе, податке из штампе, податке статистичког
завода, личног искуства и документације, а нарочито
узимајући у обзир:
-

локацију објекта

-

положај парцеле

-

старост објеката

-

положај у оквиру парцеле

-

начин израде и врсту употребљеног материјала

-

намену објекта

-

инфраструктуру и чињеницу

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ЗАКУПА НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ „СЛОГА"
МАТИЈЕВАЦ КОЈЕ СУ У ФУНКЦИЈИ

- да ли објекат има валидну документацију, вештак грађевинске струке извео је следећи Закључак:
- локацијашеповољна

Члан 1.

- функционалност: објекти од 1 до 4 нису у функцији, а 5 и 6 јесу

Овом Одлуком утврђује се тржишна вредност за
коју се непокретности Земљорадничке задруге „Слога",
Матијевац које су у функцији могу изнајмити и то:
2
Машинска радионица, бруто површине 81 м и
Магацински простор са млекаром, бруто површине
2
350,00 м .
Члан 2.
Вредност за коју се могу изнајмити непокретности
које су у функцији износи 17.217,75 динара месечно.
Члан 3.
Ова Одлука објавиће се и на интернет страници
званичне презентације општине Владимирци.

-

цена сличних објеката: 10-100 еура/м2

-

однос понуде и потражње:мала

-

интересовање за изнајмљивање:мала

- мане:објекти озидани без одобрења за градњу, потребна санација,
- реконструкција и текуће одржавање свих
објеката, потреба термичка
-

заштита објеката и озакоњење.

На основу напред наведеног вештак грађевинске
струке утврдио је да су следеће 2 (две) непокретности у функцији и за исте утврдио њихову тржишну
вредност:
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Објекат
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Бруто
2
површина (м )

Машинска
радионица
Магацински
простор са
млекаром

2

Цена (еуро/м )

Укупно (еура)

Број 25

Укупно динара
(1 еуро= 119,40
дин средњи
курс 25.10.17)

81,00

40,00

3.240,0

386.856,00

350,00

50,00

17.500,0

2.089.500,00

2.740,0

2.476.356,00

Укупна тржишна вредност:
У складу са свиме претходно наведеним вредност за коју се могу изнајмити непокретности које су
у функцији представља проценат од тржишне
вредности где се сматра да та сума представља вредност месечне ренте за период између 10 и 15
година. На основу тога тржишна вредност за коју би
се непокретности могле изнајмити износи вредност
за коју би се непокретности могле изнајмити износи
2.479.356 дин/144 месеца= 17.217,75 динара месечно.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милорад Милинковић, дипл.инж.пољ., с.р.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева", а иста
ће се примењивати од 01.01.2018. године.
ОПШТИНСКОГ ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 110-28/17-II, од: 24.11.2017. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милорад Милинковић, дипл.инж.пољ., с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС",бр. 129/07,83/14-др.закон и
101/16- др.закон) и члана 67. Статута општине
Владимирци („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 4/14 пречишћен текст и 15/15), Општинско веће општине
Владимирци, на седници одржаној дана 24.11.2017.
године доноси
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ПРАВИЛНИКА О
УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ
СУБВЕНЦИЈЕ НА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Члан 1.
Ставља се ван снаге Правилник о утврђивању
критеријума за доделу субвенције на бесплатан превоз
ученика средњих школа са територије општине
Владимирци, који је донело Општинско веће општине
Владимирци на седници одржаној дана 15.09.2015.
године, број: 344-24/15-П од 15.09.2015. године.
Члан 2.
Ова Одлука објавиће се и на интернет страници
званичне презентације општине Владимирци.

На основу члана 4. став 7. и члана 196. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 21/2016), начелница Општинске управе општине Владимирци, дана 21.11.2017.
године, донела је
КОДЕК С
ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет кодекса
Члан 1.
Овим кодексом прописује се скуп правила понашања којих се при обављању послова из свог
делокруга морају придржавати службеници и намештеници (у даљем тексту: Запослени), уОпштинској
управи општине Владимирци(у даљем тексту: Општинска управа).
Циљ кодекса
Члан 2.
Циљ кодекса јесте утврђивање правила понашања на које се обавезују запослени, у складу с
правним актима и етичким принципима, као и упознавање јавности са овим правилима ради изградње
поверења грађана у локалну власт.
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II ОПШТИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА КОДЕКСА
Заштита јавног интереса и законитост рада
Члан 3.
Запослени, при обављању послова из делокруга
Општинске управе, а нарочито у поступцима у којима
се доносе одлуке на основу дискреционог овлашћења, дужни су да штите јавни интерес и да
поступају у складу са Уставом, законом и другим
прописима и општим актима.
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Дужност обавештавања о сумњи постојања
корупције
Члан 8.
Запослени су дужни да у писаној форми обавесте
непосредног руководиоца уколико сазнају да је у
раду другог запосленог извршена радња корупције.
У случају из става 1.овог члана, запослени ужива
заштиту у складу са законом.
Забрана злоупотребе овлашћења

Јавност рада

Члан 9.

Члан 4.

Запосленима је забрањено да злоупотребљавају
дата овлашћења у поступању према грађанима и
сарадницима ради задовољавања личних потреба и
интересаили интереса са њима повезаних лица.

Запослени су дужни да омогуће јавности приступ
информацијама из делокруга свог рада, у складу са
законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја, као и да приликом
обавештавања јавности обезбеде заштиту података
о личности, у складу са законом.
Одговорност, непристрасност и политичка
неутралност
Члан 5.
Запослени су дужни да одговорно, професионално, благовремено, у складу са правилима струке,
непристрасно и политички неутрално извршавају
своје обавезе.
Од запосленог се очекује да својим понашањем,
како у професионалном тако и у приватном животу,
ничим не наруши углед Општинске управе.
Забрана дискриминације и забрана злостављања
Члан 6.
У обављању својих дужности, запослени не сме
да прави разлику или неједнако поступа према лицу
или групи, с обзиром на њихова лична својства или
припадност, посебно због расне, верске, полне, националне, политичке припадности, или због неког другог
личног својства.
Забрањен је било какав вид злостављања на
раду и у вези са радом, укључујући и случајеве
сексуалног узнемиравања, као и злоупотреба права
на заштиту од злостављања.

При обављању приватних послова, запослени не
смеју користити службене ознаке или ауторитет свог
радног места.
Поштовање радног времена
Члан 10.
Запослени су дужни да поштују прописано радно
време, као и да приликом уласка и изласка из зграде
користе идентификациону картицу.
Пауза у току радног времена је дозвољена у
договореном временском интервалу у трајању од 30
минута.
Пауза не може бити на почетку или на крају радног времена.
Употреба поверене имовине
Члан 11.
Запослена лица су дужна да са дужном пажњом
користе имовину и средства која су им поверена
ради обављања послова радног места, и да исту
чувају од оштећења, уништења или злоупотребе.
Поступање супротно одредбама овог члана повлачи дисциплинску и материјалну одговорност, у
складу са законом.
Чување службене тајне
Члан 12.

Забрана примања поклона

Запослени су дужни да чувају службену или другу
тајну у складу са законом или другим прописом.

Члан 7.

Међусобни односи запослених

Запосленима је забрањено да траже, нити да
приме поклон (новац, ствар, право или услугу или
неку другу корист) од лица које остварује неко право
пред Општинском управом, а који могу утицати на
професионални приступ и одлучивање у одређеној
ствари, или се могу сматрати надокнадом за рад.

Члан 13.

У случају да је запосленима понуђен поклон, исти
су дужни да га одбију и врате, те да о томе обавесте
непосредног руководиоца.

Међусобни односи запослених заснивају се на
узајамном поштовању, поверењу, сарадњи, пристојности и толеранцији.
Однос запослених према грађанима
Члан 14.
Запослени је дужан да поступа једнако према
свим грађанима, без повлашћивања или ускра-
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ћивања у њиховим правима и обавезама, посебно
због расне, верске,полне, националне, политичке
припадности или због неког другог личног својства, и
да свима обезбеде једнаку правну заштиту у
остваривању њихових права и интереса.
Дужност обавештавања руководиоца органа
Члан 15.
Запослени је дужан да обавести руководиоца
органа ако му је наложено да изврши неку радњу која
је у супротности са законом или другим прописом,
која није морална односно која је на било који начин
у супротности са правилима овог кодекса.
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Сви запослени у Општинској управи и лица која
први пут заснивају радни однос у Општинској управи
потврдиће давањем писане изјаве да су упознати са
правилима понашања из овог Кодекса.
Изјава из става 3. овог члана чини саставни део
персоналног досијеа запосленог
За спровођење овог Кодекса одговорни су непосредни руководиоци организационих једниница у
Општинској управи.
Члан 19.
Кодекс се истиче на огласној табли Општинске
управе општине Владимирци.

Запослени је дужан да обавести руководиоца
органа ако има сазнања да је други запослени
прекршио правне прописе и правила утврђена овим
кодексом или ако им је наложено да обаве неку
радњу која није морална или која је на било који
начин у супротности са правилима овог кодекса.

Кодекс се објављује на званичној интернет страници општине Владимирци.

Лични изглед

Кодекс објавити у „Службеном листу града Шапца
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.

Члан 16.
Запослени је дужан да својом појавом, начином
облачења и личним изгледом допринесе угледу
Општинске управе, те да на тај начин изрази своје
поштовање према сарадницима и грађанима.
У току радног времена, запослени треба да буде
прикладно одевен, дајући предност пословном стилу
облачења, избегавајући непристојну и провокативну
одећу, а нарочито у ситуацијама када представљају
Општинску управу пред другим органима и грађанима.
Неприкладном обућом и одећом сматрају се нарочито: папуче, непримерено кратке сукње и хаљине,
блузе са великим деколтеом, изразито кратке и
провидне блузе, кратке панталоне, тренерке, атлет
мајице и сл.
Забрана коришћења алкохола и других
омамљујућих средстава
Члан 17.
У току радног времена запослени не смеју да
користе алкохолнапића и друга омамљујућа средства
чије коришћење онемогућава квалитетно обављање
посла и нарушава углед Општинске управе и радну
дисциплину.
На захтев руководиоца органа, запослени је
дужан да се у току радног времена подвргне алкотесту.
III ЈАВНОСТ КОДЕКСА
Члан 18.
Запослени су дужни да се придржавају одредаба
овог Кодекса.
Понашање запосленог супротно одредбама овог
Кодекса представља повреду радне дужности.

Члан 20.
Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања на огласној табли Општинске управе.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 9-38/17-IV, од: 21.11.2017. год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Бојана Чуровић, маст. прав. с.р.
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023
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС" бр. 54/09,73/10, 101/10,
101/11, 93/2,62/1, 63/13, 108/13, 142/2014, 68/2015 и
103/15), члана 13. Одлуке о буџету општине Коцељева за 2017. годину, („Сл. лист Општине" бр. 35/16,
6/17, 14/17 и 18/17), а на предлог Одељења за финансије и локалну пореску администрацију Општинске
управе Коцељева, Општинско веће Коцељева, на
седници одржаној дана 22.11.2017. године донело је:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕВЕ
I Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Коцељева за 2017. годину, раздео ЗОпштинска управа, глава 1, функционална класификација 130-Опште услуге,позиција 33, економска
класификација 499-Средства резерви - текућа буџетска резерва одобравају се Библиотеци „Јанко
Веселиновић" Коцељева укупна средства у износу од
2.400.000,00 динара, на име обезбеђења средстава
за покриће издатака.
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II Средства из тачке I овог Решења распоређују
се у оквиру раздела 3, глава З-Библиотека „Јанко
Веселиновић" Коцељева, функционална класификација - 421 - Пољопривреда, Програм 0101-Пољопривреда и рурални - развој-, Пројекат П 01„Фестивал зимнице 2017", позиција 82, економска
класификација 423- Услуге по уговору у износу од
2.400.000,00 динара.
III Решење доставити Одељењу за финансије и
локалну пореску администрацију Општинске управе
Коцељева и у досије седничког материјала.
IV Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и има се објавити у „Службеном листу Општине".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-42 од: 22.11.2017. год.
ПРЕДСЕДНИК Г ВЕЋА
Душан Илинчић, с.р.
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