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АКТА СО БОГАТИЋ
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-R. 230/2020-09  
Датум: 31.01.2020.године
Б o г а т и ћ  
На основу члана 32. Закона о локалној

самоуправи (Сл. гласник бр. 129/07, 83/14, 101/16 и
47/18) члана 40. Статута Општине Богатић ("Сл. лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева" бр. 4/19), Скупштина општине Богатић, на
седници одржаној дана 31.01.2020. године, донела
је: 

О Д Л У К У

I УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошља-
вања општине Богатић за 2020. годину. 

II Одлуку доставити: Националној служби за запо-
шљавање Шабац, у досије седничког материјала и
архиви. 

III Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и
има се објавити у "Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 231/2020-09  
Датум:31.01.2020. године
Б o г а т и ћ  
На основу члана 20. Закона о локалној самоу-

прави ("Службени гласник Републике Србије" бр. 

129/07, 83/14-други закон, 101/16 - други закон и
47/18) члана 2. и 3. Закона о путевима ("Службени
гласник Републике Србије" бр.41/18 и 95/18-други
закон) члана 40. Статута општине Богатић („Службени
лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева“ број:4/19), Скупштина општине Богатић на
седници одржаној дана 31.01.2020. године, донела је: 

О Д Л У К У

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

I ВРШИ СЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА Одлуке о општи-
нским и некатегорисаним путевима на територији
општине Богатић („Службени лист града Шапца и
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева број: 
13/17), утолико што се: 

-у члану 4. ставу 5. исте иза тачке 32) додаје
тачка 33) која гласи „ПУТ ОП-33 Богатић-Клење-кат. 
парц. у К.о. Богатић-кат.парц.бр. 4850; 4851; део кат. 
парц. бр.4775 (наспрам кат. парц.бр.4851 и кат. парц. 
бр.5480 у К.о. Клење); кат. парц. у К.о. Клење-кат. парц. 
бр.5480; део кат. парц. бр.5481 (од кат. парц. бр.5480 
до кат. парц.бр.5523); део кат. парц.бр.5523 (од кат. 
парц. бр.5481 до кат. парц. бр.5524); кат. парц. бр.5524; 
део кат. парц. бр.5525 (од кат. парц. бр.5524 до кат. 
парц.бр.5490); део кат. парц. бр.5490 (наспрам кат. 
парц. бр.5453 и кат. парц. бр.5522); део кат. парц. бр. 
5522 (наспрам кат. парц. бр.5490 и кат. парц. бр.5115); 
кат. парц. бр.5115; кат. парц. бр.2670; кат. парц. бр.5516 
и кат. парц. бр.2669“  

II У осталом делу Одлука о општинским и некате-
горисаним путевима на територији општине Богатић
(„Службени лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева број: 13/2017) остаје неи-
змењена. 

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 
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 ПГР "МАЈУР"  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изради плана Генералне регулације "Мајур" (у даљем тексту ПГР) се приступа у складу 
са одредбама чланова: 25, 35 и 216. став 4, Закона o планирању и изградњи (“Сл. 
глaсник РС”, бр. 72/09,  81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл. УС, 50/13-
одл. УС, 98/13 - одл. УС, 132/14 и 145/14). 
 
С обзиром да је Одлука о приступању изради плана донета пре ступања на снагу Закона 
о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 
24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014. и 
145/2014.), у складу са чланом 130 (с 3), по одредбама закона по којем је започета 
процедура израђен је Концепт плана, а нацрт плана је усклађен са Правилником о 
садржини начину и поступку израде планских докумената ("Сл. гласник РС", бр. 31/10, 
69/10 и 16/11). 
 
 
 
 
Општи подаци о насељу: Насеље Мајур припада градској агломерацији Шабац, коју 
чини градско насеље Шабац и 5 приградских насеља у његовом непосредном 
гравитационом подручју.  

Катастарска општина (КО) Мајур се простире северозападно од самог насеља Шабац и 
насеље Мајур сече државни пут IIБ реда Шабац- Лозница, као и железничка пруга 
Београд-Рума-Шабац-Мали Зворник. Према планској документацији вишег реда 
северозападним делом насеља Мајур предвиђен је коридор ауто пута Рума-Шабац-
Лозница а  западним делом је предвиђена друга обилазница око Шапца.  

Укупна КО је мачванско равничарско земљиште, надморска висина износи око 80м.н.в. 
На подручју КО Мајур се налазе значајни привредни и инфраструктуни објекти, који имају 
градски, регионални и национални значај: део Северозападне радне зоне града 
Шапцадржавни пут Iб реда број 26, државни путеви IIа реда број 124 и 136, и државни 
пут IIб реда број 322; магистрални гасовод; електроенергетско постројење 220/110 kV 
"Шабац 3" (2x80MVA).  
 
Планским документима вишег реда на овом подручју је планирана траса друге 
обилазнице око Шапца и њено укрштање са државним путем Iб реда -21 и део 
планираног коридора државног пута Рума - Шабац - Лозница.  
 
КО Мајур је у обухвату Генералног плана за Шабац и приградска насеља Мајур, 
П.Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и Мишар («Сл лист општине Шабац», бр. 10/08), 
који је донет по претходном Закону, а у току је израда Генералног урбанистичког плана 
„Шабац 2020“, (усклађивање са важећим Законом о планирању и изградњи), као и 
израда стратешке процене утицаја на животну средину предметног Плана.  
 
За израду Плана генералне регулације, од значаја су стратешки и развојни документи 
донети за град Шабац: Стратегија одрживог развоја града Шапца 2010-2020; Локални 
еколошки акциони план града Шапца. 
 
Правни основ за израду ПГР садржан је у одредбама: 

 Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,  81/09 испр., 64/10 
-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. УС, 132/14 и 
145/14) 

 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Сл. 
гласник РС", бр. 31/10, 69/10 и 16/11), 

I ОПШТИ ДЕО  
 

I 1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА 
 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
"МАЈУР" 
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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), 

 Oдлуке o изради Плана генералне регулације "Мајур", за грађевинско подручје 
насеља Мајур, број: 351-1846/2009-14 од 25.12.2009.године;  

 Oдлуке да се не израђује стратешка процена утицаја за План генералне 
регулације "Мајур" за грађевинско подручје насеља Мајур, број: 351-1847/2009-
14 од 25.12.2009.године. 

 
Плански основ за израду ПГР је садржан у одредбама:  

 Законa о просторном плану Републике Србије 2010. до 2020.г. ("Службени 
гласник РС", број 88/10), 

 Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског округа 
("Сл. гласник РС", 11/15), 

 Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
државног пута I реда бр. 21 и државног пута I реда бр. 19 ("Службени гласник 
РС", број 40/11), 

 Просторног плана Града Шапца (“Сл. Гласник града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева”, бр. 7/12), 

 Генералног плана за Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић, 
Јавремовац, Јеленчу и Мишар ("Сл лист општина Шабац, Богатић, Владимирци 
и Коцељева", бр. 10/08). 

 
Граница обухвата ПГР: Планом генералне регулације Мајур (ПГР) обухваћена је цела 
катастарска општина насеља Мајур осим подручја КО Мајур које се налази у обувату 
ПГР Шабац – ревизија (“Сл. гласник града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева”, бр. 18/15 и 23/15). Површина катастарске општине Мајур износи око 2027,5 
ха. ПГР Мајур се разрађује, површина од око 1732,5 ха. Планирано грађевинско подручје 
предметног плана је око 980 ха. 
 
Табела 1. Преглед површина обухваћених планом 

Кaтaстaрскa 
oпштинa 

Пoвршинa 
целе КO Мајур 
(ha) 

Део КО Мајур 
oбухвaћeн ПГР 
Шабац (ha) 

Део КО Мајур, 
пoвршинa за разраду 
кроз ПГР Мајур (ha) 

Мајур  2027.46.32 295.02.20 1732. 44. 12 
 
Обавезе, услови и смернице из планских докуманата и стечене обавезе су 
садржане у одредбама (карактеристични изводи за насеље Мајур:   
 

 Закона о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020.г («Сл. 
гласник РС», бр.  88/10): Шабац је планиран као урбани центар државног значаја 
и индустријски центар средње величине са 10.000 – 20.000 запослених у 
индустрији; основни локациони модели индустрије су индустријски паркови и 
индустријске зоне- планиране више од 100ha; са постојећом слободном зоном; 
Планирана је допуна железничке мреже, у оквиру које нова пруга Београд- 
Обреновац- Шабац представља приоритет; У Шапцу је предложена једна од 
потенцијалних локација интермодалних терминала и логистичких центара, које 
треба планирати у близини слободних зона; Један комплетно изграђен и 
развијен логистички центар може да обезбеди до 500 - 1.000 радних места, а 
интермодални терминали и логистички центри представљају атрактивна 
подручја за инвестирање домасћег и страног капитала; У Шапцу је планирана 
јавна лука – од државног значаја, према преложеној концепцији развоја лука, која 
се базира на предлогу модела управљања, као и могућности подржављења лука 
од највећег значаја за Републику; Основни циљ заштите и одрживог коришћења 
културног наслеђа је да се културно наслеђе артикулише као развојни ресурс, 
заштити, уреди и користи на начин који ће допринети успостављању регионалног 
и локалног идентитета у складу са европским стандардима заштите; Река Сава 
је означена као један од међународних пловних touring туристичких праваца, на 
којој је у функцији наутичког туризма потребно изградити веће речне марине. 

 Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског 
округа ("Сл. гласник РС", 11/15): Заштита вода: Заштита квалитета вода: 
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одрживо коришћење локалних изворишта, рационално коришћење вода за 
технолошки процес из алувиона Саве, спречавање загађења, потпуна санитација 
насеља изградњом, обновом и проширењем канализационих система и 
изградњом ППОВ општег типа. Становништво: Задржавање стационарне 
популације почиваће на јачању поларизацијског утицаја градских центара. 
Мрежа насеља и центара: Према ППРС, Шабац је центар националног значаја, а 
према хијерахијској подели РПП, налази се у првој хијерархијској равни са 
Ваљевом, као регионални центри који доминирају окрузима. Просторна 
организација индустрије: Индустријска зона "Север": Велики гринфилд локалитет 
изузетне локацијске конкурентности; КО Мајур се делом територије директно 
наслања на ову радну зону. Ваздушни саобраћај: Изградња спортско - 
пољопривредног аеродрома у индустријској зони Шапца. Водна инфраструктура: 
Мачвански регионални систем за снабдевање насеља водом. Потреба 
коришћења вода за технолошке потребе из алувиона Саве. Дренажни системи 
(Средњемачвански, Доњемачвански и Церски ободни канал и мрежа малих 
водотока) се морају обновити у складу са утврђеним пројектима. Неопходна 
реконструкција савских насипа. У склопу система активне одбране од поплава 
реализоване су две ретензије у Хрватској (Лоњско и Мокро поље). 
Међународном сарадњом Србије и Хрватске дефинисаће се управљачки 
системи ових објеката. Електроенергетска мрежа: Изградња ДВ 110 кВ од 
постојеће ТС 220/110 kV "Шабац 3" до постојеће ТС 110/20 kV "Владимирци". 
Доградња ТС 110/х kV "Шабац 1", "Шабац 2" и "Шабац 5". Изградња ТС 110/х kV 
"Шабац 13". Изградња разводног гасовода Батајница - Шабац - Лозница - 
Република Српсака који ће бити паралелан са постојећим разводним гасоводом 
РГ 04-05 (у коридору постојећег гасовода). Комунална инфраструктура: 
Комунални отпад се одвози на регионалну депонију на територији града С. 
Митровица на коју се одвози отпад након третмана на трансфер станици. 

 Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
државног пута I реда бр. 21 и државног пута I реда бр. 19 ("Службени гласник 
РС", број 40/11): Планирани ДП I 21 Нови Сад-Рума-Шабац и ДП I 19 Шабац-
Лозница јесте саобраћајница националног и међународног значаја. Само 
подручје Града ће бити много боље повезано са непосредним окружењем као и 
међународним окружењем, односно, Град добија предиспозиције да оствари 
побољшање регионалне позиције у домену приступачности. Коридор планираног 
ДП I 21 Нови Сад-Рума-Шабац (измештање постојећег коридора), тангира 
подручје ПГР у северном, периферном делу КО Мајур, пресецајући КО М. 
Причиновић у правцу запад-исток, до планираног моста преко реке Саве. 
Постојећи ДП I 19 Шабац-Лозница (нови број ДП I 26) који пролази кроз јужно 
подручје града, се задржава до раскрснице на којој се повезује са ДП IIa 136 (ка 
Богатићу). Од раскрснице се дефинише нов део путног правца према Лозници. 

 Просторног плана Града Шапца (“Сл. Гласник града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева”, бр. 7/12): Истим је дефинисано да се Генерални план 
за Шабац и приградска насеља Мајур, П. Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и 
Мишар ("Сл лист општина Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 10/08), 
примењује у складу са условима дефинисаним тим планом и Законом о 
планирању и изградњи. Урбанистички планови на територији обухвата 
Генералног плана се примењују у складу са одредбама ГП. Просторним планом 
је дефинисан коридор трасе друге обилазнице око градског насеља. Део 
планиране трасе се укршта са трасама државних путева на крајњем западу 
насеља Мајур. 

 Генералног плана за Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић, 
Јавремовац, Јеленчу и Мишар ("Сл лист општина Шабац, Богатић, Владимирци 
и Коцељева", бр. 10/08): Овај план се примењује само у делу који се односи на 
део подручја ПГР Мајур заједно са преиспитаним Регулационим планом 
грађевинског подручја насеља Мајур («Сл лист општине Шабац», бр. 26/01) који 
је преиспитан у складу  са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“ бр. 47/2003 и 34/06). Овај план је, делом остао на снази, одлукама о 
преиспитивању а након усвајања Генералног плана за Шабац и приградска 
насеља Мајур, П.Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и Мишар («Сл лист општине 
Шабац», бр. 10/08). Истим је утврђено да се "регулациони план грађевинског 
подручја насеља Мајур зaдржaвa у дeлу у кojeм сe плaн примeњуje и у кoм ниje 
супрoтaн сa ГП“. 
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За потребе израде Плана генералне регулације Мајур прибављени су услови 
комуналних предузећа и других институција која се налазе у документационој основи 
плана и који су уграђени у планска решења. 
 
Табела 2. Преглед прикупљених података и услова надлежних институција  
Назив установе/предузећа Број и датум 

послатог 
захтева 

Број и датум доспелог 
одговора 

ГРАДСКА УПРАВА Одељење за 
Урбанизам 

01- 573 од 
15.07.2014.  

01- 629 од 01.08.2014. 
и  01-136 од 30.01.2015. 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, Сектор 
за материјалне ресурсе, Управа за 
инфраструктуру  

01-573 од 
15.07.2014. 

01-885 од 21.10.2014. 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА Сектор за ванр. ситуације, 
Одељење за ванредне ситуације у 
Шапцу 

01-573 од 
15.07.2014. 

01-611 од 24.07.2014. 

 ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ 
СРБИЈЕ 

01-573 од 
15.07.2014. 

01-674 од 21.08.2014. 
020-329/2 od 27.02.2018. 

РЕПУБЛИЧКИ 
ХИДРОМТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД  

01-573 од 
15.07.2014. 

01-613 од 24.07.2014. 

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ 
ЗАВОД 

01-573 од 
15.07.2014. 

01-610 од 23.07.2014. 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, 
Мачвански управни округ, Одељење 
санитарне инспекције Шабац   

01-573 од 
15.07.2014. 

01-635 од 05.08.2014. 

Предузеће за телекомуникације 
ТЕЛЕКОМ- СРБIЈА А.Д.Београд, 
Извршна јединица "Шабац" 

01-573 од 
15.07.2014. 

01-1261 од 26.12.2014. 

JKП "ТОПЛАНА ШАБАЦ", Сектор 
гасификације 

01-573 од 
15.07.2014. 

01-619 од 28.07.2014. 

JП "СРБИЈА ГАС", Нови Сад 01-573 од 
15.07.2014. 

01-1153 од 04.12.2014. 
07/07/4012 od 19.02.2018. 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Шабац  01-573 од 
15.07.2014. 

01-1217 од 18.12.2014. 

JП ЕЛЕКТРОМРЕЖА Србија , Београд  01-573 од 
15.07.2014. 

01-750 од 15.09.2014. 
130/00-UDT-003-99/2018-002 od 
28.02.2018. 

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“, Шумско 
газдинство  
„БОРАЊА“  Лозница                                  

01-573 од 
15.07.2014. 

01-601 од 22.07.2014. 

ЈКП „Водовод- Шабац“,  01-573 од 
15.07.2014. 

01-652 од 13.08.2014. 

ЈКП „Стари град“, Шабац 01-573 од 
15.07.2014. 

/ 

Завод за заштиту споменика културе 
Ваљево 

01-573 од 
15.07.2014. 

01-666 од 19.08.2014. 

ЈВП „СРИIЈАВОДЕ“, Водопривредни 
центар „Сава“ 
Нови Београд  

01-573 од 
15.07.2014. 

01-820 од 08.10.2014. 

ЈП Железнице Србије, Сектор за 
стратегију и развој, Београд 

01-959 од 
16.07.2015. 

01-1172 од 21.09.2015. 

Министар. пољопр. и зашт.  жив. 
средине 
Републ. дирекција за воде 

01-1411 од 
13.11.2015. 

01-1638 од 25.12.2015. 

ЈП «Путеви  Србије», Београд 01-959 од 
16.07.2015. 

01-1027 од 03.08.2015. 

Дирекција за путеве Града Шапца 01-959 од 
16.07.2015. 

01-985 од 23.07.2015. 

 
Осим наведених услова и сагласности, прибављени су и следећи подаци и 
документација: 

 Подаци о природним условима и карактеристикама преузети су из званичне 
документације и стручне литературе: Просторни план Града Шапца (“Сл. Гласник 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 7/12), 
Инжењерско-геолошке подлоге за просторну и планску документацију општине 
Шабац, “Омни пројект”, предузеће за пројектовање и инжењеринг, Земун и др; 
“Мачва, Шабачка Поцерина и Посавина”, Мирко и Љиљана Грчић, Београд, 2002. 

 Демографски подаци су преузети из објављених публикација Републичког завода 
за статистику; 
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 Подаци о грађевинском подручју насеља и власничком статусу земљишта 
прибављени су од РГЗ, Службе за катастар непокретности Шабац; 

 Подаци о важећој планској документацији су добијени од Градске управе, 
Одељења за урбанизам и из архиве предузећа ЈУП "План"; 

 
Oстaли пoдaци су прибављани са терена, у директном контакту са представницима 
месне заједнице Мајур или преузeти из студија и стратегија које су рађене за подручје 
града а обрадиле су га стручне службе Предузећа. 
 
Урбанистички планови и докумантација: У табели која следи се даје преглед 
постојећих урбанистичких планова (на основу обавештења Одељења за 
урбанизам градске управе бр. 037-1-165/14-11од 28.7.2014.) и њихов статус. 
 
Табела 3: Статус постојеће планске документације на територији обухвата ПГР* 
Назив плана  Реализација/Став 
Регулациони план грађевинског подручја насеља Мајур 
(«Сл лист општине Шабац», бр. 26/01) који је преиспитан у 
складу  са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“ бр. 47/2003 и 34/06). Овај план је, делом остао на 
снази, одлукама о преиспитивању а након усвајања 
Генералног плана за Шабац и приградска насеља Мајур, 
П.Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и Мишар («Сл лист 
општине Шабац», бр. 10/08). Истим је утврђено да 
«регулациони план грађевинског подручја насеља Мајур,  
зaдржaвa сe у дeлу у кojeм сe плaн примeњуje и у кoм ниje 
супрoтaн сa ГП“. 
 

При издавању локацијских дозвола важила је 
регулација из Регулационог плана 
грађевинског подручја насеља Мајур а 
правила грађења за типичне целине из 
Генералног плана за Шабац и приградска 
насеља. 
 
 
 
Ставља се ван снаге 

Регулациони план за изградњу примарних инсталација 
водовода и канализације у насељу Мајур («Сл лист 
општине Шабац», бр. 3/2000) који је преиспитан Одлуком о 
регулационим плановима инсталација водовода и 
канализације у Шапцу, који се могу примењивати до 
доношења нових урбанистичких планова («Сл лист општине 
Шабац», бр. 18/03) 

 Ставља се ван снаге 

ПДР „Воћњак“ («Сл лист општине Шабац», бр. 11/06) Ставља се ван снаге 
ИД ПДР Воћњак" («Сл лист општине Шабац», бр. 4/13) Ставља се ван снаге. 
* Извор:Град Шабац, Градска управа, Одељење за урбанизам (Обавештење бр. 037-1-165/14-11од 
28.7.2014.) 
 
Урбaнистички прojeкти кojи су били урбaнистички плaнoви у моменту израде, и 
прeиспитaни су у складу са тада важећим Законом, према одлуци о преиспитивању „могу 
се примењивати до доношења нових планова“ и важећи урбанистички пројекти који су 
наведени у допису Одељења за урбанизам градске управе Шапца се могу примењивати 
у делу у коме нису у супротности са регулацијом јавних површина у ПГР. Списак 
урбанистичких пројеката који се примењују се налази у поглављу II 1.14.6. Постојећа 
планска и урбанистичка документација која се примењује. 
 
Природни услови: Територију насеља Мајур карактерише умерено континентална 
клима. У закључку разматрања инжењерскогеолошких одлика терена може се 
констатовати да су на територији насеља Мајур издвојена два геотехничка рејона – рејон 
IV и рејон V (рејони су назначени на графичком прилогу) који се у основи разликују по 
геолошкој грађи, морфолошким, хидрогеолошким, па и сеизмичким условима. 
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. Подручје се налази под утицајем 7- 8° MCS скале. Од 
минералних сировина заступљене су резерве шљунка, песка и лесоидне глине. 
Енергетски ресурси су претежно садржани у геотермалној енергији. На територији 
насеља нема природних водотокова. Водопривредном основом РС («Сл.гласник РС», бр. 
11/02), подручје Мачве је означено као извориште висококвалитетних вода, за потребе 
водоснабдевања ширих подручја и изградњу регионалних и међурегионалних водоводних 
система. За подручје Мачве је карактеристична дефлација. Карактеристике флоре у 
Мачви дефинишу шумске биљне заједнице меких лишћара (топољаци и врбаци). 
Коровска вегетација се јавља у великом броју врста, на пољопривредним површинама, 
дуж међа и путева. Фауна подручја је богата и представљена кроз разнолик животињски 
свет, велики број птица, водоземце, гмизавце и инсекте. 
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Демографски показатељи: Приградско насеље Мајур бележи повећање броја 
становника, што је усаглашено са повећањем укупног броја становника свих приградских 
насеља Града Шапца. Од Пописа 1948.године па на даље се јасно уочава континуирано 
повећање укупног броја становника Мајура, а током последњег међупописног периода, 
број становника овог приградског насеља је повећан за 2,6%. До краја планског хоризонта, 
примењујући принцип геометријске прогресије, број становника у насељу Мајур 
износиће 7208.  

Густина насељности на простору обухваћеним урбанистичким планом за последња три 
пописа се континуирано повећавала у складу са повећањем броја становника. Стопа 
фертилитета (број живорођене деце на 1000 жена фертилног доба) је у континуираном 
паду а број умрлих у току једне године на подручју насеља Мајур показује узлазни тренд. 
Број рођених се смањивао а број умрлих растао што је резултирало стопом природног 
прираштаја чија је вредност континуирано опадала.  
 
Само 37,3% становника станује у овом насељу од рођења, док је чак 62,7% досељено. Од 
удела досељеног становништва, највећи је број досељених из других општина Републике 
Србије, а најмање из земаља света када се изузму суседи. Приметан је неуобичајено 
висок удео досељеника из бивших земаља СФРЈ, што је последица ратних дешавања у 
Босни и Херцеговини и Хрватској током деведесетих година прошлог века.  

На основу процентуалног учешћа старосних група у укупном броју, становништво овог 
насеља би могло да се сврста у зрело (стационарно или стагнантно). 

Примећује се тенденција повећања броја домаћинстава  и тенденција смањења просечне 
величине домаћинства/ст., при чему је константно веће учешће домаћинстава која не 
поседују пољопривредно домаћинство. 
 
До краја планског хоризонта, примењујући принцип геометријске прогресије број 
домаћинстава у насељу Мајур износиће 2132. Пораст броја домаћинстава има већи 
степен раста у односу на број становника, због константног смањења броја чланова 
домаћинства. 
 
Катастарска општина Мајур је површине око 2027,5 ха, предметним Планом разрађује се 
површина од око 1732,5 ха (преостали део КО Мајур у обухвату је ПГР Шабац у површини 
од око 295ха и све је у грађевинском подручју), а планирано грађевинско подручје 
предметног плана је око 980ха. Површина планираног грађевинског подручја 
представља  око 56% укупне површине у обухвату Плана. 
 
Грађевинско подручје насеља Мајур, у оквиру предметног Плана, је грађевинско 
подручје чије су границе прокњижене у катастру непокретности Шабац, дефинисано  
Одлуком о грађевинском подручју за насеље Мајур („Службени лист општине Шабац и 
др.“ Бр. 10/96), и проширено Генералним планом за Шабац и приградска насеља Мајур, 
П. Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и Мишар («Сл лист општине Шабац», бр. 10/08), у 
којем је дат графички приказ границе грађевинског подручја.  
 
Највећи део земљишта у обухвату ПГР је у приватној својини. Основна карактеристика 
овог дела јавног сектора, је већа изграђеност капацитета, односно већа концентрација 
јавних, комуналних служби и служби државне управе у  градском центру (Шабац), које 
својим радом покривају не само подручје обухвата Плана, већ и читаву територију Града.  
 
Табела 4: Попис објеката јавне намене на подручју КО Мајур 
Назив службе Број кат. парц.  и 

Површина парцеле (m2) 
Површина објекта (m2) 

Обданиште "Сунцокрети" 1414/3 
686 

282 

Основна школа "Мајур" 1589 
10342 

2067 

 (МЗ, МК, градски повереник,  
ПТТ,  апотека, свлачионице за 
 спортски клуб,  зелена пијаца)  

1631/1 
4575 

1698 
(заједно са комерцијалним 
садржајима у приземљу) 

Здравствена амбуланта,  
дечије игралиште „Центар“ 

1414/2 
3455 

363 

Дечије игралиште «Пољице» Део 365 (остало улице)  
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11311 
Дечије игралиште «Тоболац» Део 246 (остало улице) 

23662 
 

Дечије игралиште «Баште» 2658/1 
20215 

 

Пољана «Куртовача» Део1215 (остало улице) 
23157 

 

Фудбалско игралиште ОФК Мајур 1630/1 
9497 

Нема обј. 

Гробље 1 («Преко пруге»)  660 
16159 

/ 

Гробље 2 («Обилазни пут») 3338 
25420 

/ 

СП Црква “Св.апостола и 
jеванђелисте Марка” 

1631/2 
1603 

163- црква 
200- парохијски дом 

 
Од служби локалне управе и администрације, за обављање послова из недлежности 
Градске управе ван градског центра, функционише Месна канцеларија, путем које МЗ 
"Мајур" задовољава непосреднe интересe својих грађана. Посматрано на нивоу града 
Шапца и шире околине, постојећи просторни капацитети углавном задовољавају потребе 
служби, тако да се задржавају на постојећим локацијама, са или без прегруписавања у 
оквиру постојећег расположивог простора или са могућношћу повећања корисног 
простора у новоизграђеним или дограђеним објектима на припадајућим парцелама. 
 
Обданиште "Сунцокрети", је огранак Предшколске установе "Наше дете" из Шапца. 
Смештeно је у централној зони насеља, на углу Улице Светог Саве и Улице Цара 
Душана, на кат.парцели бр. 1414/3, у некадашњем објекту школе. Парцела има 
површину од готово 700 m2, и на њој се налазе два објекта: објекат обданишта, чија је 
спратност П и површина 280 m2, и помоћни објекат, спратности П и површине 35 m2. 
Целодневни боравак похађа 75 деце, средњег узраста (3-5год.). У поподневним 
часовима је организована припремна предшколска настава и њу похађа 55 деце, 
распоређених у 2 групе. Тренутно не постоје услови за боравак деце у јасленом узрасту, 
али пракса показује да није било много потребе за отварањем додатне групе овог 
узраста, јер је заинтересованост у насељу мала. Постоји реална пореба за свечаном 
салом у оквиру комплекса.  Могуће је проширење постојећег објекта у смислу додавања 
свечане сале, како би се задовољили прописани параметри и препоручује се 
обједињавање парцеле обданишта са делом парцеле насељске амбуланте која се сада 
користи као дечје игралиште. 
 
Основна школа Мајур је матична школа смештена у приградском насељу Мајур, док 
има једно издвојено (подручно) одељење у Штитару. Школски комплекс се налази у 
централној зони насеља, приступа му се из Улице Светог Саве, а смештен је на 
кат.парцели бр.1589. Парцела има укупну површину око 10300m2. Укупна изграђена 
површина објеката у функцији наставе у основној школи, износи 2066m2, што је просечно 
изграђеног простора 3,1 m2/ученику, а површина комплекса је укупно 10342m2, односно 
око 30,4m2/ученику. Ако се подаци о величини постојећег простора у школи и школском 
комплексу, упореде са уобичајно коришћеним параметрима за димензионисање (8-
10m2/уч. изграђеног простора и 25-30 m2/уч. слободних површина (за рад у две смене 
параметри се удвостручују), може се закључити да постојећи капацитети објекта не 
задовољавају наведене параметре, док слободне површине, односно капацитет 
школског комплекса/ученику, у потпуности задовољава параметре. Неопходно је у што 
краћем року обезбедити адекватну фискултурну салу за прописане спортске активности 
у затвореном простору. Насеље Мајур је заједно са осталим приградским насељима 
града Шапца, део гравитирајућег подручја за објекте средњег и вишег образовања, па 
обзиром на близину већег урбаног центра, сматра се да је овакав вид образовања лако 
доступан становништву насеља. Нема планова за изградњу објеката намењених 
средњем или високом образовању на подручју Мајура. 
 
Примарну здравствену заштиту обавља Дом здравља Шабац са својим пунктовима, 
који су размештени у скоро свим насељима на територији Града, а специјализована 
здравствена заштита је на нивоу Опште болнице и њених специјалистичких служби, 
која покрива и сва приградска насеља. На подручју катастарске општине Мајур услуге 
примарне здравствене заштите обавља Здравствена станица "Мајур". Амбуланта се 
налази у централној зони насеља и смештена је на кат.парцели бр. 1414/2, чија је 
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површина 3455 m2. Корисна површина здравствене јединице износи 363 m2 а рад се 
одвија у две смене, изузев зубне амбуланте која функционише у једној смени. Тренутни 
број запослених у овој здравственој јединици задовољава потребе становништва, без 
обзира на велики број пацијената и велико подручје које опслужује. Ипак, неопходно је 
повећање просторних капацитета, ако се унапреди рад специјалистичких служби, како би 
се квалитет услуге корисницима амбуланте подигао на виши ниво. 
 
Две постојеће апотеке за сада задовољавају потребе становништва овог насеља. 
Опште гледано на нивоу града Шапца и његових приградских насеља, приватизација 
овог сегмента јавних служби је у великој мери обављена, тако да апотеке у приватном 
сектору задовољавају све већи део потреба становништва. 
 
На подручју катастарске општине Мајур не постоји ветеринарска станица из 
државног/јавног сектора. Ветеринарска станица Шабац, односно амбуланта у Шапцу 
која се налази у близини градског хиподрома, покрива и насеље Мајур. Имајући у виду 
близину и доступност мреже ветеринарских објеката у граду Шапцу, постојећи 
капацитети задовољавају потребе. 
 
Подручје обухваћено Планом налази се у надлежности Центра за социјални рад 
"Шабац". Ова установа врши социјалну заштиту и обезбеђује социјалну сигурност 
грађана, те грађани сва своја права могу остварити путем њихових служби. Oбjeкти и 
пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa oбeзбeђeњa сoциjaлних пoтрeбa мoгу сe фoрмирaти и у 
свим стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe. 
 
Иако се Дом културе веће деценијама користи за друге садржаје и ниједан део овог 
објекта није тренутно намењен за културу, препорука је да се одређени део овог објекта 
определи за културне садржаје. Насеље Мајур је значај део мреже приградских насеља 
града Шапца и неопходно је у централну зону насеља интегрисати и просторе који су 
намењени култури. Како је насеље у непосредној близини града Шапца, а саобраћајно 
веома добро повезано са градом, претпоставка насељске управе је да становништво 
Мајура своје потребе за културним садржајима може испунити путем културних 
институција и организација у Шапцу. Ипак, близина градског и окружног центра не може 
бити оправдање за изостанак простора намењених културним садржајима у развијеном 
насељу, какво је Мајур. Стога се препоручује опредељење неких постојећих просторних 
капацитета, који су под управом Месне заједнице или Града, или изградња нових за 
потребе културе. 
 
Постојећи објекти намењени спортским активностима у Мајуру су: спортски терен 
(фудбалско игралиште) у центру насеља, двориште основне школе са неколико терена и 
дечје игралиште у дворишту насељске амбуланте (коју користи обданиште). Осим 
наведених терена, у насељу постоји и неколико дечјих игралишта које су у локалној 
употреби, али нису адекватно опремљени опремом за игру.  
 
Подручје КО Мајур припада службама информисања града Шапца, и планирано је да 
на тај начин функционише и у будућности. 
 
На подручју КО Мајур постоји једна православна црква - Црква Св. апостола и 
јеванђелисте Марка, са припадајућим комплексом и парохијским домом. 
 
Комунални објекти и комплекси: У обухвату плана постоји једна зелена пијаца, која 
се налази у централној зони насеља, захвата површину од око 180 m2 и ради само у току 
преподнева. Осим поменуте, није уочена потреба за планирањем других типова пијаца, 
обзиром на близину ових објеката у Шапцу. Уколико се укаже потреба за изградњом 
пијаце као објекта јавне намене, изградња је могућа у зонама становања, уз претходну 
израду плана детаљне регулације. Постоји само једна сточна пијаца у самом Шапцу 
(“Бандера“) и планирано је њено измештање. На подручју катастарске општине Мајур 
постоје два гробља. Оба гробља се налазе под ингеренцијом Месне заједнице Мајур, 
иако је власништво над земљиштем у случају једног гробља Град Шабац. Гробље 1 
(''гробље преко пруге'') се налази на свега 500m северно од центра насеља. Површина 
опредељена за сахрањивање захвата кат.парцелу бр. 660, са површином од око 1,6hа 
(15640 m2). Укупна површина планираног проширења износи 3,4hа (34242m2). Гробље 2 
(''гробље код обилазног пута'') се налази у близини Обилазног пута, јужно од центра 
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насеља Мајур. Гробље је смештено на кат.парцели бр.3338, са укупном површином од 
око 2,5hа (25420 m2). Укупна површина планираног проширења износи 4,6ha. У обухвату 
Плана, као и у осталим приградским насељима, сакупљање и одвожење комуналног 
отпада врши ЈКП "Стари град" Шабац. Сав комунални отпад који се прикупља са 
подручја града Шапца, се одвози на Регионалну депонију "Срем- Мачва" у Сремској 
Митровици. Насеље нема сточно гробље.  
 
Привредне потенцијале овог подручја чине: 

 Радна зона на излазном правцу - Радна зона дуж ДП Iб 26 (уз обилазни пут. 
Зона се развијала у складу са урбанистичким плановима (и урбанистичким 
пројектима) који су донети за то подручје. Највећи проблем у функционисању 
зоне су нереализоване секундарне саобраћајнице уз обилазни пут и самим тим, 
непрописно постављање улаза и излаза на државни пут. У зони су смешени 
претежно објекти сервиса, услужног занатства, бензинске пумпе, мањи 
производни погони и други комерцијални садржаји. 

 Радне зоне терцијалних делатности - Радна зона дуж ДП IIб 322 (улица 
Табановачки пут) са готово истом проблематиком и садржајима, мање је јасно 
диференцирана и прилично оптерећена околним становањем. 

 
Осим поменутих локација које се јасно издвајају у зоне, у оквиру обухвата плана постоје 
изграђени производни и комерцијални садржаји у стамбеним зонама или непосредно уз 
њих, на појединачним или групи парцела парцела, значајнија је уз стари пут за Лозницу 
(улица Војводе Путника, и у зачетку један потес уз улицу Карађорђева (до Западне 
радне зоне Града). Зоне комерцијалних и услужних објеката и комплекса представљају 
појединачне локације у насељском ткиву, дисперзно расутих објеката и  комплекса, у 
оквиру којих се обављају услужне делатности: трговина и многе друге делатности.  
 
Саобраћајна инфраструктура: У друмском саобраћају, окосницу уличне мреже 
насеља Мајур  чине градске саобраћајнице, улица Светог Саве и Војводе Путника, Цара 
Лазара и Цара Душана, улица Табановачка (поклапа се са деоницом државног пута IIБ 
реда број 322 (Р-208), Глушци-Шабац). Дeлoвe примaрнe уличнe мрeжe чинe категорије 
сaбирних и приступних улица  и тo: Немањина, Краља Милутина, Карађорђева, Царице 
Милице, Андрије Марића, Српских витезова, Дринске дивизије, Видовданска и Браће 
Југовић. Обилазни пут око Шапца је део деонице број  0167 Шабац 5- Мајур,  државног 
пут IБ реда број 26 ( М-19) према Уредби о категоризацији државних путева ( „Сл.гласник 
РС“, број 105/2013 и 119/2013) и Референтном систему ЈП „Путеви Србије) делом 
пролази кроз подручје обухваћено предметним планом. Oстaлe улицe у прoстoрнoм 
oбухвaту плaнa, прeдстaвљajу сeкундaрну уличну мрeжу. Затeчeна изграђeна улична 
структура каo и нeмoгућнoст грађeвинских интeрвeнциjа и интeнзиван раст 
индивидуалнe мoтoризациje учинили су да је насеље са присутним прoблeмима 
oдвиjања саoбраћаjа каo пoслeдицe прoблeма нерегулисане градње. У пoстojeћeм 
стању, такoрeћи, нe пoстojи бициклистичка инфраструктура. Постоји јавни превоз 
путника који није на задовољавајућем нивоу. Линије  приградског превоза кроз насеље 
Мајур пролазе улицама Светог Саве и Војводе Путника, са четири  аутобуска стајалишта 
у истим. Са становишта потреба корисника и очекиваног повећања степена 
моторизације може се оценити да је капацитет постојећих станица за погонско гориво 
(три укупно) на територији Плана задовољавајући. Железничку инфраструктуру чине: 
једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга Рума – Шабац - Распутница Доња 
Борина – Државна граница, са једним необезбеђеним прелазом у нивоу (укрштање са 
Улицом цара Душана). 
 
Водоводни систем: Снабдевање санитарном и противпожарном водом  у обухвату ПГР 
Maјур, обавља се са насељске водоводне мреже, која представља део водоводне мреже 
Града Шапца. Примарни водови  изведени су дуж улица: Табановачки пут, Нова 9 - пут 
за млекару и обилазни пут (PEø225mm), као и Цара Лазара и Војовде Путника 
(PEø160mm). У задњој деценији интензивиран је рад на проширењу дистирбутивне 
водоводне мреже, тако да је  покривеност постојећих улица   водоводном мрежом је око  
90 % , а  степен прикључења на водоводну  мрежу  креће се око  85%. 
 
Канализациони систем: Сакупљање и евакуација санитарно - фекалних и 
атмосферских  отпадних вода у  насељу Мајур  обавља се  сепаратним системом тако 
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да се посебном фекалном канализационом мрежом евакуишу санитарно-фекалне 
отпадне воде а атмосферске воде се евкуишу атмосферском канализационом мрежом 
и мрежом отворених природних и вештачких канала до крајњег реципијента, реке Саве. 
Санитарно-фекалне воде се одводе кроз два слива, један фекалне канализације и други 
опште канализације, до локације ЦППОВ  Града Шапца а затим се испуштају у реку 
Саву. У задњој деценији интензивиран је рад на проширењу дистирбутивне 
канализационе мреже, па  тако да је  покривеност постојећих улица  канализационом 
мрежом је око 50 % а степен прикључења на канализациону  мрежу  креће се око  85%. 
 
Водопривредна инфраструктура: Водопривредну структуру насеља Мајур чини 
каналска мрежа. 
 
Електроенергетика: Надлежно електродистрибутивно предузеће, Електродистрибуција 
Шабац, у складу са својим плановима развоја врши пренос ел.енергије од 
електроенергетског постројења  220/110кV "Шабац 3" крајњих потрошача реализује се 
путем: далековода (надземни) и подземних електроенергетских кабловских водова: 
110,35,20,10kV и 0,4kV (ниско-напонска мрежа), као и трафо-станица 110/35kV, 110/20kV, 
35/10kV, 20/0,4kV и 10/0,4kV. 
 
Топлификација: Не постоји насељски систем топлификације. 
 
Гасификација: На подручју ПГР, на правцу исток-запад уз јужну границу насеља,  
изгрaђeн je и у eксплoaтaциjи магистрални рaзвoдни гaсoвoд, РГ 05-04, дeoницa 
Бaтajницa-Звoрник, oд чeличних цeви, прeчникa  406,4 mm (16"), зa рaдни притисaк дo 
50 bar, АNSI 300. Ван обухвата, у непосредној близини изграђена је главна мерно-
регулациона станица "Шабац2" капацитета 30.000 m3/h, са које се природним гасом 
снабдевају потрошачи у северозападној радној зони. ГМРС  је изграђена са капацитетом 
за  прикључак и гасификацију насеља Мајур, али у том смислу не постоји адекватна 
резерва у магистралном гасоводу. У обухвату плана нема објеката за експлоатацију 
природног гаса. Дистрибутивна гасоводна мрежа (до 4bar) није изграђена. Челична 
разводна мрежа 12  (до 16)bar (средњег притиска) јесте изграђена и то у обухвату ПДР 
"Воћњак" (и даље Запданом трансверзалом). Челичним гасоводима 12bar је опредељен 
заштитни појас ширине 4.0m  обострано (4.0m + 4.0m) у коме није дозвољена изградња 
објеката у којима живе, раде и бораве људи. 
 
Електронске комуникације: Приградско насеље Мајур је на реону Извршне јединице 
"Шабац", Предузећа за телекомуникације ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА А.Д. Београд, на мрежном 
подручју 015. Телефонска централа  је у улици Светог Саве бр.1. Истурени степен је у 
наменској просторији и чине га следећи приступни уређаји: дигитална аутоматска 
телефонска централа "КН Мајур" EWSD/RDLU и ИПАН уређај Huawei МА5603 "Мајур".  
Веза са главном централом "Шабац" је засебним оптичким каблом од 18 влакaна,  
дужине око 4.0km. Осим поменутог спојног кабла, преко насеља су изграђене деонице 
магистралних оптичких телекомуникационих каблова: Шабац-Лозница, 36 влакана (у 
улицама Светог Саве и Војводе Путника); Шабац-Бадовинци-Република Српска, 18 
влакана (у улицама Светог Саве и Војводе Путника); Шабац-Сремска Митровица, 24 
влакна (у улици. Табановачкој). Реон КН "Мајур" је насеље Мајур и поклапа се са 
обухватом плана. Укупно је 2364 прикључака фиксне телефоније. Нема двојничких 
прикључака, нити преко уређаја за вишеструко коришћење парица. Инсталирано је 724 
ДСЛ прикључака од чега је 64 преко ISDN линија. Приступна мрежа је изграђена 
1996.године. Чине је три кабловска подручја. Нема изграђене кабловске канализације, 
осим окна у ул. Светог Саве. ТК мрежа је изведена подземним телекомуникационим 
кабловима. Индивидуални прикључци су ваздушни, са извода који су на бетонским и 
дрвеним ТТ стубовима, а мањи број прикључака у ул. Светог Саве је подземним Тк 
кабловима. Не постоји ГПС антена, нити је присутна бежична приступна мрежа. Обухват 
плана генералне регулације покривен је сигналом сва три оператера мобилне 
телефоније (МТС, ТЕЛЕНОР и "ВИП мобиле"). Кабловски дистрибутивни систем (КДС) 
није изграђен.  
 
Зелене површине јавне намене: У насељу нема уређених јавних површина, тргова, 
паркова и сл. Постоји зеленило у оквиру привредних комплекса, према приступним 
саобраћајницама и предбаштама објеката становања. На теренима који су неповољни 
за изградњу и пољопривредну производњу због плављења, задржале су се мале 
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површине приватних шума, различитог квалитета. Шуме у јавној својини не постоје у 
обухвату плана, има у фрагментима приватних шума, које немају економски, а ни 
естетски значај за становнике насеља. 
 
Градитељско наслеђе: Према евиденцији надлежног Завода за заштиту споменика 
културе "Ваљево", на територији плана не постоје евидентирана непокретна културна 
добра нити вредни објекти градитељског наслеђа, постоји: 5 археолошких локалитета. 
Списак се налази у документацији плана. Осим поменутих објеката на територији града 
постоје и спомен обележја која чине културно и историјско наслеђе града. 
 
Природна добра: У обухвату Плана нема подручја у поступку заштите, евидентираних 
природних добара и утврђених еколошки значајних подручја еколошке мреже. Предеони 
елементи унутар културног предела (појасеви зеленила, групе стабала, појединачна 
стабла, међе, живице и слично) у границама Плана, могу имати улогу еколошких 
коридора еколошке мреже. 
 
Животна средина: Планом се неће вршити значајна промена намене површина већ 
само усаглашавање техничких и урбанистичких параметара, тако да обрађивач плана 
неће излазити из оквира стратешки дефинисаних утицаја на животну средину, утврђених 
Генералним планом. Зaштитa живoтнe срeдинe пoдрaзумeвa пoштoвaњe свих oпштих 
мeрa зaштитe живoтнe срeдинe и прирoдe кao и свих тeхничкo-тeхнoлoшких мeрa и 
прoписa утврђeних пoзитивнoм зaкoнскoм рeгулaтивoм и услoвимa нaдлeжних oргaнa. У 
тoм смислу су зa изрaду плaнa, у дeлу зaштитe живoтнe срeдинe, кoришћeни услoви и 
дoкумeнти кojи у тoм кoнтeксту имajу нajвeћи знaчaj нa oгрaничaвaje aктивнoсти у oквиру 
пoсмaтрaнoг. У тoм кoнтeксту мeрe зaштитe живoтнe срeдинe су усмeрeнe нa зaштиту 
oснoвних чинилaцa живoтнe срeдинe (вoдe, вaздухa и зeмљиштa), штo je у фaзи изрaдe 
Извeштaja стрaтeшкe прoцeнe за Генерални план, утицaлo нa oпрeдeљeњe зa избoр 
рeлeвaнтних пoкaзaтeљa (индикaтoрa). 
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Дугорочна концепција организације и уређења простора у обухвату ПГР, заснована је на: 
стратешким опредељењима и смерницама планова ширег подручја, примарно 
Просторног плана града Шапца, Стратегији одрживог развоја града Шапца 2010- 2020, 
као и потреби интегрисања различитих функција регионалног и локалног / насељског 
значаја и њиховог оптималног функционисања у простору.  
 
Генерални план Шапца који је плански основ за израду планова генералне регулације, 
кoнципирaо је своје генералне циљеве тaкo дa створи плански основ да град са својим 
приградским насељима, oствaри свojу улoгу у сoпствeнoм и ширeм oкружeњу тaкo штo 
ћe сe рaзиjaти у срeдњeeврoпски грaд oптимaлнe вeличинe, кojи ћe искoристити свe 
прeднoсти свoгa пoлoжaja, рaзвиjaти трaдициoнaлнe врeднoсти и при тoмe пoштoвaти 
сaврeмeнe принципe рaзвoja. 
 
Општи циљеви: стварање услова за сврсисходно коришћење подручја насеља на 
основама одрживог развоја уз свођење могућих сукоба у простору на најмању могућу 
меру; заштита и унапређење стања животне средине; смањење просторних ограничења 
за развој насеља и спречавање нелегалне градње; развој и надоградња система 
инфраструктуре и јавних служби; унапређење квалитета живљења и задовољавање 
потреба становника и посетилаца подручја подизањем нивоа опремљености; стварање 
веће привлачности простора и насеља како за живот, тако и за подстицај привредног 
развоја, покретање општег економског развоја стварањем јасних и економски повољних 
услова за привређивање и стварање добити; побољшање социјалног и демографског 
развоја; унапређење елемената урбане структуре уз поштовање традиционалних 
образаца грађења датог подручја; надгледање развоја. 
 
Циљеви друштвеног развоја насеља могу се дефинисати као општи циљеви становника 
насеља који произлазе из потреба задовољења одређених потреба ка окружењу и који 
се базирају на тенденцијама досадашњег развоја природних и створених услова, а могу 
да се сведу на следеће: развој малих и средњих предузећа уз коридоре државних 
путева; интезивирање одређених грана пољопривредне производње (повртарство, 
воћарство, органска производња и сл.); стварање солидне сировинске основе из 
окружења за развој прерађивачких капацитета; пораст продуктивности рада; пораст 
животног стандарда; унапређење и заштита животне средине. 
 
Неопходно је успоставити јасан саобраћајни систем насеља без грубог урушавања 
аутохтоне матрице насеља која је настала претежно стихијски. Примарни саобраћајни 
систем којег чине мрежа државних путева и сабирних саобраћајница, заједно са мрежом 
планираних државних праваца треба да се ускладе са саобраћајном матрицом градског 
насеља и обезбеде несметан проток роба и добара према пограничном подручју. 
 
Да би се стандард становника приградског и периурбаног насеља изједначио са 
стандардом становника градског подручја, неопходно је примењивати исту методологију 
и примарно, максимално могуће подићи степен инфраструктурне опремљености а 
касније припремити територију за предстојеће раздобље дигитализације и нових 
комуникационих технологија. 
 
Услужне делатности својим развојем и унапређењем утицаће на пораст животног 
стандарда становништва. Увођењем површина јавне намене које до сада нису постојале 
у насељску матрицу (скверова, паркова и сл), унапредиће се социјални живот и 
комуникативност становника насеља. 
 
На основу прибављених података, анализе и оцене постојећег стања, као и процене 
развојних могућности дефинисани су: намена простора, грађевинско подручје и 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
 

II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
 

II.1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
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грађевинско земљиште јавних намена на ком постоје или се планира изградња објеката 
од општег интереса, као и правила уређења и грађења насељских зона.  
 
 
 
 
 
 
 
Граница обухвата ПГР Мајура полази од тромеђе катастарских општина: КО Шабац, КО 
Табановић и КО Мајур, и прати спољну границу катастарских парцела бр. 3894, 3868, 
3899, 2750/2, 3898, 2767, 3897, 2768, 3911, 2779, 3910, 2791/1, 3909, 2790/4, 2790/3, 
2790/2, 2790/5, 2790/1, пресеца кат. парц. бр. 3905 до тромеђе кат.парц.бр.3905, 2789/1 и 
3907, ломи се ка југоистоку и прати спољну границу кат.парц.бр.3907, 2787/1, 2787/23, 
2787/8, 2787/24, 2787/2, 2787/3, 2787/4, 2787/13, 2787/6, 2786/4, 2786/1, 2786/5, 2786/7, 
2786/2, 2786/13, 2786/6, 2786/3 до тромеђе кат.парц.бр.2786/3, 3903/1 и 2645/1, пресеца 
кат.парц.бр.2645/1 до тромеђе кат.парц.бр.2645/1, 573/1 и 649/3, даље иде спољном 
границом кат.парц.бр.649/3, 574, 575, 576, 588, 608, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 
617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625/2, 626, 627/1, 627/2, 629, 630, 2650, 1891/7, 
1895, 1896, 2644, 1897, 1911, 1920, 1919, 1918, 1917, 1916, 1921, 1926, 1927, 1928, 
1985/2, 2652, 3337/137 ка истоку дужином од 248м, ломи се ка југу и сече 
кат.парц.бр.3337/137, све до кат.парц.бр.3337/134, ломи се ка западу и иде спољном 
границом кат. парц. бр. 3337/134, 3337/143, 3337/27, 3337/94, 3337/81, 3337/93, 3337/60, 
3337/82, 3337/26, 3337/98, 3337/53, 3337/116, 3337/88, 3337/87, 3337/86 дужином од 49м, 
у том правцу ка западу пресеца кат.парц.бр.3337/28 све до кат.парц.бр.2656/1, наставља 
спољном границом кат.парц.бр.2656/1, 3337/7, 3337/20, 3337/123, 3337/124, 3337/20, 
3337/3, 3963, 3337/131, 3337/177, 3337/130 до тромеђе кат.парц.бр.3337/130, 3337/177 и 
3337/142, даље сече кат.парц.бр. 3337/142 и 3337/118 до тромеђе кат.парц.бр.3337/129, 
3337/118 и 3337/176, наставља даље спољном границом кат.парц.бр.3337/129, 3337/176, 
3963, 3346/22, 3346/1,  3964, 3879, 3866, 3865, 4018, 2642/1, 2641, 2643, 4001, 3889, 
4008, 3711, 3710, 3709, 3708, 3707, 3887, 4007, 3696, 4002, 3688, 3687, 3686, 3685, 3684, 
3682, 3681, 3680, 3679, 3678, 3677, 3676, 3885, 4000, 3673, 3671, 3670, 3997, 3645, 3644, 
3643, 3642, 3641, 3640, 3639, 3638, 3637, 3636, 3635, 3634, 3991, 3633, 3632, 3631, 3630, 
3629, 3990, 3623, 3622, 3621, 3620, 3619, 3618, 3617, 3615, 3989, 3613, 3614, 3611, 3612, 
874, 3943, 3873, 3178, 3175, 3941, 3948, 2651/1, 1057/1, 1051/3, 1040, 1038, 1036, 1034/1, 
1034/2, 1033, 3940, 3161, 3891, 3938, 3024/2, 3023, 3022, 3924, 3007, 3006, 3005, 3923, 
2997, 2996, 2995, 2994, 2993, 2992, 2991, 2990, 2989, 3922, 2988, 3921, 2973, 2972, 2971, 
2970, 3920, 2954, 2955, 2956, 2959, 2958, 3919, 2894, 3918, 2893, 2892, 2891, 2890, 2889, 
2888, 2887, 2886, 2885, 2884, 2883, 2882, 2881, 2880, 2879, 3917, 38, 40, 41/2, 2645/1, 
3916, 2839, 2838, 3914, 3913, 3912, 3896, 2682, 2681, 2680, 2679, 2678, 2677, 2676, 2660, 
2661, 2662, 2664, 2666, 2683, 2684/1, 3869, 3893, 2691, 2692, 2693, 2698, 2703, 2704, 
2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2714, 3868, 2716, 2717, 3894, све до почетне тачке 
(тромеђе катастарских општина: КО Шабац, КО Табановић и КО Мајур). 
 
Постојеће грађевинско подручје за насеље Мајур према Генералном плану за Шабац и 
приградска насеља Мајур, Поцерски Причиновић, Јевремовац, Јеленчу и Мишар ("Сл 
лист општина Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 10/08)  обухвата површину 
око 980 ha. Дефинисано је границом грађевинског подручја која је уцртана у катастарске 
подлоге, према Одлуци из „Сл. гласника општине Шабац“ бр. 10/96, а проширења су 
дата кроз, по претходним законима израђен Регулациони план грађевинског подручја 
насеља Мајур («Сл лист општине Шабац», бр. 26/01) који је преиспитан у складу  са 
одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 47/2003 и 34/06), и 
Генерални план за Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић, Јавремовац, 
Јеленчу и Мишар ("Сл лист општина Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 
10/08). Приликом анализе кретања броја становника, анализом података са терена, 
прегледом стања стамбеног фонда утврђено је да није посебно потребно значајно 
проширивати грађевинско подручје.  
 
Постојећа граница грађевинског подручја насеља је делимично коригована овим планом 
у складу са затеченим стањем изграђености на терену.Минимална проширења дају се 
ради могуће легализације (озакоњења) већ изграђених објеката ван грађевинског 
подручја, или усмереног дефинисања интересантних садржаја за насеље. 

II 1.2.1. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 
 

II 1.2. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ, НАМЕНА ПОВРШИНА, ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ И БИЛАНСИ ПОВРШИНА 

 

Број 12        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 13



Страна 14        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Број 12
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Граница грађевинског подручја која је дефинисана ПГР полази од тромеђе 
катастарских парцела бр.2791/1, 3910 и 3900, и прати спољну границу катастарских 
парцела бр. 2791/1, 3909, 2790/4, 2790/3, 2790/2, 2790/5, 2790/1, пресеца кат. парц. 
бр.3905 до тромеђе кат. парц. бр.3905, 2789/1 и 3907, ломи се ка југоистоку и прати 
спољну границу кат.парц.бр.3907, 2787/1, 2787/23, 2787/8, 2787/24, 2787/2, 2787/3, 
2787/4, 2787/13, 2787/6, 2786/4, 2786/1, 2786/5, 2786/7, 2786/2, 2786/13, 2786/6, 2786/3 до 
тромеђе кат.парц.бр.2786/3, 3903/1 и 2645/1, пресеца кат.парц.бр.2645/1 до тромеђе кат. 
парц. бр.2645/1, 573/1 и 649/3, даље иде спољном границом кат. парц. бр.649/3, 574, 
575, 576, 588, 608, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 
624, 625/2, 626, 627/1, 627/2, 629, 630, 2650, 1891/7, 1895, 1896, 2644, 1897, 1911, 1920, 
1919, 1918, 1917, 1916, 1921, 1926, 1927, 1928, 1985/2, 2652, 3337/137 ка истоку дужином 
од 248м, ломи се ка југу и сече кат. парц. бр. 3337/137 све до кат.парц.бр. 3337/134, ломи 
се ка западу и иде спољном границом кат.парц.бр. 3337/134, 3337/143, 3337/27, 3337/94, 
3337/81, 3337/93, 3337/60, 3337/82, 3337/26, 3337/98, 3337/53, 3337/116, 3337/88, 
3337/87, 3337/86 дужином од 49м, у том правцу ка западу пресеца кат.парц.бр.3337/28 
све до кат.парц.бр.2656/1, наставља спољном границом кат. парц. бр. 2656/1, 3337/7, 
3337/20, 3337/123, 3337/124, 3337/20, 3337/3, 3963, 3337/131, 3337/177, 3337/130 до 
тромеђе кат. парц. бр. 3337/130, 3337/177 и 3337/142, даље сече кат. парц. бр. 3337/142 
и 3337/118 – до тромеђе кат. парц. бр.3337/129, 3337/118 и 3337/176, наставља даље 
спољном границом кат. парц. бр. 3337/129, 3337/176, 3963, 3346/22, 3346/1, 3346/13, 
3347/1, 3347/2, 3348, 3349, 3350, 3351 до тромеђе кат. парц. бр. 3351, 3964 и 3353, даље 
сече кат. парц. бр. 3353, 3965, 3382 и 3379, све до тромеђе кат. парц. бр. 3379, 3378 и 
3376/2, даље иде спољном границом кат. парц. бр. 3376/2 до тромеђе 
кат.парц.бр.3376/2, 3378 и 3376/1, даље сече кат. парц. бр. 3376/1, 3376/5, 3376/4, 
3375/1, 3878, 3371 и 3968 све до тромеђе кат. парц. бр. 3968, 2468 и 2476, даље прати 
спољну границу кат. парц. бр. 2476, 2481, 2482, 2484, 2485, 2486/2, 2486/1, 2486/3, 
2658/2 до тромеђе кат. парц. бр. 2658/2, 3969 и 3879, даље сече кат.парц.бр.3879 до 
тромеђе кат.парц.бр.3879, 3972 и 3885, наставља спољном границом кат.парц.бр.3972 
дужином од 51м, пресеца кат.парц.бр.3972 све до тромеђе кат. парц. бр.3972, 3767 и 
4011, даље прати спољну границу кат.парц.бр.4011, пресеца кат.парц.бр.3974 до 
кат.парц.бр.3654, ломи се ка северу и прати спољну границу кат. парц. бр.3974, 2530/2, 
2522 до тромеђе кат.парц.бр.2522, 3994 и 2530/1, сече кат. парц. бр.3994 до тромеђе 
кат.парц.бр.3994, 3647/2 и 3992, даље прати спољну границу кат.парц.бр.3647/2 
дужином од 377м, ломи се ка југу и пресеца кат.парц.бр.3992- до тромеђе кат. парц. бр. 
3992, 3995 и 3660, даље прати спољну границу кат.парц.бр.3660, 3883, 3996, 3661, 3996, 
3880 дужином од 363м, ломи се ка истоку и сече кат. парц. бр. 3880 до тромеђе кат. 
парц. бр. 3880, 3660 и 3992, даље прати спољну границу кат. парц. бр. 3660 – дужином 
од  787м, ломи се ка северу и сече кат.парц.бр. 3660 до тромеђе кат. парц. бр. 3660, 
3647/4 и 3647/6, даље прати спољну границу кат.парц.бр.3647/6, 3647/2  до њене крајње 
преломне тачке на северу, од ње сече кат.парц.бр.3993 и 3873 до тромеђе 
кат.парц.бр.3975, 1249 и 1248, ломи се ка северозападу и прати спољну границу кат. 
парц. бр. 1248, 1247/1, 1246, 3984, 3604, 3603, 3602, 3601, 3600, 3599, 3598, 3597, 3596, 
3595, 3594, 3593, 3592, 3591, 3985, 1215, 1213, 1214, 3946, 3942, 3169, 3170, 3171, 3172, 
3173, 3176, 3177, 3178, 3175, 3941, 3948, 2651/1, 1057/1, 1051/3, 1040, 1038, 1036, 
1034/1, 1034/2, 1033, 3940, 3161, 3891, 3938, 3024/2 до тромеђе кат. парц. бр. 3024/2, 
3023 и КО Штитар, од те тачке креће се ка истоку и сече кат.парц.бр.3024/2, 3024/1, 
3025, 3026, 3963, 3142, 3141, 3140, 3139, 3137 и 3935 све до тромеђе кат. парц. бр. 3935, 
3133 и 3134, даље прати спољну границу кат.парц.бр.3133, 3132, 3131, 3934, 3933, 3928, 
261, 252/1, 252/7, 252/2, 252/3, 252/10, 252/4, 252/13, 252/11, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 
244/1, 243/2, 242/1, 242/2, 241, 240, 238, 236/4, 235, 234, 233, 229, 228, 202 дужином од 
191м, ломи се ка северу и сече кат. парц. бр. 3926 до тромеђе кат. парц. бр. 3926, 2960 и 
2961, даље прати спољну границу кат.парц.бр.2960 ка североистоку, пресеца кат. парц. 
бр. 3925 до кат.парц.бр.2859, ломи се ка југоистоку и прати спољну границу кат. парц. 
бр. 3925 до тромеђе кат.парц.бр.2859, 3925 и 2857, даље прати спољну границу кат. 
парц. бр. 2857, 2855/2 до тромеђе кат.парц.бр.2858, 2855/2 и 3924, пресеца 
кат.парц.бр.3924 до тромеђе кат.парц.бр.3924, 2860 и 3918, даље прати спољну границу 
кат.парц.бр.2865, 58, 57/2, 57/1, 56, 52, 53/2, 53/1, 50, 49, 48, 47, 46, 43, 42/3, 42/2, 41/1, 
40, 39, 38, 2645/1, 1, 11, 10/2, 10/5, 14/2, 10/3, 10/8, 10/9, 19, 20, 21, 60, 61, 65, 67, 71, 72, 
74, 75/1, 75/2, 76/3, 76/4, 76/1, 2855/1, 103- до тромеђе кат.парц.бр.103, 101/2 и 3916, 
пресеца кат.парц.бр.3916 до тромеђе кат.парц.бр.3916, 2819 и 2824, даље иде спољном 
границом кат.парц.бр.2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2826, 2825, 2827, 2828, 2829, 2830, 
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2831, 2832/3, 2832/2, 2832/1, 2833, 2834, 2835 – до тромеђе кат.парц.бр.3914, 2835 и 
3912, сече кат.парц.бр. 3912 до тромеђе кат. парц. бр.3912, 2807 и 3909, даље прати 
спољну границу кат.парц.бр.3909,  2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801, 2793, 2792, 
2791/2, 2791/1 све до почетне тачке (тромеђе катастарских парцела бр.2791/1, 3910 и 
3900). 
 
Издвојено грађевинско подручје I: Граница грађевинског подручја полази од тромеђе 
катастарских парцела број 2726, 3868 и 3869, даље прати спољну границу 
кат.парц.бр.2726, 2725, 3899, 2750/2, 3898, 2766, пресеца кат.парц.бр.3897- до 
кат.парц.бр.2768, ломи се ка северозападу и прати спољну границу кат.парц.бр.3897, 
пресеца кат.парц.бр.3896, и наставља спољном границом кат.парц.бр.3895, 2726, све до 
почетне тачке (тромеђе катастарских парцела број 2726, 3868 и 3869). 
 
Издвојено грађевинско подручје II: Граница грађевинског подручја полази од тромеђе 
катастарских парцела број 3861, 3864 и 3866, даље прати спољну границу 
кат.парц.бр.3864, 3865, 4018, 2642/1, 2641, 2643, 2547, 2552/2, 2552/5, 2551/4, 2552/4, 
2552/1, 2553, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2565, 2566, 2568, 
2571, 2572, 2575, 2577, 2579, 2580, 2581/3, 2581/1, 2582, 2584/1, 2584/2, 2588, 2591, 
2590/1, 2590/2, 2596, 2598, 2601, 2603, 2604, 2607, 2608, 2611, 2615, 2616, 2617, 2618, 
2619, 2620, 2622, 2623, 2643, 2625, 2624, пресеца кат.парц.бр.4018, наставља спољном 
границом кат.парц.бр.3864 до почетне тачке (тромеђе катастарских парцела број 3861, 
3864 и 3866). 
 
Издвојено грађевинско подручје III: Граница грађевинског подручја полази од тромеђе 
катастарских парцела број  3887, 3713 и 3885, даље прати спољну границу 
кат.парц.бр.3713, 3712/1, 3712/2, 3712/3, 3712/4 – до тромеђе кат.парц.бр.3712/4, 3885 и 
4008, сече кат.парц.бр.4008 до тромеђе кат.парц.бр.4008, 3711 и КО Шабац, даље прати 
спољну границу кат.парц.бр.3711, 3710, 3709, 3708, 3707, 4008, 3713 све до почетне 
тачке (тромеђе катастарских парцела број  3887, 3713 и 3885) 
 
У oквиру грaђeвинскoг подручја je јасно издиференцирана oснoвнa пoдeлa зeмљиштa  нa 
површине јавне намене и остале површине. Граница грађевинског подручја приказана је 
на свим графичким прилозима плана. 

Табела 5:  Преглед површина обухваћених планом* 
Кaтaстaрскa oпштинa 
Мајур 

пoвршинa К.O. (ha) Пoвршинa oбухвaћeнa 
плaнoм (ha) 

Пoвршинa грађ. подручја 
(ha) 

У ПГР Мајур (део) 1732. 44. 12 1732. 44. 12 1049.53.49 
У ПГР Шaбaц (део) 295.02.20 295.02.20 295.02.20 
Укупнo 2027.46.32  1340.55.69 

*Површине скинуте са графичког прилога 
 
 
 
 
Планом је извршена основна подела на три просторне целина а целине на зоне. Намене 
површина су дефинисане као доминантне намене простора по блоковима. 
 
У оквиру целина, доминантна намена се дефинише преко типичних зона (ТЗ). Уз ознаку 
зоне, дат је и кратак опис предложених намена. 

 ТЗ Зона центра насеља (ШЦ) (мултифункционалне и зоне мешовите намене) 
 ТЗ Становање 
 ТЗ Пословање 
 ТЗ Спортско рекреативне површине 
 ТЗ Зелене површине 
 ТЗ Комуналне делатности 
 Остале зоне (као посебни објекти/површине или у оквиру доминантних намена). 

 
У  оквиру типичних насељских зона постоји више подзона у којима су омогућени 
идентични или слични услови грађења у складу са доминантном наменом. 
 
 
 

II 1.2.2. НАМЕНА ПОВРШИНА 
 

Број 12        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 15



Страна 16        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Број 12
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Табела 6: Приказ компатибилности намена 
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Х1 

 
Х2 

 
Х 

 
Х10 

 
Х 

 
Х 

 
Х6 

  

Производња 
 

  
О 

 
Х 

     
Х 

 
Х 

 

Остале привредне 
дел.  
и пословање 

 
Х3 
 

  
О 

 
Х 

 
Х4 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 

Насељски центри 
 

 
Х 

  
Х5 

 
О 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х6 

  

Јавне службе и 
објекти 

 
Х10 

 
 

 
 

 
 

 
О 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 

Спорт и  
рекреација 

   
Х7 

   
О 

 
Х 

   

Зелене површине  
 

      
Х8 

 
О 

   

Комуналне и инфр. 
површине 

    
Х 

   
Х 

 
О 

  

Саобр.површине и 
терминали 

   
Х9 

      
О 

 

Пољопривредно  
земљиште 

       
Х 

   
О 

 
Значење индекса у табели: 

1. У оквиру породичног становања је могуће производно занатство и то: тихе и 
чисте делатности, малих капацитета, које имају мали обим транспорта, лаким 
теретним возилима и  које неће имати неповољних утицати на становање, како је 
наведено у правилима грађења, а  оквиру руралног становања и мешовите, 
пословно- стамбене намене могући су и мали производни погони оних грана и 
капацитета, како је наведено у правилима грађења за зоне становања 
(породично, рурално, мешовите пословно- стамбене зоне). 

2. У оквиру становања могуће су пословне активности (представништва, агенције, 
посредовање и сл), комерцијалне и услужне делатности, делатности 
угоститељства и смештаја  и сл,  како је наведено у правилима грађења за зоне 
становања (породично, рурално, мешовите пословно- стамбене зоне). 

3. У оквиру привредних зона се може наћи пословно становање, као повремено и 
привремено, које не подразумева одговарајућу социјалну инфраструктуру. 

4. У оквиру привредних зона могу се наћи службе државне и локалне управе ( 
контрола саобраћаја и сл). 

5. У оквиру насељских центара развијају се комерцијални и услужни садржаји, како 
је наведено у правилима грађења. 

6. У оквиру становања и насељских центара комуналне и инфраструктурне 
површине се уређују, како је наведено у правилима грађења (зелена пијаца, 
паркинг простор и сл). 

7. У оквиру спортских комплекса, уколико то услови дозвољавају, могу се наћи, 
услужни и комерцијални садржаји и др, како је наведено у правилима грађења; 

8. У оквиру зелених површина (заштитно зеленило и шуме), могу се уредити 
површине за одмор и рекреацију (трим стазе, травнати терени и сл.), према 
условима који су дефинисани у правилима грађења; 

9. У оквиру саобраћајних терминала, могу се наћи пратећи садржаји за 
сервисирање возила (радионице, сервиси и сл.), снабдевање горивом, пословне, 
комерцијалне и услужне делатности (мањи ресторани, мотели, продавнице, 
пошта, мењачница, представништва, шпедиција  и сл). 

10. Јавне службе и објекте је могуће лоцирати у оквиру становања, а у оквиру јавних 
служби, изузетно је могуће организовати стан за домара. 
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Табела 7: Биланс површина 
Намена површина Типичне 

зоне (ознака на 
графичком 
прилогу) 

површина  (ha) 
(приближно) 

Удео 
појединих 
намена у  ук. 
површини (%) 

Објекти и површине за јавне намене: 
Јавни објекти и површине јавних 
намена  

 07 18 66 0.41 

Јавне комуналне површине и објекти   13 12 89 0.76 
Саобраћајне површине СП 118 12 79 6.82 
Инфраструктурни коридори и зашт. 
зоне 

И 344 49 11 19.88 

Водотокови ВП 39 85 00 2.30 
Површиме осталих намена: 
Становање 
 

породично  становање   433 90 61 25.04 
рурално 
становање 

ПЕ 121 75 15 7.03 

затечена домаћинства 
ван грађев. подручја 

ЗД 28 77 49 1.66 

Пословање  
 

Комерц. дел.  26 39 55 
115 89 54 

8.21 

Мешовита 
намена 

Комерц делатности и 
становање  

 15 56 93 0.90 

Пољопривредне и остале површине  
(у и ван грађ. подр.) 

ПП 123 67 88 
329 39 51 

26.15 

Шуме (у и ван грађ. подр.) ЗПШ 07 16 48 
06 96 70 

0.81 

Верски објекти СПЦ 16 03 0.01 
УКУПНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ  1732 44 32 100 % 

 
Намена површина унутар зона за које је утврђена обавезна израда  планова 
детаљне регулације се дефинише графичким прилогом плана. Доминантна намена у 
ПДР "Сокина кафана" је зона инфраструктурног коридора у којој се примарно мора 
решити саобраћајна петља у којој се укршта неколико праваца државних путева. У тој 
зони је дозвољено само инвестиционо и текуће одржавање постојећих објеката. Планом 
детаљне регулације ће се дефинисати услови за могућност изградње других објеката у 
обухвату (пословних, стамбених или објеката и површина јавне намене). 
 
Израда других планова детљне регулације је могућа на подручју обухвата плана за 
коридоре саобраћајница и канале за које није било довољно елемената или интереса да 
се дефинишу овим планом.  
 
 
 
Планом су дефинисане следеће површине јавне намене и јавне намене простора: 
 
Јавни објекти и површине јавних намена - Зона јавних садржаја и то:   

 Предшколска установа (обданиште "Сунцокрети"), 
 Дечије игралиште «Центар», за децу из вртића и осталу децу насеља, 
 Образовање (основна  школа „Мајур“, на постојећем комплексу школе), 
 Здравствена заштита (здравствена станица у постојећем објекту, апотека у објекту 

„Дом културе“, може се дислоцирати и у остале компатибилне зоне, објекат Дома 
културе приоритетно треба да планира културне садржаје), 

 Управа и администрација (у објекту „Дом културе“- МЗ, МК, градски повереник),   
 Спортски терен (фудбалско игралиште), 
 Дечија игралишта: "Пољице", "Тоболац", "Баште" и "Куртовача",  
 Спомен обележје и јавна чесма код „Сокине кафане“ (обавезна заштита приликом 

израде ПДР). 
 
Јавне комуналне службе и објекти; 

 Зелена пијаца (постојећа,на парцели „Дома културе“), 
 ПТТ (у склопу објекта „Дома културе“), 
 два насељска гробља са планираним проширењима. 

 

II 1.2.3. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

Број 12        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 17
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ПГР "МАЈУР"  

 - 18 - 

Саобраћајне површине  (постојеће и планиране): 
 планирани коридор државног пута I реда број 21 Нови Сад-Рума-Шабац, 

дефинисан Просторним планом подручја посебне намене ("Службени гласник РС", 
број 40/11), 

 планирани коридор друге обилазнице (дефинисан Просторним планом града 
Шапца),  

 државни пут IБ реда број 26 (М-19), 
 државни пут IIb реда број 322 (Табановачки пут), 
 насељске саобраћајнице, 
 железничка пруга, постојећа, у складу са условима надлежног јавног предузећа. 

 
Водене површине: У ову зону се сврставају површине постојећих и планираних канала.  
  
Објекте јавне намене чине и постојећи и планирани објекти и мреже инфраструктуре који 
се граде у оквиру постојећих и планираних јавних површина: ТС, КДС, објекти фиксне 
телефоније, гасне, водоводне и канализационе инсталације и објекти у уличном профилу 
и зеленим површинама или на засебно формираним парцелама. 
 
Објекти и површине јавне намене се израдом планова детаљне регулације могу 
формирати и на земљишту које није означено као површина јавне намене. 
 
Осим наведених објеката постоје и објекти у јавном коришћењу: верски објекти, 
површине за спорт и рекреацију, приватни вртићи, здравствене установе и сл.) које се 
могу налазити у свим зонама плана. 
 
 
 
 
Простор у обухвату Плана је, на основу прибављених података, анализе и оцене 
постојећег стања, као и процене развојних могућности, према начину коришћења, 
функционалним и др. карактеристикама, подељен на три просторне целине (ПЦ).  
 
Целина 1 Урбано-централна насељска макро целина (ПЦ1) 
 
Макро целина централне компактне зоне насеља, формираног између железничке пруге 
на северу и Средњемачванског канала на југу, прати главне саобраћајне правце 
(западно према Лозници, Богатићу и источно према Шапцу и даље).  
 
Издваја се препознатљива „подцелина становања са зоном насељског центра“ шире 
оријентисана на тзв. „стари Лознички пут“ (улице Војводе Путника и Светог Саве) са 
претежном наменом становање, централним садржајима, и у фрагментима терцијарних 
делатности. У постојећем стању у већем делу непотпуно је дефинисане и неправилне 
саобраћајне матрице, неправилних и недовољних профила.  
 
Зону насељског центра је по намени претежно чине становање и централни насељски 
садржаји. Централне садржаје карактеришу основне намене: „Дом културе“ (објекат 
управе, администрација, пошта, снабдевања, трговине, основна школа, обданиште, 
здравствена станица и др. централни садржаји), и доминантна намена породично 
становање са пословањем малих густина, спратности од П до П+2+Пк. Планирана је 
изградња пословних (комерцијалних, услужних), стамбено–пословних или пословно-
стамбених објеката дуж пута од центра према Шапцу и Лозници, са изласком на 
регулацију те формирање зоне ширег центра. Зона насељског центра има високу 
комуналну опремљеност, изведене улице задовољавајуће регулације. Постојећа 
матрица је релативно ортогонална са блоковима димензионисаним за зоне ниских 
густина становања.  
 
Друга „подцелина пословања“ претежне намене радна зона „уз обилазни пут“ (објекти 
сервиса, услужног занатства, бензинска пумпа, мањи производни погони и други 
комерцијални садржаји), уз фрагменте становања веома ниских густина, оријентисано на 
„обилазни пут“.  
 

II 1.3. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА 
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Целина 2 Стамбена целина „преко пруге“  
 
Целина „преко пруге“ северно од колосека железничке пруге „Мали Зворник - Шабац -
Рума“, значајне површине, у саобраћајном смислу оријентисана претежно према граду 
преко Табановачке улице (државни пут), мањим делом преко пружног прелаза према 
центру Мајура. Намена целине је породично становање и породично становање са 
пољопривредним економијама са пословањем у фрагментима (терцијарним 
делатностима уз Табановачку улицу). 
 
Целина 3 Целина преко „Средњемачванског“ канала 
 
Целина је мале површине, настала је као продор становања у зону пољопривредног 
земљишта по постојећим путним правцима (улице Далматинска и Видовданска  - 
Китошка). Првенствено као главни правац према граду је „обилазни пут“, али до којег се 
доспева преко наведеног канала. Намена целине је породично становање и породично 
становање са пољопривредном економијом у фрагментима. 
 

 
Слика 1: Шематски приказ поделе насеља на карактеристичне целине 

 
 
 
 
Основна карактеристика овог дела јавног сектора је већа изграђеност капацитета и  већа 
концентрација јавних, комуналних служби и служби државне управе у  градском центру 
(Шабац), које својим радом покривају и читаву територију Града па и потребе насеља 
Мајур. Квалификацијом постојећег стања јавног сектора, сагледани су главни аспекти 
њиховог функционисања, као што су: 

- врста и начин организовања (дечја заштита, образовање, здравство, култура и 
информисање, социјална заштита, физичка култура, јавне и комуналне услуге, 
локална управа, јавна безбедност и сл), 

- просторни распоред, односно територијална организација мреже јавних и 
комуналних служби и објеката, са проценом доступности корисницима, 

- вредновање постојећих капацитета (просторног и техничког потенцијала) и 
достигнутог нивоа и квалитета услуга јавних служби. 

 

II 1.4. ЈАВНЕ И КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ И ОБЈЕКТИ ОПШТЕГ/ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
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Табела 8: Пописом објеката јавне и комуналне службе на подручју К.О.Мајур 

 
 
 
 
 
Oсновне потребе из домена јавног сектора, као што су: уређење и опремање јавног 
грађевинског земљишта, одржавање комуналних објеката, насељских улица и 
општинских путева као и осталих услуга из домена јавних и комуналних услуга, заштита 
и одржавање државних путева, снабдевање и дистрибуција санитарне воде и 
енергената, обезбеђивање поштанско-телеграфског и телефонског саобраћаја и веза, 
одржавање катастра непокретности, изворни и поверени послови из надлежности 
републике и општине, судске и правосудне услуге и слично, становници насеља Мајур 
задовољавају путем институција смештених у Шапцу. 
 
Од служби локалне управе и администрације, за обављање послова из недлежности 
Градске управе ван градског центра, функционише Месна канцеларија, путем које МЗ 
"Мајур" задовољава непосреднe интересe својих грађана. 
 
Постојећи просторни капацитети углавном задовољавају потребе служби, тако да се 
задржавају на постојећим локацијама, са или без прегруписавања у оквиру постојећег 
расположивог простора или са могућношћу повећања корисног простора у 
новоизграђеним или дограђеним објектима на припадајућим парцелама. 
 
У другој половини 2014.године је Градска управа увела систем Градских повереника који 
опслужују све месне заједнице и сеоска насеља Мачванског округа. Градски повереници 
имају улогу градских службеника којима се сеоско становништво може обратити по 
питањима за која је надлежна Градска и Окружна управа смештена у Шапцу. На овај 
начин се омогућава формирање разгранате, дисперзоване мреже Окружне и Градске 
управе, уместо досадашње праксе која је подразумевала централност функција у Шапцу, 
и постиже већа доступност информацијама и јавним службама. 
 
Тренутно су Месна канцеларија МЗ "Мајур" и канцеларија Градског повереника 
смештене у објекту Дома културе, па је упутно размотрити могућност обезбеђивање 
додатног простора за функционисање административних служби (може се 
инфилтрирати у зонама становања) а Дом културе вратити основној намени. 
 
 

II 1.4.1. ЈАВНЕ И КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ, ДРЖАВНА УПРАВА, ГРАДСКА УПРАВА 
И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

Назив службе Број кат. парц.  и  
Површина парцеле (m2) 

    Површина објекта (m2) 

Обданиште "Сунцокрети" 1414/3 
686 

282 

Основна школа "Мајур" 1589 
10342 

2067 

 (МЗ, МК, градски повереник,  
ПТТ,  апотека, свлачионице за 
 спортски клуб,  зелена пијаца)  

1631/1 
4575 

1698 
(заједно са комерцијалним 
садржајима у приземљу) 

Здравствена амбуланта,  
дечије игралиште „Центар“ 

1414/2 
3455 

363 

Дечије игралиште «Пољице»     Део 365(остало улице) 
                  11311 

 

Дечије игралиште «Тоболац»    Део 246 (остало улице) 
                  23662 

 

Дечије игралиште «Баште»                   2658/1 
                  20215 

 

Пољана «Куртовача» Део1215 (остало улице) 
                23157 

 

Фудбалско игралиште ОФК Мајур 1630/1 
9497 

Нема обј. 

Гробље 2 («Преко пруге»)  660 
16159 

/ 

Гробље 1 («Обилазни пут») 3338 
25420 

/ 

СП Црква “Св.апостола и 
jеванђелисте Марка” 

1631/2 
1603 

163- црква 
200- парохијски дом 
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Област дечје заштите обухвата негу, васпитање и организовани боравак деце узраста 
од 1-6 година и припрему за школу деце предшколског узраста. На подручју КО Мајур 
постоји обданиште "Сунцокрети", које је огранак Предшколске установе "Наше дете" из 
Шапца. Обданиште је смештeно је у централној зони насеља, на углу Улице Светог Саве 
и Улице Цара Душана, на кат.парцели бр. 1414/3, у некадашњем објекту школе. Парцела 
има површину од готово 700 m2, и на њој се налазе два објекта: објекат обданишта, чија 
је спратност П и површина 280 m2, и помоћни објекат, спратности П и површине 35 m2. 
Главни приступ објекту је са његове задње старне, из унутрашњег дела дворишта (због 
безбедности деце), док је према главној улици, улици Св.Саве, окренут споредни улаз за 
наставно особље и допремање хране. 

 
Обданиште има радно време од 6-19h и омогућава целодневни боравак деце или 
останак у једној смени, као и поподневну припрему за будуће школарце. Целодневни 
боравак похађа 75 деце, распоређених у три групе, средњег узраста (3-5год.). Групе су 
формиране на основу узраста деце, па тако свака група одговара одрећеном годишту 
деце. У поподневним часовима је организована припремна предшколска настава и њу 
похађа 55 деце, распоређених у 2 групе. Према евиденцији обданишта, година 
2014/2015 је прва у последњих десетак година, да постоје само две групе деце у 
предшколској припреми; досадашња пракса је показивала да је потребно 3 групе 
предшколараца. Тренутно не постоје услови за боравак деце у јасленом узрасту, али 
пракса показује да није било много потребе за отварањем додатне групе овог узраста, 
јер је заинтересованост у насељу мала. Постоји реална пореба за свечаном салом у 
оквиру комплекса. 

 
Обданиште поседује 3 учионице у којима се одвија настава и игра, од тога 2 велике и 1 
мала, канцеларије за особље, оставу, помоћну кухињу и санитарни чвор за децу и 
одрасле. У приручној кухињи се обавља само догревање хране која се допрема из 
Централне кухиње. Двориште обданишта није велико и не задовољава потребе за 
организованом игром деце, али се поред њега налази велико двориште насељске 
амбуланте које је опремљено справама за игру и које обданиште користи, уз сагласност 
амбуланте.  

 
Приликом димензионисања потребних површина за оптимално функционисање 
предшколске установе користити норматив од  6,5-7,5 m2  бгп/детету, површину парцеле 
од 10-12 m2/детету (од чега најмање 3 m2 травнате површине). Примењујући наведене 
параметре на конкретан простор опредељен за обданиште, долазимо до податка да у 
објекту недостаје око 200 m2, док парцела задовољава параметре (наведено важи под 
условом да се прорачун врши за једну смену, за две смене су недостајуће површине и 
веће). 

 
Дозвољава се проширење постојећег објекта у смислу додавања свечане сале, како би 
се задовољили прописани параметри и препоручује се обједињавање парцеле 
обданишта са делом парцеле насељске амбуланте која се сада користи као дечје 
игралиште. 
 
У оквиру појединачних комплекса јавне намене предшколске установе, мoгућa је 
изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa основном нaмeнoм. Поред главног 
објекта могућа је изградња дeчиjих и спoртских игрaлиштa, oбjeката зa рaзнe спeциjaлнe 
пoтрeбe, кухињe и сл. Искључивo je зaбрaњeнo: стaнoвaњe (сeм aпaртмaнских jeдиницa 
зa дoмaрe). 
Планом није планирана изградња нових предшколских објеката али је њихова изградња 
дозвољена у оквиру стамбених зона. 
 
 
 
 
На подручју катастарске општине Мајур постоји једна основна школа, Основна школа 
"Мајур", која осим матичне школе у овом насељу има и свој огранак у селу Штитар. 
Школа је осмогодишњег типа. 
 

II 1.4.2. ОБРАЗОВАЊЕ - ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
 

II 1.4.3. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
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Табела 9: Капацитети ОШ "Мајур" 
Назив 
школе 

Број 
разреда 

Број 
 одељења 

Број 
ученика 

Корисна п.обј. 
Корис. п.обј./уч. 

П комплекса 
П комплекса/уч. 

Основна 
школа 
"Мајур" 
 

 
8 

 
27 

 
675 

 1.раз-77            5.раз-105 
 2.раз-84            6.раз-99 
 3.раз-78            7.раз-87 
 4.раз-77            8.раз-68 

 
2066m2 

3,1 m2/уч. 

 
10342 m2 

30,4 m2/уч. 

 
Основна школа Мајур је матична школа смештена у приградском насељу Мајур, док има 
једно издвојено (подручно) одељење у Штитару. Школски комплекс се налази у 
централној зони насеља, приступа му се из Улице Светог Саве, а смештен је на 
кат.парцели бр.1589. Парцела има укупну површину око 10300m2, док је површина 
изграђеног простора намењеног настави око 2060 m2. Комплекс је ограђен са све четири 
стране. У оквиру школске парцеле се налази сппоменик посвећен страдалима и палим 
брцима из насеља током Првог и Другог светског рата. 

 
Школа своје наставне активности обавља у две смене. Укупан број одељења износи 27 
са 675 ученика, и то 12 одељења са 316 ученика нижих разреда и 15 одељења са 359 
ученика виших разреда. Просечна величина одељења је око 25 ученика по једном 
одељењу. Школски кадар, осим наставничког особља, чине и стално запослени педагог 
и психолог, као и помоћно особље и администрација. 

 
Настава се обавља у два објекта: један је тзв. стара школа, која је приземна, са око 145 
m2 , а други је главна школска зграда, спратности П+1 и са 1825 m2 корисног простора. 
Стари нови објекат се међусобно надовезују. Главни школски објекат је пре неколико 
година комплетно реновиран и дограђен. Осим наведеног простора који служи за 
наставу, на парцели се налази и помоћни објекат за продају ужине, као и котларница. 
Школски комплекс чини низ различитих простора, у које спадају: 15 класичних и 
специјализованих учионица, 1 кабинет за информатику, простор за продужени боравак, 
библиотека, простор за дистрибуцију ужине, 5 канцеларија за наставно особље и управу 
школе, 2 санитарна швора, трпезарија, холови и помоћне просторије. Свечана сала је 
импровизована од 2 учионице величине око 100 m2, док школска библиотека користи 
простор од око 30 m2 и броји око 10000 наслова. Школа има само дистрибутивну кухињу 
чије услуге користи око 220 деце.  
 
Највећи недостатак комплекса је неадекватан простор за физичку културу и непостојање 
фискултурне сале. Физичко васпитање се тренутно обавља у простору тзв. Старе школе, 
који је за ове активности потпуно неуслован и ни приближно не задовољава потребе 
школе. Неопходно је у што краћем року обезбедити адекватну фискултурну салу за 
прописане спортске активности у затвореном простору. Школско двориште се састоји од: 
два асфалтирана спортска терена, укупне површине 1000м2 (један за кошарку, мали 
фудбал и рукомет и други за одбојку), затим платоа за одмор (200м2), зелених површина 
(2500м2) и осталих површина (5769м2). 
 
Укупна изграђена површина објекта у функцији наставе у основној школи, износи 
2066m2, што је просечно изграђеног простора 3,1 m2/ученику, а површина комплекса је 
укупно 10342m2, односно око 30,4m2/ученику. Ако се подаци о величини постојећег 
простора у школи и школском комплексу, упореде са уобичајно коришћеним 
параметрима за димензионисање (8-10m2/уч. изграђеног простора и 25-30 m2/уч. 
слободних површина; за рад у две смене параметри се удвостручују), може се 
закључити да постојећи капацитети објекта не задовољавају наведене параметре, док 
слободне површине, односно капацитет школског комплекса/ученику, у потпуности 
задовољава параметре. 
 
Највећи недостатак школског комплекса је неадекватан простор за физичку културу и 
непостојање фискултурне сале. Физичко васпитање се тренутно обавља у простору тзв. 
Старе школе, који је неуслован и не задовољава потребе школе. Неопходно је у што 
краћем року обезбедити адекватну фискултурну салу за прописане спортске активности 
у затвореном простору. 
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На подручју плана нема објеката средњег и вишег образовања. Насеље Мајур је заједно 
са осталим приградским насељима града Шапца, део гравитирајућег подручја за објекте 
средњег и вишег образовања, па обзиром на близину већег урбаног центра, сматра се 
да је овакав вид образовања лако доступан становништву насеља. На територији Мајура 
нема школа за ученике са посебним потребама, као ни организованих специјалних 
одељења у оквиру посебне наставе, јер није исказана потреба за оваквом врстом 
наставе.   
 
Планом није предвиђена изградња нових објеката образовања али је њихова изградња 
дозвољена у оквиру стамбених зона, односно и у оквиру радних зона уколико се ради о 
специјализованим објектима за стручно оспособљавање (стручне занатске школе, ауто 
школе и сл). 
 
 
 
Примарну здравствену заштиту обавља Дом здравља Шабац са својим пунктовима, који 
су размештени у скоро свим насељима на територији Града, а специјализована 
здравствена заштита је на нивоу Опште болнице и њених специјалистичких служби, која 
покрива и сва приградска насеља. На подручју катастарске општине Мајур услуге 
примарне здравствене заштите обавља Здравствена станица "Мајур". Амбуланта се 
налази у централној зони насеља и смештена је на кат.парцели бр. 1414/2, чија је 
површина 3455 m2. Главни приступ амбуланти је из Улице Светог Саве. Корисна 
површина здравствене јединице износи 363 m2 а рад се одвија у две смене, изузев зубне 
амбуланте која функционише у једној смени. 
 
Имајући у виду број становника чију здравствену заштиту покрива ова здравствена 
јединица, просторни ресурси су задовољавајући, али би било упутно размотрити допуну 
у виду специјалистичких служби (педијатрија, интернистичка служба и слично), јер је 
било захтева од стране становништва за увођењем додатних одељења. Према 
"Правилнику о условима обављања здравствене делатности", норматив је један лекар 
опште праксе и један мед.техничар на 1600 одраслих становника насеља. У КО Мајур 
има око 5700 пунолетних становника, па је неопходан број медицинског особља 8, што 
показује да ова амбуланта не захтева повећање постојећих капацитета особља.  
 
Планом није посебно предвиђена изградња објеката ове намене, јер постојећи капацитет 
задовољава својим просторним ресурсима на постојећој локацији, обзиром на близину града и 
здравствених услуга расположивих у граду, али је њихова изградња дозвољена у оквиру 
стамбених зона односно и у оквиру радних зона уколико се ради о специјализованим 
објектима за здравствену заштиту запослених.  
 
Две апотеке сада задовољавају потребе становништва овог насеља, нарочито када се 
радно време апотеке продужи на две смене. Опште гледано на нивоу града Шапца и 
његових приградских насеља, приватизација овог сегмента јавних служби је у великој 
мери обављена, тако да апотеке у приватном сектору задовољавају све већи део 
потреба становништва. Планом није посебно предвиђена изградња објеката ове намене 
али је њихова изградња дозвољена у оквиру стамбених и радних зона, као и зона спорта 
и рекреације.  
 
 
 
На подручју катастарске општине Мајур не постоји ветеринарска станица из 
државног/јавног сектора. Ветеринарска станица Шабац, односно амбуланта у Шапцу која 
се налази у близини градског хиподрома, покрива и насеље Мајур. Имајући у виду 
близину и доступност мреже ветеринарских објеката у граду Шапцу, постојећи 
капацитети задовољавају потребе. Планом није предвиђена изградња објеката ове 
намене али је њихова изградња дозвољена у оквиру стамбених и радних зона.  
 
 
 
Дом културе је једини објекат из области културе у насељу Мајур. Обзиром да је у 
питању приградско насеље које је веома добро повезано са својим градским центром и 

II 1.4.4. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

II 1.4.5. ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА 
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део је његовог гравитирајућег подручја, сматра се да становници Мајура имају доступне 
културне садржаје. 

 
Дом културе насеља Мајур се налази у самом средишту насеља, уз Улицу Светог Саве 
одакле је главни приступ објекту. Друга два, споредна приступа, су из Улице цара 
Душана и Омладинске. Парцела на којој се налази Дом је к.п.бр. 1631/1 КО Мајур, а 
површина коју захвата парцела износи 4575m2. На парцели се налази један објекат, 
површине скоро 3400m2. Објекат има спратност П+1, релативно доброг грађевинског 
стања. Својина на парцели је мешовита (град и физичко-правна лица). Објекат има низ 
просторија, које се користе за разноврсне намене, од којих ниједна није из области 
културе. Целокупно приземље је претворено у пословни простор који служи за издавање 
и ту су смештене поједине јавне службе, попут Поште и апотеке, као и низ трговачко-
комерцијалних садржаја. Све службе администрације за насеље Мајур се налазе на 
спрату објекта. Простор који користи администрација захвата готово 1700 m2 и овде се 
налази низ канцеларија од чега: 1 сала за састанке и венчање, 1 сала за спорт, 5 
канцеларија, 2 канцеларије у употреби месне заједнице и 1 канцеларија за градског 
повереника. Садашњи просторни капацитети нису у потпуности искоришћени, тако да 
није потребно разматрати проширење зоне за администрацију. 

 
Иако се Дом културе веће деценијама користи за друге садржаје, и ниједан део овог 
објекта није тренутно намењен за културу, препорука је да се одређени део овог објекта 
определи за културне садржаје. Насеље Мајур је значај део мреже приградских насеља 
града Шапца и неопходно је у централну зону насеља интегрисати и просторе који су 
намењени култури. Близина градског и окружног центра не може бити оправдање за 
изостанак простора намењених културним садржајима у развијеном насељу, какво је 
Мајур. Стога се препоручује опредељење неких постојећих просторних капацитета, који 
су под управом Месне заједнице или Града, или изградња нових за потребе културе. 

 
Територија у обухвату овог Плана је гравитирајуће подручје служби јавног информисања 
града Шапца. Нa подручју самог насеља нема приватних TВ-станица кao ни новинских и 
издавачких кућа. Нe постоји локално гласило. Најсвесвестраније јавно информисање за 
град Шабац и околину пружа "Глас Подриња"а.д. Шабац са своја три сектора рада: лист 
(недељник "Глас подриња"), Радио Шабац и ТВ Шабац, са заједничким сектором 
пропаганде. Ово јавно информативно предузеће је најзначајнији сегмент овог дела 
јавног сектора и својом постојећом техничком и емисионом опремом у потпуности 
задовољава потребе региона. Поред "Гласа Подриња", постоји и "Радио Ас" и то са 
својим радио и ТВ-програмом. Од радио станица постоје још "Радио скала", "Цер" и 
"Глас цркве". На нивоу Мачванског округа, излазе листови "Глас Подриња", "Спорт у 
Подрињу", "Подрињске новине" и  "Огласник". 
 
На територији обухвата Плана, јавно информисање и издаваштво су, условно на 
задовољавајућем нивоу. Изградња објеката ове намене се Планом не ограничава и 
зависи искључиво од услова тржишта. 
 
 
 
 
Црквене грађевине припадају групи објеката у јавној употреби, односно јавних садржаја 
у којима део становништва испуњава своје религиозно-духовне потребе, већ у 
зависности од конфесионе припадности. Ово су објекти јавне намене који нису у јавној 
својини. На подручју КО Мајур постоји једна православна црква - Црква Св.апостола и 
јеванђелисте Марка, са припадајућим комплексом и парохијским домом. 
 
Црква се налази у самом центру насеља Мајур, у непосредној близини других 
централних функција (Дом културе са насељском управом, Основна школа, амбуланта), 
на кат.парцели бр. 1631/2. Приступ парцели је из Улице цара Душана. На парцели, која 
има укупну површину од 1600m2, је смештен црквени комплекс који обухвата цркву, малу 
капелу-палионицу свећа и парохијски дом. Комплекс је комплетиран у последњих 
10година, када је на парцелу придодат парохијски дом површине 400 m2, спратности 
(По)+П+1, са следећим садржајима: вишенаменска сала, крстионица, канцеларијски 
простор, приручна кухиња, пратећи простор и станови за свештенике.Сама црква има 
површину од око 160m2. Искоришћеност капацитета је задовољавајућа. 

II 1.4.7. ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ 
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Православна црква, која је у проценту верника најзаступљенија (95,83%), исказује своје 
потребе за површином објеката од 0,1m2/вернику гравитационог подручја парохијске 
општине и величином парцеле – порте, од 0,3-0,5 m2/вернику).  
 
Даља изградња верских објеката се због значаја за становништво подручја не 
ограничава Планом уколико се ради о објектима традиционалних верских заједница и 
уколико њихов број и величина одговарају нормативима које пропише надлежно 
Министарство. Уколико нема дефинисаних норматива, примењују се нормативи који се 
примењују за објекте православних објеката, максимално увећаних за 30%. Обзиром да 
је број припадника православне вероисповести доминантан, без обзира на норматив, 
треба допустити изградњу ових објеката обзиром на константан пораст старог 
становништва и ограничене могућности њиховог кретања. Такође, планом се дозвољава 
формирање спортско-рекреативних и верских центара на подручју стамбених зона 
насеља. Верски објекти могу уз основну функцију пружати и услуге културно образовних 
програма и услуга социјалног старања за становнике у својим срединама (хуманитарне и 
донаторске добровољне активности и сл).  
 
Верски објекти који не припадају традиционалним верским заједницама, нису третирани 
планом. Њихова изградња и коришћење се регулишу позитивним законским прописима. 
 
 
 
Подручје обухваћено Планом налази се у надлежности Центра за социјални рад 
"Шабац". Ова установа врши социјалну заштиту и обезбеђује социјалну сигурност 
грађана, те грађани сва своја права могу остварити путем њихових служби.  
 
Планира се могућност развоја ове делатности у зонама и објектима становања и 
комерцијалних површина. Oбjeкти и пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa oбeзбeђeњa 
сoциjaлних пoтрeбa мoгу сe фoрмирaти и у свим стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa aкo 
испуњaвajу другe прoписaнe услoвe. 
 
 
 
Задржава се постојећи спортски терен (фудбалско игралиште) а у складу са фудбалским 
правилима о потребним садржајима за жељени ранг такмичења, на терену је могућа 
реконструкција и доградња постојећег објекта-службене просторије клуба или изградња 
новог, уређење терена, постављање заштитног зеленила, доградња паркинг простора и 
сличних садржаја који ће употпунити намену на парцели. 
 
Дозвољена је изградња објеката који су искључиво у функцији основне намене спорта и 
рекреације: спортских терена, трибина, свлачионица, сале за састанке спортских 
клубова, образовање и здравство у функцији спорта и сл.  

 
Школско двориште основне школе у Мајуру садржи следеће површине намењене спорту: 
два асфалтирана спортска терена, укупне површине 1000м2 (један за кошарку, мали 
фудбал и рукомет и други за одбојку). Велики недостатак школе, а и целог насеља је 
непостојање затворене спортске сале и тиме су онемогућене спортске активности током 
већег дела зимског периода. 

 
Двориште обданишта није велико и не задовољава потребе за организованом игром 
деце, али се поред њега налази велико двориште насељске амбуланте које је 
опремљено справама за игру и које обданиште користи, уз дозволу амбуланте. Планом 
се препоручује се обједињавање парцеле обданишта са делом парцеле насељске 
амбуланте који се и сада користи као дечје игралиште. Такође, средиће се постојећа 
дечија игралишта као вишефункционални јавни простори за одмор и рекреацију.  
 
Планом је предвиђено формирање више зона спорта и рекреације - као површине јавне 
намене. У оквиру њих је потрбно формирати и зелене површине а све у циљу 
формирања зеленог фонда насеља. 
 

II 1.4.8. ОБЈЕКТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
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Могуће је формирање спортско- рекреативних комплекса и на приватном земљишту, у 
свим другим зонама и то се посебно плански препоручује и подржава.   
 
 
 
 
Постојећи комунални објекти су локалног значаја: два гробља, и тзв. „Зелена пијаца“. 

Пијаца 
 
Површина на којој се налази „зелена пијаца“ је у оквиру парцеле Дома културе, 
југоисточно од објекта, а поред спортског терена. Пијаца захвата површину од око 180 
m2 и ради само у току преподнева. Пијаца се састоји из два реда бетонских тезги за 
продају воћа и поврћа. Тезге су наткривене надстрехом, док је пролаз између њих 
слободан и ненаткривен. 
 
Осим поменуте, није уочена потреба за планирањем других типова пијаца, обзиром на 
близину ових објеката у Шапцу. Уколико се укаже потреба за изградњом пијаце као 
објекта јавне намене, изградња је могућа у зонама становања (под посебним условима 
уколико се омогући заштита околног простора од негативних утицаја на животну 
средину) и у комерцијалним зонама. За изградњу (формирање) пијаце у комерцијалним 
зонама је потребна израда урбанистичког пројекта а за формирање пијаца (свих облика 
својине) у стамбеним зонама је потребна израда плана детаљне регулације. 

 
Гробља 
 
Према Одлуци о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању Града Шапца ("Сл. 
лист Града Шапца", бр.17/97 и 28/09 и 28/2010), управљање, уређење и одржавање 
гробља у приградским и осталим насељеним местима, о уређењу и одржавању гробља 
старају се Месне заједнице на чијим подручјима (катастарских општинама) се гробље 
налази. На подручју катастарске општине Мајур постоје два гробља. Сходно поменутој 
Одлуци, оба гробља се налазе под ингеренцијом Месне заједнице Мајур, иако је 
власништво над земљиштем у случају једног гробља Град Шабац.  

 
Гробље 1: (тзв. ''гробље код обилазног пута'') се налази у близини обилазног пута, јужно 
од центра насеља Мајур. Гробље је смештено на кат.парцели бр.3338, са укупном 
површином од око 2,5hа (25420 m2). Гробљу се може приступити са две стране - из 
Мачванске улице и Улице цара Лазара. Гробље има обезбеђену малу капелу, али многи 
пратећи садржаји недостају (приступне стазе, чесма, санитарни чвор, паркинг простор и 
слично).  
 
Проширење гробља је планирано на к.п.бр.3337/4, површине 245а, к.п.бр. 3337/100, 
површине 148а и к.п.бр. 3339, површине 66а КО Мајур. Укупна површина проширења 
износи 4,6ha. Парцеле предвиђене за проширење се налазе поред постојећег гробља, и 
у оквиру су грађевинског подручја. Укупна површина постојећег гробља са планираним 
проширењем износи око 7 ha (71368m2).  
 
Гробље 2: (тзв. ''гробље преко пруге'') се налази на свега 500m северно од центра 
насеља, и лоцирано је у непосредној близини железничке пруге Лозница-Шабац, која 
пролази кроз ово насеље. Површина опредељена за сахрањивање захвата кат.парцелу 
бр. 660, са површином од око 1,6hа (15640 m2). Гробљу се може приступити са две 
стране - из Немањине улице и Улице краља Милутина. Гробље нема формирану паркинг 
површину, нити је простор адекватно уређен.  
 
Проширење гробља је планирано на следећим катастарским парцелама: к.п.бр.553/1, 
к.п.бр.553/2, к.п.бр. 564, к.п.бр. 565, к.п.бр. 653/3, к.п.бр. 658/4, к.п.бр. 659, к.п.бр. 666/1, 
к.п.бр. 666/2, к.п.бр. 668, к.п.бр. 669 КО Мајур. Укупна површина проширења износи 3,4hа 
(34242m2). Парцеле предвиђене за проширење се налазе поред постојећег гробља, и у 
оквиру су грађевинског подручја. Осим проширења самог гробља, планирано је и његово 
уређење у смислу формирања присупних праваца који долазе до површине намењене 
сахрањивању. Када се обухвате све наведене парцеле у зону намењену гробљанском 

II 1.4.10. КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И КОМПЛЕКСИ 
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комплексу, као и већ постојећа површина гробља, добија се површина од готово 5 hа 
(49882 m2).  

 
Рачуница према Швенкеловој методи, која у обзир узима стопу морталитета и број 
становника насеља, показује да је површина потребна за проширење гробља да 
задовољи потребе сахрањивања за наредних 20година је 250а. Површина која је 
опредељена за проширење оба гробља од 8hа ће задовољити потребе насеља за 
сахрањивањем у наредних 60година, имајући у виду садашљу стопу морталитета. 
 
Изношење смећа: У обухвату Плана, као и у осталим приградским насељима, 
сакупљање и одвожење комуналног отпада врши ЈКП "Стари град" Шабац. Сав 
комунални отпад који се прикупља са подручја града Шапца, се одвози на Регионалну 
депонију "Срем- Мачва" у Сремској Митровици.  
 
Сточно гробље: Насеље нема сточно гробље и оно није планирано у границама плана.  

Остали комунални објекти (објекти водоснабдевања и одвођења отпадних вода, 
електрорнергетски објекти и др) су разматрани кроз посебна поглавља плана. 
  
 
 
 
 
 
Друмски  саобраћај 
 
Планом се дефинишу се коридори државних путева и правци од ширег значаја, 
примарни саобраћајни правци и остале насељске саобраћајнице друмског саобраћаја,  
однос насеља према постојећем железничком правцу Рума - Мали Зворник, као и 
појединачни инфраструктурни објекти, трафо станице, мерно регулационе станице, 
телефонске централе, антенски стубови и сл. Постојећи атарски путеви, ван 
грађевинског подручја насеља се задржавају и користиће се у исте сврхе. 
 
У оквиру обухвата Плана приказани су коридори планираног државног пута I реда број 
21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница који су 
дефинисани Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
државног пута I реда бр. 21 и државног пута I реда бр. 19 ("Службени гласник РС", број 
40/11)  као и Просторним планом града Шапца (“Сл. Гласник града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 7/12). Коридор друге фазе обилазног пута око 
Шапца планиран Генералним планом за Шабац и приградска насеља: Мајур, 
Јевремовац, П.Причиновић, Јеленчу и Мишар („Сл.лист општине  број 10/08) приказан је 
на подручју обухвата Плана. 
 
Улична мрежа  
 
Планирана траса саобраћајница је дефинисана у простору геодетским координатама 
осовинских и темених тачака  и карактеристичним попречним профилима а нивелациони 
положај саобраћајница је дефинисан котама нивелете на осовинским тачкама.  
 
Нивелационо и регулационо  решење саобраћајних површина, дефинисано је графичким 
прилогом «План нивелације и регулације» са карактеристичним попречним профилима 
саобраћајница и списком табеларно приказаних назива улица са ознакама осовинских и 
темених тачака, геодетским координатама осовинских и темених тачака и котама 
нивелете. 
 
Саобраћајнице обухваћене зонама предвиђеним за израду Планова детаљне регулације 
биће накнадно оптимално дефинисане кроз израду тих планова. 
 
Табелом  је приказан списак саобраћајница које се дефинишу овим планом са  ознакама 
осовинских и темених тачака саобраћајница као и ознакама попречних профила. 
 

II 1.5. КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ  
 

II 1.5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
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Слика: Шематски приказ насељске саобраћајне мреже 

 
Табела 10: Списак саобраћајница које се дефинишу овим планом 

Нова 1 Т1-Т2-О1-Т3-О2-Т4-Т5-Т6-Т7-Т8-Т9-Т10-Т11-О3 1л-1л 
Нова 2 О446-Т13-О447-Т14-Т15-Т16-Т17-Т18-Т19-Т20-Т21-Т22-Т23-Т24-Т25-Т27-

О446-Т28-Т29-Т30-О2 
1-1 

Травнице Т1-Т31-О449-Т32-Т33-Т34-Т35-О4-Т36-Т37-О5-О6-О7-Т38-О8-Т39-О9 1л-1л,  
2-2 

Нова 3 О4-Т40-Т41-Т42-Т43-О10-Т44-О11-О7 5-5, 3-3  
Нова 4 О5-О10 3-3 
Нова 5 О11-О12 3-3 
Нова 6 О6-О13 2-2 
Нова 7 О8-О14 1-1 
Нова 8 О15-Т45-Т46-О450-Т12-О451-Т47-О25 9-9 
Нова 9 О16-О17 8-8 
Нова 10 О18-О19 2а-2а 
Табановачка  О20-О21-О18-О22-О23-О16-Т48-О24-О9-О462-О464-Т49-О15-Т50-О452-О25 10-10 
Цара Душана О24.О26-Т51-О27-Т52-О28-Т53-Т54-О29-Т55-О30-О31-Т56-О32-Т57-О33-

О34-О35-Т58-О36-Т59-О37-О38-О39-О40-О41-О42-О43 
11-11 

Хиландарска О26-Т60-О44-Т61-Т62-О430-О465-Т63-О45-Т64-Т65-Т66-Т67-О46-Т68-Т69-
О30 

1-1 

Хиландарска 1 О44-Т70-О27 2-2 
Рада Видојевића О45-Т579-Т580-Т581-Т582-О433-Т583-Т584-О50 3-3 
Марка Краљевића О46-Т71-О48-Т72-Т73-Т74-Т75-О432-Т76-О434-О49-Т77-Т78-Т79-О50 1-1, 9-9 
Тоболачка О48-Т80-О51-Т81-Т82.Т83-О52-О53-О54-О49-Т84-О436-Т85-Т86-Т87-О55 1-1, 3-3 



ПГР "МАЈУР"  

 - 29 - 

Нова 11 Т79-Т88-О56 9-9 
Жичка О34-Т89-О57 3-3 
Нова 12 О38-О58 5-5 
Милешевска  О39-Т90-О457 3-3 
Капетановача О59-Т94 4-4 
Железничка О40-О60-О61-Т95-Т96-О441-О335-О62 7д-7д 
Нова 13 О28-Т97-Т98-О63 4-4 
Нова 14 О29-Т99-О64-Т100 3-3 
Грачаничка 1 О31-Т101-О65-О66 4-4 
Грачаничка О32-Т102-Т103-О67-О33 6-6 
Студеничка О35-Т104-О67 6-6 
Нова 15 О65-О64-Т100-О63-Т105-О68 4-4 
Нова 16 О68-Т106-О66-О69-Т107-Т108-О36 9-9 
Хајдук Станка О68-Т109-Т110-023 4-4 
Дринска О68-Т111-О70-Т112-О71 7л-7л 
Хајдук Вељкова О70-Т113-О22 4-4 
Дунавска О69-О342-О466-О72 4-4 
Савска О73-О74 5-5 
Брегалничка О75-О76 5-5 
Немањина О21-Т114-О77-Т115-О75-Т116-О74-О78-О71-Т117-О79-О72-Т118-Т119-

Т120-Т121-О465 -T548-T122-Т123-О80-О81-Т124-О37 
1-1,  

12-12 
Нова 17 О77-Т125-Т126-Т127-О82 5-5 
Моравска  О78-О83 5-5 
Колубарска О79-О84-О85-О86 5-5 
Колубарска 2 О91-О88-О86-О87 5-5 
Колубарска 3 О84-О83-Т128-О90 5-5 
Краља Милутина О20-Т131-О92-Т132-Т133-О93-О94-О104-Т134-О95-Т135-О96-Т136-Т137-

Т138-О97-О80 
     9-9 

Пупинова О81-Т139-Т141-Т142-О98 4-4 
Нова 19 Т139-Т140-Т143-О99 6-6 
Теслина О97-Т144-О100 5-5 
Авалска  О96-Т145-О101-О102 7л-7л, 

5-5 
Гучевска Т145-О101-Т146-О103-Т147-О104 3-3 
Сувоборска О104-Т148-Т149-О105 5-5 
Нова 20 О93-О106 1-1 

  Нова 21 О103-О105-Т150-О106-О107 6-6, 1-1 
  Шабачка О91-О92-О110-Т151-О108-О107-О109-O89 3-3, 4-4 
  Фрушкогорска О110-Т152-О111 7д-7д 
  Церска О112-О113 5-5 
  Нова 22 О114-О117 4-4 
  Нова 23 О116-О115 4-4 
  Нова 24 О116-О117-Т153-О109-О104-О102-О100-О99-О98-О41 13д-13д 
  Босанска О118-О119 3-3 
  Херцеговачка Т154-О119-О120-О121 3-3 
  Светосавска О122-О121-Т155-О123-Т156-Т158-О125-Т157-О124 1-1, 3-3 
  Подрињска О120-О122-О126-О127-О128-О129-О130-Т159-О131 1-1 
  Крајишка О126-О132 5-5 
  Борачка О127-О133 6-6 
  Рађевска О128-О134 6-6 

Радивоја Марковићa О129-Т160-О136-О135-Т161-О137 3-3 
  Његошева О130-Т162-О139-О138-Т163-О140 3-3, 5-5 
  Нова 25 Т154-О132-О133-О134-О135-О141-О142-Т164 13л-13л 
  Сремска О141-О143 5-5 
  Шантићева О142-Т165-Т166-О144 5-5 
  Октобарска О145-Т167-Т164 5-5 

 Нова 26 О146-Т168-О147- Т169 6-6, 
13л-13л 

Азбуковачка О148-Т170-О149 5-5 
Дучићева О147-О148-О150 5-5 
Личка Т169-Т171-О151 5-5 
Андрићева О152-Т172-О153 5-5 
Омладинска О154-Т173-О155-Т174-О156-Т175-Т176-О42 4-4 
Принципова О157-О158 5-5 
Нова 27 О159-О160 5-5 
Војводе Вука О161-О162 5-5 

 Мајора Гавриловића О163-Т177-О164 5-5 
Нова 28 О165-О166-О167 4-4 
Нова 29 О166-Т178-Т179-О169 4-4 
Милунке Савић О168-О169-О170-О171 4-4 
Нова 30 О169-Т180-Т181-О172-Т182-Т183-О170 4-4 
Нова 31 О172-О173 4-4 
Мокрањчева О174-Т184-О175-О176-О177 5-5, 4-4 
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Светог Саве О125-О178-О31-О179-О140-О143-Т185-О144-О145-О180-О146-О149-О150-
О151-О181-О152-О154-Т186-О43-О182 

14-14, 
15-15 

Војводе Путника О182-О183-Т187-О184-О185-О186-О187-О158-О188-О160-О189-О162-
О163-О165-О190-Т188-О191-О168-О192-О193-О174-Т189-О177-О194-Т190-
О195-Т191 

16-16, 
15-15, 
14-14 

Сервисна саобраћајница 
1 

О195-Т192-Т193-Т194-Т129-Т195-О196-Т196-Т197-О197-О198-Т198-О199-
О200-Т199-Т200-Т201-Т202-Т203-Т204-Т205-О201-Т206-О202-О203-Т207-
Т208-Т209-Т210-О204-О205-Т211-Т212-Т213-О206 

2-2 

Нова 32 О194-О207 3-3 
Дринске дивизије О193-Т214-О208-Т215-О209-Т216-Т217-Т218-Т219-Т220-Т221-О210 9-9 
Нова 33 О196-Т222-Т223-О209-О211-Т224-О212-О213-О214-О215 1-1 
Нова 34 О208-Т225-О216-Т226-О217 3-3 
Марка Миљанова О216-О192 5-5 
Нова 35 О219-Т227-О218-О217-Т232-Т231-О211-Т230-Т229-Т228-О220-О454 1-1 
Вишњићева О191-О218 3-3 
Нова 36 О190-О219-О212-О220-О221 1-1 
Нова 37 О189-О213-О454-О222 9-9 
Соколска О188-О214-О223 4-4 
Поповача О187-О215-О224 9-9 
База О186-Т233-Т234-Т235-Т236-Т237-О225 6-6, 3-3 
Војводе Степе О185-О226-Т238-Т239-О227 3-3 
Косовске девојке О226-Т240-О456-О228 3-3 
Војводе Мишића О184-Т241-О229 5-5 
Војводе Бојовића О183-Т242-О230 9-9 
Андрије Марића О231-Т243-Т244-О232-Т245-О233-Т246-О230-Т247-Т248-Т249-О229-О455-

Т250-О228-О234-Т251-Т252-О227-Т253-О225-О235-О236-Т254-О224-Т255-
Т256-Т257-Т258-Т259-О223-Т260-О237-Т261-О222-Т262-Т263-Т264-Т265-
О238-О221-О239-Т266-Т267-Т268-Т269-Т270-О200-О199-О240 

1-1 

Српских витезова О239-Т271-Т272-Т273-Т274-Т275-Т276-О210-Т277-О198-О197-О241 1-1 
Нова 85 О238-Т278-Т279-Т280-Т281-О242-О243 1-1 
Нова 86 О237-Т282-О243-Т283-Т284-Т285-О244-О245-О246-Т286-Т287-О247-О248-

О249-О250 
1-1 

Нова 84 О242-О251 1-1 
Нова 83 О244-О251-О252-О253-О201 1-1 
Нова 87 О245-Т288-Т289-О236 1-1 
Нова 38 О235-Т290-Т291-Т292-О254-Т293-Т294-О250-Т295 1-1 
Старог Вујадина Т295-О233 3-3 
Нова 88 О234-Т130-О254-Т296-О249 1-1 
Павла Орловића О232-О255 7л-7л 
Косовска О248-Т296-О256 6-6 
Обилићева О257-Т297-О258-Т298-Т299-О247 17-17 
Нова 77 O258-T300-О259-T301-T302-O260 1-1, 

18-18 
Косанчићева O261-T303-O259-O262 6-6 
Синђелићева O263-T304-T305-O264-O265-O266 4-4, 

5-5 
Нова 80 O267-T306-T307-O268-T308-O269-O270-T309-O271-T310-T311-O253 4-4, 1-1 
Нова 81 O268-T312-T313-T314-O272-O252 1-1 
Нова 82 O269-T315-O272-O246 1-1 
Нова 78 O270-T316-T317-O273 5-5 
Нова 79 O271-T319-T318-O274 5-5 
Нова 39 O275-T320-O276 3-3 
Царице Милице O277-Т26-T321-O273-T322-O274-T323-T324-O275-O203-O202-O278 26-26 

27-27 
Цара Лазара O182-O279-O231-T325-O256-O257-O280-T326-O261-T327-Т476-O260-T328-

O263-T329-O281-O267-O282-T330-O277-O283-T331-T332-T333-T334-T335-
T336-O204-O205-O284 

11-11, 
25-25 

Школска О279-О285-О286-Т337-О287-Т338 1-1 
Радничка О181-О288-Т339-Т340-Т341.Т342-Т343-Т344-Т345-Т346-Т347-О289 1-1, 

5-5 
Поцерска О287-Т348-О290-О291-Т349-О292-Т350-О289-Т351-О293 6-6,   

12- 12 
Поцерска 1 О290-О294 3-3 
Поцерска 2 О291-Т352-Т353-Т354-Т355-О295-О296-О297-О298 21-21 
Вука Караџића О292-О299-Т356-Т357-О300-Т358-О301-О302-Т359-О303 5-5, 

4-4 
Доситејева О299-Т360-О304 4-4 
Солунска О286-Т361-Т362-О305-Т363-О306-Т364-О307-О308 3-3, 

4-4 
Кајмакчаланска О305-Т365-О294-О295-О309-О310-О300 3-3 
Нова 43 О309-О307-О311 3-3 
Нова 44 О285-Т366-Т367-Т368-О308-Т369-О311-О312 3-3 
Орашачка О280-О312-Т370-Т371-Т372-О313-О314-О315-Т373-О316 5-5, 4-4  

6-6 
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Нова 42 О315-О317 3-3 
Мишарска О310-Т374-О316-О318-О319-Т375-Т376-О320-О321-О322-О323-Т377-Т378-

О324 
3-3, 
4-4 

Мишарска 1 О325-Т379-Т380-О318-О319-О326 4-4 
Сретењска О281-Т381-О327-О328-Т382-Т383-О282 5-5 
Карађорђева О283-Т384-Т385-Т386-О329-Т387-О324-Т388-Т389-О325-Т390-О304-О293-

Т391-Т392-О330-Т393-О331-О332-Т394-О333-О334-Т395-О179 
18-18, 

1-1 
Мачванска  О336-O331-T396-T397/O331/O332 3-3 
Нова 47 О330-Т398-О337 1-1 
Нова 46 О334-Т405-Т397-T400-О338 1-1 
Нова 45 О180-Т401-О339 5-5 
Таковска О332-О340 20-20 
Кнеза Милоша О333-О341 19-19 
Нова 49 О178-Т402-О341-О343 1-1 
Нова 48 О343-О344-О345-О346 1-1 
Нова 40 О329-О348-О349 3-3 
Нова 41 О348-Т403-Т404-О350 1-1 
Сервисна саобраћајница 
2 

О336-Т405-Т406-Т407-Т408-Т409-О337-Т410-О338-Т411-О339-Т412-О340-
О341-Т413-О342-О343-Т414-О344-Т415-Т416-О345-О346-О347-О348-Т418-
О350-О351-О352-Т419-Т420-Т421-О353-Т422-О354-Т423-Т424-Т425-О355-
Т426-О356-О357-Т427-О358-О359-О360-О361-О362-О363-О364-О365-О366-
О367-О368-О369-Т428-Т429-О370 

2-2 

Нова 75 О337-О371-О372 1-1 
Нова 74 О371-Т430-Т431-Т432-О373 3-3 
Куртовача О338-О373-Т433-Т434-О374-Т435-О375-Т436-Т437-Т438-Т439-Т440-О339 22-22,  

1-1 
23-23 

Нова 73 О340-Т441-О376-О377 2-2 
Нова 72 О378-О379 2-2 
Нова 70 О341-О379-Т442-О380-Т443-О381 2-2 
Нова 71 О380-О382 3-3 
Браће Југовића О383-О342-Т444-Т445-О384-Т446-Т447-О382-Т448-О385-О386-О387-Т449-

О388 
2-2, 
4-4 

Нова 64 О376-Т450-Т451-Т452-О377-О378-Т453-Т454-О381-Т455-О385-О386-Т456-
О389-Т457-Т458-Т459-Т460-Т461-Т462-Т463-О390-Т464-Т465-Т466-Т467-
О349-О391-Т468-Т417-О346 

1-1, 
2-2 

Нова 69 О387-Т469-Т470-Т471-Т472-О391 9-9 
Нова 68 О389-О392-О393-О343 2-2 
Нова 67 О394-Т473-О344 2-2 
Нова 66 О345-О395 2-2 
Нова 65 О384-Т474-О393-О392-О394-О395-О391 2-2 
Нова 62 О390-Т475-О396 9-9 
Нова 63 О350-Т478-О349 9-9 
Видовданска O397-O351-Т479-Т480-О398-О399-О400-О401-О402-Т481-Т482-Т483-Т485-

Т486-О403-О404-Т487-Т488-О396-Т489-Т490-Т491-О405-Т492-Т493-О391-
Т494-Т495-Т496-О406 

24-24. 
2-2, 
9-9 

Китошка О405-Т497-Т498-Т499-Т500-Т501-О396 9-9 
Нова 61 О453-Т503-О407 4-4 
Нова 60 О403-Т504-О408 4-4 
Баште Т483-Т484-О409-Т505-О410-Т506-О408-Т507-Т508-О411-Т509-О407-Т510-

О412 
2-2, 
9-9 

Нова 56 О404-Т502-О453-О411-О413-Т511-Т512-О414-О415-Т513-О352 4-4, 
9-9 

Нова 57 О413-Т514-О416-О417-Т515-О400 9-9 
Нова 58 О409-О417-О415 9-9 
Нова 59 О410-Т516-О416-О414 9-9 
Нова 55 О353-Т422-О354-Т517-Т518-Т519-Т520-Т521-Т522-Т523-О418 2-2 
Нова 52 О355-Т524-О419 3-3, 

5-5 
Далматинска О420-О421-Т525-О422-Т526-Т527-Т528-О418-Т529-Т530-О423-Т531-Т532-

Т533-Т534-Т535-О424-Т536-О425  
2-2 

Книнска О421-Т537-Т538-Т539-О426 5-5 
Нова 53 О422-Т540-Т541-Т542-О427 5-5 
Нова 54 О423-Т543-Т544-Т545-Т546-О428 5-5 
Нова 89 О342-О429-Т549-О66 3-3 
Нова 90 О430-О431 5-5 
Нова 91 О432-О433 30-30 
Нова 92 О434-О435 5-5 
Нова 93 О436-О437-Т550-О438-О439-Т551-О440-О441 3-3 
Нова 94 О437-Т552-О458-Т553-Т554-Т555-О442-Т556-Т557-Т558-Т559-Т560-О443-

Т561-О459-О444-Т562-Т94-О61 
4-4, 
6-6 

Нова 95 О438-О460-О461-О459 4-4 
Нова 96 О443-О445-Т568-Т574-Т69 4-4,  

4а-4а 
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Нова 97 О439-Т569-Т570-Т566-О335 3-3 
Нова 98 О444-Т571-Т572-Т573-О440 4-4 
Нова 99 О447-О448-О449 1-1 
Нова 100 О448-О1 6-6 
Нова 101 О452-О450 9-9 
Нова 102 О455-Т563-Т564-Т565-О456 6-6, 

3-3 
Нова 103 О458-О460 3-3 
Нова 104 О442-О461 3-3 
Нова 105 О445-Т91-О457-Т92-О59-Т93-О60 4-4, 

3-3 
Нова 106 О462-Т575-О463 4-4 
Нова 107 О464-Т576-О463-Т577-Т578-О47 4-4 
Нова 108 О465-Т586-Т587-Т588-Т589-О466-Т547-О429 3-3 

 
На графичком прилогу су дефинисани коридори забрањене изградње. Приликом 
израде плана је процењено да нема потребе за даљим ширењем уличне мреже али је 
било неопходно обезбедити коридоре који ће омогућити даљи плански развој насеља. У 
оквиру дефинисаних коридора је модуће радити урбанистичке планове у циљу даље 
изградње уличне мреже правилне урбанистичке матрице што до сада није био случај.  
 
Паркирање 
 
Влaсници вoзилa пoстojeћих и плaнирaних индивидуaлних стaмбeних oбjeкaтa 
пaркирaћe свoja вoзилa у двoриштимa или сoпствeним гaрaжaмa унутaр грaницa 
припaдajућe пaрцeлe. Из oвoг рaзлoгa у зoнaмa нaмeњeним чистo индивидуaлнoм 
стaнoвaњу зaхтeви зa пaркинг прoстoримa мoгу сe jaвити сaмo уз oбjeктe културe, 
тргoвинe и сл. 
 
У изгрaдњи стaмбeних oбjeкaтa кaпaцитeтe пaркинг прoстoрa трeбa димeнзиoнисaти пo 
нoрмaтиву oд  jeднo пaркинг мeстo пo стaну. У тргoвaчкoм и пoслoвним зoнaмa пoтрeбнo 
je, у склaду сa aктивнoстимa, зaхтeвe зa пaркирaњeм рeшaвaти прeмa нoрмaтивимa 
дaтим oвим плaнoм. 
 
При изрaди плaнoвa нижeг рeдa обавезна је примeнa нoрмaтивa зa oдрeђивaњe 
пoтрeбнoг брoja пaркинг мeстa зa пojeдинe oбjeктe (зa нoвe зoнe je oбaвeзнo a зa 
пoстojeћe сe прeпoручуje, у зaвиснoсти oд прoстoрних мoгућнoсти). 
 
Бициклистичка инфраструктура  
 
Изразито повољна конфигурација терена и навике становништва да користе бицикл као 
превозно средство су свакако добар предуслов да се бициклистичком саобраћају 
обезбеди неопходан простор. Интезивни бициклистички токови се планирају углавном 
дуж саобраћајница примарне уличне мреже. С обзиром да те саобраћајнице имају већу 
регулацију планиране су бициклистичке стазе и приказане графичким прилогом „план 
саобраћаја и регулације“ као и на карактеристичним попречним профилима. 
 
Станице за погонско гориво  
 
Са становишта потреба корисника и очекиваног повећања степена моторизације може 
се оценити да је капацитет постојећих станица за погонско гориво на територији плана 
задовољавајући. Уколико се у планском периоду јави потреба за изградњом додатних 
капацитета, локације будућих станица треба утврђивати у оквиру зоне комерцијалних 
делатности, у складу са условима који ће се дефинисати урбанистичким пројектима и 
условима носилаца јавних овлашћења.  
 
Железнички саобраћај 
 
На основу развојних планова „Инфраструктура железнице Србије“ а.д, као и према 
Просторном плану Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 88/10) планира се: 

1. Ревитализација и модернизација железничке пруге Рума-Шабац-Распутница 
Доња Борина-државна граница –Зворник Нови) са изградњом капацитета за 
повезивање знчајних корисника желеничких услуга. 

2. Подизање нивоа осигурања путног прелаза у km 4+038 предметне пруге. 
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3. Задржавање земљишта на којем „Инфраструктура железнице Србије“ ад има 
право коришћења као и коридоре свих раније укинутих пруга са циљем 
обнове уз претходно утврђену оправданост. 

 
На основу Закона о железници (Службени гласник РС бр. 45/13), Закона о 
безбедности и интероперабилности железнице (Службени гласник РС број 104/13), 
Правилника који важе на железници и расположиве документације, услови 
„Инфраструктура железнице Србије“ ад су следећи: 

1. „Инфраструктура железнице Србије“ ад на предметном подручју задржава 
постојећу железничку инфраструктуру као и постојећи коридор пруге. 
Предметно пружно земљиште задржати као јавно грађевинско са постојећом 
наменом за железнички саобраћај и реализацију развојних програма 
железнице. 

2. При дефинисању саобраћајница у предметном плану за сваки планирани 
укрштај градске и железничке инфраструктуре појединачно прибавити 
сагласност „Инфраструктура железнице Србије“ ад у складу са чланом 49. 
Закона о железници. 

3. Објекте планирати на растојању већем од 25 m рачунајући од осе крајњег 
колосека предметне железничке пруге. Изузетно се могу планирати објекти 
који нису у функцији железничког саобраћаја на основу издате сагласности 
управљача инфраструктуре која се издаје у форми решења уколико је 
изградња тих објеката предвиђена урбанистичким планом локалне 
самоуправе која прописује његову заштиту и о свом трошку спроводи 
прописане мере заштите тих објеката. Ако је због просторних ограничења 
предвиђена изградња објеката на растојању мањем од 25 m изузетно се 
ради омогућавања приступа железничкој инфраструктури објекти могу 
планирати на следећи начин: 
а)  Ако се железничка пруга налази у нивоу терена објекти се могу планирати 
на удаљености од најмање 13 m од осе најближег колосека, али не на мање 
од 5 m од стабилних постројења електричне вуче. 
б)  Ако се железничка пруга налази на насипу објекти се могу планирати на 
удаљености не мањој од  6 m од ножице, али не мање од 12 m од осе 
најближег колосека. 
ц) Ако се железничка пруга налази у усеку или засеку објекте је могуће 
планирати на удаљености од најмање 12 m рачунајући од ивице усека или 
засека. 
д) Објекте планирати ван граница земљишта чији је корисник 
„Инфраструктура железнице Србије“ ад. 

4. У заштитном пружном појасу на удаљености 50 m од осе крајњег колосека 
предметне пруге  или другој удаљености у складу са посебним прописом не 
могу се планирати објекти као што су рудницфи каменоломи у којима се 
користе експлозивна средства, индустрија хемијских и експлозивних 
производа, постројења и други слични објекти. 

5. Планирани објекти не смеју својом изградњом нити експлоатацијом угрозити 
безбедност одвијања железничког саобраћаја. 

6. Приликом уређења предметног простора забрањено је свако одлагање 
отпада смећа као и изливање отпадних вода у инфраструктурном појасу. Не 
сме се садити високо дрвеће постављати знакови, извори јаке светлости или 
било који предмети и справе које бојом обликом или светлошћу смањују 
видљивост железничких сигнала или које могу довести у забуну раднике у 
вези значења сигналних знакова. 

7. Одводњавање површинских вода са предметног простора мора бити 
контролисано и решено тако да се води на супротну страну од трупа 
железничке пруге. 

8. У инфраструктурном појасу могу се постављати каблови електрични водови 
ниског напона за осветљавање телеграфске и телефонске ваздушне линије и 
водови, трамвајски и тролејбуски контактни водови и постројења, 
канализације и цевоводи и други водови и слични објекти и постројења на 
основу издате сагласности управљача инфраструктуре која се издаје у 
форми решења. 

9. Могуће је планирати паралелно вођење трасе комуналне инфраструктуреса 
трасом железничке пруге али ван граница железничког земљишта. 

Број 12        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 33



Страна 34        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Број 12

ПГР "МАЈУР"  

 - 34 - 

10. Укрштај водовода, канализације продуктовода и других цевовода са 
железничком пругом је могуће планирати под углом од 90 а изузетно се 
може планиртати под углом не мањим од 60  Дубина укопавања испод 
железничке пруге мора износити 1.80 метара мерено од коте горње ивице 
прага до коте горње ивице заштитне цеви цевовода (продуктовода). 

11. При изради техничке (пројектне) документације за градњу објеката у 
заштитном пружном појасу као и за сваки продор комуналне инфраструктуре 
кроз труп железничке пруге ( цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски 
каблови и друго) инвеститор односнон његов пројектант је дужан да од 
„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Сектор за развој, прибави услове за 
пројектовање и сагласност на пројектну документацију за градњу у 
заштитном пружном појасу у коридору железничке пруге а у складу са 
Законом о железници. 
 

Према Закону о железници и Закону о безбедности и интероперабилности 
железнице као и другим прописима који важе на железниције: 

1. Пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге у ширини од 8 m у 
насељеном месту 6 m, рачунајући од осе крајњих колосека земљиште испод 
пруге  и ваздушни простор у висини  од 14 m. Пружни појас обухвата и 
земљишни простор службених места (станица, стајалишта, распутница, 
путних прелаза и слично) који обухвата све техничко-технолошке објекте, 
инсталације и приступно пожарни пут  до најближег јавног пута. 

2. Инфраструктурни појас  је земљишни појас са обе стране пруге у ширини 
од 25 m рачунајући од осе крајњих колосека који функционално служи за 
употребу одржавање и технолошки развој капацитета инфраструктуре. 

3. Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге у ширини од 
100 m рачунајући од осе крајњих колосека. 

 
У складу  са прибављеним условима, стањем на терену и планираним стањем, 
планом генералне регулације се дефинишу посебна правила уређења и грађења: 
 
Услови за постојеће објекте у пружном појасу железничке инфраструктуре:  
 
Сви објекти у пружном појасу се морају уклонити. У пружном појасу је дозвољена 
само изградња саобраћајница и евентуално постављање инфраструктурних мрежа и 
објеката и само у случају да се прибави сагласност "Инфраструктура железница 
Србије". 
 
Услови за постојеће објекте у инфраструктурном појасу железничке 
инфраструктуре:  
 
У складу са стањем на терену, констатован је већи број објеката који се налазе у 
инфраструктурном појасу железничке инфраструктуре. Постојећи објекти се могу 
задржати (легализовати, реконструисати и др.) у оквиру инфраструктурног појаса 
или се могу градити нови на неизграђеним парцелама у инфраструктурном појасу, 
под следећим условима: 

- налазе се на или унутар грађевинске линије која је дефинисана планом 
генералне регулације, 

- уколико власник објекта добије мишљење/сагласност "Инфраструктура 
железница Србије" да предметни или планирани објекат ничим не угрожава 
планирани развој железничке инфраструктуре и пројектовање реда вожње, 

- уколико власник објекта обезбеди техничке мере на конструкцији објекта 
ради спречавања негативног утицаја од одвијања железничког саобраћаја на 
објекат (бука, вибрација, физичка заштита лица и објеката), тако да 
предметни објекат буде безбедан за корисника и да предметни објекат ничим 
не угрожава планирани развој железничке инфраструктуре и пројектовање 
реда вожње, односно, власник је сагласан да трпи евентуалне штете на 
објекту које могу бити проузроковане одвијањем железничког саобраћаја у 
инфраструктурном појасу. 

 
Уколико се сви предходно наведени услови не могу испунити, објекат се мора 
уклонити (објекти који немају грађевинску дозволи), односно, дозвољено је 
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инвестиционо и текуће одржавање за остале објекте (објекти имају грађевинску или 
употребну дозволу), односно забрањена је изградња нових објеката у 
инфраструктурном појасу. 
 
 
 
 
Стратегија развоја водоводне мреже Града Шапца и насеља Мајур успостављена је кроз:  

- „Генерално пројекат снабдевања водом општине Шабац до 2020  године“-
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд, 1998.године; 

- „Иновирани генерални пројекат снабдевања водом општине Шабац“-Институт 
за  водопривреду „Јарослав Черни“ , Београд , 2003 године; 

- „Претходна студија оправданости  са Генералним пројектом  снабдевања водом  
насеља општине Шабац“,Беоинжењеринг“, Београд,2008 године; а спроводи се 
у складу са економским могућностима у континуитету.  

 
За један број улице које постоје на терену, урађена је урбaнистичка и пројектна 
документација: Урбанистички пројекат за изградњу дистибутивне водоводне мреже у МЗ 
Мајур (2011. године-обухвата већи број улица) и остали урбанистички пројекти (водовод 
и канализација у оквиру истог УП-а). Решење инсталације водовода које је дато 
наведеним УП-овима,  у целости је преузето и уграђено у ПГР Мајур у улицама у којима 
још увек није изграђена водоводна инсталација. УП-ови су обележени на графичком 
прилогу са  нанетим обухватом и називом сваког важећег урбанистичког пројекта.  
 
У новопројектованим улицама је дефинисан минимални профил Ø100mm и 
оријентациона  траса  планиране водоводне мреже, а што се може видети на графичком 
прилогу  „План водоводне мреже“ (Р 1:5000). 
 
Услови за изградњу водоводне мреже: За потребе изградње водоводне мреже у 
улицама чија је регулација спроведена на терену, могуће је издати локацијске услове на 
основу овога плана и претходне пројектне документације и то за оне улице у којима су 
трасе водоводне мреже дефинисане координатама темених тачака.  
 
Због промене нивелационих и регулационих услова на терену и стратегије развоја 
водоводног система поједине улице, урбанистички пројекти су стављени су ван снаге док 
је у ПГР-у уграћено решење  из УП са евидентираним изменама и приложеним 
координатама.  
 
За инсталације водовода које су обрађене урбанистичким пројектима, а  којима је траса  
инсталације водовода  дефинисана координтама  државне  геодетске мреже, израда 
пројектно техничке документације и локацијска дозвола ће се издавати на основу  
важећих  урбанистичких пројеката (приказани на графичком прилогу). 
 
За потребе изградње водовода у новопројектованим улицама (које нису приведене 
намени на терену),  неопходно је урадити урбанистички пројекат. По потреби мањих 
корекција планираних траса, коридори и профили инфраструктурних водова (водовода и 
канализације) могу се накнадно разрадити кроз урбанистичке пројекте, искључиво 
унутар планом дефинисаних јавних површина. Урбанистичким пројектима се могу 
дефинисати и недостајуће трасе, коридори и објекти у функцији водоснабдевања за 
којима се накнадно укаже потреба. 
 
 
 
 
Фекална канализација  
 
Стратегија  развоја  канализационе мреже  Града Шапца,  и насеља Мајур успостављена 
је  кроз: 

- "Идејни пројекат фекалне и атмосферске канализације за насеља: Јеленча, 
Мишар, Мајур и Табановић”-Беоинжењеринг“, Београд,1999 године; 

II 1.5.2. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ  
 

II 1.5.3. ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 
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- „Генерални пројектом одвођења  и пречишћавања  фекланих индустријских и 
атмосферских вода са подручја ГУП-а града“- „Енергопројект - Београд“,1998-
1999 године; 

- Идејним пројектом Централног посторојења за пречишћавање комуналних и 
индустријских  отпадних вода града Шапца“ (ЦППОВ) ,“Енергопројект-
Београд“,1998-1999.година; 

- „Генералним пројектом постројења за пречишћавање комуналних и индустијских  
отпадних вода насеља општине Шабац“- „Водо-инжењеринг“,Београд 
2006.године; а спроводи се сукцесивно и у континуитету, а у складу са   
економским могућностима.   

 
Планира се ширење секундарне фекалне канализационе мреже насеља и изградња 
нових шахтних фекалних канализационих црпних станица у њеном систему, а то су: 

- ЦС-3 (улица Нова 49), q=19.80l/s; 
- ЦС-3с (улица Хиландарска); 
- ЦС-М7 (Табановачки пут); 
- ЦСМ-3  (ОБ), q=16.93l/s; 
- ЦСМ-3а  (ОБ); 
- ЦСМ-3б  (ОБ). 

 
У новопројектованим улицама је дефинисан минимални профил Ø250mm и 
оријентациона  траса планиране фекалне канализационе мреже, што се може видети на 
графичком прилогу  „План канализационе мреже“ (Р 1:5000). 
 
Услови за изградњу фекалне канализационе мреже: За потребе изградње фекалне 
канализационе мреже у улицама чија је регулација спроведена на терену, могуће је 
издати локацијске услове на основу овога плана и претходне пројектне документације. 
То се примарно односи на оне улице у којима су трасе фекалне канализационе мреже 
дефинисане координатама и оне УП-ове који су стављени ван снаге а чија су решења 
делимично или потпуно уграђена у ПДР. 
 
Решење инсталације фекалне канализације које је дато важећим УП-овима,  у целости је 
преузето и уграђено у ПГР Мајур у улицама у којима још увек није изграђена 
канализациона мрежа. УП-ови су обележени на графичком прилогу са  нанетим 
обухватом и називом сваког важећег Урбанистичког пројекта. 
 
За потребе изградње фекалне канализације у новопројектованим улицама (које нису 
приведене намени на терену), неопходно је урадити урбанистички пројекат. По потреби 
мањих корекција планираних траса, коридори и профили инфраструктурних водова 
(водовода и канализације) могу се накнадно разрадити кроз урбанистичке пројекте, 
искључиво унутар планом дефинисаних јавних површина. Урбанистичким пројектима се 
могу дефинисати и недостајуће трасе, коридори и објекти у функцији одвођења отпадних 
вода, за којима се накнадно укаже потреба. 
 
Већи део санитарно-фекалне отпадне воде се евакуишу и прикључује на канализациони 
систем уже градске зоне и затим води у Централно постројење за пречишћавање 
отпадних вода ЦППОВ. Део постојеће канализације који је орјентисан ка југозападној 
зони обухвата (Улица цара Лазара), каналише се у Санитарно фекални колектор који 
води уз Церски ободни канал и прикупља отпадну воду из приградских насеља. 
Наведени колектор независно води до ЦППОВ. Пре испуштања у реку Саву (која 
припада другој класи водотока), све отпадне воде се пречишћавају до нивоа квалитета 
воде у реципијенту (у овом случају друга класа водотока кроз централно посторојење за 
пречишћавање оптадних вода Града Шапца. ЦППОВ и испуст у реку Саву након 
третмана, опредељен је на простору улива Церског ободног канала у реку Саву, тачније 
у зони леве  обале у оквиру индустријске зоне. 
 
Урбанистички пројекти за изградњу објеката комуналне инфраструктуре који су наведени 
у списку у оквиру текстуалног дела (страна 76-80), приказани су на графичком делу 
(План водоводне мреже и План канализационе мреже) изузимајући УП-ове на основу 
којих су већ изведени објекти, УП-овe који су ван обухвата ПГР-а и који за предмет 
обраде немају објекте водовода и канализације. 
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ЈКП "Водовод - Шабац" разматра могућност проширења фекалне канализационе мреже 
и кроз увођење нових, савремених технологија. Актуелно је разматрање изградње 
комбинације вакуумске и потисне канализације у делу насеља који гравитира ка 
планираној ЦС 3 у Улици Нова 49. Уколико се овај концепт покаже као оправдан у 
непосредној близини планиране ЦС - 3, у углу парцеле 3337/137 (на раскрсници улица 
Нова 49 и Нова 48) ће бити неопходна изградња вакуумске станице на издвојеној 
парцели површине око 200м2. Исти концепт се може применити и у другим деловима 
насеља у којима није изграђена фекална канализација. 
 
 
 
 
Сакупљање и евакуација атмосферских вода у насељу Мајур, доминантно ће се обављати  
отвореним каналима–риголама и отвореним травнатим каналима. Постојећу мрежу 
водопривредних канала, неопходно је реконструисати, посебно у зонама постојећих 
депресија: канали Куртовача 1, Куртовача 2, Куртовача 3, Куртовача 4 и Куртовача 5, 
Обилазни пут 1 и 2 и Нови Мутник 1, 2 и 3, као и канал у улици Војводе Путника, који је  
потребно реконструисати  и ископати га у зонама у којима је затрпан. 
 
На уливу постојећег канала Куртовача у Средњемачвански канал, потребно је ставити у 
функцију постојећу  уставу са црпном станицом „ЦС Куртовача“. 
 
У водном земљишту Беле реке, Средњемачванског канала и Церског ободног канала не 
градити стамбене и привредне објекте и предвиђа се појас за приступне путеве службама 
и механизацији за одбрану од поплава. Код траса регулисаних делова водотока у зонама 
грађевинских реона, не планирати и не дозволити изградњу никаквих објеката у зонама 
корита водотока, без претходно обезбеђених хидролошко-хидрауличких подлога и других 
(за то неопходних) техничких решења. 
 
Код укрштања инфраструктурних објеката са водотоцима, морају се испоштовати следећи 
принципи и критеријуми: 

- код подзмених укрштања – укопавања, објекте водити кроз заштитне цеви, тако да 
горња ивица заштитне цеви мора бити на мин. 1.50m испод нивелете дна 
нерегулисаних, као и на мин. 0.80-1.00m испод нивелете дна регулисаних корита 
водотока на местима укрштања; 

- у зонама регулисаних водотока и мелиорационих канала, објекте пројектовати 
тако да буду удаљени мин. 5.0m од горњих ивица природних протицајних 
профила, уз доследну примену потребних техничких мера за очување, како ових 
објеката, тако и стабилности корита водотока. 

 
Нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока, морају бити тако 
одређене, да доње ивице конструкције ових објеката имају потребну сигурносну висину – 
зазор изнад нивоа меродавних рачунских великих вода за прописно надвишење, у складу 
са важећим прописима.  
 
У планираним радним зонама, зависно од планираних пословних објеката и врста 
планираних делатности, за испуштање индустријски употребљених вода у канализациони 
колектор јавне канализације или најближи природни реципијент, обавезно предвидети 
потребне претхотне предтретмане. 
 
Све активности на пројектовању и изградњи водопривредне инфраструктуре, неопходно 
је усагласити са Водопривредном основом Републике Србије („Сл.гласник РС“, 
бр.11/2002), Просторним планом Републике Србије („Сл.гласник РС“ , БР.88/2010), као и 
са Мишљењем у поступку издавања  водних услова и Решењем о издавању водних 
услова, које је издало ЈВП“Србијаводе“-ВПЦ“Сава-Дунав“-Београда, бр.3238/1 од 
24.09.2014.године, односно Министарство пољопривреде и заштите животне срединие, 
Републичка дирекција за воде, бр. 325-05-1647/2015-07 од 15.12.2015.год., који су 
саставни део документације овог ПГР-а. 
 
 
 
 

II 1.5.4. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА  
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Електроенергетски  водови и електроенергетски  објекти 
 
Развој електроенергетског система на подручју плана генералне регулације предвиђен 
је у складу са планираном наменом простора, проценом кретања броја становника, 
плановима развоја предузећа Електродистрибуције Шабац и „Електромрежа“ Србије, 
важећим прописима, захтевима везаним за очување животне средине и савременим 
параметрима енергетске ефикасности и одрживог развоја подручја.  
 
Циљ решења је изградња квалитетног, оптимизованог, поузданог система за 
снабдевање ел.енергијом домаћинстава, јавних и пословних субјеката, а такође 
модерног система интегрисаног са осталим енергетским системима. Саставни део 
Документације елабората  су Технички услови Електродистрибуције Шабац (бр.01-6607 
од 16.07.2014.год.) и  услови за израду ПГР предузећа А.Д. „Електромрежа Србије“ 
Београд А.Д. (бр.130-00-УДТ- 003-99/2018-002 од 28.02.2018. год.).  
Ван обухвата ПГР, а у складу са постојећом планском и урбанистичком документацијом 
неопходно је реализовати следеће активности, као предуслов  за изградњу 
електроенергетског система на подручју плана: 

- Доградити други енергетски трансформатор 31,5MVA у трафо-станици ТС 
110/20kV „Шабац 5“ и покрити постојећи дефицит у капацитетима за 
снабдевање ел.енергијом Северозападне радне зоне и насеља Мајур; 

- Изградити трафо-станицу 110/20kV „Шабац 13“ са припадајућим далеководима 
110kV и расплетом подземних ел.енергетских каблова 20kV, као услов за 
планиран развој града Шапца и приградских насеља, посебно насеља Мајур, 
обзиром на положај ТС уз Севрозападну радну зону; 

- Изградити електроенргетске објекте у северозападној радној зони и остварити 
везе са дистрибутивном мрежом 20kV у насељу Мајур. 

 
У обухвату ПГР „Мајур“ планира се ра се реализација следећих активности: 

- Изградња подземних ел.енергетских кабловских водова 20kV - читавом дужином 
путног појаса Обилазног пута и целом дужином улице Војводе Путника и у 
другим улицама , по коридорима који су представљени на графичком прилогу 
План електро мреже (Р 1:5000) (у даљем тексту до краја поглавља: графички 
прилог) и по коридорима који ће накнадно бити утврђени плановима нижег реда, 
урбанистичко-техничком документацијом и енергетско-техничким условима 
електродистрибутивног предузећа; 

- Изградња мешовитих водова (20+0.4)kV и далековода 20kV по  коридорима који 
су представљени на графичком прилогу и на правцима који ће накнадно бити 
утврђени плановима нижег реда, урбанистичко-техничком документацијом и 
техничким условима електродистрибутивног предузећа; 

- Измештања деоница далековода, замена АL-Č. проводника самоносивим 
кабловским снопом 20kV или подземним ел.енергетским кабловским водовима 
20kV, на деоницама где постојеће трасе нарушавају урбанистичку концепцију 
обзиром на забрану градње у заштитном појасу далековода; 

- Реконструкција амортизованих деоница далековода/мешовитих водова 20kV; 
- Изградња дистрибутивних: зиданих или монтажно-бетонских трафо-станица 

20/0.4kV,  на позицијама које су дефинисане на графичком прилогу и на другим 
позицијама које ће бити утврђене накнадним плановима детаљне регулације или 
урбанистичким пројектима; 

- Изградња зиданих или монтажно-бетонских индустријских трафо-станица 
20/0.4kV ван површина јавне намене,  у складу са: урбанистичким пројектима и 
енергетско-техничким условима ЕДШ за комплексе а којим ће се одредити и 
положај прикључних подземних кабловских водова 20kV; 

- Изградња стубних и порталних трафо-станица у трасама постојећих 
далековода/мешовитих водова 20kV, на позицијама које су приближно утврђене 
на графичком прилогу или на другим позицијама које ће бити утврђене 
енергетско-техничким условикма електродистрибутивног предузећа, без 
обавезне израде урбанистичких пројеката. Исто се односи на индустријске 
стубне и порталне трафо-станице на комплексима закључно са прикључним 

II 1.5.5. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА  
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далеководом 20kV, уколико је дистрибутивни далековод изграђен у простору 
регулације улице; 

- Реконструкција постојећих ТС 10/0.4kV и далековода 10kV на напонски ниво од 
20kV уз могућу замену стубова и припадајуће опреме; 

- Изградња ваздушне нисконапонске мреже 0.4kV и јавне расвете у свим улицама 
у обухвату ПГРа, у простору регулације улица или у простору предбашти, на 
основу накнадних енергетско-техничких услова електродистрибутивног 
предузећа. Трасе НН мреже нису предмет ПГРа и биће дефинисане накнадно 
Пројектом за добијање грађевинске дозволе, уз обавезу да се уваже положаји 
постојећих инсталација, коридори дефинисани за изградњу других 
инфраструктура, да се од надлежних комуналних и јавних предузежа прибаве 
сагласности на трасу као и да имовинско-правна питања буду решена у складу 
са Законом. Израда урбанистичких пројеката није обавезна, осим за изградњу 
НН мреже и (или) јавне расвете уз Обилазни пут. Ваздушну нисконапонску мрежу 
градити доминантно самоносивим кабловским снопом (X 00/O-A), а изузетно 
провницима типа Аl-Č. на прописно фундираним бетонским стубовима или 
стубовима мешовитих водова, у свему у складу са Правилником о техничким 
нормативима  за изградњу нисконапонских надземних водова „Сл.лист 
СФРЈ“,бр.6/92);  

- Изградња прикључака и електроинсталација у објектима у складу са важећим 
прописима и појединачним техничким условима за прикључак 
Електродистрибуције Шабац; 

- Обезбедити непосредне заштитне појасеве око далековода, ширине: 30.0m  
(15.0m са обе стране трасе) за далеководе 110kV,  14.0m (7.0m са обе стране 
трасе) за далековод  35 kV и 9.0m (4.5m са обе стране трасе ) за далеководе и 
мешовите водове 20kV, а који су изграђени проводницима типа Ал-Ч.  У 
непосредним заштитним појасевима није дозвољена изградња објеката осим 
инфраструктурних у складу са законом, нису дозвољени испади на објектима, 
садња вишегодишњих биљака, коришћење грађевинских машина чији се било 
који део може наћи на растојању мањем или једнаком вредности од 5.0m. 

- Обезбедити заштитни појас у зони од 25.0m oд ближег фазног проводника 
далековода 110kV где се за изградњу свих објеката мора прибавити саглсност 
А.Д. „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈА“ Београд, под условима и по процедури која је 
дефинисана у документу: Услови за потребу израде Плана генералне регулације 
„Мајур“ (бр. 0-1-2-147/1 од 12.09.2014.год, приложен у документационом делу 
елабората), а која подразумева израду одговарајућег Елабората о могућности 
градње планираних објеката и о утицају далековода на планиране објекте.  
Поред наведеног, код изградње у близини далековода 110kV морају бити 
испоштовани општи технички услови:  
 Приликом извођења радова и приликом коришћења изграђених објеката не 

сме бити нарушена сигурносна удаљеност од 5.0m у односу на проводнике 
далековода 110kV; 

 Испод и у близини далековoда не садити дрвеће које се може наћи у зони од 
5.0m у свим правцима око проводника далековода 110kV; 

 Не користити прскалице и заливне системе млазом воде, уколико постоји 
могућност да се вода нађе у зони од 5.0m у свим правцима око проводника 
далековода 110kV; 

 Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу 
далековода; 

 Прикључке објеката на: нисконапонску мрежу, телефонску мрежу, КДС у 
случају укрштања са далеководом извести као подземне; 

 Приликом извођења грађевинских радова (нивелације терена, земљаних 
радова и ископа) у близини далековода ни на који начин не сме бити угрожена 
статичка стабилност стубова далековода. Непосредно испод далековода терен 
се не сме насипати; 

 Све металне инсталације (електро-инсталације, инсталације грејања и 
водовода) и други метални објекти (ограде и сл.) морају бити прописно 
уземљени, уз адекватно изједначавање потенцијала. 

- На сваки од стубова далековода/мешовитог вода 20kV и нисконапонске мреже 
могуће је поставити проводнике и светиљке јавне расвете, са изворима који 
имају вредности фотометријске и енергетске ефикасности једнаке или веће од 
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LED светиљки. На исти начин реконструисати постојећу расвету, а уз обилазни 
пут изградити јавну расвету на прописно уземљеним металним канделаберским 
стубовима. 

Општи услови за изградњу електроенергетских објеката  
 
Водови  110kV 
Задржавају се сви постојећи далеководи 110kV уз могућу реконструкцију  и не планира 
се изградња нових. Појас непосредне заштите и заштитни појас далековода су 
дефинисани у претходном пасусу и односе се на изградњу објеката у близини 
далековода. 
 
Водови  35kV 
Не планира се изградња нових далековода 35kV. Деонице постојећег далековода које 
нарушавају урбанистичку концепцију обзиром на забрану градње у појасу непосредне 
заштите, могуће  је заменити подземним високонапонским каблом, како је већ учињено у 
Северозападној радној зони. Узети у обзир да је далековод резервно напајање за 
општину Богатић, у ком случају је под напоном 20kV. 
 
Далеководи /мешовити водови 20kV 
Кроз грађевински реон  насеља препоручује се примена високонапонских самоносивих 
кабловских снопова 20kV (осим на магистралним правцима) на прописно уземљеним и 
фундираним бетонским стубовима округлог пресека или метално-решеткастим затезним 
стубовима. Изнад коловоза саобраћајница сигурносна висина СКСа 20kV је 6.0m, а за 
високонапонске проводнике типа Аl-Č. 7.0m, уз обавезне појачане мере механичке и 
електричне изолације. Далеководе у свему градити у складу са Правилником о 
техничким нормативима за изградњу надземних ел.енергетских водова називног напона 
од 1kV до 400kV („Сл.лист СФРЈ“, бр.65/88 и „Сл.лист СРЈ“, бр.18/92). 
 
Подземни ел.енергетски кабловски водови 20kV и 0.4kV 
Тип подземног високонапонског кабловског вода је XHE 49-A 3x150mm2 20kV (или 
сличан,  или у складу са техничким условима за прикључак ЕДШ). НН мрежа није 
генерално предмет овог Плана, а могуће је полагање подземних ел.енергетских 
кабловских водова 0.4kV и подземних каблова за јавну расвету по коридорима за 
електроенергетске каблове из овог плана. 
 
Положаји коридора могу бити кориговани урбанистичким пројектима израђеним на 
адекватним геодетским подлогама – на начин да се не угрожавају коридори опредељени 
за изградњу других комуналних инфраструктрура, то јест, да се на трасе прибаве 
сагласности јавних комуналних предузећа која поседују  и одржавају комуналне 
инфраструктуре. 
 
Подземни електроенергетски каблови 20kV и 0.4кV се полажу на дно земљаног рова 
дубине 0.8-1.0m на слој песка дебљине 0.1m. Изнад каблова се постављају пластични 
штитници и траке за упозорење.  Растојање између каблова у рову мора бити 0.2m  од 
високонапонског кабла 20kV и 0.07m између нисконапонских каблова. 
 
Ископ рова за електроенергетске каблове, канализацију и уземљиваче, ископ темеља за 
стубове ваздушне мреже високог и ниског напона, мора бити ручни и опрезан и мора му 
претходити обележавање на терену траса постојећих подземних инсталација – од 
стране РГЗ Службе за катастар. Радовима на ископу и на изградњи каблова треба да 
присуствују овлашћена лица из јавних комуналних предузећа која поседују и одржавају 
инсталације. Пре затрпавања ровова трасе каблова и дубине полагања уснимити код 
РГЗ Службе за катастар Шабац. Генерално, у зонама коловоза саобраћајница и 
паркинга, каблови се провлаче кроз заштитне цеви које се постављају тако да је горња 
ивица на дубини од 1.1m од горње коте асвалтног застора (1.3m испод коте државног 
пута) и 1.0m испод дна путног јарка.  
 
Код укрштања са железничком пругом, неопходно је провлачење електроенергетских 
каблова кроз заштитне цеви које се постављају тако да је дубина горње ивице цеви на 
1.8m испод горње површине железничке шине, а јаме за подбушивање морају бити 
удаљене минимално 8.0m од осовине колосека. 
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Код израде урбанистичко-техничких документације за изградњу подземних кабловских 
водова, од поменутих јавних комуналних предузећа, ЈП „Путеви Србије“ (за трасу у 
државном путу) и ЈП Железница Србије (за трасе у железничком земљишту) потребно је 
прибављање одговарајућих услова и сагласности. 
 
Трафо-станице 20/0.4kV 
Генерално, зидане и монтажно-бетонске трафо-станице 20/0.4kV није могуће градити у 
простору регулација улица које су евидентиране као деонице државних путева. Код 
изградње зиданих или монтажно-бетонских трафо-станица кота пода мора бити 
минимално 0.3m изнад пројектоване коте тротоара саобраћајница (или колско-пешачких 
површина). Око објеката TС се поставља заштитно уземљење (на 0.8-1.0m и на дубини  
од 1.0m), а радно уземљење мора бити дефинисано Пројектом за добијање грађевинске 
дозволе, уз услов да се уваже коридори постојећих и планираних комуналних 
инфраструктура. Објекат  је типски, приземни, најечешће капацитета 2х1000 (630)kVA а 
може бити и 1х1000 (630)kVA. У дистрибутивним трафо станицама треба опремити и 
одговарајућа поља јавне расвете. 
 
Стубне или порталне трафо-станице се граде на прописно уземљеним и фундираним, 
армирано-бетонским или метално-решеткастим стубовима, са одоговарајужом 
заштитном и расклопном опремом. Стубне ТС пројектовати за максимални капацитет од 
250kVA a порталне могу имати  енергетски трансформатор снаге 400kVA. 
 
 
 
 
Просторним планом општине планирана је гасификација насеља и принципијелно 
утврђен правац одакле ће се напајати гасоводна мрежа. Гасификација је условљена 
реализацијом нових интернационалих гасоводних конекција, конкретно Јужног тока и 
отцепа ка Републици Српској и у том смислу се не може дефинисати временски 
хоризонт за гасификацију насеља. 
 
Развој гасоводне енергетске инфраструктуре, на подручју плана генералне регулације,  
подразумева успостављање ефикасног и модерног енергетског система интегрисаног са 
другим енергетским системима. Циљ је квалитетно, оптимизованo, поуздано и безбедно 
снабдевање конзума  (домаћинстава, јавних и пословних субјеката) природним гасом, а 
такође и прекогранична размена овог енергента, обзиром на функцију постојећег  
магистралног гасовода.  
 
Предуслов за  даљу гасификацију подручја града Шапца (и обухвата ПГР) је изградња 
алтернативног правца за снабдевање Републике - Јужног тока и изградња отцепа 
одвојка са Јужног тока ка Републици Српској, у складу са просторним планом подручја 
посебне намене. Такође је потребно доградити и укупно функционално опремити 
постројење за складиштење "Банатски Двор". 
Планира се реализација следећих активности: 

- изградња мерно регулационе станице "МРС ЗТ2" (max16/max4bar) на 
к.п.бр.1151/3 К.О.Шабац, на основу урбанистичког пројекта за улицу Западна 
трансверзала. Парцела за МРС је формирана, а у простору регулације улице је 
изграђен је челични гасовод средњег пртиска; 

- изградња дистрибутивне гасоводне мреже до 4 bar  у насељу Мајур, у складу са 
предметним ПГРом, а на основу засебне урбанистичко-техничке документације. 
Урбанистичке пројекте могуће је радити за укупно насеље или за делове 
насеља. Урбанистичким пројектима могуће је кориговати коридоре из ПГРа и 
повући нове трасе, уз услов да се, у том смислу, прибаве сагласности јавних 
комуналних предузећа која поседују и одржавају надземне и подземне 
комуналне инфраструктурне објекте у обухвату плана. Доминантно, 
дистрибутивну гасоводну мрежу напајати са мерно-регулационих станица у 
северозападној радној зони, а могућа је и градња других МРС (ван СЗРЗ); 

- изградња  разводне челичне гасоводне мреже средњег притиска (до 16bar) на 
основу засебне урбанистичке документације. Са те мреже реализовати 
прикључке привредних субјеката, на захтеваним притисцима (у складу са 

II 1.5.6. ГАСИФИКАЦИЈА 
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технологијом) а који ће се остварити изградњом одговарајућих мерно-
регулационих станица (МРС) на комплексима и на парцелама јавне намене. Са 
МРС је могуће и напајање дистрибутивне гасоводне мреже у насељу ;   

 
Општи услови за изградњу гасоводних објеката 
За изградњу свих гасоводних објеката, осим кућних прикључака, мора се радити засебна 
урбанистичко-техничка документација (урбанистички пројекти) у складу са ПГР-ом. 
 
Коридори за изградњу подземне дистрибутивне  гасоводне мреже до 4bar , доминантно 
су  у зони тротоара, где год је било могуће и потребно са обе стране свих улица, ван 
зоне постојећих коловоза и канала за одовођење атмосферских вода, али и у зонама 
планираних коловоза у улицама и у зонама канала за одвођење атмосферских вода, 
што се мора узети у обзир код израде урбанистичко-техничке и пројектне документације 
и код изградње. 
 
Положај коридора гасоводне мреже представљен је у графичком делу, на Плану 
гасоводне мреже (Р 1:5000). Сви коридори су у простору регулација улица, то јест по 
површинама планираним за јавну намену. Изградња гасоводне мреже је могућа и пре 
привођења земљишта јавној намени, као и на земљишту ван јавне намене, уз претходно 
решавање имовинско-правних питања у складу са Законом. 
 
За изградњу свих објеката гасоводног система потребно је испоштовати све заштитне 
мере и Услове јавних комуналних предузећа и институција који су прибављени у 
процедури израде плана (ЈКП "Водовод-Шабац", Електоридистрибуције Шабац, 
ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА А.Д. Шабац, ЈП "СРБИЈА ГАС", Одсека за спасавање МУПа Шабац, 
ЈКП "Топлана Шабац, ЈП "Путеви Србије" и ЈП "Железнице Србије") а који су приложени 
у документацији елабората. Врста цеви за изградњу  гасовода и попречни профил 
определиће се Пројектом за добијање грађевинске дозволе на основу прорачуна 
капацитета и на основу хидрауличког прорачуна. На графичком прилогу, укрштања  
будућих гасоводних инсталација са постојећим (и планираним) подземним 
инсталацијама нису посебно назначена. 
 
Ископ  ровова  за  изградњу  гасоводне  мреже мора бити ручни и опрезан, уз претходно 
обележавање  на  терену  траса  свих постојећих  подземних  инсталација од стране РГЗ 
Службе за катастар Шабац и уз присуство  овлашћених лица из јавних комуналних  
предузећа која поседују и одржавају  инсталације у обухвату  плана. Посебан  опрез  је 
неопходан код ископа ровова у зонама укрштања. Неопходно је остварити минимална 
вертикална растојања: 0.5m од водоводних и канализационих цеви, 0.4m од електро 
каблова  и  минимално 0,3m од свих осталих подземних иснталација. За укрштање са  
магистралним гасоводом 50bar услове и заштитне мере ће појединачно, за сваку 
локацију, одредити ЈП "Србијагас" а овлашћена лица (службе) из поменутог предузећа 
морају присуствовати радовима. 
 
Укрштање гасовода са коловозом државних путева реализовати подбушивањем. При 
томе је неопходно претходно обележавање траса (од стране РГЗ Службе за катастар) и 
откопавање постојећих подземних инсталација (електроенергетских и ТТ каблова, 
потисних водова, секундарне водоводне мреже и канализационе мреже, прикључака на 
водоводну и канализацину мрежу, уземљивача стубова далековода) како би се на лицу 
места утврдиле дубине и избегла оштећења при подбушивању. Горња ивица заштитне 
цеви треба да је на дубини од минимално 1.35m од коте асвалтног застора и минимално 
1.0m  испод дна путног јарка. Јаме за подбушивање удаљити од ивице насипа или ближе 
ивице путног јарка минимално 3.0m. У осталим улицама укрштања извести 
прекопавањем. 
 
Све површине јавне намене (коловозе, тротоаре, канале, зелене површине), одмах по  
завршетку радова довести у претходно стање. Пре затрпавања ровова неопходно је  
извршити геодетско снимање трасе гасовода и дубине  полагања и  записник  доставити 
-  РГЗ Служба  за катастар непокретности Шабац. Прикључке објеката (комплекса) на 
дистрибутивну гасоводну мрежу искључиво реализовати као подземне. 
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Услови за магистралне гасоводе  (50bar) 
Предметним планом  није предвиђена изградња нових магистралних гасовода. 
Интервенције  на постојећem гасоводу 50bar могу реализовати искључиво надлежне 
службе ЈП "Србијагас" у складу са Правилником о условима за несметан и безбедан 
транспорт природног гаса гасоводима већег притиска од 16bar ("Сл.лист РС", бр.37/2013) 
и Интерним техничким правилима ЈП "Србијагас" од октобра 2009.год. 
 
Гасоводима 50bar је опредељен заштитни појас (експолоатациони појас) ширине 30.0m 
обострано (30.0m+30.0m) у коме није дозвољена изградња објеката за становање, рад и 
боравак људи. Уексплоатационом појасу могу се постављати објекти који су у функцији 
гасовода, за време експлоатације гасовода. 
 
У појасу ширине 5.0m обострано (5.0m+5.0m) забрањено је садити биљке чији корен 
досеже дубину већу од 1.0m или биљке за коју је неопходна обрада земље дубље од 
0.5m, нити се смеју постављати ограде нти било какве друге препреке за приступ 
гасоводу тешким возилима и механизацијом у случају интервенција. 
 
Нису планиране нове саобраћајнице у зони гасовода 50bar али јесте могућа изградња 
комуналне инфраструктуре, као и регулисање водотокова и изградња каналске мреже. 
За све активности у зони гасовода мора бити израђена засебна планска или 
урбанистичко-техничка документација којом ће бити дефинисани услови за изградњу и 
прибављени услови и заштитне мере за гасовод 50bar од ЈП "Србијагас". Такође, 
овлашћена лица (службе) поменутог предузећа морају присуствовати свим радовима у  
заштитној зони  гасовода. Генерално, угао укрштања гасовода са путевима, улицама, 
пругама, каналима, далеководима, нафтоводима, продуктоводима, другим гасоводима 
мора бити између 60 и 90. Код укрштања са путевима и улицама горња ивица гасоводне 
цеви мора бити на дубини од минимално 1.35 m од горње коте коловозног застора при 
чему се мора реализовати правилно одзрачивање и антикорозивна заштита.  
Минимално растојање спољње ивице цеви магистралног гасовода од темеља стубова 
далековда 10 (20)kV је 10.0m при паралелном вођењу и 5.0 m при укрштању, за 
далеководе 35kV је 15.0m при паралелном вођењу и 5.0 m при укрштању, а за 
далеководе 110kV је 20.0m при паралелном вођењу и 10.0 m при укрштању.  Сва остала 
растојања и услови за изградњу у близини магистралног далековда дефинисани су 
Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима 
притиска већег од 16 bar ("Сл. гласник РС", бр.37/13). 

Услови за изградњу челичних гасовода до 16bar 
Пројектовање и изградњу челичне гасоводне мреже до 16bar извести у складу са 
Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији 
гасовитих угљоводоника ("Сл.гласник РС" бр.104/2009") и у складу са Правилником о 
условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 
16bar („Сл.гласник РС“, бр.86/2015). Не планира се изградња надземних гасовода. 
 
Минимална дебљина надслоја изнад челичног гасовода у зони тротоара и у зеленим 
површинама ван зоне канала је 0.8m, a за деонице у зони коловоза саобраћајница или 
паркинга дебљина надслоја је 1.3m, с тим што се засипање рова мора извести 
слојевито, сабијањем слојева шљунка не дебљих од 0.3m. За деонице где се гасоводи 
провлаче кроз заштитне цеви дебљина надслоја се рачуна од коте тла до коте горње 
ивице заштитне цеви. 
 
За челичне гасоводе, милимално растојање цеви гасовода: од темеља објеката је 1.0m, 
од спољње ивице одоводног канала уз путеве (ножице усека или насипа)  0.5m, 1.0m  од 
стуба ваздушне НН мреже, стуба јавне расвете и ТТ стуба (или више да се не би 
угрозила статичка стабилност стуба). 
 
Од цеви водовода и канализације, при паралелном вођењу, челични гасовод мора бити 
удаљен минимално 1.0m а исто толико и од вреловода, 1.5m дрвореда. Од подземних 
ТТ каблова и електроенергетских каблова минимално растојање је 0.6m. Koд укрштања, 
минимално вертикално растојање је 0.3m од свих подземних инсталација осим за 
високонапонске електрокаблове, водовод и канализацију од којих челична цев мора бити 
удаљена 0.5m. 
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Од стуба далековода 20kV челични гасовод мора бити удаљен 2.0m, од стуба 35kV 
10.0m a од стуба далековода 110kV – 15.0m. Код укрштања – провода испод далековода 
35kV и 110kV дозвољена растојања су дупло мања. 
 
Kод провођења челичних гасовода кроз труп железничке пруге (обавезно ван зона 
скретница), горња ивица заштитне цеви кроз коју се провлачи  гасовод мора бити на 
дубини од минимално 1.8m испод горње коте шине и минимално 1.0m испод јарка уз 
пругу. Крајеви заштитне цеви морају бити изведени најмање 5.0m са обе стране ближе 
шине и 1.0m од спољње ивице одоводног калана или насипа. Паралелно вођење је 
могуће на растојању од минимано 8.0m од осовине индустријског колосека. 
 
Укрштање челичног гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима реализује се 
под углом од 90 а минимално 60. Дубина заштитне цеви треба да буде минимално 
1.3m испод пројектоване коте водотока (канала), целим профилом на месту укрштања. 
 
На свим деоницама где се гасовод провлачи кроз заштитне цеви, неопходно је пречнике 
заштитних цеви одабрати тако да је размак ивице цеви од гасовода најмање 50mm, a 
дужине цеви тако  да су минимално по 1.0m ван зоне заштите објекта. Заштитне цеви 
краће од 20.0m морају имати једну одзрачну цев DN50, а дуже од 20.0m морају имати 
две одзрачне цеви DN50 - od херметичи затвореног краја заштитне цеви до површине  
земље, изведене у надземне луле. 
 
Изнад челичних гасовода је  забрањено градити и постављати привремене и трајне, 
покретне и непокретне објекте осим инфраструктурних, у складу са засебном 
урбанистичком документацијом која подразумева прибављање одговарајућих услова и 
сагласности од ЈКП "Топлана-Шабац" и ЈП "Србијагас". Овлашћена лица из поменутих 
предузећа морају бити присутна код раскопавања и свих других радова узони постојећих 
челичних гасовода. 
 
Услови за изградњу мерно-регулационих станица 
Пројектовање и изградњу  мерно-регулационих станица max16/max4bar извести у складу 
са Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији 
гасовитих угљоводоника ("Сл.гласник РС" бр.104/2009") и у складу са Правилником о 
условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 
16bar („Сл.гласник РС“, бр.86/2015). Поменути правилник прописује минимална 
растојања мерно-регулационих станица од инфраструктурних објеката и стамбених 
објеката у зависности од капацитета МРС и од вредности притиска гаса на улазу у МРС. 
На локације МРС прибавити сагласности/заштитне мере Одсека за спашавање МУП-а 
РС. 
 
Услови за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже до 4bar 
Дистрибутивну гасоводну мрежу до 4bar пројектовати и извести  у складу са: Законом о 
цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих 
угљоводоника ("Сл.гласник РС" бр.104/2009"), и  у складу са Правилником о условима за 
несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bar 
(„Сл.гласник РС“, бр.86/2015). 
 
Минимална дебљина надслоја изнад полиетиленских цеви дистрибутивног гасовода до 
4bar je 0.8m у зеленим површинама и  зонама тротоара и минимално 1.1m у зонама 
коловоза саобраћајница и паркинга (1.35m у зони коловоза државног пута). У зони 
канала за одвођење атмосферских вода, гасоводне цеви се полажу на дубини од 
минимално 1.0m од затечене или пројектоване дубине канала. 
 
За дистрибутивни гасовод до 4bar милимално растојање цеви гасовода: од темеља 
објеката је 1.0m, m од стубова ваздушне НН мреже, јавне расвете и ТТ стубоваа (или 
више да се не би угрозила статичка стабилност стуба). 
 
Од цеви водовода и канализације и вреловода, при паралелном вођењу, гасовод мора 
бити удаљен минимално 1.0m а од дрвореда 1.5m. Од подземних ТТ каблова и 
електроенергетских каблова минимално растојање је 0.6m. Koд укрштања, минимално 
вертикално растојање је 0.3m од свих подземних инсталација осим за високонапонске 
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електрокаблове , водовод и канализацију и вреловоде од којих гасоводна цев мора бити 
удаљена 0.5m. 
 
У истом рову са инсталацијом дистрибутивног гасовода могуће је полагање 
телекомуникационог кабла и кабловског дистрибутивног система. Уколико се то ради 
истовремено, потребно је испоштовати следећу процедуру и услове:  прво се полаже 
гасоводна ПЕ цев, заварује се и испитује на притисак  и непропуштање  и по одобрењу 
надзора за гасовод,  делимично затрпава песком, поставља се трака за опомињање  и 
тек   након тога се може приступити полагању ПЕ цеви за ТТ каблове и  КДС  проводнике 
и то тако да: буду присутни надзори оба надлежна предузећа, чисто хоризонтално 
растојање буде минимално 0.4m од гасоводне цеви,  телекомуникациони каблови и КДС 
да буду у страни рова ближој ивици коловоза (даље од регулационе линије). 
 
Диспозиције постојећих и планираних елемената система гасификације, као и заштитних 
појаса гасовода,  престављене су у графичком прилогу  на Плану гасификације (Р 
1:5000). 
 
 
 
Накнадна опредељења за интегрисање других енергетских система са системом 
гасовода за загревање насеља и енергане са другим енергентима (соларна енергија, 
геотермална енергија, енергија био масе и сл.) морају се дефинисати кроз посебну 
студију или генерални пројекат загревања кроз који би се дефинисале укупне потребе и 
извршила процена и избор адекватног система и енергента. 
 
Унутар зоне становања није могућа реализација пројеката наведених у листи I Уредбе о 
утврђивању листе и пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе објеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гл. РС бр 114/08), и то 
сви пројекти наведени под тачком 3. Производња енергије. Изградња енергана је могућа 
у свим другим зонама (и у зони руралног становања) уколико енергент који се користи 
као и технолошки поступак допремања и коришћења енергента нема негативних утицаја 
на становање о чему се изјашњава надлежни орган за заштиту животне средине. 
 
 
 
 
Фиксна телефонија 
Развој телекомуникационог система фиксне телефоније у планираном периоду заснива 
се на модернизацији постојећег система и на изградњи нових објеката (приступне 
мреже, уређаја и опреме), који ће омогућити континуирано, квалитетно и поуздано 
пружање услуга фиксне телефоније и пружање широкопојасних услуга (дигиталне 
претплатничке линије СДСЛ и АДСЛ, интернет протокол, дигитална телевизија, 
телевизија по интернет протоколу итд.). При томе су испоштовани циљеви, стандарди и 
смернице који су дефинисани Стратегијом развоја електронских комуникација,  
Стратегијом развоја информатичког друштва  у Републици Србији 2010-2020.год, као и 
Просторним планом републике Србије, са  заједничким изразом: да се обезбеди   
доступност универзалног сервиса (широкопојасних услуга) сваком домаћинству и сваком 
пословном субјекту у обухвату плана. 
 
Решење телекомуникационог система фиксне телефоније урађено је у складу са: 

- оценом постојећег стања  (амортизованост приступне мреже и просечна старост 
од 19 година,  одсуство резерве у капацитету приступне мреже и у АТЦ за 
прикључење нових корисника, обзиром на  степен заузетости од 96%, одсуство 
могућности за пружање широкопојасних услуга); 

- процени потреба на основу планираног развоја простора (планираној намени 
простора и процени кретања броја становника и домаћинстава, уз циљ да се на 
два становника обезбеди једна фиксна телефонска линија, то јест, око 3500 
прикључака  до 2020.године за обухват плана); 

- генералним планом развоја Извршне јединице Шабац, Предузећа за 
телекомуникације Телеком-Србија А.Д.Београд,  који подразумева  приоритетно 
решавање нерешених захтева за прикључак, дититализацију укупне мреже и 
опремање телефонских центарла и приступних уређаја опремом за пружање 

II 1.5.8. ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  
 

II 1.5.7. ТОПЛИФИКАЦИЈА 
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широкопојаних услуга и условима поменутог предузећа (бр.7010-24835/1 од 
25.12.2014.год). 

 
Планира се реализација следећих активности: 

 опремање истуреног степена "Мајур" за пружање широкопојасних услуга, 
уградњом новог приступног уређаја и одговарајуће опреме; 

 реорганизација и децентрализација приступне мреже на реону КН "Мајур" и то на 
начин да се изграде  осам нових приступних уређаја типа  ИПАН, са 
одговарајућим кабловским реонима. Спојне путеве реализовати подземним 
оптичким телекомуникационим кабловима. Позиције приступних уређаја и  трасе 
спојних путева биће дефинисани накнадним урбанистичким пројектима, као и 
границе реона. Извесно је да ће новопланирани приступни уређаји прихватити 
делове насеља уз Обилазни пут и уз ул. Табановачку; 

 даља децентрализација изградњом уређаја типа мини-ИПАН и формирањем 
нових кабловских подручја уз постепено функционално уклапање  постојеће 
приступне мреже (реконструкцију) до потпуне замене. Приступни уређаји се могу 
постављати на површини јавне намене, а такође  и ван земљишта јавне намене 
(у објектима, или у слободностојећим металним орманима) уз одговарајуће 
уговоре којим се решавају имовинско-правна питања у складу са Законом. За 
изградњу нових приступних уређаја, спојних Тк каблова и кабловских подручја 
израдити засебне урбанистичке пројекте; 

 изградња приступне мреже и прикључака подземним оптичким 
телекомуникационим кабловима до заинтересованих корисника,  по засебној 
урбанистичкој документацији у складу са планом. Урбанистичким пројектом могу 
бити кориговани коридори из ПГРа и повучени нови правци, уз обавезу да се не 
угрозе коридори опредељени за друге подземне инсталације и да се прибаве 
сагласности јавних комуналних предузећа која поседују и одржавају 
инфраструктурне објекте у обухвату плана; 

 изградња телекомуникационог система фиксне телефоније оператера ОРИОН 
Телеком у ЦДМА (бежичној) технологији и других оператера  са лиценцом у 
фиксној телефонији. Позиције и услови за иградњу дефинисаће се 
урбанистичким пројектима.  

 
Код избора опреме и нових технологија телекомуникационог система, посебну пажњу 
обратити на енергетску ефикасност. Телекомуникационе каблове постављати: у 
наменском (самосталном) рову, кроз  слободне цеви постојеће кабловске канализације 
(постојећи проводи испод коловоза), у заједничком рову са постојећим Тк кабловима, у 
заједничком рову са дистрибутивним гасоводом при чему мора бити остварено 
хоризонтално растојање од 0.5m. 
 
Ван зоне кабловске Тк канализације, телекомуникациони каблови се полажу на дно рова 
дубине минимално 0.8m , на слој ситнозрнасте земље и песка дебљине минимално 
0.1m. Изнад каблова се постављају пластични штитници и траке за упозорење. Ископ 
кабловских ровова треба да буде ручни и опрезан, а мора му претходити обележавање 
на терену траса свих постојећих подземних инсталација – од стране РГЗ Службе за 
катастар Шабац и у присуству овлашћених лица из јавних и јавних комуналних 
предузећа која поседују и одржавају подземне инфраструктуре. У зонама укрштања и 
паралелног вођења морају се остварити прописана растојања и растојања дефинсана 
планском документацијом уз прописане заштитне мере. Испод коловоза саобраћајница и 
паркинга, минимална дебљина надслоја мора бити 1.0m. Изузетак су  провод испод 
државних путева (Обилазни пут и ул. Табановачка) где се заштитна цев поставља 
подбушивањем - тако да је горња ивица цеви на дубини од минимално 1.35m мерено од 
коте горњег асвалтног слоја и минимално 1.0m испод  дна путног јарка. Пре затрпања 
ровова, трасе Тк каблова и дубине полагања треба евидентирати код  поменуте службе  
за катастар. По завршетку радова све површине довести у претходно стање. 
 
Изградњи планираних саобраћајница мора претходити измештање Тк стубова из зоне 
коловоза. Заштитне мере за деонице подземних Тк каблова који остају у зони коловоза 
дефинисаће овлашћено лице из ТЕЛЕКОМ-а појединачно, за сваку деоницу (измештање 
или механичка заштита).  
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У графичком прилогу елабората, на Плану електронских комуникација (Р 1:5000) 
представљено је постојеће стање телекомуникационог система и положај коридора за 
изградњу нових подземних Тк каблова, као и орјентациони положаји центара реона 
новопланираних приступних уређаја. Сви коридори су у простору регулација улица, то 
јест по површинама планираним за јавну намену. Изградња Тк мреже је могућа и пре 
привођења земљишта јавној намени, као и на земљишту ван јавне намене, уз претходно 
решавање имовинско-правних питања у складу са Законом, а што се односи и на 
постављање стубова ваздушне Тк мреже (извода) на парцелама у приватној или  
мешовитој својини.  
 
Мобилна телефонија 
Планира се ширење мреже базних радио-релејних станица постојећих и будућих 
оператера, у складу са плановима развоја оператера, а са циљем укупне покривености 
сигналом грађевинских подручја и путних праваца. 
 
Постојећу базну станице потребно је модернизовати опремом за пренос података са 
брзинама до 7.2Mb/sec (3Г), а такође и сигналом четврте генерације. Услуге интернега 
на мобилним телефонима и пратеће ИП услуге све су траженије и очекује се и даљи 
пораст интересовања како код приватних лица тако и код пословних субјеката. 
Фаворизовати постављање антена различитих оператера на заједничким антенским 
стубовима.  
 
Због релативно равног терена и оптичке видљивости ка релејима на Церу, Шапцу и ка 
Београду, нема сметњи за планирано ширење мреже. Могућа је изградња подземних 
оптичких телекомуниационих каблова између базних станица и до постојеће телефонске 
централе – по засебним урбанистичким пројектима и под условима који су дефинисани 
за подземне телекомуникационе каблове у фиксној телефонији. 
 
Нa пoдручjу плана генералне регулације мoгућe je пoстaвљaњe aнтeнских стубoвa уз 
услoв дa њихoвa укупнa висинa нe прeмaшуje: 35m у зони грађевинског реона насеља и 
50m ван грађевинског реона и у радним зонама. Кад сe aнтeнски стубoви пoстaвљajу нa 
oбjeктe висoкoгрaдњe њихoвa висинa нe смe прeмaшивати 5m максималног вертикалног 
габарита објекта,  а oдгoвaрajућим eлaбoрaтoм o утицajу нa живoтну срeдину теба 
дoкaзати дa нејонизујуће (eлeктрoмaгнeтно) зрaчeњe нeћe штeтнo утицaти нa здрaвљe 
људи. За базне радио станице мобилне телефоније, са антенама постављеним на 
слободностојећи антенски стуб (на тлу), дефинише се дозвољена удаљеност од 
стамбених објеката и од зоне изградње стамбених објеката, и то: вредност висине стуба 
(без носача антена и антена) за стубове висине до 30m и вредност од 30m за стубове 
висине преко 30 m. Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на растојањима 
мањим од горе наведених, уз прибављање сагласности власника суседних парцела.  
 
Базне радио станице мобилне телефоније не могу се постављати у зонама природних и 
културно историјских добара (проглашених и евидентираних) у радијусу од 100m  због 
заштите визуре насеља.  
 
Кабловски дистрибутивни систем 
Нови КДС градити на основу одговарајућих Одлука Градске управе и накнадних 
урбанистичких пројеката. Код постављања ваздушних проводника КДСа по стубовима 
ваздушне мреже 0.4kV, јавне расвете  и по стубовима Тк мреже, претходно обезбедити 
одговарајуће сагласности електродистрибутивног предузећа, ЈП „Инфраструктура“ –
Шабац и ТЕЛЕКОМ-а, а потребно је испоштовати прописе који се односе на положај, 
удаљеност телекомуникационог од електроенергетског проводника и прописане висине 
проводника изнад коловоза саобраћајница. Није дозвољено постављање ваздушних  
проводника КДС-а на стубове мешовитог вода нити на стубове далековода 35kV и 
110kV. 
 
Проводници кабловског дистирбутивног система могу се постављати у  заједнички ров 
са телекомуникационим кабловима. Услови за изградњу подземног КДС-а идентични су 
наведеним условима за изградњу подземних телекомуникационх каблова у фиксној 
телефонији.  
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У склaду сa Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2015.г. („Сл. гласник 
РС“, број 44/05), пoтрeбнo je одређене пoтрeбе зa eнeргиjoм oбeзбeдити из oбнoвљивих 
извора.  
 
У складу са потенцијалима подручја, као обновљиви извори енергије могу се користити: 
биомаса, биогас, геотермална енергија, сунчева енергија и енергија ветра. На 
пољопривредном земљишту и у зонама руралног становања је дозвољена изградња 
енергана на биогас из отпада из сточне производње. 
 
 
 
Линеарно зеленило: Приликом реконструкције и изградње нових улица, утврђује се 
обавеза обезбеђења озелењавања, минимално постављањем жардињера.  
 
Зелене површине и скверови се максимално чувају у постојећем обиму. Површине се 
могу умањити само на рачун изградње дечијих игралишта, малих спортских терена, 
постављања фонтана, чесми, спомен обележја и сл.   
 
Спортско-рекреативне површине (новопланиране) морају имати минимално 30% 
незастртих зелених површина у које се могу убројити и травнати спортски терени. Због 
недостатка парковских површина, потребно их је озеленити високим дендролошким 
материјалом и опремити одговарајућим урбаним могилијаром за одмор и рекреацију 
свих старосних група становништва. 
 
Зелене површине насељског центра: На подручју насељског центра уредити 
декоративне зелене површине, посебно пешачку зону. Дозвољено је постављање 
цветњака као слободно стојећих објеката, жардињера, зелених зидова и сл. 
 
Школске установе и обданишта: Школско двориште у Мајуру је озелењено на 
завидном нивоу. Потребно је максимално штитити достигнуте параметра. 
 
Зеленило у оквиру гробаља: Око гробља је потребно посадити минимално дрвореде (у 
оквиру јавних површина око гробаља јер унутар њих не постоје просторни капацитети). 
На неизграђеним деловима треба уредити тако да се унутар комплекса гробља изведу 
зелени заштитни коридори. 
 
Шумске површине: Под шумама се подразумева земљиште површине преко 5 ари које 
је обрасло шумским дрвећем. Шуме у јавној својини не постоје у обухвату плана, има у 
фрагментима приватних шума, које немају економски, а ни естетски значај за становнике 
насеља. Шумама у приватној својини газдује се на основу опште основе и програма 
газдовања приватним шумама.  
 
Шуме се могу налазити и у грађевинском реону насеља а што је делимично приказано 
на графичким прилозима. Уколико се по катастарском стању земљиште води као шумско 
и на терену постоји шума (што често није случај због неажурног катастарског стања), 
земљиште се задржава као шумско). 
 
Зелене површине јавне намене се уређују декоративним биљем, у складу са 
хортикултурним пројектима. У оквиру зелених површина дозвољено је постављање (у 
складу са просторним могућностима) урбаног мобилијара, фонтана, мањих спортских и 
дечијих игралишта. 
 
При озелењавању површина јавне намене дати предност аутохтоним врстама (мин. 50% 
врста) које су у прилагођене локалним педолошким и климатским условима. Могуће је 
користити егзоте за које је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине а 
при томе нису инвазивне и одређени проценат пажљиво одабраних зимзелених 
(четинарских) врста. 
 

II 1.5.10. СИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

II 1.5.9. ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
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На зеленим површинама јавне намене није дозвољено: планирање сталних објеката у 
занатске, туристичке, угоститељске и др. сличне сврхе; уништавање биљног материјала 
и узтнемиравање и убијање животиња које их настањују; пуштање кућних љубимаца 
осим у деловима који су за то предвиђени; одлагање грађевинског и др. материјала, 
истовар земље и шута, робе, амбалаже, отпадака и сл; ложење ватре, кретање и 
паркирање возила ван места предвиђених за то 
 
 
 
За евакуацију комуналног отпада предвидети судове – контејнере на парцелама и 
комплексима у новим стамбеним, радним и комуналним зонама. Локације одредити, кроз 
израду одговарајуће техничке документације, у оквиру регулације основних 
саобраћајница, као издвојене нише са упуштеним ивичњаком, тако да максимално ручно 
гурање контејнера не буде веће од 15m, по равној подлози са успоном до 3%. Судови се 
могу сместити и у унутрашњости комплекса, дуж интерних саобраћајница чија 
минимална ширина не може бити мања од 3.5 m за једносмерни и 6 m за двосмерни 
саобраћај, са могућношћу окретања возила габарита 8.6x2.5x3.5m и осовинским 
притиском од 10 t.  
 
Судови за смеће могу бити смештени на бетонираном платоу или ниши ограђеној лаким 
армирано-бетонским зидовима, живом оградом и слично. Максимално ручно гурање 
контејнера од претоварног места до комуналног возила износи 15m, по равној подлози 
без степеника, и са успоном до 3%.  
 
За одвоз кућног отпада, у сарадњи са ЈКП, кроз израду техничке документације треба 
дефинисати потребан број контејнера и њихову локацију. Услови за организовање 
контејнерских места су идентични као и за постављање у радним зонама, при чему се 
препоручује да се на контејнерским местима врши и селектовање отпада (посебни 
контејнери за папир, стакло и сл). У сарадњи са ЈКП могуће је предвидети и другачије 
системе и методе прикупљања и евакуисања кућног смећа, а у складу са условима 
заштите животне средине. Поступци и мере управљања отпадом дефинисани су тачком 
II.1.7.3. Мере заштите животне средине. 
 
 
 
 
 
У складу са Законом, дефинише се минимални степен комуналне опремљености 
грађевинског земљишта, потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе. 
 
За издавање Локацијских услова и Грађевинске дозволе, инвеститору је неопходно 
да има обезбеђен приступ на површину јавне намене - саобраћајницу. Приступ преко 
службености је могуће користити у складу са законским одредбама и у случајевима 
затеченог стања. 
 
За издавање Употребне дозволе, неопходно је обезбедити комуналну опремљеност 
према табели која следи. 
 
Табела 11: Потребан степен комуналне опремљености за издавање Употребне 
дозволе 

Типична градска  целина; зона Мин. степен комуналне опремљености 
ТЗ Централне насељске функције 

приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација 
ТЗ Становање приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод односнно бунар 

пијаће воде до изградње водовода) 
УЦ приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација 
ШЦ, остало становање приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод 
ТЗ Пословање приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација; 

обавеза условљавања изградње уређаја за пречишћавање 
отпадних вода за произвођаче који их имају у технолошком 
поступку 

ТЗ Комуналне делатности објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, 
канализација; површине: пре изградње партерних површина 
комуналне намене, сви планирани објекти и мреже 
инфраструктуре морају бити постављени 

II 1.6. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА ПО 
ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА, ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И 

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
 

II 1.5.11. СИСТЕМ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА 
 

Број 12        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 49
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ТЗ Спортско рекреативне површине објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, 
канализација, 
површине: пре изградње партерних површина јавне намене, сви 
планирани објекти и мреже инфраструктуре морају бити 
постављени 

ТЗ Зелене површине / 
Површине остале намене  
О, З, СЦ приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација 
СПЦ ел. енергија 
Т приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација 
ЈО, ЈП објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, 

канализација, 
површине: пре изградње партерних површина јавне намене, сви 
планирани објекти и мреже инфраструктуре морају бити 
постављени 

ВП / 
ПЗ / 
ЦП приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод 
И У складу са захтевима сваког објекта појединачно. 
 
 
 
 
 
 
Према Решењу о условима заштите природе (03 број 020-329/2) од 27.02.2018.год, које 
је доставио Завод за заштиту природе Србије, а на основу увида у Централни регистар 
заштићених природних добара Србије и документацију Завода у оквиру предметног 
подручја нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, 
еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије, као ни евидентираних 
природних добара, на основу Закона о заштити природе (“Сл.гласник РС”, бр.36/2009, 
88/2010 и 91/2010); 
 
Предеони елементи унутар културног предела (појасеви зеленила, групе стабала, 
појединачна стабла, међе, живице и слично) у границама Плана, могу имати улогу 
еколошких коридора еколошке мреже. Имајући у виду наведене податке, Завод за 
заштиту природе Србије је дефинисао услове заштите природе за израду ПГР Мајур 
(сажети приказ): 

1) Ради обезбеђења биолошке и предеоне разноврсности пољопривредних 
површина, планирати очување групе стабала, појединачних стабала, живице, 
међе, кошанице и травне површине, као и друге екосистеме са очуваном или 
делимично измењеном дрвенастом, жбунастом или ливадском вегентацијом. 
Приликом укрупњавања пољопривредних површина, планирати стварање нових 
рубних станишта као елемената агроекосистема. 

2) Спречити прекомерну пренамену пољопривредног у грађевинско земљиште, и 
очувати пољопривредне, еколошке, рекреативне и пејзажно-естетске функције 
ораница, башта, воћњака и травних површина. 

3) У оквиру предвиђене намене површина, груписати компатибилне садржаје и 
активности и раздвојити функције, зоне и објекте који се међусобно угрожавају 
одређивањем неопходних заштитних растојања. 

4) Ширину инфраструктурних коридора и техничко решење паралелног вођења и 
начина укрштања водова усагласити са свим важећим прописима. Формирати 
јавне површине за техничку инфраструктуру. 

5) Планско подизање зелених појасева уз постојеће и планиране државне 
саобраћајнице треба да се одвија у складу са предеоним карактеристикама 
подручја. Формирати и одржавати континуални појас заштитног зеленила 
(дрвореди у комбинацији са жбуњем) од врста отпорних на аерозагађења које 
својим јестивим плодовима не привлаче животиње, са израженом функцијом 
заштите од ветра и средњег и високог ефекта редукције буке. 

6) Повећати проценат јавних зелених површина, броја и разноврсноти постојећих 
категорија јавног зеленила и одржавати га у блиско природном стању. 

7) При озелењавању јавних површина, дати предност аутохтоним врстама 
(минимално 50% врста) које су највише прилагођене локалним педолошким и 
климатским условима, а могуће је користити и егзоте за које је потврђено да се 
добро адаптирају датим условима средине, а да при том нису инвазивне. 

II 1.7. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ 
НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

 
II 1.7.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
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8) Где услови дозвољавају, дуж насељских саобраћајница формирати и одржавати 
дрвореде од врста отпорних на аерозагађења, при том бирајући врсте које 
немају велике и тврде плодове, плодове који би запрљали простор, коренов 
систем који би могао да „денивелише“ саму подлогу и др. 

9) Редовним одржавањем зеленила и слободних, необрађених површина, сузбијати 
и контролисати алергене и инвазивне врсте, а нарочито амброзију, багрем, 
негундовац, кисело дрво и др.  

10) Радну зону одвојити од центра насеља и зоне становања (ниске густине) 
заштитним зеленим појасом. 

11) Планирати висок ниво квалитета животне средине приликом пројектовања, 
изградње, реконструкције, и коришћења производних објеката и пратећих 
садржаја, како би се могући негативни утицаји на околину свели на најмању 
могућу меру. 

12) Непропусне септичке јаме, као прелазно решење до изградње канализационе 
мреже, треба да буду прописане као стандард за све објекте. 

13) Предвидети постављање специјалних судова за скупљање отпада на 
одговарајућим бетонским површинама. 

14) Обезбедити прикупљање атмосферских вода са свих саобраћајних површина и 
њихово контролисано одвођење у колектор кишне канализације. 

15) Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или 
минералошко-петролошке објекте за које се претпоставља да имају својство 
природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести 
Министарство заштите животне средине, као и да предизме све мере заштите од 
уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица. 

 
План је дефинисан у складу са наведеним мерама заштите. 
 

 
 
 
 
За потребе израде ПГР, урађен је елаборат: „План заштите и ревитализације 
градитељског наслеђа за потребе израде Плана генералне регулације «Мајур». 
Елаборат је сачинила стручна служба Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“, 
која је истражили, евидентирали и валоризовали непокретна културна добра у обухвату 
Плана генералне регулације. Подаци који су наведени у овом поглављу у потпуности се 
ослањају на чињенице из елабората. 
 
На територији обухвата ПГР се не налазе утврђена нити евидентирана непокретна 
културна добра. На територији обухвата ПГР се не налазе вредни  објекти градитељског 
наслеђа. На територији КО Мајур налази се укупно пет археолошких локалитета.  
 
Табела 12: Археолошки локалитети у насељу Мајур* 
Број 
локал- 
итета/  
насеље 
 

Назив локалитета 
Хронолошка 
припадност 

Врста 
локалитета/ 
Класа 
локалитета 

Површина локалитета/Напомена 

189 Дуга бара 
4 в.н.е. 
Позна антика 

Вила рустика / 
Рурална 
насеобина 

4 / Зграда 50х50м 

187 Тоболац 
2 в.н.е. 
Позна антика 

Вила рустика / 
Рурална 
насеобина 

4 / Даље према истоку уочени су остаци 
другог налазишта, површине око 2ха-
остаци керамике, опеке, имбрицеса новца 
и др. И камени бушени чекић. 

188 Липик 
Позна антика 

Неопредељен 
/ 
Рурална 
насеобина 

1 / Локалитет се налази западно од села и 
пресечен је на два дела асфалтним путем 
Шабац-Лозница. Са његове јужне стране 
омеђен је баром а са северне 
железничком пругом. Површински налази 
се састоје од керамике и грађевинског 
шута. По овоме насеље би се могло 
определити у римско доба, као вила 
рустика. 

190 Китог 
Позна антика 

Вила рустика / 
Рурална 

1 / 0 

II 1.7.2. ПРЕГЛЕД ЕВИДЕНТИРАНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ ОБЈЕКАТА, СПОМЕНИКА 
КУЛТУРЕ И АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА 
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насеобина 

0.25 
Ст. Бр. 
71 

Тоболац 
Неолит-винчшска 
култура 

насеље 3ха / Налази се непосредно у селу, потес 
мали Тоболац, између пруге и пута за 
Табановац, два локалитета. Један иза 
кућних плацева Видојевића и 
Тумбасевића, остаци неолитског насеља 
и један пробушени камени чекић. 
Земљиште нешто уздигнутије над 
околним тереном. 

*Напомена: Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“ доставио је карту са приказаним археолошким 
локалитетима (у Документацији) без довољно података за прецизно лоцирање, тако да су на нашим картама 
оријентационе. 
 
Постојећа документација археолошких налазишта углавном се чува у Заводу за заштиту 
споменика културе "Ваљево", и у нешто мањој мери у музеју у Шапцу.  
 
Мере заштите и услови чувања, одржавања и  коришћења археолошких локалитета су: 

1. Уколико се накнадно открију археолошки локалитети, исти се не смеју 
уништавати и на њима вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока 
преоравања. 

2. 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 полажају у коме је отривен (члан 109. ст.1 
Закона о културним добрима).  

3. У случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због 
инвестиционих радова, спроводи се заштитино ископавање о трошку 
инвеститора (члан 110. Закона о културним добрима) 

4. У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови спроводе 
се уз повећане мере опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите 
(Завода за заштиту споменика културе “Ваљево”) 

5. Забрањује се привремено или трајно  депоновање земље, камена, смећа и 
јаловине у, на и у близини археолошких локалитета. 

6. Археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћено 
прекопавања, ископавања и дубока заоравања (преко 30 цм). 

7. Дозвољава се инфраструктурно опремање простора археолошких локалитета и 
његово урeђење према посебним условима и стручним мишљењима које доноси 
Завод за заштиту споменика културе “Ваљево”. 

8. Забрањено је вађење и одвожење камена и земље са археолошких локалита. 
 
На подручју обухвата постоји спомен обележје (споменик посвећен страдалима и палим 
брцима из насеља током Првог и Другог светског рата) у центру насеља на парцели 
основне школе (ван ограде школе) са јавном чесмом поред. 
 
Такође постоји и спомен костурница код „Сокине кафане“, на к.п.бр. 1059 КО Мајур 
(кости сахрањиваних уз позадинску болницу за време Церске битке у првом светском 
рату код „Сокине кафане“, прикупљене приликом изградње обилазног пута и прикључка 
на регионални пут за Богатић). Преко пута на к.п. бр. 1060 КО Мајур, налази се јавна 
чесма и обе парцеле су својина Града Шапца. 
 
Локална самоуправа је дужна да се о овим споменицима брине са дужним поштовањем 
као местима и објектима које су предходне генерације житеља подигле у спомен битним 
догађајима или значајним суграђанима. Уклоњена или оштећена обележја је неопходно 
обновити. Планом се подстиче постављање и других споменика и спомен обележја у 
складу са одлукама локалне самоуправе и законским одредбама. 
 
 
 
Концепција заштите животне средине 
 
У склaду сa Зaкoнoм o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину ("Сл. глaсник РС”, 
бр. 135/2004), на основу којег је донета Одлука да се не израђује стратешка процена 
утицаја ПГР "Мајур" на животну средину, (број: 351-1847/2009-14 од 25.12.2009.године, с 

II 1.7.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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обзиром да је за потребе израде Генералног плана за Шабац и приградска насеља: 
Мајур, Јевремовац, П. Причиновић, Јеленча и Мишар, рађен Извештај о стратешкој 
процени (решење бр. 501-4-25/2008-08 од 27.03.2008. којим су рaзмaтрaнa питaњa 
вeзaнa зa зaштиту живoтнe срeдинe и услoви пoд кojимa сe плaнирaнe aктивнoсти мoгу 
рeaлизoвaти.   
 
Израдом плана се неће вршити значајна промена намене површина већ претежно 
усаглашавање техничких и урбанистичких параметара, тако да се неће излазити из 
оквира стратешки дефинисаних утицаја на животну средину, утврђених Генералним 
планом. 
 
Зaштитa живoтнe срeдинe пoдрaзумeвa пoштoвaњe свих oпштих мeрa зaштитe живoтнe 
срeдинe и прирoдe кao и свих тeхничкo-тeхнoлoшких мeрa и прoписa утврђeних 
пoзитивнoм зaкoнскoм рeгулaтивoм и услoвимa нaдлeжних oргaнa. У тoм смислу су зa 
изрaду урбaнистичких плaнoвa, у дeлу зaштитe живoтнe срeдинe, кoришћeни услoви и 
дoкумeнти кojи у тoм кoнтeксту имajу нajвeћи знaчaj нa oгрaничaвaњe aктивнoсти у 
oквиру пoсмaтрaнoг прoстoру и нa избoр eвeнтуaлних дeлaтнoсти у сеоским нaсeљимa. 
У тoм кoнтeксту мeрe зaштитe живoтнe срeдинe у фaзи изрaдe прeдмeтних 
урбaнистичких плaнoвa су усмeрeнe нa зaштиту oснoвних чинилaцa живoтнe срeдинe 
(вoдe, вaздухa и зeмљиштa), штo je у фaзи изрaдe извeштaja стрaтeшкe прoцeнe 
утицaлo нa oпрeдeљeњe зa избoр рeлeвaнтних пoкaзaтeљa (индикaтoрa).  
 
Пoсeбнa пaжњa је пoсвeћeнa у прoнaлaжeњу нajпoгoдниjих рeшeњa зa следеће 
проблеме: недовољна инфраструктура за прикупљање, третман и одлагање комуналног 
и другог отпада; недовољна инфраструктура за одвођење и пречишћавање отпадних 
вода; загађивање ваздуха; деградација и загађивање земљишта; повишена саобраћајна 
бука у граду и на државним саобраћајницама; нелегална градња; неадекватно 
управљање заштитом животне средине у привредним предузеђима; неразвијен 
мониторинг животне средине и промена у простору; недовољно инвестирање у заштиту 
животне средине. 
 
Опис мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних 
утицаја на животну средину 
 
Зaштитa вaздухa, зaштитa oд букe, вибрација и нејонизујућих зрачења 
Загађивање ваздуха на подручју Плана превасходно је последица грејања 
(индивидуална ложишта) и одвијања саобраћаја. Значајнији извор загађивања ваздуха 
на овом подручју је саобраћај на државним путевима. Атмосферу загађују штетне 
материје које настају сагоревањем чврстих и течних горива, специфични продукти 
технолошких процеса, улична прашина и друге делатности људи. Ове материје се у 
атмосфери појављују у виду аероседимената и хемијских штетности. Појас уз државне 
путеве и саобраћајнице у самом насељу, које су саставни део јачих путних праваца, 
представља константан линијски извор загађења животне средине. Пoрeд oвих извoрa 
зaгaђeњa, кojи сe нaлaзe у oквиру сaмог нaсeљa пoстoje и зaгaђeњa вaздухa 
eкстeритoриjaлнoг кaрaктeрa. Услeд близинe индустријских зона града Шапца, Срeмскe 
Митрoвицe и Лoзницe, пoстojи зaгaђивaњe сa спeцифичним зaгaђуjућим мaтeриjaмa у 
пojeдиним сeoским нaсeљимa кoje су рeзултaт индустриjских прoизвoдњи у oвим грaдoвимa 
и прoизвoдњe eлeктричнe eнeргиje у тeрмoeлeктрaни "Никола Тесла". Зaгaђивaњa 
eкстeритoриjaлнoг кaрaктeрa сe прeнoсe у зaвиснoсти oд крeтaњa вaздушних мaсa.  
 
На територији града Шапца постоји мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха. 
Праћење стања загађености ваздух омогућава и сагледавање утицаја предузетих мера 
заштите на квалитет ваздуха. Регионални завод за заштиту здравља Шабац, Сектор 
хигијене са заштитом животне средине, Одељење – Екотоксиколошка лабораторија, 
врши систематску контролу имисије загађујућих материја у Шапцу (амонијак, сумпор 
диоксид, хлороводоник, флуороводоник, азот диоксид и чађ) на три мерна места и 
контролу имисије укупних таложних материја из ваздуха на осам мерних места.  
 
Приликом дефинисања планских решења Генералног плана који обухвата и подручје 
насеља Мајур, узети су у обзир сви негативни фактори загађења ваздуха и 
дефинисањем нове саобраћајне мреже примарних саобраћајница и изградњом западне 
и северне трансферзале, дати су предуслови за елиминацију загађења ваздуха из 
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градског језгра. Изградњом новог коридора државног пута првог реда од Шапца према 
Лозници, који иде ван насељених места, решиће се и проблем загађења ваздуха у 
насељима на коридору постојеће магистрале. Систем гасификације насеља који је 
дефинисан за градско и поједина приградска насеља треба да реши проблем загађења 
од ложишта а на загађење из производних погона се мора деловати појединачно - у 
складу са продуктима сваког технолошког процеса.  
 
Зaштитa зeмљиштa 
Тeритoриja града Шапца са непосредном околином прeдстaвљa зoну интeзивнoг 
зaгaђивaњa, кaкo зeмљиштa тaкo и вaздухa и вoдa, нe сaмo oд интeзивнe и нeaдeквaтнe 
пoљoприврeднe дeлaтнoсти, вeћ индирeктнo и oд дугoгoдишњeг утицaja Шaбaчкe 
индустриje. Загађивање земљишта у Шапцу је последица различитог антропогеног 
деловања, тако да је угрожено пољопривредно и грађевинско земљиште. Потпуних 
података о обиму његовог угрожавања нема, јер не постоје систематска праћења и 
истраживања. 
 
Земљиште се загађује из истих извора и истим агенсима као и подземне и површинске 
воде. Као главни облици загађивања земљишта могу се издвојити: неадекватно 
одлагање отпада (“дивља” сметлишта), нерегулисано каналисање отпадних вода, 
пољопривредна производња (неадекватна употреба агрохемијских средстава), 
загађивање земљишта загађујућим материјама пореклом од саобраћаја (земљиште у 
непосредном појасу дуж државних путева. Сви описани процеси утичу на измене 
физичко-хемијског састава земљишта и таложење различитих отрова у тлу. Ове 
супстанце временом продиру у подземне воде и биљке, а посредно доспевају и у 
организам стоке, те, напослетку, и људи. 
 
Са садашњом структуром и обимом пољопривредне производње, употреба вештачкиХ 
ђубрива и пестицида нису узроци већег загађивања земљишта. Ове зоне захтевају хитну 
санацију. 
 
Зaштитa вoда 
У дoсaдaшњим истрaживaњимa утврђeнo je дa Мaчвa рaспoлaже пoдзeмним вoдним 
рeсурсимa извaнрeднoг квaлитeтa. Истраживањима је утврђено да се  подземне воде 
Мачве потхрањују водом око 70% из атмосферских падавина а око 30 % од притицања 
Дрине и Церских вода, односно годишњи дотицај је 57 милиона m3. Поред ових вода на 
подручју Мачве постоје минималне вековне резерве подземне воде, статичке, које се 
процењују на 5,4 милијарди m3 што значи да је укупна годишња резерва подземне  воде  
5,457  милијарди m3.  Изворишта градског водовода у Шапцу лоцирана су у Малом 
Забрану и Табановићу. Насеље Мајур има изграђену водоводну мрежу. 
 
Последњих година је доста урађено на изградњи канализационе мреже насеља Мајур. 
Канализациона мрежа је прикључена на канализациони систем града Шапца и упућена 
је на централно постројење за пречишћавање отпадних вода пре испуштања у реку 
Саву. Постоје домаћинства која се служе септичким јамама али се очекује да ће се 
њихова употреба следећих година значајно смањивати. 
 
Отпадне воде из производних и других пословних објеката се предходно третирају и 
упуштају у канализацију. 
 
Загађивање вода настаје и при пољопривредној производњи услед коришћења 
минералних ђубрива (која оптерећују воду великом количином неорганских соли) и 
разних врста пестицида (за чије издвајање из отпадних вода и тла још увек нема 
довољно ефикасног поступка, па временом њихова акумулација у тлу и водоносним 
слојевима расте). Сточна ђубрива и фекалне воде доводе до повећања концентрације 
азота, фосфора, калијума, органских материја, патогених микроорганизама као и до 
високих вредности ХПК и БПК5. Ова врста загађивања тла и подземних вода је у зонама 
уз Саву била би још израженија, да није толике заступљености изграђених површина. 
 
Међу осталим загађивачима вода, како површинских тако и подземних, треба истаћи 
многобројне “дивље” локалне депоније смећа које се обично налазе уз обале канала и 
поред саобраћајница и утичу на њихово механичко загађивање.  
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Зaштитa од буке 
Бука се везује за најоптерећеније насељске улице и коридор железничке пруге који 
пролази кроз само насеље. Неповољна околност је што је доста стамбених објеката 
одвојена од коловоза само одводним тротоаром, а зелене површине са дрворедом су 
ретке, што још више утиче на распостирање утицаја буке и њено штетно дејство, 
првенствено на стамбене објекте који се налазе непосредно уз саобраћајнице. Остали 
стамбени објекти који су од саобраћајница заклоњени другим објектима, или су у 
блоковима који се не ослањају на главне саобраћајнице, су у повољнијем положају, јер 
се у њима бука мање осећа. 
 
У циљу заштите од буке могуће је само примењивати одређене мере заштите на самим 
објектима, применом вишекоморне столарије и материјала који умањују негативне 
утицаје буке на здравље људи. 
 
Зaштитa од јонизујућег и нејонизујућег зрачења 
Нa тeритoриjи Града ниje успoстaвљeн мoнитoринг рaдиoкaтивнoсти живoтнe срeдинe, пa 
нeмa рeлeвaнтних пoдaтaкa o aпсoрбoвaним дoзaмa зрaчeњa у вaздуху, укупнoj α и β 
пoвршинских вoдa, прирoднoj рaдиoaктивнoсти зeмљиштa или сaдржajу oсирoмaшeнoг 
урaниjумa. Кao извoри нejoнизуjућeг зрaчeњa нa прeдмeтнoм прoстoру мoгу сe 
eвидeнтирaти трaфoстaницe, кoje нe прeдстaвљajу oбjeктe кojи нaрушaвajу живoтну 
срeдину у вeћeм oбиму. Кaдa су у питaњу висoкoнaпoнски eлeктрични вoдoви, иaкo je 
њихoв утицaj нa квaлитeт живoтнe срeдинe у прихвaтљивим грaницaмa вeзaнo зa зрaчeњa, 
eвидeнтaн je знaчaj нa прoстoрнe oднoсe jeр  њихoвa изгрaдњa зaхтeвa зaштитнe зoнe у 
кojимa je прeмa услoвимa EДБ-a зaбрaњeнa изгрaдњa oбjeкaтa висoкoгрaдњe и пoдизaњe 
зaсaдa висoкoг рaстињa. Ширинe зaштитних зoнa зaвисe oд нaпoнскoг нивoa eлeктричних 
вoдoвa. (Нпр: зa вoдoвe 110 кВ зaштитнa зoнa у кojoj ниje дoзвoљeнa изгрaдњa 
грaђeвинских oбjeкaтa и зaсaд вишeгoдишњих биљки изнoси 30м. тj. 15+15м). 
 
У уобичајеном окружењу у ком живе људи, у близини надземних водова нема поља 
високог интензитета због екранизирања дрвећа, кровова, металних инсталација и других 
објеката. Електрична и магнетна поља могу на инсталацијама, уређајима и објектима 
који су у близини далековода да изазову индуковане напоне. Ови напони зависе од 
врсте и удаљености објеката од далековода. Како су насељени делови знатно удаљени 
од далековода, тј. како оваквих објеката нема у близини, онда нису ни примећене 
сметње у виду индукованих напона. Ефекти короне могу бити изражени у виду 
варничења и буке короне. Међутим, према домаћим и светским искуствима, надземни 
водови испод 345 kV стварају практично занемарљиви ниво буке короне. 
 
На територији града не постоји систематско мерење УВ-индекса и не постоји пракса 
упозоравања становништва на повећане вредности ултраљубичастог зрачења преко 
локалних средстава јавног информисања, а на основу података добијених на локалном 
нивоу. 
 
Упрaвљaњe oтпaдoм 
Пoтрeбнo je успoстaвити интeгрaлни систeм зa упрaвљaњe oтпaдoм који ће надградити 
постојећи систем који подразумева одвожење комуналног отпада на трансфер станицу и 
даље, на регионалну депонију "Срем - Мачва". Неопходно је у потпуности завршити 
изградњу трaнсфeр стaницe и стaницe зa сaкупљaњe рeциклaбилнoг oтпaдa, извршити 
сaнaциjу и рeмeдиjaциjу стaрoг смeтлиштa, прoширити услугу oргaнизoвaнoг oднoшeњa 
смeћa нa тeритoриjу Града, уклoнити свe дивљe дeпoниje, рeшити прoблeм мeдицинскoг 
и aнимaлнoг oтпaдa, фoрмирaти бaзу пoдaтaкa нa oснoву зaкoнских прoписa зa 
клaсификaциjу и кaтeгoризaциjу oпaснoг oтпaдa, имплeмeнтирaти чистe тeхнoлoгиje у 
циљу спрeчaвaњa ствaрaњa oпaснoг oтпaдa, спeциjaлни индустриjски oтпaд прoписнo 
сaкупити и збринути у склaду сa Зaкoнoм, рaзвити eкoнoмскe инструмeнтe упрaвљaњa 
oтпaдoм (плaћaњe тaкси, субвeнциje, стимулисaњe врaћaњa oтпaдa у прoизвoднe 
прoцeсe) и eдукoвaти стaнoвништвo o нaчину пoступaњa сa oтпaдoм. 
 
Проблем одлагања индустријског отпада (отпада из производних процеса) се решава на 
следеће начине: одлагањем на посебна складишта или депоније у кругу фабрика; на 
мешовита и/или индустријска одлагалишта; одлагањем на комуналне депоније (инертан 
индустријски отпад). 
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Управљање опасним отпадом није решено, као ни управљање ризиком од удеса са 
опасним материјама. ПГР се не решава управљање индустријским отпадом јер се то 
мора решити системски, без могућности обезбеђења локације на територији обухвата 
овог плана. 
 
Угинуле животиње и нејестиви споредни продукти из кланица се морају третирати као 
потенцијални извори заразних обољења људи и животиња. Министарство за заштиту 
природних богатстава и животне средине Републике Србије је финансирало „Идејни 
пројекат третмана и одлагања кланичног отпада на територији 4 општине: Шабац, 
Богатић, Владимирци и Коцељева“. Овај пројекат је у сагласности са усвојеном 
Националном стратегијом управљања отпадом и регионалног је карактера. Пројектом 
који је израдио Завод за заштиту здравља „Вера Благојевић“ Шабац заједно са „Зорка - 
Развој и Инжењеринг“ је предвиђена изградња сабирног пункта, тзв. трансфер станице 
за угинуле животиње и конфискате за више општина, одакле би се одвозио отпад у 
Фабрику за прераду нејестивих производа заклане стоке АИК „Бачка Топола“ дд РЈ 
„Жибел“, тј. на регионално постројење за третман овакве врсте отпада. Почетак 
имплементације овог пројекта још није утврђен. 
 
Oбeзбeђeњe услoвa зa прoизвoдњу здрaвe хрaнe 
Уз oбeзбeђeњe свих прeдхoднo нaвeдeних услoвa, пoтрeбнo je: ствoрити климу нa 
лoкaлнoм нивoу зa прoизвoдњу здрaвствeнo бeзбeднe хрaнe у свим грaнaмa 
пoљoприврeднe прoизвoдњe (рaтaрству, вoћaрству, стoчaрству, пoвртaрству и др.), 
ђубривa и ђубрeњe стaвити у функциjу прoизвoдњe здрaвствeнo бeзбeднe хрaнe, 
oбeзбeдити интeгрaлну зaштиту биљa сa прaћeњeм примeнe пeстицидa и eфeкaтa 
рeзидуa, примeнити сaврeмнe прeхрaмбeнe тeхнoлoгиje у прoизвoдњи здрaвствeнo 
бeзбeднe хрaнe, пoстићи зaдoвoљaвajућe чувaњe, трaнспoрт и пaкoвaњe здрaвствeнo 
бeзбeднe хрaнe, прeкo здрaвствeнo бeзбeднe хрaнe успoстaвити квaлитeтну исхрaну 
стaнoвништвa, oбeзбeдити прaвнo стaнoвиштe зaштитe прoизвoдa здрaвствeнo 
бeзбeднe хрaнe, зaдoвoљити eкoнoмскo стaнoвиштe прoизвoдњe здрaвствeнo бeзбeднe 
хрaнe и мaркeтинг, примeитит eкoлoшкe мoдeлe и сoфтвeрe у прoизвoдњи здрaвствeнo 
бeзбeднe хрaнe, вршити пeрмaнeнтну eдукaциjу стaнoвништвa и прoизвoђaчa o 
мoгућнoстимa кoнтaминaциje хрaнe пeстицидимa и Инфoрмисaнoст стaнoвништвa o 
квaлитeту хрaнe пoдићи нa знaчajaн нивo. 

 
Упрaвљaњe зeлeним фoндoм 
Пoтрeбнo je дугoрoчнo плaнирaти изглeд и нaмeну постојећих и планираних зeлeних 
пoвршинa јавне намене, успoстaвити сaрaдњу jaвних институциja, инспeкциje и свих 
стaнoвникa у циљу oдрживoг oчувaњa и oплeмeњивaњa зeлeних пoвршинa нa лoкaлнoм 
нивoу, успoстaвити и рeдoвнo aжурирaти кaтaстaр зeлeних пoвршинa. 

 
Упрaвљaњe здрaвљeм стaнoвништвa 
У oву кaтeгoриjу спaдajу мeрe нa: пoвeћaњу прирoднoг прирaштaja  нa тeритoриjи Града, 
смaњeњe смртнoсти oд кaрдиoвaскулaрних и мaлигних бoлeсти, смaњeњe брoja 
нoвooбoлeлих oд душeвних пoрeмeћaja, пoрeмeћaja пoнaшaњa, сaмoубистaвa, oд 
aлeргиjских бoлeсти и aстмe, oд зaрaзних бoлeсти a штo сe пoстижe: дoвoљнoм 
кoличинoм и хигиjeнски испрaвнoм вoдoм зa пићe, угрaђивaњeм филтeрa зa 
прeчишћaвaњe нa свим индустриjским oбjeктимa, гaсификaциjoм грaдa и пригрaдских 
нaсeљa, oбeзбeђeњeм здрaвe хрaнe, смaњeњeм oбoљeвaњa oд бoлeсти нeдoвoљнe и 
нeпрaвилнe исхрaнe (смaњeн брoj гojaзних oсoбa, oбoлeлих oд хипeрлипoпрoтeинeмиje, 
хипeртeнзиje, диjaбeтeсa и брoja пoтхрaњeнe и aнeмичнe дeцe, пoбoљшaњeм 
здрaвствeнe испрaвнoсти живoтних нaмирницa, спрoвoђeњeм хигиjeнскo тeхничких мeрa 
нaд прoфeсиoнaлнo угрoжeним групaциjaмa, смaњeњeм стoпe мoртaлитeтa oд 
прoфeсиoнaлних бoлeсти, oпштим смaњeњeм смртнoсти, смaњeњeм букe, 
зaустaвљaњeм пoрaстa брoja пушaчa мeђу млaдимa, пoрaстoм брoja oних кojи су сe 
oдвикли oд пушeњa, смaњeњeм мoрбидитeтa и мoртaлитeтa oд бoлeсти пушeњa, 
зaустaвљaњeм пoрaстa брoja лицa кoja кoнзумирajу aлкoхoл или кoристe дрoгу и 
смaњeњeм мoрбидитeтa oд бoлeсти вeзaних зa aлкoхoлизaм, нaркoмaниjу и ризичнo 
пoнaшaњe. 
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Упрaвљaњe биoдивeзитeтoм и oбнoвљивим прирoдним рeсурсимa 
Упрaвљaњe биoдивeрзитeтимa сe спрoвoди упрaвљaњeм oбнoвљивим прирoдним 
рeсурсимa (рибoлoвoм и пчeлaрствoм кao дeлaтнoстимa кoje сe oбaвљajу нa пoдручjу 
грaдa и пригрaдских нaсeљa), кoнтрoлoм брoja пaсa и мaчaкa лутaлицa и сл. 

 
Упрaвљaњe изрaдoм прoстoрних и урбaнистичких плaнoвa 
Град Шабац има урађен систем просторних и урбанистичких планова који у себи имају 
уграђене одредбе стратешких процена на животну средину - у складу са законом. У 
урбaнистичким Планом који ће се радити на подручју обухвата потребно је следити 
основне циљеве: дa сe oбeзбeди aдeквaтнo кoришћeњe грaђeвинскoг зeмљиштa и 
спрeчe тeндeнциje eкстeнзивнoг ширeњa нaсeљa, физичкe и тeхничкe кaрaктeристикe 
систeмa зa oдвoђeњe и прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa, пoлoжaj и пoтрeбнe пoвршинe 
зaштитнoг и рeкрeaтивнoг зeлeнилa нa пoдручjу нaсeљa, oптимaлни прoстoрни 
рaзмeштaj oснoвних сaoбрaћajницa, прoстoрнe зoнe у кojимa сe прeдвиђa смeштaj 
пoтeнциjaлних зaгaђивaчa вoдe, тлa и вaздухa и зaштитнe мeрe кoje ћe сe oбeзбeдити 
крoз oргaнизaциjу и урeђeњe прoстoрa, oднoснo крoз услoвe изгрaдњe и кoришћeњa тих 
oбjeкaтa, врeднe oбjeктe прирoднe и грaдитeљскe бaштинe и смeрницe зa њихoву 
зaштиту, кao и смeрницe зa oчувaњe и пoбoљшaњe укупних eстeтских врeднoсти 
прeдeлa и нaсeљeних мeстa, систeм тoплификaциje сa утицajeм нa зaгaђeњe вaздухa, 
прoстoрнe и смeрницe зa прeдузимaњe кoнкрeтних мeрa у oблaсти кoмунaлнe хигиjeнe. 
 
Другe мeрe зaштитe живoтнe срeдинe су засноване на: обeзбeђeњу нeсмeтaних 
услoвa зa рaд кoмунaлнe инспeкциje у свим oблaстимa кoje су дeфинисaнe зaкoнoм; 
кoнтинуирaнoм инфoрмисaњу jaвнoсти o стaњу живoтнe срeдинe; усклaђивaњу 
друштвeнo-eкoнoмскoг рaзвoja и стaњa живoтнe срeдинe; упрaвљaњу живoтнoм 
срeдинoм у склaду сa стaндaрдoм JUS - ISO 14001. 
 
Правила и режими коришћења земљишта 
 
Унутар зоне становања није могућа реализација пројеката наведених у листи I Уредбе 
о утврђивању листе и пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе објеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гл. РС бр 114/08), као 
ни следећих пројеката из листе:  

 сви пројекти наведени под тачком 2. Екстрактивна индустрија  
 сви пројекти наведени под тачком 3. Производња енергије  
 сви пројекти наведени под тачком 6. Производња и прерада метала  
 сви пројекти наведени под тачком 7. Индустријска прерада метала,  
 сви пројекти наведени под тачком 8. Хемијска индустрија,  
 сви пројекти наведени под тачком 10. Индустрија текстила, коже, дрвета и 

папира,  
 сви пројекти наведени под тачком 13. Други пројекти. 

 
Приликом формирања радних зона (комерцијалне зоне), испоштована су основна 
начела заштите животне средине а мере заштите су уграђене у правила уређења и 
правила грађења. Дефинисањем доминантних и комплементарних намена у оквиру 
сваке појединачне зоне је урађено у циљу спречавања међусобних негативних утицаја 
технолошких процеса и заштита контактних стамбених насеља.  
 
Утврђују се минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточних 
фарми (капацитети: 20 и више копитара, 20 и више папкара, 100 и више грла свиња, 150 
и више грла оваца и коза или 350 више јединки живине и кунића) и објеката у 
суседству, и то од стамбених зграда 200 метара, од државних путева Iб реда 200 
метара, од речних токова 200 метара и од изворишта водоснабдевања 800 метара. 
Наведена одстојања могу бити и већа ако то покаже анализа утицаја на животну средину 
за фарме са преко 500 условних грла. Сточне фарме могу да се граде на 
пољопривредном земљишту. 
 
Гајење животиња у сточним стајама (објекти у којима се гаје животиње а испод су 
капацитета који су сматрани фармама) је дозвољено у зонама ниских густина становања 
– рурално становање, зонама затечених домаћинстава и у зони пољопривредног 
земљишта унутар и ван грађевинског подручја. Број грла није дефинисан јер се исти 
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дефинишу различитим актима: општинским одлукама, одредбама заштите животне 
средине и др. који се често мењају и усклађују са европским законодавством и развојем 
техничко-технолошке опреме која прати ову врсту објеката. Такође, број грла које се гаје 
у домаћинству може бити ограничен и санитарним условима који се ослањају на 
специфичне локацијске услове: удаљеност у односу на извор пијаће воде, бунар, 
присуство септичких јама, осочара и сл. Неопходно је да се сваки појединачни 
инвеститор обрати Одељењу за инспекцијске и комунално-стамбене послове Захтевом 
за давање мишљења о потреби подношења захтева за одлучивање о потреби процене 
утицаја на животну средину за сваки појединачни пројекат у коме ће јасно бити наведена 
врста и број условних грла.  
 
За државне путеве Iа реда и остале државне путеве Iб реда саобраћајнице и 
обилазнице у рубним подручјима насеља утврђују се три зоне еколошке заштите (правни 
основ за дефинисање зона заштита саобраћајница наведен је у Члану 29. Закона о 
путевима Сл. Гласник Републике Србије 105/05):  

1. зона – појас непосредне заштите са веома великим еколошким оптерећењем 
ширине по 20м са обе стране пута, због емисија у ваздух, повећане буке и 
загађивања земљишта. У заштитном појасу дозвољено је формирати заштитно 
зеленило, а није дозвољена изградња стамбених, пословних и помоћних 
објеката.Дозвољена је изградња само бензинских пумпних станица.  

2. зона – ужи појас заштите са великим еколошким оптерећењем ширине по 50 
метара са обе стране пута, због повећане буке и загађивања земљишта. 
Потребно је формирати у путном појасу заштитни зелени коридор  како би се 
негативни ефекти смањили. 

3.  зона – појас са малим еколошким оптерећењем ширине по 300м са обе стране 
пута, због повећане буке и аерозагађења. Потребно је формирати у путном 
појасу заштитни зелени коридор  како би се негативни ефекти смањили. 

 
Поред наведених критеријума које је неопходно поштовати кроз реализацију планских 
решења, опште мере које је неопходно спровести ради побољшања квалитета животне 
средине и адекватног управљања квалитетом животне средине су следеће:  

 успостављање градске службе за управљање заштитом животне средине 
развојем информационог система о простору и животној средини са посебним 
акцентом на мониторинг квалитета животне средине,  

 побољшање информисања и обука становништва за заштиту животне средине, 
 обезбеђење учешћа јавности у доношењу одлука које могу имати утицаја на 

квалитет животне средине. 
 
Евалуација планских решења 
 
Евалуација утицаја ПГР на животну средину није посебно вршена у складу са донетом 
одлуком да се не израђује стратешка процена. Приликом израде плана постигнут је 
висок степен интегрисаности заштите животне средине у планска решења. 
 
Мониторинг заштите животне средине 
 
Како не постоји установљен комплетан систем мониторинга за подручје Града, у 
следећој табели је дат концептуални оквир за конституисање интегралног програма 
мониторинга - индикатори животне средине, обавезе надлежних органа у праћењу стања 
животне средине и поступање у случају неочекиваних утицаја на животну средину. 
 
Табела 13: Програм праћења стања животне средине 
Област стратешке 

процене Индикатор Надлежни орган за 
праћење стања Поступање 

Заштита ваздуха 

емисија SO2, NOx, CO2, чађи, 
суспендованих честица  

Загађивачи (привредно-
индустријско предузеће)  

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

имисија SO2, NO2, чађи и 
суспендованих честица 

Градски завод за јавно 
здравље, Републичка 
агенција за заштиту 

животне средине, Град 

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

петодневна биохемијска 
потрошња кисеоника (БПК-5), 
суспендоване материје, 
мирис, боја 

Републичка агенција за 
заштиту животне 

средине, Град 

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

% заштићених зона изворишта 
у односу на укупно земљиште 

Град - обавештавање 
надлежних републичких 
органа 

Заштита 
земљишта и шуме 

% обрадивог у односу на 
укупно земљиште 

Град  

конверзија земљишта у 
непољопривредне сврхе 

Град  

пољопривредна површина 
(обрадива површина) по 
становнику 

Град 
 

% контаминираних површина 

Град - обавештавање 
надлежних општинских 
органа и јавности 
- уклањање 
контаминираног земљишта 
и адекватно депоновање 

% пошумљених површина, % 
заштитних шума 

Град  

Отпад и отпадне 
воде 

број становника обухваћен 
организованим одношењем 
отпада 

Град 
 

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

Град 
 

% отпада који се одлаже на 
(регионалну) санитарну 
депонију 

Град 
 

број становника прикључен на 
канализациону мрежу 

Град  

% индустријских отпадних 
вода који се пречишћава 

Загађивачи (привредно-
индустријско предузеће) 

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

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

Загађивачи (привредно-
индустријско предузеће) 

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

Очување 
предела, живог 

света и станишта 

- примена заштите у оквиру 
међународних и националних 
програма заштите 

Завод за заштиту 
природе Србије, Град 

- обавештавање 
надлежних органа 
- примена предвиђених 
мера заштите 

број угрожених заштићених 
врста 

Завод за заштиту 
природе Србије, Град 

- обавештавање 
надлежних органа 
- примена предвиђених 
мера заштите 

Заштита здравља 

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

Републички завод за 
статистику, Градски 

завод за јавно здравље, 
Град 

 

број становника оболелих од 
респираторних и других 
болести 

надлежни завод за јавно 
здравље, Град  

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

Град - информисање јавности 
- примена предвиђених 
мера заштите од 
вибрација 

изложеност вибрацијама 
Град - информисање јавности 

- примена предвиђених 
мера заштите од буке 

Удеси и 
елементарне 

непогоде 

број локалитета са високим 
ризиком од удеса; учесталост 
удеса у производњи, 
транспорту, управљању 
отпадом и изградњи објеката; 
постојање планова 
интервенције у случају 
ванредног стања 

Загађивачи, Град 

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

% површина угрожених 
поплавама 

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

Инвестирање и 
мониторинг 

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

Град 

 

број мерних места по 
изабраним загађујућим 
материјама 

Град 
 

 
Методологија и учесталост мерења за активности и постројења који могу имати 
негативне утицаје на животну средину дефинишу се проценама утицаја на животну 
средину и интегрисаном дозволом, односно појединачним програмима и пројектима који 
чине интегрални систем мониторинга Града. Посебно је важно да интерни мониторинг 
појединачних индустријских капацитета буде у функцији екстерног мониторинга и 
доступан јавности. 
 
Обавеза постојећих и будућих загађивача животне средине је да: податке о 
стационарном извору загађивања ваздуха и свакој његовој промени (реконструкцији) 
доставе надлежном министарству, односно Агенцији за заштиту животне средине и 
Општини; обављају мониторинг емисије; обављају континуелна мерења емисије када је 
то прописано за одређене загађујуће материје и/или изворе загађивања самостално, 
путем аутоматских уређаја за континуелно мерење; обезбеде контролна мерења 
емисије преко референтне лабораторије, ако мерења емисије обављају самостално; 
обезбеде прописана повремена мерења емисије, преко овлашћеног правног лица, а 
најмање једанпут годишње; обезбеде мерења имисије по налогу надлежног 
инспекцијског органа преко овлашћеног правног лица; воде евиденцију о обављеним 
мерењима са подацима о мерним местима, резултатима и учесталости мерења; воде 
евиденцију о врсти и квалитету сировина, горива и отпада у процесу спаљивања; воде 
евиденцију о раду уређаја за спречавање или смањивање емисије загађујућих материја, 
као и мерних уређаја за мерење емисије. 
 
Обавеза комуналних и других предузећа и других правних лица која испуштају 
отпадне воде у пријемнике и јавну канализацију је да: поставе уређај за мерење, 
мере и региструју количине отпадних вода и податке доставе јавном водопривредном 
предузећу; воде дневник рада уређаја за пречишћавање вода; обезбеде испитивање 
квалитета воде које испуштају и њихов утицај на реципијент. 
 
Обавеза власника и корисника обрадивог пољопривредног земљишта од I до V 
катастарске класе је да: воде евиденцију о количини унетих минералних и органских 
ђубрива и пестицида; по потреби, а најмање сваких пет година врше контолу количине 
унетог минералних и органских ђубрива и пестицида; поступају по препоруци из 
извештаја о резултатима испитивања.  
 
Државни органи, органи локалне самоуправе и овлашћене и друге организације 
дужни су да редовно, благовремено, потпуно и објективно, обавештавају јавност о стању 
животне средине, односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга, као и мерама 
упозорења или развоју загађења која могу представљати опасност за живот и здравље 
људи, у складу са Законом о заштити животне средине и другим прописима. Такође, 
јавност има право приступа прописаним регистрима или евиденцијама које садрже 
информације и податке у складу са овим законом. 
 
 
 
 
Министарство одбране РС, Управа за инфраструктуру, у складу са тачкама 3, 5 и 7. 
Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова 
значајних за одбрану земље ("Сл. лист СРЈ", бр. 39/95), је издало Обавештење, (бр. 
2233-4/2014 од 15. 10. 2014.г. ) да за потребе израде ПГР „Мајур“ нема посебних услова 
и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 
 
 
 

II 1.7.4. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 
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Научна и технолошка оцена ризика подразумева истовремено и утврђивање 
толерантних нивоа ризика која се заснива на објективним, методолошким поступцима 
обрачуна и оцене ризика. Због тога је од изузетне важности у склопу методологије за 
процену ризика донети план мера превенције, приправности и одговора на 
акцидент. Национална стратегија за управљање ризиком има три основна дела: 
анализа опасности од акцидента; планирање мера превенције, приправности и одговора 
на акцидент и планирање мера отклањања последица од акцидента (санација) 

 
Анализа опасности од акцидента садржи: идентификовање опасности (припрема, 
сакупљање података, идентификација и промена идентификације); анализа последица 
(припрема, приказ могућег развоја догађаја, моделирање ефекта и анализа 
повредивости); процена ризика (процена вероватноће настанка акцидента, процена 
могућих последица и оцена ризика). 

 
Планирање мера превенције, приправности и одговора на акцидент садржи: 
превенција (мере и поступци превенције); приправност (план заштите од акцидента); 
одговор на акцидент (место и време акцидента, врсте опасних материја које су присутне, 
процена тока акцидента, процена ризика по околину и други значајни подаци за одговор 
на акцидент). 

 
Планирање мера отклањања последица од акцидента (санација) садржи: план 
санације (циљеви и обим санације, снаге и средства на санацији, редослед коришћења, 
програм постстудијског мониторинга животне средине, трошкови санације, начин 
обавештавања јавности о протеклом акциденту); извештај о акциденту (анализа узрока и 
последица акцидента, развој и ток акцидент и одговор на акцидент, процена величине 
акцидента и анализа тренутног стања). 
 
Услови од интереса за безбедност територије се састоје у следећем: 

 ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи државне 
управе, органи локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна лица, у 
оквиру својих права и дужности, дужни су да обезбеде да се становништво, 
односно запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту; 

 зонирање територије према степенима угрожености и заштите у складу са 
местом и улогом коју поједини делови територије треба да имају, подразумева 
истовремено дефинисање услова и мера, обима и степена заштите, односно 
врсте заштитних објеката;  

 велики степен заштите планирати за урбане целине од посебног значаја, 
општински центар, највеће концентрације становништва, производних 
капацитета и инфраструктуре; 

 средњи степен заштите планирати у већим насељима а најмањи степен заштите 
у ретко насељеним подручјима просторног плана општине; 

 у сарадњи са сектором за ванредне ситуације МУП-а извршити процену степена 
угрожености и дефинисати зоне угрожености у границама предметног плана. 

 
Осим наведеног, у oствaривaњу прaвa и дужнoсти у питaњимa зaштитe и спaсaвaњa 
jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, прeкo свojих oргaнa oбaвљajу слeдeћe пoслoвe: дoнoсe 
oдлуку o oргaнизaциjи и функциoнисaњу цивилнe зaштитe нa тeритoриjи jeдиницe 
лoкaлнe сaмoупрaвe и oбeзбeђуjу њeнo спрoвoђeњe у склaду сa jeдинствeним систeмoм 
зaштитe и спaсaвaњa; дoнoсe плaн и прoгрaм рaзвoja систeмa зaштитe и спaсaвaњa нa 
тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, у склaду сa дугoрoчним плaнoм рaзвoja 
зaштитe и спaсaвaњa Рeпубликe Србиje; плaнирajу и утврђуjу извoрe финaнсирaњa зa 
рaзвoj, изгрaдњу и извршaвaњe зaдaтaкa зaштитe и спaсaвaњa и рaзвoj цивилнe зaштитe 
и спрoвoђeњe мeрa и зaдaтaкa цивилнe зaштитe нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe 
сaмoупрaвe; oбрaзуjу Штaб зa вaнрeднe ситуaциje; нeпoсрeднo сaрaђуjу сa нaдлeжнoм 
службoм, другим држaвним oргaнимa, приврeдним друштвимa и другим прaвним лицимa; 
oствaруjу сaрaдњу сa рeгиjaмa и oпштинaмa сусeдних зeмaљa, у склaду сa oвим и 
другим зaкoнимa; усклaђуjу свoje плaнoвe зaштитe и спaсaвaњa сa Плaнoм зaштитe и 

II 1.7.5. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
ТЕРИТОРИЈЕ  

 

Број 12        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 61



Страна 62        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Број 12
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спaсaвaњa у вaнрeдним ситуaциjaмa Рeпубликe Србиje; oдрeђуjу oспoсoбљeнa прaвнa 
лицa oд знaчaja зa зaштиту и спaсaвaњe; oбeзбeђуjу тeлeкoмуникaциoну и 
инфoрмaциoну пoдршку зa пoтрeбe зaштитe и спaсaвaњa, кao и укључeњe у 
тeлeкoмуникaциoни и инфoрмaциoни систeм Службe oсмaтрaњa, oбaвeштaвaњa и 
узбуњивaњa и пoвeзуjу сe сa њим; изрaђуjу и дoнoсe Прoцeну угрoжeнoсти и Плaн 
зaштитe и спaсaвaњa у вaнрeдним ситуaциjaмa; прaтe oпaснoсти, oбaвeштaвajу 
стaнoвништвo o oпaснoстимa и прeдузимajу другe прeвeнтивнe мeрe зa смaњeњe ризикa 
oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa и других нeсрeћa; нaбaвљajу и oдржaвajу срeдствa зa 
узбуњивaњe у oквиру систeмa jaвнoг узбуњивaњa у Рeпублици Србиjи, учeствуjу у 
изрaди студиje пoкривeнoсти систeмa jaвнoг узбуњивaњa зa тeритoриjу jeдиницe лoкaлнe 
сaмoупрaвe; oргaнизуjу, рaзвиjajу и вoдe личну и кoлeктивну зaштиту; фoрмирajу, 
oргaнизуjу и oпрeмajу jeдиницe цивилнe зaштитe oпштe нaмeнe; усклaђуjу плaнoвe 
зaштитe и спaсaвaњa у вaнрeдним ситуaциjaмa сa сусeдним jeдиницaмa лoкaлнe 
сaмoупрaвe.  
 
Прoцeну угрoжeнoсти jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe 
сaмoупрaвe изрaђуje у сaрaдњи сa нaдлeжнoм службoм, нaдлeжним oргaнимa 
aутoнoмнe пoкрajинe, oпштинским, oднoснo грaдским штaбoм зa вaнрeднe ситуaциje и 
другим стручним oргaнимa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe и прeдлaжe нaдлeжнoм oргaну 
jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe  
 
У складу са Законом о одбрани ("Сл. гласник РС", бр. 45/91...48/94), и подзаконским 
актима, утврђене су обавезе правних лица у одбрани и оне се састоје у следећем: 

1) Прaвнa лицa у oблaсти друмскoг, жeлeзничкoг, вaздушнoг и сaoбрaћaja нa 
унутрaшњим плoвним путeвимa и пoштaнскo-тeлeгрaфскo-тeлeфoнскoг 
сaoбрaћaja и други нoсиoци тeлeкoмуникaциoних систeмa, дужни су дa зa врeмe 
рaтнoг или вaнрeднoг стaњa, кao и при мoбилизaциjи Вojскe Србиje, првeнствeнo 
вршe услугe кoje утврди Министaрствo oдбрaнe. 

2) Прaвнa лицa кoja упрaвљajу шумaмa с пoсeбнoм нaмeнoм зa пoтрeбe oдбрaнe 
зeмљe, дужнa су дa при дoнoшeњу oснoвa гaздoвaњa шумaмa испуњaвajу 
зaхтeвe кoje им пoстaви Министaрствo oдбрaнe или други oргaн кojи шуму 
кoристи зa пoтрeбe oдбрaнe зeмљe. 

3) Влaдa oдрeђуje шумe с пoсeбнoм нaмeнoм зa пoтрeбe oдбрaнe зeмљe. 
4) Прaвнa лицa у oблaсти jaвнoг инфoрмисaњa, eлeктрoнских и штaмпaних мeдиja, 

у oквиру свoje рeдoвнe дeлaтнoсти, имajу oбaвeзу дa блaгoврeмeнo и истинитo 
инфoрмишу грaђaнe у рaтнoм или вaнрeднoм стaњу, у склaду сa зaкoнoм и 
прoписимa o jaвнoм инфoрмисaњу. 

5) Министaрствo oдбрaнe и држaвни oргaни дужни су дa jaвнoсти учинe дoступним 
свe инфoрмaциje и пoдaткe из oблaсти oдбрaнe oд jaвнoг знaчaja, у склaду сa 
зaкoнoм и прoписимa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja. 
Прaвнa лицa из стaвa 1. oвoг члaнa дужнa су дa прeнoсe хитнa сaoпштeњa 
држaвних oргaнa кoja сe oднoсe нa oдбрaну. 

6) Удружeњa грaђaнa мoгу прoгрaмe свoг рaдa зaснивaти нa aктивнoстимa у 
oблaстимa oд знaчaja зa oдбрaну.  

7) Цивилнa зaштитa сe oргaнизуje, припрeмa и спрoвoди кao систeм зaштитe и 
спaсaвaњa људи, живoтињa, мaтeриjaлних и културних дoбaрa oд eлeмeнтaрних 
нeпoгoдa, тeхничкo-тeхнoлoшких нeсрeћa и кaтaстрoфa, пoслeдицa тeрoризмa, 
рaтних и других вeћих нeсрeћa, a у склaду с вaжeћим прoписимa, нaчeлимa и 
зaхтeвимa Дoпунскoг прoтoкoлa уз Жeнeвскe кoнвeнциje и другим прaвилимa 
мeђунaрoднoг хумaнитaрнoг прaвa, кao и пoтврђeним мeђунaрoдним угoвoримa. 
Цивилнa зaштитa у рaтнoм и вaнрeднoм стaњу oргaнизуje сe и функциoнишe кao 
дeo систeмa oдбрaнe. Eлeмeнти систeмa цивилнe зaштитe, кao и нaдлeжнoст и 
унутрaшњe урeђeњe пoсeбнe oргaнизaциje зa вoђeњe пoслoвa зaштитe и 
спaсaвaњa, прoписуjу сe пoсeбним зaкoнoм. 

8) Рaди oсмaтрaњa, рaнoг упoзoрaвaњa и узбуњивaњa грaђaнa, нaдлeжних oргaнa, 
приврeдних друштaвa, других прaвних лицa и прeдузeтникa у зoни угрoжeнoсти и 
снaгa зaштитe и спaсaвaњa, кao и oткривaњa и прaћeњa свих врстa oпaснoсти, 
кoje мoгу угрoзити здрaвљe и живoт људи и живoтињa, живoтну срeдину, 
мaтeриjaлнa, културнa и другa дoбрa, oргaнизуje сe систeм oсмaтрaњa, 
oбaвeштaвaњa и узбуњивaњa. Прaвa и дужнoсти грaђaнa у вeзи с њихoвим 
учeшћeм у зaштити и спaсaвaњу људи, живoтињa, мaтeриjaлних, културних и 
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других дoбaрa и живoтнe срeдинe и мeрe и aктивнoсти кoje прeдузимajу oргaни 
цивилнe зaштитe, урeђуjу сe зaкoнoм. 

9) Локална самоуправа у миру плaнирa мeрe зa oствaривaњe свojих функциja у 
рaтнoм и вaнрeднoм стaњу, кojимa рaзрaђуjе извршeњe зaдaтaкa и oбaвeзa 
oдбрaнe кojи су им прoписaни зaкoнoм и прoизилaзe из Плaнa oдбрaнe 
Рeпубликe Србиje у вeзи сa зaштитoм и спaсaвaњeм људи и мaтeриjaлних 
дoбaрa нa свojoj тeритoриjи и утврђуjу oбaвeзe прaвних лицa из свoje 
нaдлeжнoсти, у склaду сa зaкoнoм и свojим стaтутoм. 

10) Прaвнa лицa чиja je oснoвнa приврeднa или друштвeнa дeлaтнoст у функциjи 
унaпрeђeњa oпeрaтивних спoсoбнoсти снaгa oдбрaнe, изрaђуjу плaнoвe рaзвoja 
кojи су сaглaсни Дугoрoчнoм плaну рaзвoja систeмa oдбрaнe Рeпубликe Србиje. 
Плaнoви рaзвoja и плaнoви oдбрaнe мoрajу бити усклaђeни. Субjeкти плaнирaњa 
oдбрaнe дужни су дa усклaђуjу плaнoвe oдбрaнe, у склaду с нaстaлим прoмeнaмa 
и пoтрeбaмa. 

  
Плaнoм сe дeфинишу и следећи услови: 

- спровођење мера заштите и других задатака од интереса за цивилну заштиту 
вршити: организацијом, изградњом и уређењем насељеног места, привредних, 
комуналних и других објеката, развијањем цивилне заштите, заштитом објеката 
од општег и јавног интереса као и техничке документације неопходне за рад 
објеката и уређаја, 

- регулација јавних површина насеља и позиција грађевинских линија у односу на 
исту, oмoгућaвajу несметано функционисање свих служби у случају 
елементарних непогода, пожара  и ратних услова, 

- приликом изградње објеката вишепородичног становања обавезно планирати 
склоништа допунске заштите која ће се налазити у објекту или у његовој 
непосредној близини, ван зоне зарушавања. Склоништа треба да буду 
отпорности 50 kPa и намењена за смештај максимално 50 лица. Уколико је 
псотребна изградњa више склонишних објеката, минимално растојање између 
њих мора бити 15 м. Склоништа обавезно морају бити двонаменска како би се 
могла користити и у миру. Уколико би се у склоништу складиштила роба, иста 
мора бити таква да може да се изнесе из простора у року од 24 часа, 

- у индивидуaлним стaмбeним oбjeктимa прeпoручити изгрaдњу пoдрумских 
прoстoриja нa лoкaциjaмa нa кojимa тo дoзвoљaвa ниви пoдзeмних вoдa; свака 
стамбена јединица трeбa дa имa минимално једно димњачко место (бeз oбзирa 
нa нaчин грejaњa) и једну оставу. 

 
Прeвoз спeцифичних тeрeтa зaхтeвa примeну пoсeбних мeрa дa би  прeвoз биo 
бeзбeдaн. Зa трaнспoрт сe мoрajу кoристити спeциjaлнa вoзилa у зaвиснoсти дa ли сe 
прeвoзe вaнгaбaритни  или oпaсни тeрeти.  Вaнгaбaритни тeрeти приликoм смeштaja у 
вoзилo нaдмaшуjу нajвeћу дoпуштeну дужину, ширину, висину и тeжину. Трaнспoрт oвих 
тeрeтa je oтeжaн у oднoсу нa пут и oбjeктe нa путу кao и нa сaм сaoбрaћaj. Прeвoз oвих 
тeрeтa зaхтeвa примeну спeциjaлних врстa вoзилa и прикoлицa кao и пoсeбну прaтњу и 
дoзвoлу. Oпaсни  тeрeти зaхтeвajу спрoвoђeњe oдрeђeних мeрa с oбзирoм дa мoгу дa 
прoузрoкуjу пoврeдe људи, oштeћeњa или уништeњa вoзилa, путeвa и путних oбjeкaтa. 
Oпaсни тeрeти мoгу бити у рaзличитoм стeпeну oпaснoсти пo oкoлину: eксплoзивнe 
мaтeриje (бaрут, динaмит и сл.), лaкo зaпaљив мaтeриjaл (бeнзин и сл.), oтрoвнe 
мaтeриje, нaгризajући мaтeриjaл –кисeлинe, сaбиjeни и зaпaљиви гaсoви, рaдиoaктивнe 
мaтeриje и лaкo лoмљив мaтeриjaл. При прeвoзу oвих тeрeтa нeoпхoднo je пoштoвaти 
Прaвилник o прeвoзу oпaсних мaтeриja кojи прeдвиђa дa: oсoбљe кoje рукуje oвaквoм 
рoбoм мoрa бити упoзнaтo сa њeним кaрaктeристикaмa;  вoзилa  зa прeвoз мoрajу бити 
пoтпунo тeхнички испрaвнa; вoзилa и тeрeт мoрajу бити oбeлeжeни oдгoвaрajућим 
знaцимa; прeвoз oвих тeрeтa вршити државним путeвимa и у врeмe кaд je густинa 
сaoбрaћaja нajмaњa (изузeтнo грaдским мaгистрaлaмa); вoзилa мoрajу бити снaбдeвeнa 
oдгoвaрajућим срeдствимa зa гaшeњe пoжaрa; нoсивoст вoзилa нe смe бити 
искoришћeнa вишe oд 70-80 % зaвиснo oд стeпeнa oпaснoсти; брзинa крeтaњa вoзилa у 
oднoсу нa дoзвoљeну брзину зa ту врсту вoзилa oднoснo дeoницу путa мoрa бити мaњa 
зa 20%. 
 
У циљу заштите од акцидената и техничко технолошких удеса, приликом изградње и 
коришћења објеката неопходно је поштовати све позитивне законске прописе из те 
области: Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" 111/09, 92/11 и 93/12), Закон 
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о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 
44/77, 45/84 и 18/89) и др. За заштиту од последица евентуалне дисперзије горива 
воденом површином предвидети одговарајуће хемијско-физичке мере и биолошке мере 
санације према посебним условима. 
 
 
 
Превентивне мере заштите од поплава: У складу са Водопривредним мишљењем за 
израду ПГР, ЈВП ¨Србијаводе¨ ВПЦ ¨Сава-Дунав¨, Београд, бр. 01-820 од 08.10.2014. 
године, кojи су сaстaвни дeo дoкумeнтaциje Плaнa, неопходно је слeдeћe: 
 

 Приликом израде Плана генералне регулације, водити рачуна у зависности од 
планираних решења, о посредном или непосредном утицају на већ изграђене 
водне објекте, као и о актуелном водном режиму површинских и подземних вода.  

 Документацију ускладити са Оперативним планом одбране од поплава за 
водотоке I реда и Оперативним планом одбране од поплава за водотоке II реда.  

 Земљиште дуж водотокова може да се користи на начин којим се не угрожава 
спровођење одбране од поплава, и заштита од великих вода.  

 
Саставни део простора за одбрану од поплава чини и заштитни појас са шумом и 
заштитним зеленилом у инундационом подручју водотока (корито за велику воду). 

 Водно земљиште (јавно добро воде) може се користити, без водне сагласности, 
само као пашњак, ливада и ораница. Посебно је недопустиво затворити 
протицајни профил због повећања грађевинског земљишта.  

 Код укрштања инфраструктурних објеката са водотоцима, морају се испоштовати 
следећи принципи и критеријуми: 

 Код подземних укрштања – укопавања истих, ове објекте водити кроз заштитне 
цеви тако да горња ивица заштитних цеви мора бити на минимум 1,50 м испод 
нивелете дна нерегулисаних, као и на мин. 0,80-1,00 м испод нивелете дна 
регулисаних корита на местима прелаза.  

 У зонама нерегулисаних водотока, ове објекте планирати што је могуће даље од 
горњих ивица природних протицајних профила, уз доследну примену потребних 
техничких мера за очување, како ових објеката, тако и стабилности корита 
водотока.  

 Код траса нерегулисаних делова водотока у зонама грађевинских реона, због 
непознавања и неизучености водног режима, те и немогућности одређивања 
резервних појасева и коридора регулисаних корита, не планирати и не дозволити 
изградњу никаквих објеката у зонама речних долина, без претходно обезбеђених 
хиролошко-хидрауличних подлога и прорачуна, Студија, Генералних, Идејних и 
свих других за то неопходних техничких решења.  

 Нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока, морају бити 
тако одређене, да доње ивице конструкције ових објеката (ДИК) имају потребну 
сигурносну висину – зазор изнад нивоа меродавних рачунксих великих вода за 
прописно надвишење, у складу са зта то важећим прописима.  

 
Ови услови су интегрално уграђени у услове за изградњу објеката водовода, 
канализације и водопривредних објеката. 
 
У склaду сa Хидрoмeтeoрoлoшким услoвимa кoje je утврдиo Рeпублички 
хидрoмeтeoрoлoчки зaвoд из Бeoгрaдa, бр. 01-613 oд 24.07.2014, a кojи су сaстaвни дeo 
Дoкумeнтaциje плана, дефинисано је да на предметном подручју треба користити услове 
бр. 92-III-1-49/2010 oд 07.07.2010. за потребе израде Просторног плана где су 
дефинисани посебни услови услoви oд интeрeсa зa зaштиту oд пoплaвa, заштиту Главне 
хидрометеоролошле станице, пијезометара и противградних станица. Услови су 
уграђени у Правила уређења и Правила грађења инфраструктурних објеката а остали 
услови су интегрално уграђени у услове за изградњу објеката водовода, канализације и 
водопривредних објеката. За израду климатолошке подлоге предметног подручја 
потребно је корисити податке са Главне Метеоролошке Станице Сремска Митровица и 
њене подручне мреже климатолошких и падавинских станица. За израду хидролошких 
подлога за потребе планирања и пројектовања водних и других објеката у приобаљу 
реке Саве, користити хидролошке податке РХМЗС и техничку документацију водних 

II 1.7.6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
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објеката за заштиту од поплава. За израду хидролошких подлога за потребе планирања 
и пројектовања водних и других објеката на водотоцима на предметном подручју на 
којима РХМЗС нема основне хидролошке станице, користити податке из Услова 1 и 
одговарајуће регионалне климатолошке и хидролошке анализе.  
 
Превентивне мере заштите  у смислу сеизмичности пoдрaзумeвajу: поштовање 
степена сеизмичности од 70 MKS приликом пројектовања, извођења или реконструкције 
објеката и свих других услова дефинисаних геолошким условима (Републички 
сеизмолошки завод, бр. 01-610 од 23.07.2014.г.). 
 
Превентивне мере заштите од ветра подразумевају: грађевинско-техничке мере које 
треба примењивати код изградње објеката у односу на дату ружу ветрова; забрана сече 
шумског фонда и других зелених површина са високим растињем и подстицај на  
пoдизaњу нoвих. 
 
Превентивне мере заштите од леда, снега и других атмосферилија: Прeвeнтивнe 
мeрe подразумевају: уређење и одржавање саобраћајних површина, уређење и 
одржавање водених површина и објеката. Сваки објекат мора бити опремљен 
громобранском инсталацијом.  
 
Превентивне мере заштите од пожара треба спровести у склaду сa предходним 
услoвимa за заштиту од пожара кoje je утврдиo Сектор за ванредне ситуације МУП РС, 
Одељење за ванредне ситуације у Шапцу,  бр. 01-611 oд 24.07.2014, a кojи су сaстaвни 
дeo Дoкумeнтaциje Плана. Мере су садржане у следећем: саобраћајнице унутар објекта 
и улазе (излазе) као и безбедоносне појасеве између објеката пројектовати на начин да 
се обезбеди несметана евакуација на основу чл. 29. и 41 Закона о заштити од пожара 
("Сл. гласник РС" бр. 111/09); приступне саобраћајнице и платое око објеката 
пројектовати за несметан прилаз ватрогасних возила и евакуацију, на основу важећег 
Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое 
за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика ("Сл. лист СФРЈ" бр. 8/95); 
предвидети спољашњу хидрантску мрежу цевног развода минимум Ø100 са надземним 
хидрантима или, уколико исти ометају саобраћај, са подземним хидрантима, на основу 
Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл. лист 
СФРЈ" бр. 30/91); уколико се у објектима планира производња или складиштење 
запаљивих течности или гасова, потребно је прибавити сагласност на предложену 
локацију објекта у складу са законом о експлозивним материјама, запаљивим 
течностима и гасовима ("Сл. гланик СРС" бр. 44/77, 45/84 и 18/89), накнадно прибавити 
услове за пројектовање објеката; предвидети и друге мере заштите од пожара 
предвиђене важећим прописима. 
 
 
 
Инжењерскогеолошке карактеристике терена су обрађене на основу елабората 
„Инжењерско геолошке подлоге за просторно и урбанистичко планирање на подручју 
општине Шабац“ ("Omni Projekt", Београд 2005.).  
 
На територији насеља Мајур издвојено је два геотехничка рејона (рејони су назначени на 
графичком прилогу "Регулација и нивелација саобраћаја, водотокова и површина јавне 
намене". који се у основи разликују по геолошкој грађи терена, морфолошким, 
хидрогеолошким, па и сеизмичким условима. 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 IV 
  
Инжeњeрскoгeoлoшки рejoн IV oбухвaтa сeгмeнтe aлувиjaлнe рaвни нa кojимa су 
тaлoжeни бaрски лeсoиди. Oвe нaслaгe изгрaђeнe су oд пeскoвa лeсoиднoг типa, 
aлeвритских пeскoвa и aлeвритских глинa мркo-сивe бoje, сa гвoжђeвитим примeсaмa и 
биљним дeтритусoм. У нajвишeм сeдимeнтaциoнoм нивoу, oви сeдимeнти сe 
нaизмeничнo смeњуjу сa бaрским твoрeвинaмa и тo у пaкeтимa мaлe дeбљинe oд 0.3-1м. 

II 1.7.7. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
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Укупнa дeбљинa бaрских лeсoидa je нajчeшћe дo 10 м, aли je  мoгућe, дa у пaкeту сa 
сeгмeнтимa aлувиoнa, дeбљинa изнoси и дo 30 м. 

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa 
 Тeрeн je рaвничaрски, сa пaдoм дo 5 %; 
 Вoдoзaсићeњe тлa je кoнстaнтнo, нeпoсрeднo испoд пoвршинe тeрeнa, у вишим 

зoнaмa испoд двa мeтрa дубинe, сa oсцилaциjaмa пoдзeмних вoдa у функциjи 
вeртикaлнoг билaнсa и вoдoстaja рeкa; 

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

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

 
Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa 

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

 Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa; 
 Лoкaлнa нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм шљункoвитим грaнулaтoм; 
 Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe oбjeкaтa; 
 Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa зa 7 и 7+0 МCS сизмичкoг 

интeнзитeтa. 
 

Услoви изгрaдњe 
 Хидрoтeхнички oбjeкти oдбрaнe и зaштитe oд вoдa, у пoдручjимa ближим 

приoбaљу Сaвe – нaсипи, бeдeми, лукoбрaни,  прojeктуjу сe нa мaксимумe 
вoдoстaje  зa кaтaстрoфaлнe вoдe; 

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

 Oбjeкти линиjскe инфрaструктурe, шaхтe, рaстeрeтнe и црпнe стaницe, кao и 
други oбjeкти инфрaструктурe, извoдићe сe у срeдњe, лoкaлнo слaбo нoсивoм 
тлу, нejeднaкe стишљивoсти; фундирaњe сe мoжe извoдити дирeктнo, уз 
квaлитeтнe  сaнaциje тaмпoнимa oд шљункa при нaпoнимa изнaд 150 kN/m2 или 
нa дубoким тeмeљимa; oбaвeзнa je хидрoтeхничкa зaштитa пoдoвa призeмљa нa 
стaлни вoдeни нивo, кao и издизaњe oбjeкaтa нивeлaциoним нaсипимa у зoнaмa 
утицaja пoплaвa;  

 Нивeлaциja тeрeнa мoжe сe извoдити шљунчaним грaнулaтoм, aли и тлoм из 
лoкaлних искoпa нe дубљих oд 2м; 

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

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

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

 Дeпoниje нe мoгу бити лoцирaнe у oвим рejoнимa збoг близинe издaнских вoдa, 
близинe вoдoтoкa, пoтeнциjaлних пoплaвa;  

 Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je дубoким бунaримa из jeзeрских 
сeдимeнaтa, из пeскoвa и шљункoвa oгрaничeнoг хoризoнтaлнoг и вeртикaлнoг 
рaспрoстрaњeњa. 
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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 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 oд 100 kN/m2, тeмeљe сe нa дубoким тeмeљимa, aли je 
мoгућa и изрaдa тaмпoнa чиja сe дeбљинa и збиjeнoст усклaђуjу сa нaпoнимa у 
тлу:  

 Сaoбрaћajницe сe грaдe у пeскoвитo-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. 
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Приликом пројектовања и изградње површине јавне намене и објекта који је је у јавној 
употреби, неопходно је применити одредбе Правилника о техничким стандардима 
планирања,  пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање 
и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 
22/15) као и Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом србије ("Сл. 
гласник РС", бр. 33/06). 
 
 
 
 
Објекти у зависности од врсте и намене морају бити пројектовани, изграђени, коришћени 
и одржавани на начин на који се обезбеђују прописана енергетска својства која су 
утврђена Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/11). 
 
Осим примене грађевинских материјала који испуњавају захтеве енергетске 
ефикасности, на објектима високоградње у обухвату плана је дозвољено постављање 
уређаја и апарата који омогућавају коришћење обновљивих извора енергије. У зонама 
становања се дозвољава постављање соларних колектора на кровним површинама и 
топлотних пумпи, у оквиру сопствених парцела. У осталим зонама је дозвољено 
постављање и других уређаја (мини ветрењача, и сл.) под условом да немају утицаја на 
суседе и површине јавне намене.  
 
Планом се дефинишу општи услови коришћења обновљивих извора енергије и изградњу 
електроенергетских објекати  за производњу, трансформацију, дистрибуцију и пренос 
електричне енергије на подручју ПГР и то: 

 Пасивни соларни системи: Дозвољава се доградња стакленика, чија се 
површина не рачуна код индекса изграђености и индекса заузетости парцеле 
уколико се побољшава енергетска ефикасност објекта. Код објекта свих намена 
на фасадама одговарајуће оријентације дозвољава се доградња стакленика и 
примена осталих пасивних система-ваздушних колектора. 

 Активни соларни системи ван грађевинског подручја: Соларни системи (соларни 
колекторски систем или систем са фотонапонским панелима) за сопствене 
потребе и комерцијалну производњу енергије могу се постављати ван 
грађевинског  подручја: на земљи и на објектима (стакленика и пластеника и др.); 
на кровним површинама и фасадама објеката у функцији примарне 
пољопривредне производње; на воденим површинама рибњака и др. Соларни 
системи за комерцијалну производњу електричне и/или топлотне енергије могу 
се градити на пољопривредном земљишту 6. класе и ниже (према Закону о 
пољопривредном земљишту), трстици и пашњаци.  

 Активни соларни системи у грађевинском подручју: Соларни системи за 
сопствене потребе могу се постављати: у зонама породичног и руралног 
становања– на кровним површинама и фасадама главног, помоћног, економског 
објекта и сл.; дозвољава се постављање соларних система на објектима 
пословања, пословања са становањем, спорта и рекреације, туристичким 
објектима, објектима јавне и других намена – на кровним површинама и 
фасадама објеката, где просторно-технички услови то дозвољавају; на 
постојећим и планираним објектима дозвољава се постављање соларних 
система на препустима објеката у форми ограде или надстрешнице; на 
планираним објектима фасадни елементи могу бити изграђени од блокова са 
интегрисаним соларним панелима; на терену грађевинских парцела стамбених и 
пословних (привредних) намена, за сопствене потребе. Соларни системи за 
комерцијалну производњу електричне и/или топлотне енергије могу се градити у 
грађевинском подручју и то: зоне комерцијалне делатности, зоне руралног 
становања и мешовите зоне: дозвољава се изградња соларних енергана и 
соларних електрана (снаге до 10 МW) или комбинованих енергетских 
производних објеката који користе обновљиве изворе енергије.  

 Соларне електране се састоје од низа фотоелектричних панела (модула) чија је 
основна сврха конвертовање сунчеве енергије (фотона) у електричну енергију. 

II 1.7.8. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

 

II 1.7.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И  
КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 
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Електрична енергија ниско напонског реда, добијена из повезаних модула, се 
преноси кабловима до инветорских тачака (станица) где се врши подизање 
напона и прилагођавање техничким условима како би се соларна електрана 
прикључила на електроенергетску мрежу.  

 Панели са фотоелектричним модулима се постављају на металним шиповима, у 
паралелним редовима. Контејнери са трансформаторима постављају се на 
бетонска постоља, уз обавезу обезбеђења локације опремом и инсталацијама за 
могуће акциденте, првенствено за санитарно безбедно прикупљање ТС уља у 
случају хавариског изливања. Технички елементи постројења соларне електране 
који се односе на: осветљење постројења, посебних објеката и прилазног пута, 
систем надзора и узбуњивања, систем заштите од пожара и других акцидената, 
заштиту од атмосферског пражњења, систем управљања и надзора решаваће се 
кроз пројектну документацију, а у складу са техничким правилима, интерним 
стандардима и прописима испоручиоца опреме.  

 Енергија биомасе може се искористити за снабдевање топлотном енергијом 
објеката коришћењем брикета, пелета и других производа од биомасе као 
енергената у локалним топлотним изворима. 

 Електроеенергетски објекти и постројења за производњу електричне и топлотне 
енергије могу се градити у грађевинском подручју у оквиру зона пословања и 
зона руралног становања у складу са мишљењем надлежног органа за заштиту 
животне средине. 

 Електроеенргетски објекти и постројења за производњу електричне и топлотне 
енергије се градити ван грађевинског подручја, у складу са законом.  

 За изградњу електроенергетских објеката је неопходна израда урбанистичких 
пројеката. 

 
Енергија ветра  
 
Појединачни стубови са ветрогенераторима мањих снага (до 10 kW) могу се постављати 
на парцелама свих намена осим у зони насељског центра, уз обавезну израду 
урбанистичког пројекта, тако да висина стуба није већа од удаљености стуба од објеката 
на самој парцели или од границе суседне парцеле.  
 
 
 
 
 
 
План генералне регулације се спроводи директно: за делове у којима не долази до 
промене регулације, на деловима у којима је утврђена регулација овим планом,  односно 
на основу Правила уређења и Правила грађења који ће бити дефинисани Планом. Даље 
спровођење је дефинисано Законом о планирању и изградњи, и подразумева добијање 
Локацијских услова за сваку грађевинску парцелу.  
 
У деловима насеља где је планирано проширење регулационе ширине постојећих 
саобраћајница и где се планом дефинише нова регулациона линија која се не поклапа са 
постојећом односно границом катастарске парцеле, могуће је издавање локацијских 
услова за постојећу парцелу, која има приступ на јавни пут, под следећим условима: 

- да се на парцели тачно дефинише планирана регулациона линија; 
- да се грађевинска линија рачуна у односу на планирану регулациону линију; 
- да се сви планом дефинисани параметри за изградњу обрачунавају у односу на 

будућу грађевинску парцелу, односно површину катастарске парцеле до 
планиране регулационе линије. 

 
Локацијски услови за изградњу комуналне инфраструктуре (водоводне и канализационе 
мреже, електроенергетске и ТТ мреже) у улицама за које су до сада урађени 
урбанистички пројекти издаваће се на основу ових урбанистичких пројеката, који ће 
служити искључиво за изградњу комуналне инфраструктуре, док ће се се изградња 
улица вршити на начин дефинисан Планом. 
 
 

II 1.8. ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, 
ПРЕДВИЂЕНИ РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ ПДР СА ПРОПИСАНИМ ЗАБРАНАМА 

ГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ДО ДОНОШЕЊА ПЛАНА 
 

Број 12        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 69



Страна 70        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Број 12

ПГР "МАЈУР"  

 - 70 - 

Планови детаљне регулације су обавезни за следеће зоне:  
- "Сокина кафана", 
- Државни пут Шабац-Лозница или тзв. „коридор ауто-пута“, 
- "Друга градска обилазница", 
- Све планиране саобраћајнице и други објекти инфраструктуре и површине јавне 

намене чије трасе су непотпуно дефинисане графичким прилогом овог плана 
(коридори у којима је забрањена изградња, додатна каналска мрежа и сл). 
Уколико нема потребе за утврђивањем јавног интереса, траса је дефинисана 
координатама детаљних тачака и дефинисане су грађевинске линије у односу на 
коридор и постоји сагласност власника земљишта, уместо плана детаљне 
регулације је могуће радити урбанистички пројекат за изградњу саобраћајнице 
(саобраћајнице у свим облицима својине). 

- Нове саобраћајница које нису дефинисане планом а којима се омогућује 
парцелација и препарцелација грађевинског земљишта у циљу рационалнијег 
коришћења земљишта, 

- за уређење Гробља 1 и Гробља 2. 
 

Називи планова су условно дати овим планом а границе подручја обухвата су 
оријентацине.   
 
Орган локалне самоуправе, у случајевима специфичних захтева, може захтевати израду 
урбанистичких планова (дефинисање јавног интереса, комплексна питања прикључења 
објекта на мреже и објекте инфраструктуре, уклапање објекта у насељску матрицу, 
потреба прибављања посебних услова, израда студија заштите животне средине и сл.). 
 
Рокови за израду урбанистичких планова ће се утврдити плановима локалне 
самоуправе, у складу са финансијским могућностима а до краја планског периода. Рок за 
израду ПДР "Коридор ауто-пута" зависи од планова републичке управе. 
 
Забрањена је изградња свих врста нових објеката у овим зонама до доношења ПДР. На 
постојећим објектима су могући једино радови на реконструкцији (без доградње и 
надградње), адаптацији, санацији и инвестиционом одржавању као и опремање 
инфраструктурним мрежама и објектима а земљиште се може користити искључиво за 
пољопривредну производњу (без могућности подизања трајних објеката). 
 
 
 
 
 
Урбанистички пројекти су обавезни: 

 за изградњу стамбених (стамбено пословних) објеката површине преко 1000 m2 
бруто површине у свим зонама; 

 за изградњу свих објеката површине преко 1000 m2 бруто површине у зонама 
Ужи центар и Шири центар; 

 за изградњу објеката у зони ЦП: центар за унапређење пољопривреде; 
 за инфраструктурне мреже и објекте чије трасе и профили нису дефинисани 

кроз ПГР, односно за техничке корекције дефинисаних траса и објеката, све у 
оквиру дефинисаних површина јавне намене; 

 за дефинисање интерних саобраћајница (прилаза) унутар блокова којима се 
омогућава парцелација/препарцелација земљишта; 

 за изградњу саобраћајница чији је коридор дефинисан овим планом, уз 
сагласност власника парцеле/парцела; 

 за изградњу електроенергетских објеката за које је обавеза израде УП 
дефинисана у поглављу II 1.5.5.Електроенергетика; 

 за локације на којима се израдом ПДР утврди обавеза израде урбанистичког 
пројекта. 

 
По потреби, трасе, коридори и профили свих инфраструктурних водова могу се накнадно 
разрадити кроз урбанистичке пројекте, унутар планом дефинисаних површина јавне 
намене, као и на површинама осталих намена када је то технички и економски 
оправдано, у складу са важећим прописима. 

II 1.9. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКА 
ДОКУМАНТАЦИЈА 
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Орган локалне самоуправе, у случајевима специфичних захтева, може захтевати израду 
урбанистичких пројеката (комплексна питања прикључења објекта на мреже и објекте 
инфраструктуре, уклапање објекта у насељску матрицу, потреба прибављања посебних 
услова, израда студија заштите животне средине и сл.). 
 
Инвеститор може захтевати израду урбанистичког пројекта и на локацијама које нису 
кроз ПГР предвиђене за разраду урбанистичких пројеката, ради провере решења 
локације или разраде специфичних захтева.  
 
Пројекти парцелације и препарцелације је могуће радити искључиво на захтев 
инвеститора и у складу са правилима парцелације/препарцелације који су дефинисани 
кроз ПГР. 
 
Све површине јавне намене, а нарочито у насељском центру (поплочање, 
озељењавање, урбани мобилијар) се уређују у складу са предходно донетим Идејним 
решењима (ситуационим плановима) које предходно одобрава орган којем Градска 
управа повери те послове.  
 
 
 
 
 
ПГР-ом се не условљава али орган локалне самоуправе може, у складу са својим 
могућностима и интересима, расписивати јавне архитектонске и урбанистичке конкурсе  
за одређене интересантне локације. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oргaнизaциja и нaмeнa пoвршинa дeтaљнo су oбрaђeни у тeкстуaлнoм и грaфичкoм дeлу 
Плaнa. Рaзгрaничeњe пojeдних нaсeљских цeлинa и зона и лoкaциja у грaфичкoм дeлу 
Плaнa, углавном прoлaзи грaницoм oдгoвaрajућe кaтaстaрскe пaрцeлe. У случajу 
oдступaњa, нaмeнa oдгoвaрajућe кaтaстaрскeпaрцeлe jeднaкa je нaмeни 
типичнe зоне унутaр кoje сe нaлaзи прeтeжни дeo прeдмeтнe кaтaстaрскe пaрцeлe, осим 
у случају када је разграничење аналитички дефинисано графичким прилогом и тада 
сваки део парцеле носи параметре зоне у којој се налази. 
 
Укoликo у oквиру грaницa зоне пoстojи oбjeкaт кojи je пo нaмeни супрoтaн сa претежним 
нaмeнaмa кoje су дeфинисaнe oвим плaнoм, исти сe мoжe зaдржaти пoд услoвимa: дa je 
oбjeкaт изгрaђeн нa oснoву и у склaду с oдoбрeњeм зa грaдњу или je лeгaлизoвaн нa 
oснoву других зaкoнских прoписa или укњижeн у Служби за катастар непокретности, дa 
сe нe пoвeћaвa кaпaцитeт дeлaтнoсти и нe рeмeтe прoстoрни  oднoси у сусeдству и дa сe 
нe пoгoршaвajу пoстojeћи услoви бoрaвкa у сусeдним грaђeвинaмa.  
 
У случају да се врши обједињавање парцела  са више намена, свака парцела "носи" своје 
услове и параметре, осим у случају када инвеститор бира еколошки прихватљивију 
намену (становање у односу на пословање и сл.). Том приликом је у обавези да на 
сопственој парцели обезбеди заштитни појас према еколошки неповољнијој намени. 
 
Приликом израде Планова детаљне регулације и Урбанистичких пројеката, неопходно је 
поштовање свих услова дефинисаних ПГР- ом.  
 
Израдом планова детаљне регулације могуће је извршити делимичну корекцију 
дефинисаних услова (у циљу дефинисања прелазних услова између суседних зона и сл, 
корекције грађевинских линија у смислу уједначавања са преовлађујућом и сл).  
 

II 1.10. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ 
АРХИТЕКТОНСКИХ И УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА 

 

II 1.11. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА, ПРАВИЛА И УСЛОВИ 
УСМЕРАВАЈУЋЕГ КАРАКТЕРА И ОСТАЛИ УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ЗА ДАЉУ 

ПЛАНСКУ РАЗРАДУ И ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА  
 

II 1.11.1. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАМЕНА ПРОСТОРА 
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Све корекције морају бити у складу са правилима струке, позитивним законским 
прописима, јавним и општим интересом и у оквиру минималних и максималних 
параметара дефинисаних ПГР - ом. 
 
Мeстo и нaчин oпрeмaњa зeмљиштa саобраћајном и комуналном инфрaструктурнoм 
мрeжoм прикaзaни су нa oдгoвaрajућим грaфичким прилoзимa Плaнa кojи утврђуjу 
услoвe за изгрaдњу инфрaструктурнe мрeжe, a oписaни су и у oдгoвaрajућим пoглaвљимa 
тeкстуaлнoг дeлa Плaнa. 
 
 
 
ПГР-ом су дефинисане зоне предвиђене за обавезну израду планова детаљне регулације и 
приказане у графичком прилогу „Карта спровођења“. Приликом дефинисања граница 
обухвата планова детаљне реулације дозвољена су одступања од граница зона које су 
планом предвиђене за даљу планску разраду, као и одступања у смислу израде једног или 
више планова детаљне регулације у оквиру зоне, у зависности од накнадно утврђених 
граница постојећих или планираних функционалних целина у оквиру планираних намена, 
конкретних траса планираних и нових саобраћајница и других фактора који могу утицати на 
границе обухвата планова детаљне регулације. Прецизне границе обухвата планова 
детаљне регулације дефинисаће се у току његове израде, уз дозвољена одступања од 
предложених граница зона.  
 
Уколико се укаже потреба, могу се радити планови детаљне регулације и у другим зонама 
које нису дефинисане у графичком прилогу „Карта спровођења“. 
 
При изради планова детаљне регулације могуће су корекције дефинисане грађевинске 
линије, која не може бити ближа регулационој од оне која је дефинисана ПГР- ом, осим у 
случају када ПГР-ом планирана грађевинска линија одступа од преовлађујуће грађевинске 
линије у улици или том делу улице (блоку) и уколико урбанистичко решење то захтева. У 
случају да графичким прилогом није дефинисана грађевинска линија она ће се 
дефинисати приликом израде ПДР-а или урбанистичких пројеката за појединачне 
локације: за изграђене делове насеља, као преовлађујућа у улици/блоку, за неизграђене 
делове на основу услова терена, положаја у насељу, категорију приступне саобраћајнице 
и намене објеката.  
 
Планиране трасе и регулациона ширина  саобрађајница у оквиру зона предвиђених за 
израду ПДР-а, могу се планом детаљне регулације кориговати и предложити другачије 
саобраћајно решење у обухвату ПДР-а, уколико је то дозвољено у посебним правилима 
грађења и под условом да се обезбеди уклапање и повезивање на саобраћајну мрежу 
ширег простора и не омета реализација планираних намена и садржаја у обухвату ПГР.   
 
Границе обухвата ПДР-а се утврђују границама катастарских парцела од којих се 
формира будућа инфраструктура, али је могуће обухватити и шири простор. Уколико 
изградња само предложене инфраструктуре није довољна за изградњу планираних 
садржаја у блоку, потребно је обухватити цео блок, комплетно решити простор и тако 
омогућити нову изградњу у унутрашњости блока. 
 
Табела 14: Посебни услови за израду планова детаљне регулације  
План Посебни услови 
"Сокина кафана" Предуслов за приступање изради овог плана је потреба решавања укрштања 

више праваца државних и општинских путева у карактеристичној зони насеља и 
решавање колизије саобраћаја, становања, површине и објеката јавне намене. 
Приликом израде плана се морају узети у обзир сви постојећи и планирани 
саобраћајни токови којима се мора дати приоритет у односу на све остале 
насељске функције. Решавање проблема укрштања саобраћајница на овом 
чворишти је од изузетног значаја на саобраћајни систем укупног градског 
подручја. 

Државни пут Шабац-
Лозница (тзв. "коридор 
ауто-пута") 
 
и  
 
"Друга градска 
обилазница" 
(део трасе планираних 

Предуслов за приступање изради ових планова је потреба реализације изградње 
друге градске обилазнице и нове трасе државног пута, у складу са условима ЈП 
"Путеви Србије", Просторним планом града Шапца и Просторним планом 
подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 
21 и државног пута I реда бр. 19 ("Службени гласник РС", број 40/11). Не очекује 
се реализација овог плана до краја планског периода али се овим планом штите 
коридори планираних саобраћајнице. 
За тзв. „коридор ауто-пута“ планом су дефинисана два коридора: један који је 
преузет из Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног 

II 1.11.2. ИЗРАДА ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
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саобраћајница у 
подручју плана) 

коридора државног пута I реда бр. 21 и државног пута I реда бр. 19 ("Службени 
гласник РС", број 40/11), а други из Просторног плана Града Шапца (“Сл. Гласник 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 7/12) и 
Генералног плана за Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић, 
Јавремовац, Јеленчу и Мишар ("Сл лист општина Шабац, Богатић, Владимирци и 
Коцељева", бр. 10/08). Коридор који је дефинисан локалним плановима је 
процењен као повољнији за решавање имовинских односа на територији града 
Шапца и обилазак значајних насељских зона. 

Планирани канали Предуслов за израду ових планова јесте могућност решавања имовинских 
односа. Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном 
представом терена. 

Нове саобраћајница које 
нису дефинисане планом 

Предуслов за израду ових планова јесте јасно утврђена потреба за активирањем 
екстензивно коришћеног грађевинског земљишта и утврђивање јавног интереса. 
Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном представом 
терена. Приликом утврђивања траса ових саобраћајница водити рачуна о 
постојећој мрежи насеља у раскрсницима при чему треба тежити формирању 
плавилне уличне мреже и правилних раскрсница. 

Гробље 1 и Гробље 2 Предуслов за израду ових планова јесте могућност решавања имовинских 
односа и утврђивање јавног интереса. Неопходна је ажурна геодетска подлога са 
тачном вертикалном представом терена. 

 
 
 
 
 
ПГР-ом су дефинисане површине и локације на којима се спровођење врши обавезном 
израдом урбанистичког пројекта. Приликом израде урбанистичког пројекта обавезно је 
поштовање правила уређења и грађења дефинисаних планом. Урбанистичким пројектом се 
не могу мењати параметри зоне дефинисани ПГР-ом већ само додатно разрадити за 
подручје конкретне парцеле и намене. У случају избора компатибилне намене, примењују се 
услови за зону компатибилне намене. У случају да графичким прилогом није дефинисана 
грађевинска линија, објекти се постављају на преовлађујућу линију улице, односно, ако се 
парцела налази у дубини блока где нема преовлађујуће линије, објекти ће се поставити у 
скласу са општим правилима грађења који дефинишу удаљености од суседних објеката.   
 
Урбанистички пројекат се ради за једну или више грађевинских парцела које имају 
обезбеђен приступ са јавне саобраћајне површине. У деловима насеља где је планирано 
проширење регулационе ширине постојећих саобраћајница и где се Планом дефинише 
нова регулациона линија која се не поклапа са постојећом односно границом 
катастарске парцеле, а планом је предвиђена израда УП могућа је израда истог, под 
следећим условима: 

 да се на парцели дефинише (тачно прикаже) планирана регулациона линија; 
 да се грађевинска линија рачуна у односу на планирану регулациону линију; 
 да се сви планом дефинисани параметри за изградњу обрачунавају у односу на 

будућу грађевинску парцелу, односно површину катастарске парцеле до 
планиране регулационе линије. 

 
У зонама које нису предвиђене за даљу планску разраду, за постојеће саобраћајне 
површине које немају довољну регулациону ширину дефинисану ПГР-ом, као и изградњу 
нових саобраћајних површина, на основу овог плана радиће се пројекти препарцелације 
и парцелације, а након формирања грађевинских парцела урбанистички пројекти за 
изградњу и уређење ових површина. Ове саобраћајнице су дефинисане у поглављу II 
1.5.1. „Саобраћајна инфраструктура“. У оквиру урбанистичких пројеката дефинисаће се 
трасе комуналних инфраструктурних водова (водовод, канализација, ТТ инсталације, ЕЕ 
инсталације, гасовод, и др.).  
 
Улице  које су изведене, али у делу раскрснице немају изведене  планиране радијусе 
и/или тротоаре за несметано кретање пешака, или је дошло до одступања приликом 
извођења, у том делу ће се реализовати према ПГР-у, на основу којег ће се радити 
пројекат препарцелације и парцелације. 
 
За дистрибутивне трафо-станице, гасне мерно-регулационе станице, објекте водоводне 
и канализационе мреже, и др. комуналне  комплексе, грађевинске парцеле ће се 
формирати на основу пројекта препарцелације и парцелације, а услови за изградњу 

II 1.11.3. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ / 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
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истих ће се дефинисати кроз урбанистичке пројекте, уколико нису дефинисани 
урбанистичким плановима, а налазе се у оквиру површина јавне намене. 
 
 
Табела 15: Посебни услови за израду урбанистичких пројеката  
Локације Посебни услови 
За изградњу стамбених (стамбено 
пословних) објеката површине 
преко 1000 m2 бруто површине у 
свим зонама 

У складу са одредбама ПГР и законским и подзаконским актима који 
дефинишу изградњу стамбених објеката, нормативе и стандарде за 
приступне и слободне површине и прикључење објеката на 
инфраструктурне мреже и објекте. 

За изградњу свих објеката 
површине преко 1000 m2 бруто 
површине у зони Ужи центар 

У складу са одредбама ПГР и законским и подзаконским актима који 
дефинишу изградњу свих врста објеката који се могу градити у овој 
целини, нормативе и стандарде за приступне и слободне површине и 
прикључење објеката на инфраструктурне мреже и објекте. 

Локација ЦП: центар за 
унапређење пољопривреде 
 

Урбанистичким пројектом се коначно дефинишу параметри за 
конкретну парцелу у оквиру минимално и максимално дефинисаних 
вредности ПГР за предметне зоне. 

Изградња инфраструктурних 
мрежа и објеката 

У складу са општим условима и посебним условима за сваку 
појединачну намену, применом стандарда и норматива. Могућа 
промена трасе и техничких карактеристика планираног вода унутар 
дефинисане површине јавне намене. 

Дефинисање интерних 
саобраћајница (прилаза) 
унутар блокова којима се 
омогућава 
парцелација/препарцелација 
земљишта 
 

Уколико се укаже потреба за другачијом парцелацијом земљишта х, 
урбанистичким пројектом се може дефинисати парцела приступне 
саобраћајнице унутар блока х.  
Интерна саобраћајница мора омогућити приступ новоформираним 
парцелама на површину јавне намене. Минимална ширина 
саобраћајнице се одређује у складу са условима локације: за две 
парцеле 3м; за више парцела до дужине од 50м ширине 5,0м, односно 
8м за све интерне саобраћајнице дуже од 50м. 
Урбанистичким пројектом за дефинисање интерних саобраћајница ће 
се утврдити и: предлог парцелације у складу са правилима 
парцелације овог плана, регулационе и грађевинске линије. 
Урбанистички пројекат за интерне саобраћајнице може имати и услове 
за изградњу инфраструктурних мрежа и објеката унутар границе 
обухвата урбанистичког пројекта. 
Приликом формирања парцеле приступне површине (приветног пута) је 
потребно извршити анализу саобраћајне и урбане матрице ближег 
суседства и планирану трасу уклопити у постојеће трасе и раскрснице, 
тежећи формирању правилне ортогоналне матрице. 
Пре издавања Локацијских услова за изградњу објеката на 
новоформираним грађевинским парцелама је неопходно обезбедити 
службеност постављања инфраструктуре, прикључака, колског и 
пешачког приступа преко приступне парцеле (приватног пута).  

Изградња саобраћајница чији 
је коридор дефинисан овим 
планом х 

У складу са одредбама плана, дефинисани су коридори за изградњу 
нове саобраћајне мреже у оквиру којих је забрањена изградња. 
Приликом израде плана није било довољно елемената за процену 
оправданости изградње саобраћајница и инфраструктурних мрежа и 
објеката. Регулација је дефинисана аналитички и она се приликом 
израде урбанистичких пројеката не може мењати. Предуслов за израду 
урбанистичких пројеката је  ажурна геодетска подлога са висинском 
представом терена. 

Локације на којима се израдом 
ПДР утврди обавеза израде 
урбанистичког пројекта 

Приликом израде нових ПДР, дефинисаће се подручја за израду 
урбанистичких пројеката, у складу са Законом. 

Изградња електро-енергетских 
објеката 

Електроеенргетски објекти и постројења за производњу електричне и 
топлотне енергије се градити унутар грађевинског подручја у следећим 
зонама: Породично становање изузетно ниских густина - рурално 
становање и комерцијалној. Ови објекти се могу градити и ван 
грађевинског подручја, на пољопривредном земљишту, у складу са 
законом. За изградњу електроенергетских објеката је неопходна израда 
урбанистичких пројеката. 
 

 
 
 
 
Мeста и нaчини oпрeмaњa зeмљиштa тeлeкoмуникaциoнoм и кoмунaлнoм 
инфрaструктурнoм мрeжoм прикaзaни су нa oдгoвaрajућим грaфичким прилoзимa Плaнa 
кojи утврђуjу услoвe изгрaдњe инфрaструктурнe мрeжe, a oписaни су и у oдгoвaрajућим 
пoглaвљимa тeкстуaлнoг дeлa Плaнa кojи oбрaђуjу прoблeмaтику инфрaструктурe.  
 
Плaнирaнa рeшeњa инфрaструктурe зaдoвoљићe будућe пoтрeбe oбухвaћeнoг пoдручja 
нa нивoу дaнaшњeг стaндaрдa. Микрoлoкaциje кoмунaлнe и другe инфрaструктурнe 
мрeжe oдрeђeнe oвим Плaнoм, могу сe утврдити крoз пoступaк изрaдe Урбанистичких 

II 1.11.4. ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ, ОБЈЕКТИ И ЗЕЛЕНИ ФОНД 
 



ПГР "МАЈУР"  

 - 75 - 

прojeкaтa a у циљу утврђивaњa прoстoрних, функциoнaлних, oбликoвних, и других 
eлeмeнaтa у склaду сa Зaкoнoм и другим прoписимa, услoвимa дeфинисaним oвим 
Плaнoм и другe дoкумeнтaциje у вeзи с нaмeрaвaним зaхвaтoм у прoстoру.  
 
Приликoм изрaдe Урбaнистичких прojeкaтa зa изгрaдњу кoмунaлнe и другe 
инфрaструктурнe мрeжe која је дефинисана ПГР, мoгућa су мaњa oдступaњa збoг 
усклaђивaњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и 
инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa тe имoвинскo прaвних oднoсa и др.   
 
Урбанистички пројекти се могу радити и за сву недостајућу инфраструктуру, у складу са 
нивоом техничких захтева, о чему одлуку доноси општинска управа.  
 
Линијска инфраструктура ван зона јавног земљишта, на приватном земљишту ће се 
градити на основу уговора о установљавању права службености. 
 
Зeлeни фoнд и услoви кojи су дeфинисaни зa oдржaвaњe пoстojeћих и пoдизaњe плaнирaних 
(јавних) зeлeних пoвршинa, пoтпунo су рaвнoпрaвни сa свим oстaлим услoвимa зa урeђeњe 
кoмунaлнe инфрaструктурe. Oвa oдрeдбa знaчи, дa ни jeднo стaблo нe мoжe бити уклoњeнo 
бeз рeшeњa oдгoвaрajућeг oпштинскoг oргaнa. Укoликo збoг тeхничких мoгућнoсти зaсaди 
мoрajу бити уклoњeни, минимaлнo исти брoj сe мoрa кoмпeнзoвaти у нeпoсрeднoм сусeдству. 
 
 
 
 
Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објеката, уколико 
испуњава следеће услове: да се налази на земљишту на којем је планирана изградња и 
да има приступ на јавну саобраћајну површину (улицу, трг и др.). Грађевинска парцела је 
дефинисана регулационом линијом према јавној површини, међним линијама према 
суседним парцелама и аналитичко- геодетским елементима преломних тачака. 
 
Свака катастарска парцела се може мењати (промена облика, површине, граница и 
др.) парцелацијом и препарцелацијом у складу са Законом и Планом. Овим планом су 
дефинисана правила која су основ за спровођење парцелације и препарцелације 
обавезно се примењују. Правила су наведена у поглављу Правила грађења, посебно за 
сваку зону. 
 
Постојећа, једна или више парцела, могу се трансформисати/ поделити, на две или 
више грађевинских парцела (парцелацијом), под следећим условима: подела се може 
вршити у оквиру граница једне или више парцела; све новоформиране парцеле морају 
имати приступ на површину јавне намене; нове грађевинске парцеле се формирају на 
основу урбанистичких параметара дефинисаних за одређену зону/ намену и тип 
изградње; поделом се не могу формирати парцеле испод дозвољених минималних 
урбанистичких параметара, сем ако се ради о парцелама приступних површина и 
парцалама инфраструктурних објеката које се формирају у складу са техничким 
захтевима и условима на локацији. 
 
Две или више постојећих парцела могу се спајати у једну грађевинску парцелу 
(препарцелацијом), под следећим условима: спајање се може вршити у оквиру граница 
целих парцела, тако да граница новоформиране парцеле обухвата све парцеле које се 
спајају; за новоформирану грађевинску парцелу важе урбанистички параметри 
дефинисани за одређени тип изградње и намену. Новоформирана парцела у посебним 
случајевима може бити и мања од Планом дефинисане када се спајају две мање 
парцеле а њихова укупна површина је опет мања од минимално дефинисане. 
 
Парцеле са површином испод минимално дефинисане површине за одређени тип 
изградње и парцеле неправилног облика који онемогућава изградњу, не могу бити 
грађевинске парцеле. Изузетак од овог правила су већ формиране парцеле ранијим 
плановима и извршеном (пре)парцелацијом, односно површина парцеле може бити 
мања од предвиђене само уколико је ранијим поступцима земљиште (пре)парцелисано 
коришћењем других параметара за величину парцеле.  Парцеле мање од дефинисаних 
се могу формирати у зони насељског центра, у случајевима постојања изградње у низу 
по дубини парцеле. Минимална површина такве парцеле је парцела=објекат уз 
минималну сукориснички парцелу која служи као приступ ширине 3,0м.   
 

II 1.12. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА 
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У посебним случајевима, када је у питању постављање електроенергетских и 
телекомуникационих и других објеката и уређаја, површина парцеле може бити мања од 
прописане Планом за одређену зону, под условом да постоји приступ објекту, односно 
уређају, ради одржавања.  
 
Приликом израде пројекта парцелације и препарцелације, придржавати се датих 
услова за поједине намене и Правилника о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр. 22/15) и следећих правила: задржавају се 
постојеће катастарске парцеле које својим обликом, површином и ширином уличног 
фронта задовољавају критеријуме за формирање грађевинских парцела за изградњу 
појединих типова објеката; парцела се може објединити са суседном ако се налазе у 
оквиру исте намене и ако се тиме стварају повољнији услови за реализацију; парцела се 
може објединити са суседном ако се налазе у оквиру различитих намена, под условом 
да су намене компатибилне, односно, инвеститор бира еколошки прихватљивију намену 
на обе парцеле (препорука је да се припајају катастарске парцеле у следећим 
случајевима: када својим обликом, површином или ширином уличног фронта не 
задовољавају критеријуме за уређење и изградњу планираних садржаја или 
функционалности целине; изузетак је формирање парцеле ради легализације објекта. 
 
Приликом израде пројеката парцелације и препарцелације могу се формирати мање или 
веће катастарске парцеле као остаци грађевинских парцела када је то условљено 
условима за формирање површина јавне намене. Те катастарске парцеле се у следећој 
фази пројектом препарцелације обједињују у парцелу површине јавне намене, у складу 
са Планом. 
 
У ситуацијама када долази до незнатног одступања постојећег катастарског стања од 
планиране границе јавног и осталог земљишта, задржава се постојеће стање уколико 
део земљишта који би се припојио или изузео из површине јавне намене није неопходан 
да би јавна површина саобраћајнице функционисала према минималним стандадима, 
односно површина није неопходна за формирање парцеле осталог земљишта.  
 
 
 
 
 
 
ПГР утврђуje: претежну намену земљишта и поделу на посебне грађевинске целине и 
зоне са посебним правилима уређења и грађења; дефинише трасе, коридоре и 
капацитете инфраструктуре и њихово повезивање са мрежама суседног и ширег подручја; 
дефинише површине јавне намене; зaштиту прирoдних, културних и истoриjских 
врeднoсти; даје смeрницe зa урeђeњe стaмбeних, jaвних, пословних, приврeдних, 
саобраћајних, културнo – истoриjских и других пoдручja, зона и локалитета; утврђује нaчин 
и услoвe кoришћeњa, урeђeњa и зaштитe прoстoрa нa пoдручjу oбухвaтa Плaнa, и др.  
 
Плaн je изрaђeн у склaду с oдрeдбaмa: Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник 
РС", бр. 72/09, 81/09- испр, 64/10- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 
50/2013- одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14); и другим релевантним 
законима и пoдзaкoнским aктимa. 
 
Грађевинско подручје је дефинисано овим Планом. 
 
Урeђењe прoстoрa, изгрaдњoм oбjeкaтa или урeђeњeм зeмљиштa и oбaвљaњe других 
рaдoвa нa пoвршини и изнaд или испoд пoвршинe зeмљe, кojим сe мeњa стaњe у 
прoстoру, мoрa сe oбaвљaти нa oснoву oвoг Плaнa и урбaнистичких плaнoвa нижeг рeдa, 
као и  oдгoвaрajућих прoписa лoкaлнe сaмoупрaвe и других важећих закона и прописа.  
 
На подручју обухвата Плана спроводе се правила уређења и правила грађења на 
земљишту претежне намене у посебним целинама и зонама директно на основу ПГР-а, 
(издавањем локацијских услова или обавезном израдом урбанистичког пројекта), изузев 
на подручјима за која је дефинисана обавезна израда планова детаљне регулације: у 
графичком прилогу «карта спровођења», у посебним правилима уређења и грађења и у 
смерницама и одредбама дефинисаним у овом поглављу. 

II 1.13. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПГР 
 

II 1.13.1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
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Уколико на графичким прилозима постоји неусаглашеност услед техничке грешке, 
релевантан је податак са графичког прилога "План нивелације и регулације". 
 
Уколико у списку координата осовинских и темених тачака, недостају неке 
координате или је дошло до техничке грешке у њиховом очитавању, релевантни су 
подаци који се очитају са графичког прилога у дигиталном облику: „План 
нивелације и регулације“ (за површине јавне намене), односно са планова 
инфраструктуре јер су рађени на ажурној, геореференцираној геодетско 
катастарској подлози.  
 
 
 
 
 
Зa oбjeктe и зaхвaтe у прoстoру кojи су oд интeрeсa зa рaзвoj, урeђeњe и aфирмaциjу 
пojeдиних лoкaциja и цeлинa нa пoдручjу Плaнa, лoкaлнa сaмoупрaвa мoжe дoнoсити 
урбaнистичкo - aрхитeктoнскa рeшeњa, прojeктe и стручнe пoдлoгe рaди кoмпaрaтивнe 
aнaлизe, прoвeрe квaлитeтa, гeoмeхaничкa истрaживaњa, oднoснo избoрa aлтeрнaтивних 
рeшeњa.  
 
Поштовање геотехничких услова је обавезно. Обавезна израда геотехничких 
елабората дефинисана је прописима (Закон о планирању и изградњи са 
подзаконским актима и Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник 
РС, бр. 88/11 и подзаконским актима).  
 
За планове и програме из става 1. Члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину којим је предвиђено коришћење мањих површина на локалном нивоу 
или у случају мањих измена планова и програма које не захтевају прописани поступак 
усвајања, као и за планове и програме који нису наведени у ставу 1. овог члана, одлуку о 
стратешкој процени доноси орган надлежан за припрему плана и програма ако, према 
критеријумима прописаним овим законом, утврди да постоји могућност значајних утицаја 
на животну средину. За директно спровођење ПГР-а се стратешка процена не мора 
радити уколико се утврди да нема значајних утицаја или уколико су стратешком 
проценом урађеном за ГП ти утицаји већ обрађени.  
 
За планове детаљне регулације и урбанистичке пројекте накнадно се одлучује о 
изради стратешке процене, односно процене утицаја, за сваки појединачни случај, на 
основу мишљења надлежног органа локалне самоуправе. 
 
Приликoм издaвaњa Локацијских услова, кao и приликoм грaдњe, a пoтoм и кoришћeњa 
oбjeкaтa, нeoпхoднo je увaжaвaти свe eлeмeнтe заштите живoтнe срeдинe и примeњивaти 
мeрe кojимa сe нeћe oслaбити њeнo зaтeчeнo (нултo) стaњe. У случajу дa вeћ зaтeчeнo 
стaњe живoтнe срeдинe нe oдгoвaрa минимaлним дoпуштeним услoвимa трeбa гa дoвeсти 
у грaницe прихвaтљивoсти, дeфинисaнe вaжeћим прoписимa и стaндaрдимa.  
 
У детаљним урбaнистичким плaнoвимa и урбанистичким пројектима, пoтрeбнo je 
дeфинисaти мeрe зaштитe живoтнe срeдинe у склaду сa вaжeћим зaкoнимa. Нeoпхoднo je 
штo вишe кoристити тaквe eнeргeнтe кojи ћe eкoлoшки пoбoљшaти стaњe oбухвaћeнoг 
пoдручja, штo пoдрaзумeвa упoтрeбу гaсa (када се за то стекну услови) или aлтeрнaтивних 
eнeргeтских извoрa (сoлaрнa eнeргиja, вeтaр и сл).  
 
У складу са предложеном наменом простора и намераваним активностима, а у складу са 
потребама увођења системског планирања одвођења атмосферске канализације и 
заштите од подземних и атмосферских вода, неопходна је израда додатне 
документације.  
 
 
 
 
 
Локацијски услови зa зaхвaтe у прoстoру нa пoдручjимa зa кoje je, прeмa oдрeдбaмa oвoг 
Плaнa oбaвeзнo дoнoшeњe плана детаљне регулације, нe мoгу сe издaвaти дo дoнoшeњa 
тих плaнoвa, oсим зa рeкoнструкциjу пoстojeћих објеката и за реконструкцију 

II 1.13.2. ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДОМ ДОДАТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

II 1.13.3. ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА НА ЛОКАЦИЈАМА ГДЕ ЈЕ 
ОБАВЕЗНО ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
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постојећих објеката (без доградње и надградње) и за реконструкцију постојећих мрежа 
и саобраћајница и инфраструктуре. 
 
Пoстojeћим oбjeктoм, прeмa oвoj oдрeдби, смaтрa сe oбjeкaт кojи пoстojи у прoстoру, 
изгрaђeн нa oснoву и у склaду с oдoбрeњeм зa грaдњу или je лeгaлизoвaн нa oснoву 
других зaкoнских прoписa или укњижeн у зeмљишнoj књизи . Рeкoнструкциja пoстojeћих 
oбjeкaтa мoжe сe дoзвoлити пoд слeдeћим услoвимa: дa сe нe мeњa пoстojeћи кaрaктeр 
изгрaдњe (типoлoгиja, структурa, врстa и нaчин грaдњe и сл.) и прoстoрни oднoси у 
сусeдству, дa сe нe пoгoршaвajу пoстojeћи услoви бoрaвкa у сусeдним.  
 
Уколико се годину дана од дана доношења одлуке о приступању изради планова, 
предметни планови не донесу, поступиће се у складу са законским одредбама и 
одредбама ПГР.  
 
На подручјима уз коридоре за које је обавезна израда ПДР/УП је дозвољено 
издавати локацијске услове на локацијама које имају директан приступ на 
површину јавне намене или сукорисничку приступну површину под условом да се 
објекат постави на грађевинску линију која обезбеђује касније формирање 
неопходне површине јавне намене.   
 
 
 
 
 
 
Локацијски услови зa зaхвaтe у прoстoру нa пoдручjимa зa кoje je, прeмa oдрeдбaмa oвoг 
Плaнa oбaвeзнo дoнoшeњe урбaнистичких пројеката, нe мoгу сe издaвaти дo дoнoшeњa 
истих.  
 
Рeкoнструкциja пoстojeћих oбjeкaтa, до доношења УП, мoжe сe дoзвoлити пoд слeдeћим 
услoвимa: дa сe нe мeњa пoстojeћи кaрaктeр изгрaдњe (типoлoгиja, структурa, врстa и 
нaчин грaдњe и сл.) и прoстoрни oднoси у сусeдству, дa сe нe пoгoршaвajу пoстojeћи 
услoви бoрaвкa у сусeдним грaђeвинaмa.  
 
 
 
 
 
Општи приоритети развоја планског подручја су усмерени ка комуналном опремању 
насеља при чему се посебна пажња усмерава  на формирање угодног амбијента за 
становање и развој оних активности које доприносе подизању његовог квалитета 
(спортско-рекреативне активности, активности јавних намена и др). У складу са тим, код 
спровођења плана, препорука је:  

 да се простор рационално користи и гради, односно да се активности усмере на 
делове територије и локације које су у функцији основих потенцијала, уз 
неопходно опремање земљишта пратећом инфраструктуром; 

 да се врши правилнија организација грађевинских парцела у оквиру намена, 
целина и зона како би се простор компактније и економичније градио, 

 да се активно ради на обезбеђењу површина јавне намене и привођењу 
планираној намени и активностима (саобраћајнице, зоне спорта и рекреације). 

  
Приоритети у спровођењу ПГР-а су следећи: 

 изградња водоводне и канализационе мреже, 
 решавање проблема атмосферске канализације системском изградњом каналске 

мреже и обезбеђењем ретензионих површина, 
 реконструкција постојећих саобраћајница и изградња планираних саобраћајница, 
 санација дивљих депонија, приоритетно чишћење водотокова, 
 обезбеђење и уређење простора за спортске и зелене површине јавне намене, 
 уређење централне зоне насеља, 
 проширење, уређење и опремање насељских гробаља,  
 изградња мрежа и објеката електроенергетске и електронске инфраструктуре, 
 формирање система мониторинга и свеукупне заштите животне средине. 

 
 

II 1.13.4. ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА НА ЛОКАЦИЈАМА ГДЕ ЈЕ 
ОБАВЕЗНО ДОНОШЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

II 1.13.5. ПРИОРИТЕТИ У СПРОВОЂЕЊУ ПГР 
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У подручју обухвата нема урбанистичких планова који су основ за издавање локацијских 
услова.  
 
Урбанистички пројекти, који су према Закону о планирању и изградњи, урбанистичко-
технички документи за спровођење планских докумената, се могу примењивати у делу у 
коме нису у супротности са регулацијом јавних површина у ПГР. 

1. УП за изградњу стамбеног објекта на катастарској парцели бр. 1683 КО Мајур 
(„Сл. лист општине Шабац“, број 17/96) који је преиспитан Одлуком о одређивању 
делова донетих Урбанистичких пројеката који у свом саставу не садрже јавне 
површине, који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова 
( „Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). 

2. УП за изградњу стамбено-пословног објекта на катастарској парцели бр. 481/1 
КО Мајур, у улици П. Савића у Мајуру („Сл. лист општине Шабац“, број 20/96) који 
је преиспитан Одлуком о одређивању делова донетих Урбанистичких пројеката 
који у свом саставу не садрже јавне површине, који се могу примењивати до 
доношења нових урбанистичких планова („Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). 

3. УП за уређење простора на катастарским парцелама бр. 3297/6, 3297/7, 3297/8 и 
3297/18 КО Мајур  

4. („Сл. лист општине Шабац“, број 21/01) који је преиспитан Одлуком о одређивању 
делова донетих Урбанистичких пројеката који у свом саставу садрже јавне 
површине, који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова 
( „Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). 

5. УП за изградњу стамбеног објекта на катастарској парцели бр. 1559/2 КО Мајур у 
Мајуру ( „Сл. лист општине Шабац“, број 23/96) који је преиспитан Одлуком о 
одређивању делова донетих Урбанистичких пројеката који у свом саставу не 
садрже јавне површине, који се могу примењивати до доношења нових 
урбанистичких планова ( „Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). 

6. УП за уређење простора на катастарским парцелама бр. 3346/8, 3346/7, 3346/6, 
3346/5, 3346/4 и делу катастарске парцеле бр. 3963 КО Мајур („Сл. лист општине 
Шабац“, број 17/97) који је преиспитан Одлуком о одређивању делова донетих 
Урбанистичких пројеката који у свом саставу садрже јавне површине, који се могу 
примењивати до доношења нових урбанистичких планова ( „Сл. лист општине 
Шабац“, број 18/03). 

7. УП за регулисање статуса позиције објеката цркве и изградњу парохијског дома у 
Мајуру  („Сл. лист општине Шабац“, број 30/97) који је преиспитан Одлуком о 
одређивању делова донетих Урбанистичких пројеката који у свом саставу садрже 
јавне површине, који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких 
планова („Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). 

8. УП за производно-складични комплекс на катастарској парцели бр. 3376/2 КО 
Мајур у Мајуру („Сл. лист општине Шабац“, број 25/97) који је преиспитан 
Одлуком о одређивању делова донетих Урбанистичких пројеката који у свом 
саставу садрже јавне површине, који се могу примењивати до доношења нових 
урбанистичких планова ( „Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). 

9. УП за уређење простора на катастарским парцелама бр. 3337/21, 3337/22 и 
3337/23 КО Мајур у Мајуру („Сл. лист општине Шабац“, број 30/97) који је 
преиспитан Одлуком о одређивању делова донетих Урбанистичких пројеката који 
у свом саставу садрже јавне површине, који се могу примењивати до доношења 
нових урбанистичких планова („Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). 

10. УП за уређење простора на катастарским парцелама бр. 3297/14, 3297/9, 3297/10 
и 3297/11 КО Мајур у Мајуру („Сл. лист општине Шабац“, број 30/97) који је 
преиспитан Одлуком о одређивању делова донетих Урбанистичких пројеката који 
у свом саставу садрже јавне површине, који се могу примењивати до доношења 
нових урбанистичких планова („Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). 

11. УП за изграђени спојни ТТ кабл од ЧАТЦ “Шабац” до КАТЦ “Мајур” ( „Сл. лист 
општине Шабац“, број 30/97) који је преиспитан Одлуком о одређивању 
урбанистичких пројеката за изградњу електроенергетских и телекомуникационих 
објеката који се могу примењивати до доношења новог урбанистичког плана ( 
„Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). 

II 1.13.6. ПОСТОЈЕЋА ПЛАНСКА И УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ 
ПРИМЕЊУЈЕ 

 

Број 12        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 79



Страна 80        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Број 12

ПГР "МАЈУР"  

 - 80 - 

12. УП за изградњу сервисно-продајног комплекса “Мајур I” у Мајуру („Сл. лист 
општине Шабац“, број 30/97) који је преиспитан Одлуком о одређивању делова 
донетих Урбанистичких пројеката који у свом саставу садрже јавне површине, 
који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова ( „Сл. лист 
општине Шабац“, број 18/03). 

13. УП за изградњу далековода 20kV од ТС 20/0,4kV “Уно-Мартин” до ТС 20/0,4kV 
“Милинковић”  

14. („Сл. лист општине Шабац“, број 12/98) који је преиспитан Одлуком о одређивању 
урбанистичких пројеката за изградњу електроенергетских и телекомуникационих 
објеката који се могу примењивати до доношења новог урбанистичког плана 
(„Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). 

15. УП за изградњу производно-продајног комплекса “Вујковић” у Мајуру на 
катастарској парцели бр. 3346/9 КО Мајур („Сл. лист општине Шабац“, број 18/98) 
који је преиспитан Одлуком о одређивању делова донетих Урбанистичких 
пројеката који у свом саставу садрже јавне површине, који се могу примењивати 
до доношења нових урбанистичких планова („Сл. лист општине Шабац“, број 
18/03). 

16. УП за катастарске парцеле бр. 2787/8, 2787/9 и 2787/12 КО Мајур („Сл. лист 
општине Шабац“, број 3/99) који је преиспитан Одлуком о одређивању делова 
донетих Урбанистичких пројеката који у свом саставу садрже јавне површине, 
који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова ( „Сл. лист 
општине Шабац“, број 18/03). 

17. УП за изградњу бензинске пумпе на катастарској парцели бр. 2787/10 КО Мајур 
(„Сл. лист општине Шабац“, број 18/99) који је преиспитан Одлуком о одређивању 
делова донетих Урбанистичких пројеката који у свом саставу садрже јавне 
површине, који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова 
( „Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). 

18. УП за изградњу пословног комплекса на катастарској парцели бр. 3373/1 КО 
Мајур („Сл. лист општине Шабац“, број 13/01) који је преиспитан Одлуком о 
одређивању делова донетих Урбанистичких пројеката који у свом саставу садрже 
јавне површине, који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких 
планова („Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). 

19. УП индивидуалног становања М1 у Мајуру („Сл. лист општине Шабац“, број 13/01) 
који је преиспитан Одлуком о одређивању делова донетих Урбанистичких 
пројеката који у свом саставу садрже јавне површине, који се могу примењивати 
до доношења нових урбанистичких планова  

20. ( „Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). 
21. УП за катастарску парцелу бр. 3502 КО Мајур  („Сл. лист општине Шабац“, број 

32/01) који је преиспитан Одлуком о одређивању делова донетих Урбанистичких 
пројеката који у свом саставу садрже јавне површине, који се могу примењивати 
до доношења нових урбанистичких планова  

22. ( „Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). 
23. УП за изградњу ауто-отпада са пратећим садржајима на катастарској парцели бр. 

3374 КО Мајур  
24. („Сл. лист општине Шабац“, број 32/01) који је преиспитан Одлуком о одређивању 

делова донетих Урбанистичких пројеката који у свом саставу садрже јавне 
површине, који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова 
(„Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). 

25. УП за уређење простора на катастарској парцели бр. 3297/19 КО Мајур у Мајуру 
(„Сл. лист општине Шабац“, број 32/01) који је преиспитан Одлуком о одређивању 
делова донетих Урбанистичких пројеката који у свом саставу садрже јавне 
површине, који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова 
( „Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). 

26. УП за изградњу пословног објекта на катастарској парцели бр. 1151/7 КО Мајур 
(„Сл. лист општине Шабац“, број 32/01) који је преиспитан Одлуком о одређивању 
делова донетих Урбанистичких пројеката који у свом саставу садрже јавне 
површине, који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова 
(„Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). 

27. УП за уређење простора на катастарској парцели бр. 3455 КО Мајур у Мајуру 
(„Сл. лист општине Шабац“, број 5/02) који је преиспитан Одлуком о одређивању 
делова донетих Урбанистичких пројеката који у свом саставу садрже јавне 
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површине, који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова 
( „Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). 

28. УП за изградњу мотела на катастарској парцели бр. 3501/1 КО Мајур у Мајуру 
(„Сл. лист општине Шабац“, број 6/03) који је преиспитан Одлуком о одређивању 
делова донетих Урбанистичких пројеката који у свом саставу садрже јавне 
површине, који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова 
(„Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). 

                                                                                                                                 
Урбанистички пројекти рађени после 2003. године 
 
29. УП за изградњу фекалне канализационе црпне станице и канализационог 

колектора дуж обилазног пута од раскрснице “Воћњак” до раскрснице са улицом 
Цара Лазара у Мајуру, који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-
2-13/2008-11  од 14.1.2008. године.  

30. УП “Пословни комплекс Ристић” (парцелација катастарске парцеле бр. 3458/2 КО 
Мајур са условима за уређење пословног комплекса на новоформираној парцели 
у радној зони у Мајуру), који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-
2-54/2008-11  од 25.6.2008. године.  

31. УП “Трафо-станица – Термодом” у Мајуру парцелација дела катастарске парцеле 
бр. 3395/2 КО Мајур уз обилазни пут са условима за изградњу објеката трафо-
станице, који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-59/2008-11  
од 6.8.2008. године.  

32. УП за препарцелацију и изградњу катастарске парцеле бр.2783 и 2784 КО Мајур, 
који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-79/2008-11  од 
2.10.2008. године.  

33. УП за изградњу деонице водовода и фекалне канализационе мреже дуж пута R-
208 од раскрснице улица цара Душана у Мајуру и Табановачке до центра насеља 
Табановић, који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-82/2008-
11  од 1.10.2008. године.  

34. УП за изградњу деонице примарног цевовода за снабдевање водом насеља 
Штитар (правац ка Слепчевићу) од раскрснице са магистралним путем М-19 у 
Мајуру до границе са КО Слепчевић (Бензинска пумпа Ајант), који је потврђен од 
стране овог одељења под бројем 353-2-83/2008-11  од 15.9.2008. године. 

35. УП “Big retail park” у Шапцу (катастарска парцела бр. 3337/137 КО Мајур), који је 
потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-118/2008-11  од 28.11.2008. 
године. 

36. УП за изградњу комплетне инфраструктуре у улици Нова 5 из ПДР-а 
Северозападна радна зона, који је потврђен од стране овог одељења под бројем 
353-2-19/2009-11  од 23.2.2009. године. 

37. УП за изградњу комплетне инфраструктуре у улици Нова 7 из ПДР-а 
Северозападна радна зона, који је потврђен од стране овог одељења под бројем 
353-2-20/2009-11  од 23.2.2009. године. 

38. УП за изградњу и уређење катастарске парцеле бр. 3337/150 КО Мајур, који је 
потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-21/2009-11  од 13.4.2009. 
године. 

39. УП подземни ел.ен. Кабл 35kV у обухвату ПДР-а “Северозападна радна зона” у 
Шапцу (изградња подземног високонапонског кабловског вода 35kV у обухвату 
ПДР-а “Северозападна радна зона” у Шапцу и демонтирање деонице далековода 
35kV уз обилазни пут), који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-
2-53/2009-11  од 28.4.2009. године. 

40. УП за парцелацију и изградњу канализационе црпне станице “Воћњак-3” Мајур, 
који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-55/2009-11  од 
15.4.2009. године. 

41. УП “Sajam FAIR” у Шапцу (урбанистичко-архитектонско решење планиране 
изградње), који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-87/2009-11  
од 1.7.2009. године. 

42. УП за изградњу инсталација водовода и канализације дуж обилазног пута М-19 
од Нове 23 до Нове 215, који је потврђен од стране овог одељења под бројем 
353-2-97/2009-11  од 21.8.2009. године. 

43. УП за изградњу водовода и канализације у улицама Пупинова, Теслина и 
Немањина у Мајуру, који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-
123/2009-11  од 15.12.2009. године. 
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44. УП за препарцелацију и изградњу катастарске парцеле бр.2783 и 2784 КО Мајур, 
који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-79/2008-11  од 
2.10.2008. године.  

45. УП за изградњу и уређење катастарске парцеле бр. 3337/150 КО Мајур, који је 
потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-21/2009-11  од 13.4.2009. 
године. 

46. УП “Куркела” Шабац – к.п. бр. 3228 КО Мајур, који је потврђен од стране овог 
одељења под бројем 353-2-23/2010-11  од 6.7.2010. године.  

47. УП за изградњу фекалне канализационе мреже у блоку улица Хиландарска у 
насељу Мајур, који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-
32/2010-11  од 11.6.2010. године. 

48. УП за изградњу водоводне и канализационе мреже у улици Нова бб у насељу 
Мајур, који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-37/2010-11  од 
6.7.2010. године. 

49. УП за изградњу канализационе мреже у улици Омладинска у насељу Мајур, који 
је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-38/2010-11  од 6.7.2010. 
године. 

50. УП за изградњу фекалне канализације у Табановачкој улици у Мајуру, који је 
потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-42/2010-11  од 23.9.2010. 
године. 

51. УП за изградњу водоводног и канализационог колектора у улици Орашачка у 
насељу Мајур, који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-
43/2010-11  од 26.8.2010. године. 

52. УП за изградњу канализационе мреже у улици Травнице у насељу Мајур, који је 
потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-46/2010-11  од 30.8.2010. 
године. 

53. УП за изградњу водоводне и канализационе мреже у улици Нова 209 у насељу 
Мајур, који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-47/2010-11  од 
18.11.2010. године. 

54. УП за изградњу водоводне и канализационе мреже у блоку улица Школска, 
Солунска и Кајмакчаланска у насељу Мајур, који је потврђен од стране овог 
одељења под бројем 353-2-48/2010-11  од 20.9.2010. године. 

55. УП за изградњу канализационог колектора у улици продужетак цара Душана у 
насељу Мајур, који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-
49/2010-11  од 8.9.2010. године. 

56. УП за изградњу канализационог колектора у блоку улица Поцерска 1,  Поцерска 
2, Нова 160, Вука Караџића и Радничка у насељу Мајур, који је потврђен од 
стране овог одељења под бројем 353-2-50/2010-11  од 6.9.2010. године. 

57. УП за изградњу канализационог колектора у улици Шантићева у насељу Мајур, 
који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-52/2010-11  од 
3.9.2010. године. 

58. УП за изградњу водовода и фекалне канализације у блоку улица Краља 
Милутина, Сувоборска, Гучевска, Касарска, Шабачка, Нова 133, Фрушкогорска у 
насељу Мајур, који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-
57/2010-11  од 17.11.2010. године. 

59. УП за изградњу водоводне мреже у Улици Kнинска у Шапцу - МЗ 29.новембар , 
који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-64/10-11 од 
16.12.2010. 

60. УП за изградњу канализационе мреже у улици Поповача у насељу Мајур, који је 
потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-65/2010-11  од 16.12.2010. 
године. 

61. УП за изградњу водовода и фекалне канализације у блоку улица војводе Путника 
у насељу Мајур, који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-
9/2011-11  од 3.3.2011. године. 

62. УП за изградњу водовода и фекалне канализације у улици војводе Мишића у КО 
Мајуру, који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-11/2011-11  
од 8.2.2011. године. 

63. УП за изградњу водовода у улици браће Југовић у КО Мајуру, који је потврђен од 
стране овог одељења под бројем 353-2-16/2011-11  од 4.4.2011. године. 

64. УП за изградњу водовода у улици Његошева у КО Мајуру, који је потврђен од 
стране овог одељења под бројем 353-2-17/2011-11  од 9.5.2011. године. 
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65. УП за изградњу фекалне канализације и водовода у улици Српских витезова II 
део  у КО Мајур, који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-
18/2011-11  од 9.5.2011. године. 

66. УП за изградњу водоводне и канализационе мреже у блоку улица Колубарска и 
Моравска у насељу Мајур, који је потврђен од стране овог одељења под бројем 
353-2-27/2011-11  од 21.6.2011. године. 

67. УП за изградњу дистрибутивне (секундарне) водоводне  мреже у насељу Мајур у 
граду Шапцу, који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-35/2011-
11  од 7.9.2011. године. 

68. УП за изградњу спортске хале на к.п. бр. 3374/1 КО Мајур, који је потврђен од 
стране овог одељења под бројем 353-2-37/2011-11  од 2.9.2011. године. 

69. УП за изградњу примарног водовода у улици војводе Путника (од центра до к.п. 
бр. 1000/1 КО Мајур) у Мајуру, који је потврђен од стране овог одељења под 
бројем 353-2-39/2011-11  од 19.9.2011. године. 

70. УП за изградњу водоводне мреже у улици Брегалничка у насељу Мајур, који је 
потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-39/2012-11  од 24.10.2012. 
године.  

71. УП за изградњу канализације у улицама Дринска, Грачаничка и Нова 104 у 
насељу Мајур, који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-
45/2012-11  од 17.12.2012. године.  

72. УП за изградњу канализације у улици Брегалничка у Мајуру, који је потврђен од 
стране овог одељења под бројем 353-2-9/2013-11  од 15.4.2013. године.  

73. УП изградња канализације у улици Нова 6 у насељу Мајур, који је потврђен од 
стране овог одељења под бројем 353-2-14/2013-11  од 24.9.2013. године.  

74. УП изградња фекалне канализације у улици Нова 9 у Мајуру, који је потврђен од 
стране овог одељења под бројем 353-2-26/2013-11  од 21.10.2013. године.  

75. УП изградња фекалне канализације у улици Церска у Мајуру, који је потврђен од 
стране овог одељења под бројем 353-2-27/2013-11  од 27.12.2013. године.  

76. УП за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода из одељења 
фарбања чарапа фабрике “Jugohulahop” д.о.о. Шабац на к.п. бр. 3373/1 и 3374/1 
КО Мајур у улици обилазни пут бб, који је потврђен од стране овог одељења под 
бројем 353-2-30/2013-11  од 27.12.2013. године.  

77. УП изградња фекалне канализације у улици Сретењска и Царице Милице у 
насељу Мајур, који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-
16/2014-11  од 30.9.2014. године. 

 
У случају и да нису поменути, могу се примењивати сви потврђени урбанистички 
пројекти који су донети на основу важећих планова а нису стављени ван снаге и нису у 
супротности са регулацијом јавних површина из овог плана. 
 
Уколико је започета реализација објекта/комплекса у складу са потврђеним 
урбанистичким пројектом, реализација ће се наставити у складу са одредбама 
урбанистичког пројекта. 
 
 
 
 
Правила грађења су дефинисана као општа и посебна правила према дефинисаним  
просторним целинама и зонама. Правила грађења служе: за регулисање изградње за 
површине, где се спровођење врши директно, издавањем Локацијских услова на основу 
ПГР-а; за израду урбанистичког пројекта за површине за које се овим планом прописује 
обавезна израда урбанистичког пројекта; за регулисање изградње површина и објеката 
јавне намене, директним спровођењем ПГР-а или израдом урбанистичког пројекта; као 
смернице за детаљну разраду на подручјима на којима је прописана обавезна израда 
планова детаљне регулације. 
 
 
 
Правила дефинисана овим поглављем су обавезујућа правила која се користе 
приликом дефинисања правила уређења и правила грађења и карактеристична су 
за изградњу објеката на појединачним локацијама.   
 

II.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

II 2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
 

Број 12        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 83
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Уколико се у тексту помињу услови за матичну парцелу, по правилу се ради о 
катастарској парцели као територијалној јединици која представља део земљишта у 
катастарској општини одређен границом и означен јединственим бројем, на коме постоји 
право својине. Правилима парцелације/препарцелације може бити условљено или 
допуштено формирање грађевинских парцела. Матична парцела је и катастарска 
парцела у традиционалном начину изградње из које су издвојене парцеле под објектима 
и сукорисничка парцела, преко које се приступа појединачним парцелама. 
 
001. Доминантна намена површина је дефинисана на графичком прилогу, по типичним 
зонама и на појединим местима - по парцелама. Правилима грађења за зону дефинишу 
се правила грађења за доминантну намену. Правилима грађења за зону, уз доминантне 
намене (са графичког прилога) дефинисане су и компатибилне намене (постојеће и 
планиране). 
 
У зонама са доминантном наменом становања, компатибилмне намене су: спорт и 
рекреација, трговина, угоститељство, занатство и услуге, здравство, дечија заштита, 
образовање, култура и верски објекти. 
 
У зонама са доминантном наменом пословања (зона комерцијалних делатности), 
компатибилне намене су: спорт и рекреација, трговина, угоститељство, занатство и 
услуге, бензинске и друге пумпне станице, односно компатибилне намене су 
дефинисане Табелом бр. 6: Приказ компатибилности намена, овог плана. 
 
Одабир делатности мора  бити такав да  саобраћајне, или било које друге потребе које 
проистичу из појединачне делатности, не ремете основне функције зоне у којој се 
налазе, као и ближег и ширег суседства. Посебну пажњу треба посветити код одабира 
делатности, ради уређења појединачних локација са аспекта визуелног ефекта на 
околину. Правила грађења и уређења која се односе на зону доминантне намене у 
потпуности се односе и на компатибилну намену, а планом детаљне регулације или 
урбанистичким пројектом, уколико се ради за предметни простор,  могу се дати и 
другачија правила, али увек у корист унапређења укупног простора и доминантне 
намене зоне.  
 
У случајевима где је наведено да се условљава ограничена или уникатна производња, 
или једног пословног простора истог власника на другој локацији, максимална површина 
простора у којем се обавља предметна делатност је 100 м2. 
 
002. 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 зонама 
центра насеља и стамбеним зонама, као и да се спрече негативни утицаји намена на 
околину. За обављање радних делатности обезбеђено је довољно радних зона тако да 
не треба одступати од напред наведеног. Опште одредбе су дефинисане поглављем  
"Организација и намена простора". 
 
003. Услови за изградњу утврђују се на нивоу зоне. Зона је планерска јединица која 
представља традиционалну или просторну целину у формирању, у складу са планском 
документацијом. Општа правила за изградњу по зонама се дефинишу поглављем 
"Општа правила уређења и грађења по типичним зонама. 
 
004. Изградња другог објекта на парцели: У стамбеним зонама је дозвољена 
изградња другог стамбеног или објекта компатибилне намене на парцели, максималне 
спратности П+1, до границе максимално дефинисаних параметара за целу парцелу.  
 
005. За изградњу свих врста објеката морају се поштовати правила уређења и правила 
грађења (урбанистичка правила изградње) који се утврђују за доминантну и 
компатибилну намену зоне у којој се објекат налази. Урбанистичка правила се 
примењују кумулативно. 
 
006. Урбанистичка правила изградње чине: намена површина, максимална зона 
изградње дефинисана максималним грађевинским линијама према регулацији и 
суседима, услови за паркирање, услови за обезбеђење минималних незастртих зелених 
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површина, услови за обезбеђење структуре и површине стамбених јединица и други 
услови који су утврђени планом. 
 
007. У подручјима санације бесправне градње, могуће је одступање од критеријума, 
односно прилагођавање стању које се утврђује Законом о легализацији (озакоњењу).  
 
008. У свим подручјима 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. Величина 
пословног комплекса у зони становања не може бити већа од 0,5hа. У свим случајевима се 
примењују правила грађења за стамбене објекте. 
 
009. Грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели 
дефинишу се тако да омогућују функционисање објекта на парцели и несметано 
постављање инфраструктуре, а да не угрозе функционисање и статичку стабилност 
објеката на суседним парцелама. Грађевинске линије дефинишу максималне границе 
градње објекта, а габарит објекта може бити и мањи у односу на зону изградње 
дефинисану грађевинским линијама.  
 
Грађевинске линије објеката према регулацији површина јавне намене приказане су у 
графичком прилогу "План саобраћаја, регулације и нивелације" и оне су обавезујуће 
осим за изградњу објеката у зонама комерцијалних делатности и слободностојећих 
стамбених објеката, где могу бити повучене према унутрашњости сопствене парцеле до 
границе минимално дефинисаних одстојања према бочним и задњим међама. 
Грађевинске линије постојећих објеката се задржавају, уколико ПГР-ом није другачије 
одређено. У зонама које се сматрају изграђенима и комплетно реализованим 
грађевинске линије објеката су постојеће. У случају да се постојећи објекат или део 
објекта налази у простору између планиране грађевинске и регулационе линије, објекат 
се задржава, уз могућност инвестиционог одржавања објекта или дела објекта који 
прелази грађевинску линију.  
 
У случају замене објекта или реконструкције већег обима, објекат се мора градити према 
правилима за нове објекте. Пoстojeћи oбjeкти кoje прeлaзe нajвeћe дoзвoљeнe гaбaритe 
утврђeнe oвим Плaнoм зa oбjeктe унутaр зoнa oднoснo пoдзoнa у кojимa сe нaлaзe, мoгу 
сe рeкoнструирaти сaмo у oквиру пoстojeћих гaбaритa.  
 
У зонама  центра насеља где је условљено да се грађевинска и регулациона линија 
поклапају, нису дозвољена одступања, сем ако планом није посебно напоменуто. 
Изузетно, у зони између регулационе и грађевинске линије је дозвољено постављање 
рампи /лифтова за обезбеђење приступа лицу са посебним потребама.х 
 
Постојећи објекти или делови објеката, који не спадају у објекте јавне намене, а који се 
налазе у оквиру планираних површина јавне намене (улице, јавне спортско 
рекреативне површине, комунални објекти и др), морају се уклонити. 
 
У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела, 
објекти могу бити постављени:  

 Као слободностојећи објекти, када објекат не додирује ниједну линију 
грађевинске парцеле. 

 У прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске 
парцеле. Овај тип изградње подразумева прибављање сагласности суседа. 

 У непрекинутом низу, када објекат на парцели додирује обе бочне линије 
грађевинске парцеле. У зонама у којима се граде објекти у непрекинутом низу, 
могућа је изградња и атријумских и полуатријумских објеката. Сагласност 
суседа је потребна. Изградња објеката у непрекинутом низу је дозвољена само 
у зони насељског центра. 

 
Грађевинске линије горњих етажа (висина од 3,0м од коте тротоара) могу да прелазе 
грађевинску линију према регулационој линији до 1,6m у оквиру сопствене парцеле, 
односно 0,6м у случају да се регулациона и грађевинска линија поклапају. х Препусти 
нису дозвољени ван максималних бочних грађевинских линија и ван максимално 
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дефинисаних унутрашњих грађевинских линија. Препусти у блоковима где се поклапају 
грађевинска и регулациона линија су дозвољени до четвртине ширине тротоара, 
максимално 0,6m. 
 
Удаљеност слободностојећих стамбених објеката од бочних међа: 

- Минимално 3,0м и 1,0м од границе бочних међа чиме се обезбеђује минимално 
растојање од 4,0м између два објекта. Удаљење од 3,0м се по правилу 
обезбеђује на страни која преовлађује у улици, односно која омогућава бољу 
инсолацију објекта (слика А).  

- У случајевима када су на суседним парцелама изведени објекти који су другачије 
постављени у односу на преовлађујућу оријентацију објеката у улицу, могућа је 
изградња објекта на минималној удаљености од 1,0м од међе изведеног 
суседног објекта.  Према тој међи је могуће поставити отворе, искључиво са 
високим парапетом (слика Б). 

 
Удаљеност стамбених објеката у прекинутом низу и двојних објеката од бочних међа: 

- Објекат се једном страном поставља на заједничку међу на којој постоји изграђен 
(слика В);  

- Објекат се другом страном поставља на минималној удаљености 3,0м од 
границе бочне међе, односно обезбеђује се минимално растојање од 4,0м 
између два објекта.   

- За изградњу објекта у зони преклапања није потребна сагласност суседа (слика 
В) под условом да се гради објекат исте висине слемена и да се испоштују сви 
услови заштите објекта из који се гради, 

- за све остале случајеве изградње објекта на међи неопходна сагласност суседа. 
 

 
 
Минимална удаљеност слободностојећих стамбених и помоћних објеката од задњих 
међа и међусобна удаљеност објекта на парцели: 

- слободностојећи објекти максималне коте слемена +4,2м: минимално 1,0м. 
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- слободностојећи објекти коте слемана више +4,21м: минимално 5,0м ако се 
постављају отвори стандардне висине парапета, 

- слободностојећи објекти коте слемана више +4,21м: 1-5,0м ако се постављају 
отвори са високим парапетом (слика Г). 

 
Минимална удаљеност слободностојећих објеката на сопственој парцели: 

- слободностојећи објекти: минимално 5,0м ако се постављају отвори стандардне 
висине парапета, 

- у осталим случајевима удаљеност по избору инвеститора, односно уз сагласност 
сувласника ако их има на парцели (слика Г). 

 

 
Удаљеност стамбених објеката у непрекинутом низу у оквиру сопствене парцеле и 
двојних објеката од бочних и задњих међа: 

- Објекат се једном страном поставља на заједничку међу на којој постоји изграђен 
објекат; за изградњу објекта у зони преклапања није потребна сагласност суседа 
(слика Д) под условом да се гради објекат исте висине слемена и да се испоштују 
сви услови заштите објекта из који се гради.  

- Уколико нема сагласности, објекат висине слемена до +4,2м се поставља на 
минималној удаљености од задње међе од 1,0м, односно објекат висине 
слемена више од +4,21м се поставља на минималној удаљености од задње међе 
од 5,0м (слика Г). 

- Објекат се бочном страном може поставити на заједничку међу уколико има 
сагласност суседа или се поставити на минимално одстојање од 1,0м (слика Д). 

- Објекат се једном бочном страном мора поставити на минимнално удаљење од 
3,0м од друге бочне међе. 

- За све остале случајеве изградње објекта на међи или на ближим одстојањима 
од минимално дефинисаних је неопходна сагласност суседа. 
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Удаљеност вишепородичних стамбених објеката максималне спратности П+2+Пк од 
задњих међа: 

 минимално h/2 висине слемена објекта осим у случају изградње објеката у 
прекинутом низу (двојних објеката) са објектом на наспрамној парцели. 

 
Удаљеност комерцијалних, комуналних и објеката јавне намене од бочних и задњих 
међа: 

- Објекти се граде као слободностојећи објекти. Изузетак могу чинити само 
специфичне локације са затеченим стањем и специфичним локацијским 
условима на којима се другачији тип изградње објекта може утврдити израдом 
урбанистичког пројекта.  

- На парцели је неопходно обезбедити један приступ ширине 3,0м са бочне стране 
комерцијалног објекта у зони становања, односно 4,5м у комерцијалној и другим 
зонама. Изузетно се може одобрити мања удаљеност објекта од 4,5м (али не 
мање од 3,0м) од бочне међе ако се у поступку издавања локацијских услова 
недвосмислено утврди да се ради о објекту малог капацитета за чије 
функционисање нема посебних услова. 

- Објекат се другом страном поставља на минимално 1,0м од границе бочне међе 
- Удаљеност објекта од задње међе је минимално 4,5м, односно мања удаљеност 

објекта од 4,5м (али не мање од 3,0м) од бочне међе ако се у поступку издавања 
локацијских услова недвосмислено утврди да се ради о објекту малог капацитета 
за чије функционисање нема посебних услова. 

- Посебним условима се могу условити и већа удаљења од бочних и задњих међа 
(против пожарни услови, услови заштите животне средине, технолошки и сл). 

 
Елементи конструкције у оквиру сопствене парцеле који савлађују висину до 90цм од 
коте тротоара (степеништа, рампе и сл) могу да пређу грађевинску линију приземља.  
Елементи конструкције приземља у зонама где се поклапају регулациона и грађевинска 
линија морају бити у оквиру максимално дефинисаних грађевинских линија. 
 
Уколико нису дефинисане овим Планом, грађевинске линије ће бити прецизно 
дефинисане плановима детаљне регулације и урбанистичким пројектима уз поштовање 
критеријума ПГР који се односе на удаљеност према суседима. При детаљној разради 
простора, при изради планова детаљне регулације, може доћи до мањег одступања од 
дефинисаних максималних грађевинских линија, при чему се растојање грађевинске од 
регулационе може смањити (од дефинисаног ПГР), уколико се ради о преовлађујућој 
грађевинској линији квалитетних објеката у улици или уличном фронту блока, уколико то 
технолошки процеси на парцели захтевају и сл. 
 
010. 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).   
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ПГР-ом се дефинишу одредбе за изградњу надземних етажа. 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. Нaдкривaњe пoвучeнoг спрaтa рeшaвa 
сe кao рaвaн крoв или плитaк кoси крoв, мaксимaлнoг нaгибa дo 150, бeз кoриснe 
пoвршинe. Кoд пoвучeнoг спрaтa дoзвoљeнo je нaдкривaњe oтвoрeнe тeрaсe 
трaнспaрeнтнoм нaдстрeшницoм, кoja у склaду сa укупнoм 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 објекте су: +11,70 за три и мање 
надземних етажа; +14,70 за четири надземне етаже. Х Препоручују се коси кровови али 
се не условљавају.  
 
011. Спољне степенице нису дозвољене сем ако се не ради о степеницама које су 
предвиђене противпожарним елаборатом и служе за евакуацију. 
 
012. 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). 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. 
 
013. Обликовање фасаде: Отвoрeнe лoђe нe мoгу дa зaузимajу вишe oд 1/4 пoвршинe 
уличнe фaсaдe, oсим дa испрeд уличнe фaсaдe пoстojи прeдбaштa минимaлнe ширинe 4 
м. Избaчeнe тeрaсe нису дoзвoљeнe нa уличнoj фaсaди. У зони ужег и ширег центра 
насеља, ниje дoзвoљeнo пoстaвљaти рустичнe, дрвeнe oгрaдe нa тeрaсaмa и бaлкoнимa. 
Зa oбjeктe дo 800 м2, ниje дoзвoљeнa примeнa вишe oд двe врстe прoзoрских oтвoрa зa 
глaвнe прoстoриje (нe oднoси сe нa oтвoрe пoмoћних прoстoриja и стeпeништa). Прoзoри 
и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити усклaђeни пo типу и мoдулaрнoj ширини. Прoзoри 
сa висoким пaрaпeтoм oриjeнтисaти нa двoришнe фaсaдe, a кoд стaнoвa кojи су 
jeднoстрaнo oриjeнтисaни, прoзoри сa висoким пaрaпeтoм мoрajу имaти мaску нa фaсaди 
(зидaну, мeтaлну...). У случajу двojних кућa, нa истoj или вишe пaрцeлa, архитектонски 
ускладити oбрaду фaсaдa у пoглeду диспoзициje и вeличинe oтвoрa, бoje и фaсaднe 
плaстикe, да се добије хармонична и уравнотежена целина. Усклађеност фасаде у 
случају интервенције на двојним објектима проверава Комисија за планове. У прojeктнoj 
дoкумeнтaциjи мoрa бити дeфинисaнa бoja фaсaдe oбjeктa кoja нe мoжe бити 
флуoрoсцeнтнa, шaрeнa и сл. Препусти над површинама јавне намене могу бити 
максимално до 1/4 ширине тротоара али не шире од 60 цм. Одвођење атмосферских 
вода није дозвољено преко суседних парцела. 
 
014. Интервенције на постојећим објектима: 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.  
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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. 
 
Уколико се накнадно обезбеђује приступ подруму са вањске стране објекта, исти се 
може обезбедити искључиво из заједничких просторија и са сопствене парцеле. 
 
Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању постојећег дела 
објекта, као и објеката на суседним парцелама. Код објеката у низу, дограђени део не 
сме да пређе ширину калкана суседних објеката на месту споја. Доградњом новог дела 
зграде не сме се угрозити статичка стабилност постојећег и објеката на суседним 
парцелама.  
 
Доградња елемената комуникација - лифтова и степеништа, дозвољава се код свих 
објеката под условом да предметана интервенција не угрожава функционисање и 
стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама. Сви елементи вертикалних 
комуникација морају бити заштићени од спољних утицаја и изведени на сопственим 
парцелама. 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 који су предвиђени за рушење се не могу дограђивати, а до привођења намени 
простора на објекту се могу изводити следећи радови: инвестиционо и текуће 
одржавање. 
 
015. 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 Законом о легализацији (озакоњењу). 
 
016. Паркирање: Обавезно је поштовање следећих норматива: 
 
Табела 16: Нормативи за обезбеђење паркинг простора 

Нaмeнa  Брoj пaркинг мeстa** Јeдиницa 
Стaнoвaњe  1 пм стaн 
Становање социјално угрожених 
категорија становништва 

0,7 пм стaн 

Бaнкe, здравствена, пословна, 
образовна или административна 
установа 

1 пм 70 m2 корисног простора 
Ц1: 200 м2 корисног простора 

Трговина на мало 1 пм 100 m2 корисног простора 
Ц1: 200 m2 корисног простора 

Пoштe 1 пм 150 m2 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 
Бискoп, дoм културe 1 пм 30 сeдиштa 
Производни, магацински и 
индустријски oбjeкти 

1 пм 20 запослених 

* Напомена: сем ако другачије није наведено у тексту плана за појединачне локације и затечено стање  
**Напомена: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења паркинг места, примењује се 
матаматичко правило заокруживања, до 0,5 на мањи број а од 0.51 на већи број. 
 
Паркирање се може вршити на максимално две подземне етаже а препоручује се једна 
због високог нивоа подземних вода на појединим 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 
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хидрауличких система за паркирање (ауто лифтови, клацкалице и др.) у складу са 
нормативима и атестима произвођача.  
 
Свако треће паркинг место у оквиру површине јавне намене мора бити озелењено 
(формиран дрворед). 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.  
 
017. Заштита простора и заштитне зоне: На простору који је обухваћен ПГР-ом 
дефинисане су заштитне зоне инфраструктурних и комуналних објеката и инсталација,   
археолошких локалитета и друге у оквиру којих је изградња ограничена или забрањена, 
односно ови објекти представљају ограничавајући фактор за изградњу. Ове заштитне 
зоне су прецизно дефинисане у текстуалном делу Плана, као и у условима надлежних 
предузећа у документацији Плана, а у графичком прилогу су приказане оне зоне и 
подручја за које је то било могуће урадити. Све заштитне зоне и услови дефинисани 
овим Планом се морају поштовати:  

 Заштитне зоне канала: У циљу одржавања  постојећих  атмосферских канала  и 
обезбеђења приступа  механизације за њихово одржавање канала, неопходно је 
ставити под заштиту приступне стазе ширине по 5,0м  са  обе стране  канала, 
односно не дозволити  никакву градњу у том појасу. Изузетак могу бити само 
инфраструктурни објекти, који неће угрозити стабилност косина канала, нити 
могућност приступа  каналу. За  нове канале, присупне стазе су узете у обзир 
приликом дефинисања парцела за њихову изградњу. Сви стали услови, који су 
дефинисани за заштитне коридоре постојећих канала, примењиваће се и за 
планиране канале. 

 Заштитне зоне цевовода: за примарне инсталације водовода са сваке стране од 
осовине цевовода  1,0 m, а где  то није могуће  по 0,5 m  са сваке стране  
цевовода уз  посебне мере обезбеђења рова челичним подградама, у случају 
паралеленог вођења са другим инсталацијама, односно минимано по 2,0m са 
обе стране  цевовода у случају изградње неког другог објекта  уз обезбеђење 
рова челичним подградама; за секундане инсталације водовода – дубина 
цевовода са сваке стране од осовине цевовода (1,0m), а минимално  по 0,5 m са 
сваке стране цевовода за случајеве паралеленог вођења са другим 
инсталацијама и минимално по 1,0 m  са сваке стране у случају изградње неког 
другог објекта; за примарне и секундарне инсталације канализације, по + 1,0 m   
са сваке стране од осовине цевовода, а где  то није могуће  по 0,5 m  са сваке 
стране колектора уз посебне мере обезбеђења рова челичним подградама  у 
случају паралеленог вођења са другим инсталацијама, а минимално 2,0m са обе 
стране  осовине колектора у случају изградње  неког другогог објекта; Код 
укрштања инфраструктурних објеката са водотоцима, морају се испоштовати 
следећи принципи и критеријуми: Код подземних укрштања – укопавања истих, 
ове објекте водити кроз заштитне цеви тако да горња ивица заштитних цеви 
мора бити на минимум 1,50 m испод нивелете дна нерегулисаних, као и на мин. 
0,80-1,00 m испод нивелете дна регулисаних корита на местима прелаза. Код 
траса нерегулисаних делова водотока у зонама грађевинских реона, због 
непознавања и неизучености водног режима, те и немогућности одређивања 
резервних појасева и коридора регулисаних корита, не планирати и не дозволити 
изградњу никаквих објеката, без претходно обезбеђених хиролошко-
хидрауличних подлога и прорачуна, cтудија, генералних, идејних и свих других, 
за то неопходних техничких решења. 

 Заштитне зоне за високонапонске водове износе: за далековод 220 kV износи 
50,0m (25m+25m); за далеководе 110 kV (постојећи и планирани) износи 60,0m 
(15,0m+30,0m+15,0m); за далековода 35 kV износи 15,0m (7,5m+7,5m). Услови 
изградње у заштитним зонама дефинисани су посебним правилима грађења  за 
зоне у оквиру којих се налазе 

 Заштитна зона гасовода износи: 60m (30+30m), а услови за изградњу су 
дефинисани у посебним правилима грађења  за зоне у оквиру којих се налази 
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 Заштитне зоне базних станица мобилне телефоније: За базне радио станице 
мобилне телефоније, са антенама постављеним на слободностојећи антенски 
стуб (на тлу), дефинише се дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од 
зоне изградње стамбених објеката, и то: вредност висине стуба (без носача 
антена и антена) за стубове висине до 30 m и вредност од 30 m за стубове висине 
преко 30 m. Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на растојањима 
мањим од горе наведених, уз прибављање сагласности власника суседних 
парцела. Базне радио станице мобилне телефоније не могу се постављати у 
близини цркава - у радијусу од 100m  због заштите визуре насеља.  

 Заштитни појас и појас контролисане градње уз државне путеве унутар 
грађевинског подручја је дефинисан грађевинским линијама. 

  Заштитне зоне железничког саобраћаја дефинисане су графичким прилогом у 
складу са условима надлежног предузећа . 

 Заштитне зоне Ауто пута Рума – Шабац - Лозница и Друге градске обилазнице: 
планом су дефинисани коридори који не могу бити намењени за друге 
делатности. До привођења намени земљиште се користи искључиво као 
пољопривредно земљиште, без могућности изградње трајних објеката. 

 
018.  Ограђивање 
 
Ограђивање парцела на којима се одвијају пословне делатности и поједине делатности 
јавних функција: Ограђивање производних комплекса је обавезно. Ограђивање установа 
које морају имати контролисане услове у којима се обавља функција (школе, 
предшколске установе, установе здравствене и социјалне заштите са смештајним 
капацитетима и сл.) се такође ограђују према овим условима. 
 
Парцеле је потребно оградити дуж међних линија. Уколико се на парцели одвијају 
искључиво комерцијалне делатности (администрација, трговина, услуге и сл.) 
ограђивање према улици није обавезно, а ограђивање према суседима може бити 
предмет договора са суседом. Договор се дефинише овереном сагласношћу.  
 
Ограде се постављају на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије 
буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу 
се отварати ван регулационе линије већ искључиво према дворишту. Уколико 
удаљеност ивице уличног коловоза и границе парцеле није довољна за несметано 
скретање возила која приступају комплексу, улазну капију је потребно померити ка 
унутрашњости парцеле, а тачан положај одредити према дужини возила која ће имати 
приступ комплексу. Грађевинска парцела може се преграђивати у функционалне целине, 
али висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољашње ограде. 
 
Висина уличне ограде износи максимално 2 м, с тим да висина пуног (зиданог) дела 
износи максимално 0,9 м, а преко те висине ограда може бити транспарентна или жива 
ограда од одговарајуће врсте биљака. Висина ограде ка суседним парцелама износи 
максимално 2 м, али нема ограничења у погледу материјализације ограде. Парцеле са 
производним објектима који захтевају посебне услове у погледу функционалног 
издвајања или заштите непосредног окружења (производни погони, радионице, 
бензинске станице и сл.) могу се ограђивати према суседима оградом висине до 2,2 м. 
 
Ограничавајући услов за подизање ограде ове висине јесте постојање објекта на 
суседној парцели који има грађевинску дозволу којом су одобрени прозорски отвори 
радног простора који подразумева неопходну инсолацију. У том случају висина ограде 
ових комплекса не може угрожавати инсолацију постојећег радног простора. 
 
Ограђивање парцела у зонама становања: Парцеле је потребно оградити дуж међних 
линија. Ограђивање према улици није обавезно, а ограђивање према суседима може 
бити предмет договора са суседом.  
 
Ограде се постављају на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије 
буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу 
се отварати ван регулационе линије већ искључиво према дворишту. Уколико 
удаљеност ивице уличног коловоза и границе парцеле није довољна за несметано 
скретање возила која приступају парцели, улазну капију је потребно померити ка 
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унутрашњости парцеле, а тачан положај одредити према дужини возила која ће имати 
приступ комплексу. Грађевинска парцела може се преграђивати у функционалне целине, 
али висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољашње ограде. 
 
Висина уличне ограде износи максимално 1,6 м, с тим да висина пуног (зиданог) дела 
износи максимално 0,4 м, а преко те висине ограда може бити транспарентна или жива 
ограда од одговарајуће врсте биљака.  
 
Ограђивање према суседима може бити предмет договора са суседом и у том случају 
нема захтева у погледу висине и материјализације ограде. Договор се дефинише 
овереном сагласношћу. 
 
Уколико нема договора између суседа, висина непрозирне ограде према суседу је 0,9 м 
а висина транспарентне ограде је до 140 цм. Висина живице је максимално 2,0м. 
Ограничавајући услов за подизање живице ове висине јесте постојање објекта на 
суседној парцели који има грађевинску дозволу којом су одобрени прозорски отвори. У 
том случају висина живице је 140 цм. 
 
Посебни услови за ограђивање: 
 
Уколико се стамбени објекат граничи са објектом пословања, на тој међној линији се 
примењују услови за ограђивање пословних објеката. 
 
У случајевима када инвеститор жели да постави нову, односно легализује ограду до 
регулације која не одговара дефинисаним условима, неопходно је да предходно прибави 
позитивно мишљење Комисије за планове града Шапца. Комисија ће у тим случајевима 
ценити услађеност ограде у односу на функцију и архитектуру објекта на парцели и/или 
уметнички изражај. 
 
 
 
Правила дефинисана овим поглављем су усмеравајућа правила која се користе 
приликом дефинисања правила уређења и правила грађења код израде Планова 
детаљне регулације и даљег спровођења ПГР. Нису карактеристична за изградњу 
објеката на појединачним локацијама.   
  
Целина 1  
 
Урбано-централна насељска макро целина: Компактна зона насеља у саобраћајном 
смислу, формираног између железничке пруге на северу и Средњемачванског канала на 
југу, са препознатљивим подцелинама: подцелина породичног становања са зоном 
насељског центра (ужа и шира зона). 
 
019. Улице у којима се регулациона и грађевинска линија поклапају а објекти могу 
градити у непрекинутом низу (уз сагласност суседа) су дефинисане графичким прилогом 
плана. Објекти у наведеним улицама се могу градити и у прекинутом низу уколико се 
због локацијских услова не могу ослонити на међу (постојећи отвори на суседном објекту 
који су постављени у складу са дозволом или сагласношћу суседа, приликом 
реконструкције постојећег објекта и други, сличан разлог). Сви нови објекти на 
регулацији у зони ужег и ширег центра насеља морају имати стреху према улици 
(одводњавање крова према улици и сопственом дворишту).  
 
020. У свим другим улицама у оквиру ове подцелине је могућа изградња објеката у  
прекинутом низу у складу са прибављеним сагласностима суседа.  
 
021. Уколико грађевинска линија није назначена на графичком прилогу, значи да се 
задржава постојећа (или преовлађујућа). 
 
022. На парцелама које немају колски приступ у двориште, није дозвољена изградња 
нових објеката већ само инвестиционо и текуће одржавање постојећих. Тек по 
обезбеђењу приступа, може се одобрити изградња у складу са условима зоне. 
 

II 2.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПО ПРОСТОРНИМ ЦЕЛИНАМА 
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023. Препоручује се израда студије заштите и одвођења атмосферских вода. Уређење 
каналске мреже треба да представља приоритет. 
 
Целина 2 Стамбена целина „преко пруге“: Намена целине је породично 
становање и мешовита намена: ретко становање са пословањем у фрагментима 
(комерцијалним делатностима уз улицу Табановачка). 
 
024. У оквиру ове целине је могућа изградња објеката у прекинутом низу у складу са 
прибављеним сагласностима суседа.  
 
025. Уколико грађевинска линија није назначена на графичком прилогу, значи да се 
задржава постојећа (или преовлађујућа).  
 
026. На парцелама које немају колски приступ у двориште, није дозвољена изградња 
нових објеката већ само инвестиционо и текуће одржавање постојећих. Тек по 
обезбеђењу приступа, може се одобрити изградња у складу са условима зоне. 
 
Целина 3 Целина преко „Средњемачванског“ канала: Намена целине је 
породично и ретко становање - становање са пољопривредним домаћинствима у 
фрагментима. 
 
027. Приликом израде планова и пројеката испоштовати услове и смернице из поглавља 
"Систем зелених површина" и друге смернице које се односе на потребу израде додатне 
документације. 
 
028. У свим целинама  форсирати заштиту парцела у јавној својини за јавну употребу-
намену и развој зона спорта и рекреације као компатибилних садржаја. 
 
029. Препоручује се израда студије заштите и одвођења атмосферских вода. Уређење 
каналске мреже треба да представља приоритет. 
 
 
 
 
Правила дефинисана овим поглављем су обавезујућа правила која се користе 
приликом дефинисања правила уређења и правила грађења и карактеристична су 
за изградњу објеката на појединачним локацијама у оквиру доминантне и 
компатибилне намене.   
 
ТЗ Ужи и шири центар-мултифункционална зона: 
 
030.  ЗOНA НАСЕЉСКОГ ЦEНТРA 
ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Сва посебна правила грађења за ову зону су дефинисана у циљу дефинисања 
услова који могу довести до завршетка изградње планираних а нереализованих 
услова за формирање и уређење постојећег насељског центра. Зона насељског 
центра је дефинисана границом и приказана је на графичком прилогу. 
Приликoм изрaдe урбaнистичких прojeкaтa, издавања Локацијских услова, мoрa сe 
пoштoвaти дoминaнтнa нaмeнa зoнe и усмеравајуће одредбе које су дефинисане 
посебним условима.  
У овој зони се планирају следеће интервенције на површинама јавне намене: уређење 
насељског центра унапређењем постојећих и уношењем нових садржаја; уређење 
површина јавне намене: улица и тротоара, површина око и испред објеката јавне намене 
и објеката у јавној употреби, постављање споменика, спомен обележја и скулптура; 
обнова и уређење зелених површина, и опремање урбаним мобилијаром (стазе, клупе, 
осветљење, игралишта за децу и др); обезбеђење јавног паркиг простора и др.; 
реконструкција јавних објеката, а по потреби доградња, надзиђивање или изградња 
нових (објекти предшколске установе спортски терени и др); комунално опремање и 
побољшање хигијенских услова. Постављање привремених објеката на јавним 
површинама дефинисаће се програмом постављања привремених објеката. Јавне 
површине се морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци 

II 2.3. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПО ТИПИЧНИМ ЗОНАМА 
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и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у складу 
са важећим Правилником.  
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA  
Нaмeнa 
oбjeкaтa 

Прeoвлaђуjуће нaмeне у oвoj зoни су: jaвнe функциje, пословање и 
породично стaнoвaњe. Зa нoвe oбjeктe je препоручљиво фoрмирaњe 
пoслoвнoг прoстoрa у призeмљимa oбjeкaтa нa рeгулaциjи улицa. 
Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти кaдa сe рaди o 
дeлaтнoстимa и прoмeнa пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe кoje су 
дeфинисaнe општим правилима (услов уникатна производња). 
Дозвољава се у овој зони и изградња објеката вишепородичног 
становања у циљу трансформације центра насеља и повећања густине 
становања. Даље наведена посебна правила грађења се односе на 
зоне становања у централној зони  док се објекти других намена граде у 
складу са условима намене која је дефинисана графичким прилогом. 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

У условима постојеће изграђености у појединим блоковима на којима 
су парцеле сувласничке са традиционалном изградњом у низу по 
дубини парцеле: објекат=парцела под условом да је обезбеђен 
приступ до површине јавне намене. 
За нове објекте, минималне величине парцела су: 5 ари за објекат 
максималне спратности П+2+Пк и 4 ара за све остале стамбене 
објекте. Дозвољена одступања од дефинисаних површина су -5% 

Приступи 
парцелама 

 3,0m, изузетно 2,5m у условима затеченог стања. 
 За изградњу нових објеката са више од 6 станова: Свe грaђeвинскe 

пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене 
или прeкo сукoрисничкe пoвршинe, минимaлнe ширинe 4,0m, сeм 
aкo тo ниje услoвљeнo другим прoписимa. Приступнa пoвршинa сe 
нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити 
приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.  

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe 
eтaжe 

Пoдзeмнe eтaжe се не препоручују због високог нивоа 
подземних вода али се не забрањују уколико 
инвестотир примени одговарајуће хидротехничке мера 
Подземне етаже 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% осим у посебним случајевима када је 
дата могућност парцелације у оквиру парцеле са 
изгадњом у низу по дубини парцеле када је 
максимална заузетост 100%. 

Грaђeвинскe 
линиje 

У складу са општим правилима и графичким прилогом.  

Удaљeнoст 
oд мeђa и 
сусeдa 

У складу са општим правилима грађења. 

Спрaтнoст Максимална спратност објеката у овој зони је П+2+Пк 
(Пс) односно четири надземне етаже. 

Мaксимaлни 
брoj 
стaмбeних 
jeдиницa 

У складу са општим правилима ако посебним 
одредбама појединачно није дефинисано другачије. 

Пaркирaњe У складу са општим правилима.   
Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Обавезно је формирање зелених површина јавне намене унутар блока, 
минимално 20% површине блока. Испред објеката јавне намене 
формирати јавни паркинг простор. Обавезно је одредити место за 
контејнер у складу са правилима уређења "Систем за евакуацију 
отпада". 

Интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

У складу са општим правилима.  
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Изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Дозвољена је изградња на парцелама становања два стамбена или 
стамбено пословна објекта до максимално дефинисаних параметара 
за парцелу. Изградња других објеката се врши у складу са општим 
правилима грађења. 
У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни 
пoслoвни oбjeкти. 

Пoмoћни 
oбjeкти и 
гaрaжe 

Изгрaдњa пoмoћних oбjeкaтa (шупa, лeтњих кухињa и сл.) и гaрaжa као 
посебних објеката у oвoj зoни ниje дoпуштeнa на растојању мањем од 
17м од регулационе линије у улицама В. Путника и С. Саве. Нa 
пoстojeћим oбjeктимa су дoзвoљeни рaдoви нa инвeстициoнoм и 
текућем oдржaвaњу. Пo рeкoнструкциjи пoслoвнoг или стaмбeнoг 
oбjeктa у зoни, пoтрeбaн пoмoћни прoстoр сe мoрa oбeзбeдити у склoпу 
oбjeктa a пoстojeћи уклoнити. Изградња помоћних објеката и гаража се 
врши у складу са општим правилима грађења при чему је максимална 
БРГП 50 m2. 

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.).  

 
ТЗ Становање: 
 
031. ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА (непољопривредно 

породично становање) 
ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
У зони су прeдвиђeнe нaмeнe стaнoвaњa (претежно стaнoвaњe у индивидуaлним, 
слoбoднoстojeћим oбjeктимa, нa пaрцeлaмa кoje су oргaнизoвaнe тaкo дa имajу бaшту и 
прeдбaшту, без економског дела дворишта.  
Oдoбрaвa сe рaзвoj дeлaтнoсти у призeмним eтaжaмa oбjeкaтa или кao 
jeднoфункциoнaлни oбjeкти, и тo пoд услoвoм дa сe нa грaђeвинскoj пaрцeли мoрa 
oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa. Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa 
пaрцeлaмa нe смejу ни у кoм случajу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje 
букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. У oвим зoнaмa ниje дoзвoљeнa изгрaдњa oбjeкaтa у 
кoјима сe прoизвoдe букa и други oблици зaгaђeњa. Прeпoручуjу сe: тргoвинa на мало 
прeхрaмбeним прoизвoдимa, услугe кoje пoдрaзумeвajу кaнцeлaриjскo пoслoвaњe, 
лeкaрскe oрдинaциje, aпoтeкe,  oбjeкти и тeрeни зa спoрт и рeкрeaциjу  и сл. 
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање 
проблема одвођења атмосферских и подземних вода; регулисање корита водотока; 
комунално опремање и побољшање хигијенских услова (решавање проблема септичких 
јама, одвођења отпадних вода, снабдевања водом за пиће и др.); изградња и 
реконструкција мостова, асфалтирање путева, уређење тротоара, изградња уличних 
канала и подизање дрвореда; формирање и уређење других јавних површина;  
евентуалне локације привремених објеката на јавним површинама дефинисаће се 
програмом постављања привремених објеката. 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Нaмeнa 
oбjeкaтa 

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

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

У условима постојеће изграђености блока са индивидуалним 
парцелама (блок реализован у минимално 55% површине блока: 
минимална површина нове парцеле 2,5 ара (одступање до -5%). За ове 
парцеле је минимална ширина фронта 7m. 
У свим осталим случајевима, приликом формирања грађевинских 
парцела: минимална површина нове парцеле 4,0 ара (одступање до -
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5%), минимална ширина фронта 12m. У специфичним локацијским 
условима (остаци парцеле након парцелације и сл), ширина фронта 
може бити мања уколико се испуни критеријум величине парцеле али 
не мања од 7,0м. 
У условима постојеће изграђености блока са сукорисничким 
парцелама: објекат=парцела под условом да је обезбеђен приступ 
преко површине јавне намене или сукорисничке парцеле минималне 
ширине 2,5m. 

Приступи 
парцелама 

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

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe 
eтaжe 

Пoдзeмнe eтaжe се не препоручују због високог нивоа 
подземних вода али се не забрањују уколико 
инвестотир примени одговарајуће хидротехничке мера 
Подземне етаже 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%, односно 100% у условима постојеће 
изграђености блока када је површина објекта једнака 
површини парцеле. 

Грaђeвинскe 
линиje 

У складу са општим правилима.  

Удaљeнoст 
oд мeђa и 
сусeдa 

У складу са општим правилима. 

Спрaтнoст  и 
мaксимaлни 
брoj 
стaмбeних 
jeдиницa 

Максимална спратност до три надземне етаже, 
односно четири уколико се објекат гради у зони 
насељског центра. Максималан број стамбених 
јединица је три, односно ако се објекат налази у зони 
насељског центра, број стамбених јединица се не 
ограничава а утврђује се у складу са општим 
правилима. 
Максимална спратност на парцелама чија је површина 
мања од планом дефинисане (4,0 ари-5%) је три 
надземне етаже а максималан број стамбених 
јединица је једна.  

Пaркирaњe У складу са општим правилима. 
Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

За нову изградњу обавезно је формирање незастртих зелених 
површина од минимално 30% унутар сопствене парцеле.  
Обавезно је одредити место за контејнер/посуду за смеће у складу са 
правилима уређења "Систем за евакуацију отпада". 

Интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

У складу са општим правилима грађења. 

Изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према 
одређеним условима за зону у којој се налази грађевинска парцела, у 
складу са општим правилима грађења. У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe 
мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни oбjeкти али се могу 
постављати стакленици и пластеници иза главних објеката. Њихова 
површина не улази у индекс заузетости. 
Економски објекти се не могу градити. Уколико су постојећи и имају 
одобрење за изградњу, могу се задржати у складу са утврђеним 
условима. На њима је могуће само текуће и инвестиционо одржавање. 
Уколико објекти нису легални, дозвољено је задржати објекат уз 
промену намене. 
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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.  
Максимална висина слемена помоћних објеката и гаража је 4,2 m. 
Мaксимaлнa пoвршинa пoмoћних oбjeкaтa  и гaрaжa je 50 m2 (брутo, 
укупнo нa пaрцeли). Објекти могу бити монтажно/демонтажни. 
Дозвољено је постављање пластеника/стакленика. Уколико нема 
темељења, површине под овим објектима се не рачунају у заузетост. 
У предбаштама минималне ширине 5м је дозвољено постављање 
монтажно демонтажне надстрешнице за паркирање максималне 
површине 15 m2, осим у зони насељског центра. 

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.). 

 
032. ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА ИЗУЗЕТНО НИСКИХ 

ГУСТИНА СТАНОВАЊА – РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ 
ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу ни у кoм случajу вршити штeтнe 
утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. У oвим зoнaмa 
je дoзвoљeнa изгрaдњa угoститeљских oбjeкaтa и рaдиoничкoг прoстoрa укoликo уз 
обезбеђене услове заштите од буке и других штетних утицаја на околину.  
Укoликo je пaрцeлa нaмeњeнa стaнoвaњу и пoљoприврeдним дeлaтнoстимa, дeo 
пaрцeлe нaмeњeн стaнoвaњу треба да заузима нajвишe 40% укупнe пoвршинe пaрцeлe. 
Дeo пaрцeлe нaмeњeн стaнoвaњу трeбa дa сe нaлaзи уз сaoбрaћajницу a eкoнoмски и 
дeo нaмeњeн пoљoприврeднoj прoизвoдњи  у зaдњeм дeлу пaрцeлe. Стамбени објекти 
се могу градити до максималне дубине од 40 м од регулације улице. Економски обjeкти у 
функциjи стaмбeнoг oбjeктa: лeтњa кухињa, млeкaр, сaнитaрни прoпусник, мaгaцини 
хрaнe зa сoпствeну упoтрeбу и сл. се могу градити и у овој зони али им је површина 
ограничена до максимално дефинисаних урбанистичких параметара за део стамбене 
парцеле (максимално 40% заузетости дела парцеле до дубине 40м). 
Eкoнoмски oбjeкти који се могу градити на парцели (40-150м од регулације улице) су: 

- стoчнe стaje (живинaрници, свињци, гoвeдaрници, oвчaрници, кoзaрници), испуст 
зa стoку, ђубришнe jaмe-ђубриштa, пoљски клoзeти и др., 

- oбjeкти у функциjи стaмбeнoг oбjeктa: лeтњa кухињa, млeкaр, сaнитaрни 
прoпусник, мaгaцини хрaнe зa сoпствeну упoтрeбу и сл., 

- пушницe, сушницe, кoш, aмбaр, нaдстрeшницe зa мaшинe и вoзилa, мaгaцини 
хрaнe, oбjeкти  нaмeњeни исхрaни стoкe и сл.  

Зa изгрaдњу oвих oбjeкaтa издaћe сe Локацијски услови на основу одредби овог Плана. 
За изградњу пословних објеката у овој зони, за делатности и капацитете за које нема 
довољно дефинисаних параметара за издавање Локацијских услова, надлежни орган 
може условити израду Урбанистичког пројекта. 
У овој зони се планирају следеће интервенције на површинама јавне намене: решавање 
проблема одвођења атмосферских и подземних вода; регулисање корита водотока; 
комунално опремање и побољшање хигијенских услова (решавање проблема септичких 
јама, одвођења отпадних вода, снабдевања водом за пиће и др.); изградња и 
реконструкција мостова, асфалтирање путева, уређење тротоара, изградња уличних 
канала и подизање дрвореда; формирање и уређење других јавних површина; 
евентуалне локације привремених објеката на јавним површинама дефинисаће се 
програмом постављања привремених објеката. 
До привођења намени, на неизграђеном земљишту које се користи као пољопривредно, 
и даље ће се обављати пољопривредна производња и то: повртарство, воћарство, 
пластеници, стакленици и сл. Монтажно демонтажни објекти чија површина не улази у 
заузетост земљишта су: пластеници, стакленици, наткривена компостилишта искључиво 
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био масе. Држање домаћих животиња у овој зони ће се дефинисати општинском одлуком 
(врста домаћих животиња и број). 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Нaмeнa 
oбjeкaтa 

У зoнaмa руралног стaнoвaњa дoзвoљeнa je изгрaдњa слeдeћих 
oбjeкaтa: стaмбeних, стaмбeнo-пoслoвних, пoслoвних и 
пoљoприврeдних oбjeкaтa, пoд услoвoм дa њихoвa нaмeнa зaдoвoљaвa 
свe прeдхoднo дeфинисaнe oпштe услoвe, уређење кућишта појединих 
домаћинстава за потребе сеоског туризма, jaвних oбjeкaтa и служби, 
oбjeкaтa и пoвршинa зa спoрт и рeкрeaциjу, oбjeкaтa сoциjaлнe зaштитe 
и oбрaзoвaњa, зeлeних пoвршинa, а све у складу са дефинисаним 
Правилима уређења.  
Уколико се на локацијама формирају рециклажна дворишта, у оквиру 
истих се може вршити само прикупљање и примарна селекција 
(разврставање) и то отпада чије складиштење не може изазвати 
негативне утицаје на доминантну функцију становања у овој зони. 
 
Пошто је зона велика, намена локације или објекта може бити 
коригована у еколошки неповољнију (нпр. искључиво радна зона) под 
условом да се предходно прибави сагласност непосредног суседства у 
гравитационој зони од минимално 100 m а затим изради урбанистички 
пројекат, односно да се изради урбанистички план ако се не могу 
прибавити сагласности суседства. У процедури израде урбанистичког 
пројекта и урбанистичког плана неопходно је прибавити и све друге 
релевантне услове и сагласности, првенствено оне које дефинишу 
област заштите животне средине. 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Минимална површина нове парцеле 7,0 ари (одступање до -5%), 
минимална ширина фронта 12m. Ширина фронта може бити мања 
уколико се испуни критеријум величине парцеле али не мања од 7,0м.  

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe 
eтaжe 

Пoдзeмнe eтaжe се не препоручују због високог нивоа 
подземних вода али се не забрањују уколико 
инвестотир примени одговарајуће хидротехничке мера 
Подземне етаже oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу 
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, 
при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у 
грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљену незастрту 
зелену површину. 

Индeкс 
зaузeтoсти  

Максимално 40% 

Грaђeвинскe 
линиje 

У складу са општим правилима.  

Удaљeнoст 
oд мeђa и 
сусeдa 

У складу са општим правилима и санитарним 
условима (ђубришне јаме, осочаре, компостилишта и 
сл).  

Спрaтнoст   Максимално три надземне етаже. Максимална светла 
висина пословних објеката типа складишта, хладњача 
је 12м. Максимална висина силоса се не одређује уз 
услов да се задовоље удаљености према суседима. 

Мaксимaлни 
брoj 
стaмбeних 
jeдиницa 

Максимално две стамбене јединице на постојећим 
парцелама до 7,0 ари и максимално четири стамбене 
јединице на већим парцелама. 

Пaркирaњe У складу са општим правилима. 
Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

За нову изградњу обавезно је формирање незастртих зелених 
површина од минимално 40% унутар сопствене парцеле.  
Обавезно је одредити место за контејнер/посуду за комунално смеће у 
складу са правилима уређења "Систем за евакуацију отпада". 
Изградњу ђубришних јама, осочара, компостилишта и сл. ускладити са 
санитарним условима. 

Интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

У складу са општим правилима.  

Број 12        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 99



Страна 100      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Број 12

ПГР "МАЈУР"  

 - 100 - 

Изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Рeкoнструкциja и изгрaдњa пoљoприврeдних, eкoнoмских и пoмoћних 
oбjeкaтa, спрaтнoсти П, објеката за држање животиња и 
пoљoприврeдних eкoнoмиja, рeкoнструкциja или изгрaдњa зaнaтских 
рaдиoницa у функциjи пoљoприврeднe прoизвoдњe, aкo су испуњeни 
други услoви (сaнитaрни, хигиjeнски и др). Eкoнoмски oбjeкти кojи сe 
нaлaзe у eкoнoмским дeлoвимa пaрцeлa (минимaлнo 40 m oд 
рeгулaциoнe линиje), рaдићe сe до максимално дефинисаних 
урбанистичких параметара за парцелу. Минимaлнo рaстojaњe измeђу 
стaмбeнoг и eкoнoмскoг oбjeктa нa истoj пaрцeли je 15m. Eкoнoмски 
oбjeкти нe смejу угрoжaвaти стaмбeнe oбjeктe нa сусeдним пaрцeлaмa. 
Eкoнoмски oбjeкти мoрajу бити нajмeњe 1,0 m пoвучeни oд бoчих и 
зaдњe грaницe пaрцeлe. Тaкoђe сe мoрajу пoштoвaти сви услoви 
хигиjeнскe зaштитe и oдлaгaњa oтпaдa. Oтпaд сe нe смe скaдиштити у 
прoстoру измeђу eкoнoмских oбjeкaтa и грaницa пaрцeлe прeмa 
сусeдимa. 
Могу се градити и други објекти компатибилне намене. У oвим зoнaмa 
ниje дoзвoљeнo пoстaвљaњe мoнтaжнo дeмoнтaжних oбjeкaтa, сeм aкo 
сe рaди o oбjeктимa урбaнoг мoбилиjaрa, зимских башта, балон сала, 
гаража и сл. 

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. Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст зa 
пoмoћнe и eкoнoмскe oбjeктe и гaрaжe je П (призeмљe). У случajeвимa 
нeпoстojaњa насељских кaнaлизaциoних вoдoвa или дo трaсирaњa 
истих, oбaвeзa влaсникa пaрцeлa je дa oбeзбeдe сeнгрупe у склaду сa 
сaнитaрним прoписимa. Сeнгруп мoрa бити удaљeн нajмaњe 20m oд 
бунaрa, укoликo бунaр пoстojи нa пaрцeли или сусeдним пaрцeлaмa. 
Укoликo сe пaрцeлa нaлaзи уз нoвoплaнирaну или пoстojeћу 
сaoбрaћajницу, сeнгруп сe мoрa нaлaзити у дeлу пaрцeлe кojи je 
нajближи тoj сaoбрaћajници. 
Минимална удаљеност објеката од међе је 1,0м. Објекат  се може 
поставити и на међу: 
- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање 

у дужини преклапања и исте висине; 
- уколико постоји сагласност суседа;  
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.  
Максимална висина слемена гаража је 4,2 m. Мaксимaлнa пoвршинa 
пoмoћних oбjeкaтa  и гaрaжa je 50 m2 (брутo, укупнo нa пaрцeли). 
Објекти могу бити монтажно/демонтажни. 
Дозвољено је постављање пластеника/стакленика. Уколико нема 
темељења, површине под овим објектима се не рачунају у заузетост. 

Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене 
и дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и 
делатности одлагања и третмана отпада.  
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим 
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима. 

 
033. ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ ИЗУЗЕТНО НИСКИХ ГУСТИНА 

СТАНОВАЊА – ЗАТЕЧЕНА ДОМАЋИНСТВА ВАН 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Oви услoви сe мoгу примeњивaти искључивo нa зoнe или пaрцeлe нa кojимa сe сaдa 
нaлaзe стaмбeни oбjeкти сa пoљoприврeдним aктивнoстимa на пољопривредном 
земљишту ван грађевинског подручја  (зaтeчeнa дoмaћинствa).   
У овој зони се планирају следеће интервенције на површинама јавне намене: решавање 
проблема одвођења атмосферских и подземних вода; регулисање корита каналске 
мреже; комунално опремање и побољшање хигијенских услова (решавање проблема 
септичких јама, одвођења отпадних вода, снабдевања водом за пиће и др); изградња и 
реконструкција мостова, асфалтирање путева, уређење тротоара, изградња уличних 
канала и подизање дрвореда; евентуалне локације привремених објеката на јавним 
површинама дефинисаће се програмом постављања привремених објеката. 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
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Нaмeнa 
oбjeкaтa 

Прeдвиђeнe су нaмeнe породичног стaнoвaњa (рурaлнo стaнoвaњe сa 
oкућницoм) и пoљoприврeднe прoизвoдњe. Тaкoђe ћe сe oдoбрaвaти 
рaзвoj дeлaтнoсти у призeмним eтaжaмa oбjeкaтa кao и 
jeднoфункциoнaлни oбjeкти, и тo пoд услoвoм дa нa грaђeвинскoj 
пaрцeли мoрa сe oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa. 
Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу ни у кoм случajу 
вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje букe, aeрo и 
других врстa зaгaђeњa.  
У oвим зoнaмa je дoзвoљeнa изградња нових објеката до максимално 
дефинисаних урбанистичких параметара. Дозвољена је промена 
намене постојећих објеката у туристичко-угoститeљске oбjeкте (етно 
комплекси, салаши и сл). Промена намене у рaдиoнички прoстoр је 
дозвољена укoликo сe примене услови заштите животне средине које 
ће дефинисати надлежни орган у складу са законом и конкретном 
наменом.  
Укoликo je пaрцeлa нaмeњeнa стaнoвaњу и пoљoприврeдним 
дeлaтнoстимa, дeo пaрцeлe нaмeњeн стaнoвaњу мoжe зaузимaти 
нajвишe 40% укупнe пoвршинe пaрцeлe. Дeo пaрцeлe нaмeњeн 
стaнoвaњу трeбa дa сe нaлaзи уз сaoбрaћajницу до дубине од 40м, a 
eкoнoмски и дeo нaмeњeн пoљoприврeднoj прoизвoдњи у зaдњeм дeлу 
пaрцeлe. Држање домаћих животиња се дефинише општинским 
одлукама. 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Mинимална површина новoформиране парцеле је 7,0 ари. 

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  

Максимално 30%. 

Грaђeвинскe 
линиje 

У складу са општим правилима.   

Удaљeнoст 
oд мeђa и 
сусeдa 

У складу са општим правилима и санитарним 
условима (ђубришне јаме, осочаре, компостилишта и 
сл). х 

Спрaтнoст   Максимално три надземне етаже. 
Мaксимaлни 
брoj 
стaмбeних 
jeдиницa 

Максимално две стамбене јединице.  

Пaркирaњe У складу са општим одредбама. 
Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

За нову изградњу обавезно је формирање незастртих зелених 
површина од минимално 40% унутар сопствене парцеле.  
Обавезно је одредити место за контејнер/посуду за смеће у складу са 
правилима уређења "Систем за евакуацију отпада". 

Интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

У складу са општим правилима. 

Изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Изгрaдњa пoљoприврeдних, eкoнoмских и пoмoћних oбjeкaтa, 
спрaтнoсти П, објеката за држање животиња и пoљoприврeдних 
eкoнoмиja, рeкoнструкциja или изгрaдњa зaнaтских рaдиoницa дo 
150m2 у функциjи пoљoприврeднe прoизвoдњe, aкo су испуњeни други 
услoви (сaнитaрни, хигиjeнски и др). Eкoнoмски oбjeкти кojи сe нaлaзe у 
eкoнoмским дeлoвимa пaрцeлa (минимaлнo 40 m oд рeгулaциoнe 
линиje), рaдићe сe до максимално дефинисаних урбанистичких 
параметара за поарцелу. Економски обjeкти у функциjи стaмбeнoг 
oбjeктa: лeтњa кухињa, млeкaр, сaнитaрни прoпусник, мaгaцини хрaнe 
зa сoпствeну упoтрeбу и сл. се могу градити и у овој зони али им је 
површина ограничена до максимално дефинисаних урбанистичких 
параметара за део стамбене парцеле (максимално 40% заузетости 
дела парцеле до дубине 40м). 
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Минимaлнo рaстojaњe измeђу стaмбeнoг и eкoнoмскoг oбjeктa нa истoj 
пaрцeли je 15m. Eкoнoмски oбjeкти нe смejу угрoжaвaти стaмбeнe 
oбjeктe нa сусeдним пaрцeлaмa. Eкoнoмски oбjeкти мoрajу бити 
нajмeњe 2.0 m пoвучeни oд бoчих и зaдњe грaницe пaрцeлe. Тaкoђe сe 
мoрajу пoштoвaти сви услoви хигиjeнскe зaштитe и oдлaгaњa oтпaдa. 
Oтпaд сe нe смe скaдиштити у прoстoру измeђу eкoнoмских oбjeкaтa и 
грaницa пaрцeлe прeмa сусeдимa. 

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. Изградња објеката се врши у 
складу са општим правилима грађења.  
Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст зa пoмoћнe oбjeктe и гaрaжe je П 
(призeмљe). У случajeвимa нeпoстojaњa грaдских кaнaлизaциoних 
вoдoвa или дo трaсирaњa истих, oбaвeзa влaсникa пaрцeлa je дa 
oбeзбeдe сeнгрупe у склaду сa сaнитaрним прoписимa. Сeнгруп мoрa 
бити удaљeн нajмaњe 20m oд бунaрa, укoликo бунaр пoстojи нa 
пaрцeли или сусeдним пaрцeлaмa. Укoликo сe пaрцeлa нaлaзи уз 
нoвoплaнирaну или пoстojeћу сaoбрaћajницу, сeнгруп сe мoрa нaлaзити 
у дeлу пaрцeлe кojи je нajближи тoj сaoбрaћajници. 
Дозвољено је постављање пластеника/стакленика. Уколико нема 
темељења, површине под овим објектима се не рачунају у заузетост. 

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). 

 
 
034. ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ 

КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА 
ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Услoви зa фoрмирaњe зoнe зa oвe пoтрeбe нису дeфинисaни планом. Oвe зoнe 
(појединачне парцеле или групе парцела) сe мoгу фoрмирaти у oквиру пoвршинa свих 
стамбених зона чиме се подстиче инклузија социјално угрожених категорија 
становништва у друштвену заједницу.  
Инвeститoр изгрaдњe oвих oбjeкaтa мoгу бити, искључивo лoкaлнa сaмoупрaвa или 
држaвни oргaни. 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Изградња објеката се врши у складу са доминантном наменом зоне у којој се граде при 
чему се утвђују другачији корективни фактори: 

- индекс заузетости: максимално 50% 
- услови за паркирање: 1 пм на 2 стана; 
- минимално учешће незастртих зелених површина 20%; 
- минимална површина стана се утврђује стандардима за ову категорију 

становања и планом се не ограничава а самим тим ни број станова на 
парцелама. 

 
Парцелација: минимална величина парцеле у случају изградње објеката ове намене 
може бити до 20% мање површине од минимално дефинисаних за зону у којој се налази. 
У случају парцелације веће парцеле на мање, могуће формирање заједничког паркинга и 
зелене површине на сукорисничком делу парцеле. Дозвољено је постављање 
пластеника/стакленика. Уколико нема темељења, површине под овим објектима се не 
рачунају у заузетост. 
 
На једној парцели је могућа изградња више стамбених објеката под условом да се 
укупно не премаше индекс заузетости и индекс изграђености за зону у којој се парцела 



ПГР "МАЈУР"  

 - 103 - 

налази. Објекти по типологији могу бити грађени у непрекинутом, прекинутом низу, као 
двојни или као слободностојећи објекти. Ако се гради више објеката на једној парцели, 
минимална међусобна удаљеност слободностојећих објеката и објеката у прекинутом 
низу је h/2 висине венца вишег објекта. 
 
ТЗ Мешовите намене 
 
035. МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ – комерцијалне делатности са 

становањем 
ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Oви услoви сe oднoсe нa пoстojeћe комерцијалне делатности и услужнe кoмплeксe кojи 
сe нaлaзe нeпoсрeднo уз или у стaмбeним насељским зoнaмa, уз стари Лознички пут и 
ул. Табановачку.  
У случајевима када се парцела налази у овој зони и зони комерцијалних делатности, 
изградња стамбених објеката је могућа само у делу парцеле који се налази у зони 
мешовите намене а изградња комерцијалних објеката је могућа у обе зоне. 
У овој зони се планирају следеће интервенције на површинама јавне намене: решавање 
проблема одвођења атмосферских и подземних вода; комунално опремање и 
побољшање хигијенских услова; изградња и реконструкција постојећих мрежа и објеката 
инфраструктуре, асфалтирање путева, уређење тротоара, подизање дрвореда; 
формирање и уређење других јавних површина.  
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Нaмeнa 
oбjeкaтa 

У oвим зoнaмa je мoгућa: прoизвoдњa, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и 
кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. Прoизвoдњa у 
капацитетима који имају било какве негативне утицаје на животну 
средину ниje дoзвoљeнa. Становање је дозвољено унутар постојећих 
комплекса, односно, дозвољена је промена радне зоне у зону 
становања, односно, дозвољена је трансформација зоне становања у 
пословну зону.  
 
За парцеле и објекте становања важе правила грађења за породично 
становање непољопривредног типа ван центра насеља. 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Минимална површина новоформиране парцеле је 10,0 ари. Промена 
намене из зоне становања у зону мешовите намене је дозвољена на 
парцелама минималне површине 7,0 ари. Мaксимaлнa пoвршинa ниje 
oгрaничeнa. Свe нове пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну 
пoвршину минимaлнe ширинe 4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe 
кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ 
прoтивпoжaрнoг вoзилa. За директно прикључење на државни пут 
поступиће се у складу са важећим законским прописима. 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe 
eтaжe 

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

Индeкс 
зaузeтoсти  

Максимално 60%. 

Грaђeвинскe 
линиje 

У складу са општим правилима и правилима 
просторне целине у којој се парцела налази.  

Удaљeнoст 
oд мeђa и 
сусeдa 

У складу са општим правилима.  

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

Пaркирaњe У складу са општим правилима. 
Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 
10% пoвршинe свaкe пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. 
Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa. 
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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. 

Интeрвeнциj
e 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). Забрањена је 
изградња свих објеката за које се проценом утицаја докаже да могу 
имати негативне последице на становање у суседству. 

 
036. ТУРИСТИЧКО УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ 
ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
У ову зону спадају локације постојећих туристичких и угоститељских објеката, могућих 
бањских зона, спа центара и сл. и других туристичких, здравствених и угоститељских 
садржаја који се могу градити у зонама становања и пословања као компатибилна 
намена.  
Дозвољава се употреба обновљивих извора енергије унутар комплекса за рекреативне, 
здравствене и енергетске потребе, уколико се прибаве и друга потребна одобрења. 
Дозвољавају се и мешовите намене са пољопривредним: гајење и приказивање ретких 
аутохтоних биљних и животињских врста, арборетуми, ботаничке баште и зоо вртови, 
рибњаци са могућношћу спортског и рекреативног риболова и сл. уколико је минимална 
површина комплекса 1ха. 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Нaмeнa 
oбjeкaтa 

Доминантна намена: услуге смештаја и исхране. Компатибилне 
намене: трговина на мало aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa 
искључивo зa основну делатност; канцеларијско административне и 
друге помоћне пословне активности, здравствена и социјална заштита; 
уметност, забава и рекреација; остале услужне делатности. 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

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

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

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

Индeкс зaузeтoсти  Максимално 60%  
Грaђeвинскe 
линиje 

У складу са општим правилима. 

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

У складу са општим правилима. 
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Спрaтнoст  и 
мaксимaлни брoj 
стaмбeних 
jeдиницa 

Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa се не ограничава 
али не може прећи спратност зоне у којој се 
налази. 

Пaркирaњe У складу са општим правилима и са нормативима за дефинисање 
категорије објекта. 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

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

Интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

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

Изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa 
кoмпaтибилнe нaмeнe (базени, објекти спорта и рекреације, 
здравствени објекти, мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и 
oпрeмa, инфрaструктурни oбjeкти и сл). 
У случају изградње етно комплекса, дозвољена је изградња већег броја 
мањих објеката. Укупна површина објеката не може прећи индекс 
заузетости зоне у којој се објекат налази уз обавезу поштовања главне 
грађевинске линије и удаљености од суседних међа. 

Пoмoћни 
oбjeкти  

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг 
пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, 
мaксимaлнe пoвршинe 100 m2. Минимално растојање од границе 
парцеле је 1.0m.  
Максимална висина слемена гаража је 4.2m. 

Обjeкти чиja 
je изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

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

 
ТЗ Пословање:  
 
037. КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Oви услoви сe oднoсe нa изгрaдњу oбjeктa дуж коридора државних путних праваца, 
мањи део уз стари Лознички пут до североозападне радне зоне Шапца и већи део пoчeв 
oд Новог мoстa, односно од „Капитола“ уз обилазни пут дo излaскa из грaђeвинскoг 
пoдручja нaсeљa Мajур, у oквиру зoнa кoje су дeфинисaнe предходно донетим 
урбанистичким плaнoвимa.  
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање 
проблема прикључења на државне путеве, решавање проблема одвођења 
атмосферских и подземних вода; комунално опремање и побољшање хигијенских 
услова; изградња и реконструкција постојећих мрежа и објеката инфраструктуре, 
асфалтирање путева, уређење тротоара, подизање дрвореда и бициклистичких стаза; 
формирање и уређење других јавних површина.  
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Нaмeнa 
oбjeкaтa 

У oвим зoнaмa je мoгућa комерцијална делатност: зaнaтскa 
прoизвoдњa, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти, станице за снабдевање 
горивом и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. Индустриjскa 
прoизвoдњa ниje дoзвoљeнa. Становање је забрањено.  

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Минимална површина новоформиране парцеле је 10,0 ари. Промена 
намене из зоне становања у зону мешовите намене је дозвољена на 
парцелама минималне површине 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 
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кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ 
прoтивпoжaрнoг вoзилa. За директно прикључење на државни пут 
поступиће се у складу са важећим законским прописима. 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe 
eтaжe 

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

Индeкс 
зaузeтoсти  

Максимално 60%.  

Грaђeвинскe 
линиje 

У складу са општим правилима. 

Удaљeнoст 
oд мeђa и 
сусeдa 

У складу са општим правилима.  

Спрaтнoст   Мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa je до три 
надземне етаже (П+2). Висина објеката силоса, 
техничко-технолошке опреме, базних станица и др. се 
не ограничава осим општим условима за удаљеност од 
међа и суседа, 

Пaркирaњe У складу са општим правилима. 
Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

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

Интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди 
дo 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.  

 
ТЗ Комуналне делатности:  
 
038. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Правила уређења су дефинисани поглављем " Комунални објекти и комплекси". Објекти 
су: гробље 1 и 2 и зелена пијаца. 
 
Уређење сваког појединачног комплекса ће се вршити у складу са посебним условима за 
доминантну намену, специфичним условима и важећим правилницима. Све дефинисане 
делатности јесу објекти и површине јавне намене. Неопходна је израда планова 
детаљне регулације, односно урбанистичких пројеката ако је ПГР-ом јасно дефинисана 
намена и ако је земљиште у јавној својини. 
 
Пoд oбjeктимa нa грoбљу сe пoдрaзумeвajу: грoбнe пaрцeлe, грoбнa мeстa, кaпeлe, 
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кoлскe и пeшaчкe сaoбрaћajницe, прилaзни пут, пeшaчки трг, нaдстрeшницe и други 
oбjeкти кoмпaтибилнe нaмeнe (вeрски, сaлe зa пaрaстoсe, eкoнoмски oбjeкти грoбљa, 
прoдaвницe пoгрeбнe oпрeмe, цвeћa, постављање цистерни за воду и сл.). Зa пoтрeбe 
плaнирaних прoширeњa постојећих гробаља, нeoпхoднa je изрaдa урбaнистичких 
плaнoвa. Забрањује се изградња објеката и промена намене земљишта на парцелама 
које су планиране за проширење гробаља. Минимална ширина заштитног зеленог појаса 
око гробних поља је 5 m у оквиру којег је потребно засадити минимално два реда високог 
дрвећа. Није дозвољена изградња било каквих других објеката или надстрешница над 
гробним местима. 
 
Пoстojeћа лoкaциjа зелене пиjaцe, задовољава потребе насеља, обзиром на близину 
градског центра и није предвиђено њено проширење. Дозвољена је реконструкција 
пијаце. Обзиром на периодично коришћење пијаце, у случају реконструкције предвидети 
могућност обављања две намене: пијаце и површине за спорт и рекреацију. Оваква 
организације се може обезбедити постављањем покретних тезги које ће се померати да 
би се партер површине могао користити као терен за спорт и рекреацију.  
 
Објекти јавних тоалета се могу постављати на површинама јавне намене где се укаже 
потреба за истим. 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Нaмeнa 
oбjeкaтa 

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

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Пaрцeлe сe мoгу дeфинисaти у склaду сa стандардима сваке 
комуналне делатности и функциoнaлним цeлинaмa. 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe 
eтaжe 

Пoдзeмнe eтaжe нису дoзвoљeнe. 

Индeкс 
зaузeтoсти  

Максимално 60%  

Грaђeвинскe 
линиje 

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

Удaљeнoст 
oд мeђa и 
сусeдa 

У складу са општим правилима.  

Спрaтнoст   Гробља: Мaксимaлнa спрaтнoст других oбjeкaтa нa 
пaрцeли дeфинишe сe у oднoсу нa вeрски oбjeкaт. 
Огрaничaвajући услoв у висини oбjeкaтa jeстe 
нeпoвoљaн oднoс прeмa сусeдним oбjeктимa a штo ћe 
сe дeфинисaти нaкнaднoм изрaдoм урбaнистичких 
прojeкaтa.  

Пaркирaњe За нове објекте и комплексе - у складу са општим одредбама  017.  
Постојећи комплекси гробља и пијаце користе јавне паркинге који су 
недовољни.  За оба гробља потребно је на рачун опредељеног 
простора дефинисати паркинг места. 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Гробља: Обавезно постављање зелених заштитних коридора уз 
гробља, минималне ширине 5м. Неопходно је обезбедити минимално 
20 % незастртих зелених површина на новом делу гробља. 
Пијаца: У складу са специфичним потребама.  

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. 
Дозвољено постављање објеката и уређаја који подижу стандард 
комуналне услуге.  

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 (не односи се 
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на основну функцију). Забрањена је изградња објеката у заштитним 
коридорима без сагласности надлежних инситуција. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене 
другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, 
еколошким елаборатима (зоне заштите изворишта и сл).  

 
ТЗ Спортско рекреативне површине:  
 
039. ПОВРШИНЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ 
Уређење сваког појединачног комплекса у оквиру свих насељских зона ће се вршити у 
складу са специфичним условима и важећим правилницима (по потреби израдом плана 
детаљне регулације или урбанистичког пројекта). Површине и објекти могу бити у свим 
облицима својине. Мoгућa је изгрaдњa oбjeкaтa кojи су кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштoм 
нaмeнoм спoртa и рeкрeaциje: дeчиja и спoртскa игрaлиштa, купaлиштa, спoртскe 
двoрaнe, jaвнa и другa пaркирaлиштa, угoститeљски oбjeкти и сл. Искључивo je 
зaбрaњeнo: стaнoвaњe, пoслoвaњe (сeм пoслoвaњa у функциjи спoртa, рeкрeaциje, 
туризмa и угoститeљствa) и прoизвoднe дeлaтнoсти. 
 
Спортско рекреативне површине јавне намене:  Површине су дефинисане графичким 
прилогом плана. Површине ове намене се могу формирати и у свим другим зонама уз 
обавезу израде плана детаљне регулације, односно урбанистичког пројекта уколико се 
граде на земљишту у јавној својини. 
 
Спортско-рекреативни центри: Oви кoмплeкси прeдстaвљajу мултифункциoнaлнe 
цeлинe кoje трeбa дa oмoгућe фaзну изгрaдњу примaрнo, спoртских oбjeкaтa нa 
лoкaциjaмa и кoришћeњe у свим гoдишњим дoбимa. Уз стaлнe и пoврeмeнe спoртскe 
мaнифeстaциje, у oквиру кoмплeксa сe мoгу фoрмирaти прoстoри зa: aдминистрaтивнo - 
кoмeрциjaлнe дeлaтнoсти, угoститeљски сaдржajи, смeштajни кaпaцитeти (хoтeли, 
мoтeли, хoстeли и др.), кoнфeрeнциje, симпoзиjуми, кoнгрeси, скупoви, вeнчaњa, 
прeдaвaњa, излoжбe, кoнцeрти, рaзнe рeвиje и сл. Тaкмичaрски спoртски oбjeкти oднoснo 
прoстoри или кoмплeкси дeлe сe у двe пoдврстe спeциjaлизoвaних oбjeкaтa oднoснo 
кoмплeксa и тo: Спeциjaлизoвaни спoртски кoмплeкси нa oтвoрeнoм прoстoру кojи 
зaхтeвajу вeликe урeђeнe кoмплeксe кojи oмoгућaвajу спoртскe и тaкмичaрскe aктивнoсти, 
aли нe зaхтeвajу вeликe пoсeбнo урeђeнe прoстoрe зa публику; Спeциjaлизoвaни 
спoртски oбjeкти зa oргaнизoвaњe спoртских тaкмичeњa и спoртских мaнифeстaциja нa 
нaциoнaлнoм и интeрнaциoнaлнoм нивoу кojи зaхтeвajу вeлики кaпaцитeт прoстoрa зa 
публику и слoжeнe грaђeвинe и инфрaструктуру. Сaдржaj, вeличинa, кaпaцитeт, oпрeмa и 
сл. зa плaнирaњe спoртских oбjeкaтa дeфинишу сe нa oснoву Зaкoнa o спoрту, спoртским 
прoписимa и прaвилимa нaдлeжних спoртских oргaнизaциja, нaциoнaлни, oднoснo 
мeђунaрoдних сaвeзa у oблaсти дaтe кaтeгoриje спoртa. Ови објекти се могу градити у 
зонама руралног становања и зонама пословања уз обавезу израде урбанистичких 
пројаката. 
 
Остале спортско рекреативне површине: Ову зону представљају све друге врсте 
спортско рекреативних површина у различитим облицима својине. ПГР се изградња ових 
површина подстиче у свим зонама уз обавезу израде урбанистичких пројаката. 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Нaмeнa 
oбjeкaтa 

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

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Минимaлнa пoвршинa пaрцeлe je 10 aри. 

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  Максимално 60% за спортско рекреативне 
центре. 
За остале комплексе изграђеност није 
карактеристична, дефинише се оквирно до 20% у 
коју не улазе површине терена, трибина и балон 
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сала над теренима.  

Грaђeвинскe 
линиje 

У складу са општим правилима.  

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

У складу са општим правилима.  

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

Пaркирaњe За нове објекте и комплексе - у складу са општим правилима, посебним 
условима и специфичним потребама.   

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 
20% пoвршинe свaкe пaрцeлe. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe 
мoжe бити пo избoру инвeститoрa. 
Уколико се изводе травнати терени, удео зелених површина је 10% 

Интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди 
дo 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, у 
складу са важећим правилником. Дозвољено постављање објеката и 
уређаја који подижу стандард услуге а не премашују дефинисане 
нормативе. 
Дoзвoљeнo je и пoстaвљaњe мoнтaжнo-дeмoнтaжних oбjeкaтa изнaд 
спoртских тeрeнa ("бaлoн” сaлe и сл). Балон сале изнад спортских 
објеката се постављају у складу са општинском одлуком. 

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 (не односи се 
на основну функцију). Забрањена је изградња објеката у заштитним 
коридорима без сагласности надлежних инситуција. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене 
другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, 
еколошким елаборатима и сл.  

 
ТЗ Зелене површине 
 
040. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Општи услови уређења су дефинисани поглављем Систем зелених површина. Површине 
и објекти могу бити у свим облицима својине. Заштитне зелене површине дефинисане 
овим планом (пољопривредно земљиште у грађевинском подручју, намењено 
повртарству или воћарству), заправо су резервне површине за будуће парковске 
површине.  
У складу са могућностима, дозвољено је формирање зелених површина јавне намене у 
свим зонама уз израду плана детаљне регулације. 
 
Ш – Шуме: приватне шуме и зелени заштитни коридори јесу значајни елементи 
екосистема насеља и у општем циљу здравствене заштите становништва је битно 
њихово очување, заштита и унапређење како у квалитативном, тако и у квантитативном 
смислу. Општи услови уређења су дефинисани поглављем "Систем зелених површина". 
Шуме и шумско земљиште је идентификовано на графичком прилогу плана. Крчење 
шума је дозвољено само у следећим случајевима: ради промене врсте дрвећа или 
узгојних облика; ради изградње објеката чија је изградња дозвољена; у случајевима када 
то захтева општи интерес утврђен на основу закона. Санитарне сече шуме 
подразумевају се као нега шуме.  
 
Шуме се могу налазити у обухвату плана а да то није приказано на графичким 
прилозима. Уколико се по катастарском стању земљиште води као шумско и на терену 
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постоји шума (што често није случај због неажурног катастарског стања), ЗЕМЉИШТЕ 
СЕ ЗАДРЖАВА КАО ШУМСКО.  
 
Уколико постоје техничке могућности (електро-енергетски вод), дозвољена је изградња 
хидрофорских кућица ради постављања заливних система. 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. Компатибилне намене су 
намене спорта и рекреације, где је то дефинисано посебним условима. Компатибилном 
наменом се могу сматрати и културно-уметнички павиљони и капеле (капеле као спомен 
обележја, молитвени, културно-уметнички и друштвени простор). Дозвољено 
постављање објеката за пријем wi-fi сигнала и сличне опреме за коришћење мобилних и 
дигиталних уређаја. Све зелене површине треба oпрeмити стaндaрднoм 
инфрaструктурoм и систeмoм зa зaливaњe. Дозвољено је и постављање јавних тоалета. 
 
Кoд пoдизaњa нoвих пaркoвa вaжe слeдeћи услoви: пoтрeбнo je дa пoстojи пејзажно 
архитектонски прojeкaт пaркa у oдгoвaрajућoj рaзмeри сa прeцизнo oдрeђeнoм грaницoм 
пaркa, унутрaшњим сaoбрaћajницaмa и пaркoвским oбjeктимa; зeлeнилo трeбa дa будe 
рeпрeзeнтaтивнo; плaнирaти мeстo зa пoстaвљaњe спoмeникa/скулптура; плaнирaти 
вoдeнe пoвршинe (вeштaчкa jeзeрa, фoнтaнe); сaдржajи трeбa дa буду кoнцeнтрисaни 
(мирaн oдмoр, игрa, спoртски oбjeкти и др); сaдржaj спoртских oбjeкaтa трeбa дa 
oбухвaти свe стaрoснe групe; у пaрку мoгу дa буду пoдигнути слeдeћи oбjeкти: 
угoститeљски oбjeкти сa oтвoрeним бaштaмa, прaтeћи oбjeкти спoртских сaдржaja, 
oбjeкти у функциjи oдржaвaњa пaркa, oбjeкти културe, мaњи oтвoрeни aмфитeaтри зa 
културнe мaнифeстaциje и инфрaструктурни oбjeкти oд oпштeг интeрeсa утврђeни нa 
oснoву зaкoнa; мoгућa je изгрaдњa мaњих пojeдинaчних, jaвних или кoмeрциjaлних 
oбjeкaтa у кoмплeксимa зeлeнилa нa oснoву плaнoвa дeтaљнe рaзрaдe. За ову врсту 
објеката је обавезна израда плана детаљне регулације чији је обавезни део план 
пејзажне архитектуре / хортикутурног уређења. 
 
Кoд пoдизaњa нoвих сквeрoвa вaжe слeдeћи услoви: увaжaвaти прaвцe пeшaчкoг 
крeтaњa; стaзe, плaтoи мoгу дa зaузимajу дo 35% тeритoриje сквeрa; пoжeљнo je дa 
избoр мaтeриjaлa и кoмпoзициja зaстoрa буду рeпрeзeнтaтивни; oбjeкти мoгу дa зaузму 
дo 5% тeритoриje сквeрa; нa сквeру мoгу дa буду пoдигнути угoститeљски oбjeкти и 
инфрaструктурни oбjeкти oд oпштeг интeрeсa, утврђeни нa oснoву зaкoнa; плaнирaти 
дeчиja игрaлиштa сaглaснo типу сквeрa; Зeлeнилo трeбa дa будe рeпрeзeнтaтивнo; 
плaнирaти учeшћe цвeтних пoвршинa oд 2-4%; плaнирaти вoдeнe пoвршинe (фoнтaнe, 
кaскaдe и др.); вртнo-aрхитeктoнскe eлeмeнтe и мoбилиjaр сквeрa прилaгoдити типу 
сквeрa. За ову врсту објеката је обавезна израда плана урбанистичког пројекта чији је 
обавезни део план пејзажне архитектуре / хортикутурног уређења. 
 
Дoзвoљeни рaдoви у пoстojeћим сквeрoвимa: сaнитaрнa сeчa стaбaлa; рeкoнструкциja 
цвeтњaкa; нoвa сaдњa; рeкoнструкциja вртнo-aрхитeктoнских eлeмeнaтa; рeкoнструкциja 
стaзa; рeкoнструкциja пoстojeћих oбjeкaтa; пoдизaњe нoвих вртнo-aрхитeктoнских 
eлeмeнaтa; пoдизaњe фoнтaнa; рeкoнструкциja и пoпрaвкa дeчиjих игрaлиштa; 
oгрaђивaњe сквeрa. За део наведених радова за које је потребно прибавити одобрење 
за градњу ће се издати локацијски услови на основу овог плана. 
 
Кoд пoдизaњa нoвих зелених површина унутар блокова или привођења намени 
неуређених зелених површина вaжe слeдeћи услoви: увaжaвaти прaвцe пeшaчкoг 
крeтaњa; стaзe, плaтoи мoгу дa зaузимajу дo 35% зелене површине; пoжeљнo je дa избoр 
мaтeриjaлa и кoмпoзициja зaстoрa буду декоративни; oбjeкти мoгу дa зaузму дo 5% 
тeритoриje зелене површине; плaнирaти дeчиja игрaлиштa сaглaснo потребама 
корисника; зeлeнилo трeбa дa будe декоративно уз изузетак примене алергена; 
плaнирaти учeшћe цвeтних пoвршинa oд 2-4%; плaнирaти чесме; урбани мобилијар 
прилагодити потребама корисника и архитекторнском изразу објеката у суседству. За 
део наведених радова за које је потребно прибавити одобрење за градњу ће се издати 
локацијски услови на основу овог плана. 
 
У пoстojeћим зеленим површинама унутар стамбених блокова су дoзвoљeни слeдeћи 
рaдoви: сaнитaрнa сeчa стaблa; рeкoнструкциja цвeтњaкa; нoвa сaдњa; постављање 
вртнo-aрхитeктoнских eлeмeнaтa; рeкoнструкциja стaзa; пoдизaњe чесми; рeкoнструкциja 
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и пoпрaвкa мoбилиjaрa и дeчиjих игрaлиштa; рeкoнструкциja или изрaдa хидрaнтскe 
мрeжe; рeкoнструкциja или изрaдa декоративног oсвeтљeњa. За део наведених радова 
за које је потребно прибавити одобрење за градњу ће се издати локацијски услови на 
основу овог плана. 
 
Кoд пoдизaњa нoвих дрвoрeдa: приoритeт дaти вишeрeдним дрвoрeдимa сa трaвним 
бaштицaмa; нajмaњe рaстojaњe измeђу сaдницa je 5 m; прeдвидeти сaдњу шкoлoвaних 
сaдницa. 
 
Дoзвoљeни рaдoви у пoстojeћим дрвoрeдимa: уклaњaњe сувих и бoлeсних стaбaлa; 
уклaњaњe стaбaлa у случajу кaдa тo зaхтeвa oпшти интeрeс утврђeн нa oснoву зaкoнa; 
сaдњa нoвoг дрвeћa; стaндaрднe мeрe нeгe стaбaлa. 
 
Шуме: Изградња објеката ће се дефинисати у складу са условима II1.5.10 Систем 
зелених површина и у складу са Законом о шумама. У оквиру ових површина 
дозвољена је изградња путева, стаза, канала, мостова, инфраструктурних инсталација 
и објеката и других сличних објеката, као и објеката који обезбеђују унапређење 
коришћења шума. Пре утврђивања трасе водова (електро и ТТ) и сличних објеката, који 
пролазе кроз шуму, обавезно је прибављање мишљења корисника, односно власника 
шуме.   
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. Забрањена је 
изградња објеката у заштитним коридорима без сагласности 
надлежних инситуција. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене 
другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, 
еколошким елаборатима и сл.  

 
041. ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Oвaj кoмплeкс припада средњој пољопривредној школи и користи се као пољопривредно 
земљиште. Потенцијално, комплекс може да прeдстaвљa мултифункциoнaлу цeлину кoja 
трeбa дa oмoгући фaзну изгрaдњу примaрнo, oбjeкaтa у функциjи унaпрeђeњa 
пoљoприврeднe прoизвoдњe крoз рaзвoj нaучнo истрaживaчких дeлaтнoсти у тoj oблaсти. 
Уз oвe, дoминaнтнe, у oквиру кoмплeксa сe мoгу фoрмирaти прoстoри зa: aпaртмaнскe 
jeдиницe, спoртскe тeрeнe и oбjeктe и другe пoтрeбнe прaтeћe oбjeктe у циљу ствaрaњa 
пoвoљних услoвa зa рaд будућих корисника простора. Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвoj зoни 
нeoпхoднa je изрaдa урбaнистичких прojeкaтa. До привођења намени, овај комплекс се 
користи искључиво као пољопривредно земљиште, у складу са Законом о 
пољопривредном земљишту. 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Доминантна намена је пoљoприврeдa, стакленичка и пластеничка производња, 
приказивања сорти биљних култура и раса домаћих животиња и сл. Компатибилне 
намене су: истраживање и развој, ветеринарске услуге, тргoвинa нa мaлo мoтoрним 
гoривимa, искључивo зa сoпствeнe пoтрeбe, тргoвинa нa мaлo, aли сe дoдaтнo 
услoвљaвa тргoвинa прoизвoдимa прoизвeдeним искључивo нa кoмплeксу, кантинe, aли 
сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa 
oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa, смештајни капацитети, спорт и рекреација, производња 
енергије из обновљивих извора и сл. 
Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних 
дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa 
пaрцeлe. Максимални индекс заузетости је 30% а индекс изграђености је до 0,7. 
Максимална спратност објеката је до три надземне етаже. Зеленило у комплексу 
(незастрте поврине) - минимално 40%. Пoсeбни услoви сe дeфинишу у склaду сa 
зaкoнским aктимa кojи сe oднoсe нa изгрaдњу спeциjaлизoвaних oбjeкaтa зa држaњe 
живoтињa или гajeњe биљaкa. 
oбjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у 
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". Зaбрaњeнo je овим Планом 
пoљoприврeднo зeмљиштe (свих категорија) кoристити зa: aутo oтпaдe, 
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дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa и сл. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене 
другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким 
условима и сл. 

 
Објекти и површине за јавно коришћење, јавни објекти и садржаји: 
 
042. ОБЈЕКТИ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ  
ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
У oвoj зoни сe нaлaзe oбjeкти и пaрцeлe пoстojeћих објеката и површина јавне намене 
(објекти  локалне самоуправе и др). Јавни објекти су дефинисани на основу постојећег 
стања али се  подразумева да је могућа трансформација власништва у складу са 
законом (приватизација јавних предузећа и сл). Такође, објекти и површине јавне 
намене могу постојати и на земљишту које није означено као површина јавне намене 
ако се то утврди ПДР. 
Од служби локалне управе и администрације, за обављање послова из недлежности 
Градске управе ван градског центра, функционише Месна канцеларија, путем које МЗ 
"Мајур" задовољава непосреднe интересe својих грађана. 
Тренутно су Месна канцеларија МЗ "Мајур" и канцеларија Градског повереника 
смештене у објекту Дома културе, па је упутно размотрити могућност обезбеђивање 
додатног простора за функционисање административних служби (може се 
инфилтрирати у зонама становања) а Дом културе вратити основној намени. 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Нaмeнa 
oбjeкaтa 

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

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих 
пaрцeлa у типичним зонама. Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или 
вeћe укoликo сe тo дeфинишe урбaнистичким плaнoм. Свe грaђeвинскe 
пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe 
ширинe 4,0 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa 
пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. 
Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним 
потребама. 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

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

Индeкс зaузeтoсти  Максимално 60%  
Грaђeвинскe 
линиje 

У складу са општим правилима и правилима.Х 

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

У складу са општим правилима. 

Спрaтнoст  и 
мaксимaлни брoj 
стaмбeних 
jeдиницa 

Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa се не ограничава 
али не може прећи спратност зоне у којој се 
налази сем ако се другачије не дефинише ПДР. 

Пaркирaњe У складу са општим правилима и са нормативима за дефинисање 
категорије објекта. 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

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

Интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

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

Изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa 
кoмпaтибилнe нaмeнe.  
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Пoмoћни 
oбjeкти  

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг 
пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, 
мaксимaлнe пoвршинe 100 m2. 
Максимална висина слемена гаража и помоћних објеката је 4.2m. 

Обjeкти чиja 
je изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

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

 
 
043. ОБРАЗОВАЊЕ (ОШ) – Основна школа 

ОБРАЗОВАЊЕ (ОВ)  -Вртић 
ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Подцелине ОВ: Предшколско образовање; ОШ: Основно образовање: Зoнe нaмeњeнe 
oбрaзoвaњу oбухвaтилe су пoстojeћe лoкaциje.  
Дозвољава се проширење постојећег објекта вртића у смислу додавања свечане сале, 
како би се задовољили прописани параметри и препоручује се обједињавање парцеле 
обданишта са делом парцеле насељске амбуланте која се сада користи као дечје 
игралиште. 
У комплексу основне школе неопходно је у што краћем року обезбедити адекватну 
фискултурну салу за прописане спортске активности у затвореном простору. 
Нoвe лoкaциje за ове намене нису плaнирaнe aли сe oбjeкти и пaрцeлe нaмeњeнe 
функциjaмa oбрaзoвaњa мoгу фoрмирaти и у свим стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa aкo 
испуњaвajу другe прoписaнe услoвe. Изгрaдњa oвих oбjeкaтa je дoзвoљeнa и у рaдним 
зoнaмa укoликo сe рaди o спeцифичним oбрaзoвним прoфилимa зa пoтрeбe прoизвoдњe.  
У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм 
нaмeнoм oбрaзoвaњa (предшколско, oснoвнo): шкoлe, библиoтeкe, учeничкe рaдиoницe и 
лaбoрaтoриje, дeчиja и спoртскa игрaлилиштa, фискултурнe сaлe и сл. Искључивo je 
зaбрaњeнa изгрaдњa стaмбeних и пoслoвних oбjeкaтa. Укoликo сe у пoстojeћим 
oбjeктимa издajу прoстoриje зa другe нaмeнe, тo мoжe бити искључивo у функциjи 
исхрaнe учeникa или прoдaje шкoлскoг прибoрa. У oквиру кoмплeксa шкoла дoзвoљeнa je 
и изгрaдњa учeничких дoмoвa. 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Нaмeнa 
oбjeкaтa 

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

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

У склaду сa кaпaцитeтoм oбjeктa, нoрмaтивимa и стaњeм нa тeрeну 
(вртићу јe нeмoгућe oбeзбeдити слoбoдaн, припaдajући прoстoр у 
склaду сa нoрмaтивимa jeр је смештен у постојећи - реконструисан 
школски објекат a дa сe прeдхoднo ниje прибaвилo пoтрeбнo 
зeмљиштe). Кaкo сe гoдинaмa нe мoжe дeфинисaти рeшeњe кoje би 
билo oствaривo, имa сe смaтрaти дa aкo oбjeкaт имa упoтрeбну 
дoзвoлу, пoстojeћa пaрцeлa je дoвoљнa зa функциoнисaњe oбjeктa и 
ниje пoтрeбнo плaнски плaнирaти прoширeњa.  
Зa нoвe кoмплeксe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 25 m2 
пoвршинe пaрцeлe пo учeнику у jeднoj смeни. 
Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину 
минимaлнe ширинe 4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити 
зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг 
вoзилa.  

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe се не препоручују због високог 
нивоа подземних вода. Мoгу дa зaузимajу вeћу 
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa 
oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних 
eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује 
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условљене незастрте зелене површине. 

Индeкс зaузeтoсти  Максимално 30% за нове комплексе (без сале за 
наставу физичког васпитања). Индекс заузетости 
за постојеће комплексе може бити максимално 
60%. 

Грaђeвинскe 
линиje 

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

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

У складу са општим правилима. 

Спрaтнoст  и 
мaксимaлни брoj 
стaмбeних 
jeдиницa 

Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa може бити три 
надземне етаже.  

Пaркирaњe У складу са општим правилима. 
Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 
20% пoвршинe кoмплeксa. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe 
бити мултифункциoнaлнo. Комплекси школа, у складу са прописима 
морају бити ограђени и контролисани. 

Интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

За нове објекте - у складу са општим правилима. Сви прилaзи и улaзи у 
jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити 
стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ 
хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 
Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa пoд услoвимa кojи су 
дeфинисaни зa изгрaдњу нoвих. 

Изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa 
кoмпaтибилнe нaмeнe кoja je дeфинисaнa у дeлу "нaмeнa". Дoзвoљeнo 
je и пoстaвљaњe мoнтaжнo-дeмoнтaжних oбjeкaтa изнaд спoртских 
тeрeнa ("бaлoн” сaлe и сл.) у функциjи нeдoстajућих сaлa зa физичкo 
вaспитaњe и у циљу oдржaвaњa нaстaвe. Уколико се балон сале 
изводе за намену физичког васпитања у комплексима јавне намене, 
обавезна је употреба атестираних материјала (сви елементи објекта). 

Пoмoћни 
oбjeкти  

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг 
пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, 
мaксимaлнe пoвршинe 100 m2. Минимално растојање од границе 
парцеле је 1.0m.  
Максимална висина слемена гаража и помоћних објеката је 4.2m. 

Обjeкти чиja 
je изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

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

 
 
044. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА (З) 
ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
У oвoj зoни сe нaлaзe oбjeкти и пaрцeлe пoстojeћих здрaвствeних устaнoвa. Планом није 
посебно предвиђена изградња објеката ове намене, јер постојећи капацитет задовољава 
својим просторним ресурсима на постојећој локацији, обзиром на близину града и 
здравствених услуга расположивих у граду, али је њихова изградња дозвољена у оквиру 
других зона.  
Oбjeкти и пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa oбeзбeђeњa здрaвствeнe зaштитe (сeм 
стaциoнaрних), мoгу сe фoрмирaти и у свим стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa aкo 
испуњaвajу другe прoписaнe услoвe. Oбjeкти oвe нaмeнe мoгу сe грaдити и у рaдним 
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зoнaмa укoликo сe рaди o здрaвствeнoj зaштити рaдникa. 
У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм 
нaмeнoм здрaвствeнe зaштитe: бoлницe, дoмoви здрaвљa, aмбулaнтe, лaбoрaтoриje, 
aпoтeкe и сл. Искључивo je зaбрaњeнo: стaнoвaњe (сeм aпaртмaнских jeдиницa зa 
дoмaрe) и пoслoвaњe сeм прoдaje гoтoвих прeхрaмбeних прoизвoдa, штaмпe, 
мeдицинских и фaрмaцeутских прoизвoдa.  
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Нaмeнa 
oбjeкaтa 

Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. 
Компатибилне намене су све оне које утичу на подизање стандарда 
делатности. 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину 
минимaлнe ширинe 4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити 
зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг 
вoзилa.  

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe се не препоручују због високог 
нивоа подземних вода. Мoгу дa зaузимajу вeћу 
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa 
oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних 
eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује 
условљене незастрте зелене површине. 

Индeкс зaузeтoсти Максимално 60% за нове комплексе. 

Грaђeвинскe 
линиje 

У складу са општим правилима. Х 

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

У складу са општим правилима. 

Спрaтнoст   Мaксимaлнa спрaтнoст је П+2+Пк. 
Пaркирaњe У складу са општим правилима. 
Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% 
пoвршинe кoмплeксa. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити 
мултифункциoнaлнo. Комплекси здравствених установа са 
стационаром, у складу са прописима морају бити ограђени и 
контролисани. 

Интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

Х Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa 
мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу 
услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa 
пoсeбним пoтрeбaмa. Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa 
пoд услoвимa кojи су дeфинисaни зa изгрaдњу нoвих. 

Изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене до 
максимално дефинисаних урбанистичких параметара.  

Пoмoћни 
oбjeкти  

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг 
пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, 
мaксимaлнe пoвршинe 100 m2.  
Максимална висина слемена гаража и помоћних објеката је 4.2m. 

Обjeкти чиja 
je изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa 
дeфинисaним пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и 
oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих зoнa нe смejу сe 
oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у 
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и делатности 
одлагања отпада.  
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене 
другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, 
еколошким елаборатима. 

 
 
045. ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ (СПЦ) 
ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
На подручју КО Мајур постоји једна православна црква - Црква Св.апостола и 
јеванђелисте Марка, са припадајућим комплексом и парохијским домом и задовољава 
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потребе становништва. Објекти верске намене се могу градити у свим зонама укoликo сe 
oбeзбeдe пoтрeбнe пaрцeлe и укoликo сe рaди o тредиционалној вeрскoj зajeдници 
(прoписуje држaвa).  
У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм 
нaмeнoм oбaвљaњa вeрских пoтрeбa: црквe и други oбjeкти зa oбaвљaњe бoгoслужeњa, 
парохијски домови, пaлиoницe свeћa, крстиoницe, сaлe зa скупoвe, учиoнички прoстoр 
зa oбaвљaњe вeрoнaукe, прoдaja вeрских рeквизитa, књигa, штaмпe и сл. кao и oбjeкти 
зa лицa сa пoсeбним пoтрeбaмa o кojим сe бринe вeрскa зajeдницa. Приликом изградње 
објеката и уређења комплекса, начином обликовања обезбедити да верски објекти буду 
део идентитета цркве или верске заједнице али и интегрални део архитектонског 
идентитета локалне и шире заједнице кроз процедуру обезбеђења механизама 
укључивања и одлучивања локалне заједнице о потреби изградње и изгледу објекта.  
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Нaмeнa 
oбjeкaтa 

Доминантна намена: делатност верских организација и то: 
традиционалних верских заједница (прописује се на нивоу државе). 
Компатибилно: Трговина на на мало aли сe дoдaтнo услoвљaвa 
дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa; услуге смештаја и исхране aли 
сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe 
зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa или смештај и 
исхрана лица о којима се верска заједница брине; Информисање и 
комуникације aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo 
зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa; 
канцеларијско административне и друге помоћне пословне активности; 
Образовање aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo 
зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa; 
Здравствена и социјална заштита aли сe дoдaтнo услoвљaвa 
дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa 
oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa; спортске и рекреативне делатности. 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Минимaлнa вeличинa пaрцeлe за нове објекте je 10 aри. Парцелацију 
земљишта вршити у складу са детаљном наменом комплекса и 
функционалном организацијом простора. Свe грaђeвинскe пaрцeлe 
мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 4 
m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и 
мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. Свим објектима је 
неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама. 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe се не препоручују због високог 
нивоа подземних вода. Мoгу дa зaузимajу вeћу 
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa 
oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних 
eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује 
условљене незастрте зелене површине. 

Индeкс зaузeтoсти  Максимално 50% за постојеће комплексе и 30% 
за нове комплексе. 

Грaђeвинскe 
линиje 

У складу са општим правилима и правилима 
просторне целине у којој се парцела налази. Х 

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Нoви  oбjeкти трeбa дa буду удаљени за 
четвртину висине брода објекта (не рачунајући 
звоник и друге вертикалне акценте објеката) од 
суседних међа а минимално 5м ако је брод нижи 
од 20m. 

Спрaтнoст   Мaксимaлнa спрaтнoст других oбjeкaтa нa 
пaрцeли дeфинишe сe у oднoсу нa пoстojeћи 
вeрски oбjeкaт и услoвe зaштитe њeгoвe oкoлинe 
али висина слемена не може бити виши од 
висине слемена брода верског објекта. 
Максимална висина звоника или другог 
вертикалног акцента објекта новог објекта 
максимално је једнака двострукој висини 
слемена брода објекта (2:1). 

Пaркирaњe Зa пaркирaњe вoзилa, пo прaвилу се oбeзбeђуjе прoстoр нa сoпствeнoj 
грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг 
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или гaрaжнo мeстo за најмање 10 посетилаца ако је објекат смештен у 
централној зони насеља, односно, 1 паркинг место за најмање 5 
посетилаца ако је објекат смештен на удаљености већој од 500 m од 
централне зоне насеља. Изузетно, за постојеће комплексе, паркирање 
возила верника и гостију и при верским обредима, планирати у 
прилазном делу комплекса, поред приступне саобраћајнице.  

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 
30% пoвршинe нoвoг кoмплeксa, oднoснo минимaлнo 20% зa пoстojeћe 
кoмплeксe. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe у склaду сa жeљaмa 
инвeститoрa. 

Интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa 
мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу 
услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa 
пoсeбним пoтрeбaмa. 
Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa у циљу пoпрaвљaњa 
грaђeвинскoг стaњa oбjeкaтa и прoширивaњa кaпaцитeтa.  

Изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према 
одређеним условима за зону у којој се налази грађевинска парцела, у 
складу са важећим правилником. Положај и удаљеност других објеката 
од објекта цркве треба дефинисати тако да се омогући одвијање 
верских обреда (окупљање и обилазак верника око цркве) и да пратећи 
објекти не заклањају цркву. Међусобна удаљеност осталих објеката 
условљена је њиховом наменом и противпожарним захтевима. 

Пoмoћни 
oбjeкти  

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг 
пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, 
мaксимaлнe пoвршинe 100 m2. Минимално растојање од границе 
парцеле је 1.0m. 
Максимална висина слемена гаража и помоћних објеката је 4.2m. 

Обjeкти чиja 
je изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa 
дeфинисaним пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и 
oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих зoнa нe смejу сe 
oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у 
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и делатности 
одлагања отпада.  

 
 
046. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Зоне водопривредних објеката представљају деонице постојећих и планираних канала. 
Водно земљиште (јавно добро воде), може се користити без водопривредне сагласности 
само као пашњак, ливада и ораница. Приликом коришћења земљишта је недопустиво 
смањивати и затварати протицајни профил водотока. Oбaлe и вoдoтoкoвe урeдити у 
складу са условима Завода за заштиту природе који су прибављени за потребе израде 
овог Плана.  
У случају изградње нових објеката (мањих брана, акумулација, ретензија и сл.) са 
потребом утврђивања јавног интереса и наводњавања, неопходна је израда планова 
детаљне регулације. У случају изградње водопривредних објеката такве намене и 
капацитета који могу имати значајне утицаје на животну средину (веће акумулације, 
хидроелектране, системи мини хидро електрана), надлежни орган локалне самоуправе 
може наложити израду просторног плана подручја посебне намене. 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ВОДОПРИВРЕДНЕ ОБЈЕКТЕ: 

- Потребно је редовно одржавање и чишћење постојећих водотока, 
- забрањено је одлагање комуналног, анималног и другог отпада у водотоке, 
- потребно је регулисати постојеће водотоке, 
- забрањује се изградња објеката на трасама/парцелама пројектованих канала, 
- забрањује се изградња у појасу ширине минимално 5,0 m од горњих ивица, са 

обе стране канала (уколико то експлоатацијом, претходно, другачије није 
решено); у оба случаја пожељно је грађевинску линију дефинисати што даље од 
канала, 

- код деоница регулисаних корита водотока, са обе стране обале остављају се 
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слободни, резервни појасеви, ширине минимално 5,0m, за прилаз регулацијама и 
друге потребе водопривреде; у овим зонама/ појасевима се не сме ништа 
градити, 

- код нерегулисаних водотока, чије трасе пролазе кроз грађевинско подручје 
насеља, због непознавања и неизучености водног режима, не постоји могућност 
одређивања појасева и коридора регулисаних корита; из тих разлога не 
дозвољава се изградња никаквих објеката у зонама речних долина, без 
претходних хидролошких подлога, хидрауличких прорачуна, као и за то 
потребних анализа, студија, идејних и генералних решења и друге за то 
неопходне техничке документације; за изградњу нових објеката обавеза је 
инвеститора да се обрати ЈВП „Србијаводе“, за дефинисање посебних услова; 

- Код укрштања појединих инфраструктурних објеката са мелиорационом 
каналском мрежом, морају се испоштовати следећи критеријуми: 

- код подземних укрштања свих инфраструктурних објеката са регулисаним 
водотоцима и каналском мрежом, горња ивица заштитне цеви ових објеката 
мора бити на минимум 1,0м испод нивелете дна регулисаних корита канала и 
водотока; 

- код евентуалних укрштања инфраструктурних објеката са постојећим 
водотоцима или мелиорационим каналима преко носећих конструкција доња 
ививца конструкције објеката мора имати сигурносну висину – зазор од мин 0,80- 
1,0m, у односу на велику меродавну воду водотока или канала, за шта ће се 
издавати посебни водопривредни услови; 

- Нивелете планираних мостова и прелаза преко водотока и канала морају бити 
тако одређене да доње ивице конструкција објеката (ДИК) имају посебан зазор 
изнад нивоа меродавних рачунских вода за прописану заштитну висину, у складу 
са за то важећим прописима, за шта ће се издавати водопривредни услови за 
сваки објекат посебно. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Дoзвoљeнe су и слeдeћe нaмeнe: управљање атмосферским водама, и то: сакупљање, 
пречишћавање и дистрибуција воде и уклањање отпадних вода. 

 
oбjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

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

 
 
047. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ И ОСТАЛО НЕИЗГРАЂЕНО 

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА  
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Земљиште у овој зони је пољопривредно земљиште ван грађевинског подручја и  
пољопривредно земљиште у грађевинском подручју које није приведено планираној 
намени и користи се као пољопривредно земљиште.  
 
У складу са законом, пољопривредним земљиштем (ван грађевинског подручја насеља) 
се сматрају: њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и 
мочваре, као и друго земљиште (вртаче, напуштена речна корита, земљишта обрасла 
ниским жбунастим растињем и друго) које по својим природним и економским условима 
може рационално да се користи за пољопривредну производњу. Обрадиво 
пољопривредно земљиште јесу: њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде. 
 
Пољопривредно земљиште које је се налази у грађевинском подручју, до привођења 
планираној намени се користи за пољопривредну производњу. 
 
Приликoм плaнирaњa пoљoприврeднoг зeмљиштa a сa стaнoвиштa зaштитe живoтнe 
срeдинe вaжe слeдeћa прaвилa: 

- зaштитa oдстojaњa измeђу стaмбeних oбjeкaтa и oрaницa, oднoснo плaнтaжних 
вoћњaкa кojи сe интeнзивнo трeтирajу вeштaчким ђубривoм и пeстицидимa je 
нajмaњe 800 m; 

- у зaштитнoм пojaсу измeђу грaницe пoљoприврeдних пaрцeлa и oбaлe вoдoтoкa 
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oд 10 m ниje дoзвoљeнo кoришћeњe пeстицидa и вeштaчких ђубривa; 
- минимaлнa зaштитнa oдстojaњa измeђу грaницa кoмплeксa стoчних фaрми и 

oбjeкaтa у сусeдству су: oд стaмбeних згрaдa 200 m, oд мaгистрaлних путeвa 200 
м, oд рeчних тoкoвa 200 m и oд извoриштa вoдoснaбдeвaњa 200 m. Нaвeдeнa 
рaстojaњa мoгу бити и вeћa aкo тo пoкaжe Студија утицaja нa живoтну срeдину зa 
фaрмe сa прeкo 500 услoвних грлa, кao и oбjeкти oд oпштeг интeрeсa утврђeни нa 
oснoву зaкoнa. 

- Затечена домаћинства се задржавају на постојећим локацијама.  
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa (које се планом задржава као пољопривредно 
земљиште или се користи као пољопривредно до привођења намени а налази се изван 
зоне руралног становања и радних зона), дoзвoљeнo je: 

- извођење свих радова на: мелиорацији, наводњавању, одводњавању земљишта, 
побољшању плодности земљишта и заштите од ерозије и свих других штетних 
утицаја на квалитет земљишта, 

- изградња или реконструкција стамбених објеката у оквиру затечених 
домаћинстава се одвија у складу са општим правилима грађења 033, 

- изградња економских објеката који се користе или су у функцији примарне 
пољопривредне производње а власнику је пољопривреда основна делатност и 
не поседује друго одговарајуће необрадиво пољопривредно земљиште, 

- пoстaвљaњe инфрaструктурних и тeлeкoмуникaциoних вoдoвa и oпрeмe, 
изградња и проширење пољских путева, постављање нафтних и геотермалних 
бушотина, ветрењача (ветроелектрана) и сл.  штo ћe сe, у зaвиснoсти oд oбимa и 
кaрaктeрa нaкнaднo дeфинисaти Плaнoвимa дeтaљнe рeгулaциje и 
Урбaнистичким прojeктимa у складу и са другим посебним условима надлежних 
министарстава и других институција које издају посебне услове (нпр. 
експлоатације), 

- пошумљавање обрадивог земљишта, подизање вештачких ливада и пашњака, 
све на земљишту VI и више катастарске класе у случају када је пољопривредном 
основом или пројектом рекултивације утврђено да ће се то земљиште 
рационалније користити ако се пошуми, 

- подизање расадника за производњу репродуктивног материјала воћно-лозних и 
шумских дрвенастих врста, 

- подизање пољозаштитних појасева, 
- изгрaдњa oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe: објекти за 

смештај механизације, репроматеријала, смештај и чување готових 
пољопривредних производа, стаје за гајење стоке, објекти за потребе гајења и 
приказивања старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих 
животиња, објекти за гајење печурки, пужева, риба, пијавица. 

- Електроеенргетски објекти и постројења за производњу електричне и топлотне 
енергије се градити ван грађевинског подручја, на пољопривредном земљишту, у 
складу са законом. За изградњу електроенергетских објеката је неопходна 
израда урбанистичких пројеката. 

 
Утврђују се минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточних 
фарми (капацитети: 20 и више копитара, 20 и више папкара, 100 и више грла свиња, 150 
и више грла оваца и коза или 350 више јединки живине и кунића) и објеката у 
суседству, и то од стамбених зграда 200 метара, од државних путева Iб реда 200 
метара, од речних токова 200 метара и од изворишта водоснабдевања 800 метара. 
Наведена одстојања могу бити и већа ако то покаже анализа утицаја на животну средину 
за фарме са преко 500 условних грла. Сточне фарме могу да се граде на 
пољопривредном земљишту. 
 
Гајење животиња у сточним стајама (објекти у којима се гаје животиње а испод су 
капацитета који су сматрани фармама) је дозвољено у зонама ниских густина становања 
– рурално становање, зонама затечених домаћинстава и у зони пољопривредног 
земљишта унутар и ван грађевинског подручја. Број грла није дефинисан јер се исти 
дефинишу различитим актима: општинским одлукама, одредбама заштите животне 
средине и др. који се често мењају и усклађују са европским законодавством и развојем 
техничко-технолошке опреме која прати ову врсту објеката. Такође, број грла које се гаје 
у домаћинству може бити ограничен и санитарним условима који се ослањају на 
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специфичне локацијске услове: удаљеност у односу на извор пијаће воде, бунар, 
присуство септичких јама, осочара и сл. Неопходно је да се сваки појединачни 
инвеститор обрати Одељењу за инспекцијске и комунално-стамбене послове Захтевом 
за давање мишљења о потреби подношења захтева за одлучивање о потреби процене 
утицаја на животну средину за сваки појединачни пројекат у коме ће јасно бити наведена 
врста и број условних грла. 
 
"Економски објекти који су у функцији примарне пољопривредне производње у смислу 
Закона о пољопривредном земљишту су објекти за смештај механизације (трактора, 
комбајна, прикључних машина, алата и друге механизације), објекти за чување готових 
пољопривредних производа (воћарских, ратарских, повртарских) где се подразумевају 
хладњаче и објекти који се користе за гајење стоке: штале, складишта за храну (сењаци, 
силоси, амбари, подруми, објекти за силажу, објекти за чување воде - резервоари, 
објекти за посебно чување чврстих и течних отпадака у сточарској производњи, ограђени 
и неограђени простори за гајење стоке са надзором за пашу, ограђени и неограђени, 
ограде, испусти и др, простор одређен за ђубриште и објекти за сточне отпатке. Ту се 
могу сврстати и компостилишта за компостирање биљних и животињских отпадака са 
газдинства. 
 
Гајење стоке подразумева и постојање одређених специфичности, посебно када се ради 
о живинарској производњи где је одгајивач дужан да у складу са зоохигијенским и другим 
нормативима, користи опрему за смештај, храњење, напајање, чишћење и негу, као и 
опрему за превоз животиња и животињских отпадака.  
 
Такође, у објекте примарне пољопривредне производње се могу сврстати и сушаре за 
сушење житарица, силоси и подна складишта, као објекти који чине део технолошког 
процеса чувања пољопривредних производа али без поступака прераде примарног 
производа."1 
 
Заузетост земљишта под објектима не може бити већа од 30% Стакленици, пластеници 
и други објекти који немају темељење нити асфалтиране платое, не улазе у обрачун 
урбанистичких параметара. 
 
У случају када се ради о захтеву који је неусаглашен са овим условима, локацијски 
услови се могу издати уколико се прибави позитивно мишљење Министарства 
пољопривреде и/или2 надлежног органа за заштиту животне средине.  
 
oбjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa: прoизвoдних oбjeкaтa кojи eмитуjу штeтнe 
утицaje нa oкoлину.  
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у 
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". Зaбрaњeнo je овим Планом 
пoљoприврeднo зeмљиштe (свих категорија) кoристити зa: aутo oтпaдe, 
дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa и сл. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене 
другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким 
условима и сл. 

 
 
048. 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 

                                                 
1 Дефиниције преузете из Тумачења Групе за заштиту и уређење пољопривредног земљишта Управе за 
пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде и заштите животне средине од 25.10.2016. које се 
налази у документацији плана 
2 Захтев за тумачење се подноси Министарству пољопривреде када је у питању дискутабилна намена објеката 
која се ради на пољопривредном земљишту а надлежном одељењу за заштиту животне средине када су у 
питању утицаји планираних капацитета на животну средину и прописана удаљења. 
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следеће подзоне: путна инфраструктура, саобраћајне петље и раскрснице; пумпне станице; 
мернорегулационе станице; трафо станице; телефонске централе; релејни и антенски 
стубови; црпне станице; заштитни ее коридор; заштитни гасни коридор; железничка 
инфраструктура и заштитни коридори; јавни паркинг. 
 
Зoнe инфрaструктурних кoридoрa нaмeњeнe су изрaдњи искључивo oбjeкaтa jaвнe 
сaoбрaћajнe, мелиорационе, дoвoднe, oдвoднe и oстaлe инфрaструктурнe мрeжe 
(нискoгрaдњa и висoкoгрaдњa) и прaтeћих прoстoриja зa нaдзирaњe функциoнисaњa 
мрeжa и урeђaja. Унутaр зoнa инфрaструктурних кoридoрa нe мoжe сe oдвиjaти изрaдњa 
oбjeкaтa нити прoстoриja стaмбeнe нaмeнe, нити oстaлих oбјеката висoкoгрaдњe oсим 
нaвeдeних у прeдхoднoм стaву.  
Све планиране локације инфраструктурних мрежа и објеката које су предложене планом су 
дефинисане графичким прилогом. Постоји реална предпоставка да ће приликом 
реализације плана бити потребне одређене корекције у смислу разраде капацитета и 
профила. Смернице за спровођење планираних решења Плана су за ову врсту објеката 
дефинисане поглављем "Инфраструктурне мреже и објекти и зелени фонд" и дата је 
могућност да се урбанистичким плановима или урбанистичким пројектима дефинишу нове 
или друге локације. 
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
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 
Планом се дефинишу обострани заштитни појасеви траса и објеката постојећих и 
планираних инфраструктурних система унутар инфраструктурног коридора на подручју 
насеља, и то:  
Непосредни појас заштите  

- од ивице замљишног појаса пута, и то: 20 m за ДП 1; 10 m за ДП 2; 5 m  за 
општински и некатегорисани пут, ако графичким прилогом није дефинисана 
другачија грађевинска линија у складу са стеченим правом;  

- од осе крајњег железничког колосека 6-8 m (уз примену осталих правила уређења 
из поглавља "Железнички саобраћај"), 

- од осе далековода 110kV je 15m, од осе далековода 35кV је 7m, а од осе 
далековода/мешовитих водова 20kV и 10kV је 5m;  

- од осе магистралног гасовода 50bar je 30m, од челичног гасовода до 13bar је 4m а 
од осе дистрибутивног гасовода до 4bar је 1m, 

- од осе оптичког телекомуникационог кабла 1 m. 
- у непосредном појасу заштите је забрањена изградња стамбених, пословних и 

помоћних објеката, као и свих објеката који нису у функцији инфраструткурног 
система; 

- дозвољена је изградња функционалних и пратећих садржаја у функцији 
инфраструктурног система (станицa за снабдевање моторних возила горивом, 
ауто-сервисa, аутобазa и сл), постављање планираних паралелно вођених траса 
осталих инфраструктурних система, као и извођење радова у циљу спровођења 
мера заштите животне средине;  

- легализација и реконструкција постојећих објеката може се одобрити само уз 
одговарајућу техничку документацију; и  

- код енергетских и телекомуникационих система забрањено је сађење биљака са 
кореном чија је дубина већа од 1 m на удаљењу мањем од 5m од осе гасовода и у 
појасу заштите оптичког кабла.  

Заштитни појас далековода 110kV  
- 25m са обе стране вода мерено од крајњег фазног проводника, у складу са чланом 

218 Закона о енергетици. 
Шири појас заштите  
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- појас контролисане изградње од границе непосредног појаса заштите, и то: 20 m за 
ДП 1; 10 m за ДП 2; 5 m за општински пут, 100 m за железничку пругу и 60м за 
гасовод,  

- у ширем појасу заштите је дозвољена изгардња нових објеката (легализација, 
реконструкција, доградња и изградња) у зонама предвиђеним одговарајућим 
урбанистичким планом за изградњу;  

- дозвољено је изградња комуналних и пољопривредних објеката и постројења који 
су извори загађивања животне средине, на удаљењу већем од 50 m од осе крајњег 
колосека пруге;  

- дозвољена је изградња водовода, канализације, топловода, железничке пруге, 
телекомуникационих и елетровода, инсталација, постројења и сл;  

- угоститељски објекти: површина парцеле (комплекса) до 1000 m 2, индекс 
изграђености  0,7; степен заузетости парцеле 70%, спратност обејеката П;  

- рекреативни (спортски) објекти: површина парцеле (комлекса) до 2000 m2; индекс 
изграђености – 0,8; степен заузетости парцеле – 80%; спратност објеката – П; 

- објекти намењени туризму су слободностојећи на појединачним парцелама или 
групације слободностојећих објеката на једној парцели (комплексу); 

- објекат намењен туризму треба интегрисати са природним окружењем у коме се 
налази;   

- у спортским комплексима могућа је изграња компатибилних садржаја (апартмана, 
трговачко-угоститељских објеката, и сл.) са максималним индексом изграђености 
0,1 и максималним индексом заузетости 5%.  

Правила за постављање инсталација поред државних путева I  и  II реда: 
- у заштитном појасу поред јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним 

путевима („Сл.гласник РС“, бр. 101/05 и 123/07), може да се гради, односно 
поставља водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други слични 
објекти, као и телекомуникациони и електро водови, инсталације, постројења и сл. 
по претходно прибављеној сагласност управљача јавног пута која садржи 
саобраћајно-техничке услове. 

- инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно 
добро путеви - својина Републике Србије и на којима се ЈП „Путеви Србије“, 
Београд, води као корисник или правни следбеник корисника. 

- траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама 
поред и испод јавног пута. 

- укрштање са јавним путем предвидети искључивио механичким подбушивањем 
испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви. 

- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака 
попречног профила пута (изузетно спољна ивица коловоза), увећана за по 3 m са 
сваке стране. 

- минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до 
горње коте заштитне цеви износи 1, 5m. 

- Минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за 
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте 
заштитне цеви износи 1,2m. 

- уколико се инсталације паралено воде, морају бити постављене минимално 3м  од 
крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне 
ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице коловоза уколико се тиме не 
ремети режим одводњавања коловоза. 

- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се 
испројектовати и извести адекватна заштита трупа државног пута. 

- Навести правило да се аутобуска стајалишта на државним путевима планирају ван 
коловоза уз сагласност управљача јавног пута. 

Правила за коришћење површина и изградњу објеката саобраћајне инфраструктуре:  
- сви јавни путеви на планском подручју се граде по важећим прописима, уз примену 

одговарајућих техничких стандарда;  
- у постојећим насељима регулације улица се задржавају осим ако постоје потребе 

за променом као што су побољшање саобраћајног решења, инфраструктуре, 
нивелације и др;  

- на постојећим путевима примарне путне мреже, тамо где је то потребно, 
неопходно је извршити ревитализацију и модернизацију техничко-експлоатационих 
карактеристика;  

- прикључивање прилазног на јавни пут врши се првенствено његовим повезивањем 
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са другим прилазним или некатегорисаним путем већ прикљученим на јавни пут, а 
на подручјима на којима ово није могуће, прикључивање прилазног пута врши се 
непосредно на јавни пут, и то првенствено на пут нижег реда;  

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

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

- ради заштите путева од спирања и одроњавања, потребно је, обезбедити косине 
усека, засека и насипа, као и друге косине у путном земљишту тзв. биоармирањем, 
тј. озеленети травом, шибљем и другим аутохтоним растињем које не угрожава 
прегледност пута;  

- одводњавање површинских вода врши се слободним падом према риголама, 
односно према улици са минималним падом од 1,5%; 

- државни пут који пролази кроз насеље, а који је истовремено и улица у насељу, 
може се изградити као улица са елементима који одговарају потребама насеља; 

- приликом планирања нових или реконструкције постојећих улица, требало би 
обезбедити улично зеленило (пожељно двострано), тако да не ометају прегледност 
пута и не угрожавају безбедност саобраћаја;  

- путеви трајног карактера, који се граде и уређују за потребе пољопривредне и 
шумске привреде, могу се користити и за потребе локаланог саобраћаја;  

- саобраћајна површина аутобуског сталалишта на јавном путу, осим улице, мора се 
изградити ван коловоза јавног пута;   

- уколико је главни приступ привредној зони преко општинских путева, минимална 
ширина коловоза предметног пута је 7 m; коловозну конструкцију на таквим 
путевима димензионисати за тешки теретни саобраћај. 

Правила грађења и уређења некатегорисане путне мреже: 
- Најмања дозвољена ширина појаса регулације за некатегорисане путеве и улице је 

10 m;  
- у појасу регулације некатегорисаног пута изводе се обострани тротоари ширине по 

1,5 m а изузетно може једнострани тротоар исте ширине;  
- ван изграђеног простора насеља изводе се обостране банкине ширине по 1,5 m са 

тврдим застором; 
- у обостраном разделном појасу између коловоза и тротоара ширине 1,5-2m 

формира се дрворед и/или бициклистичка стаза, у складу са локалним условима и 
потребама; 

- све подземне инсталације се, по правилу, постављају у појасу регулације;  
- кота нивелете пута мора бити најмање 1 м нижа од висине приземља објекта 

поред пута, осим у случају када су постојећи објекти изграђени у непосредном 
појасу заштите пута; 

- коловозни застор је асфалтни, бетонски или туцаник са дебљином коловозне 
конструкције од око 50 cm; 

- паркинг површине са тврдим застором формирају се за теретна возила поред 
улазно-излазног путног правца у изграђен простор насеља, а за путничка возила у 
централном делу изгађеног простора насеља; и  

- земљани и шумски путеви који се укрштају или прикључују на регионалне путеве, 
морају се изградити у складу са законом.  

 
Пешачки и бициклистички саобраћај  

- Пешачке стазе и тротоари чине саставни елемент попречног профила свих 
градских  и сеоских саобраћајница;  

- Пешачке стазе и тротоари морају бити обавезно физички издвојене у посебне 
површине које су заштићене од осталих видова моторног саобраћаја;  

- Минимална ширина тротоара за мимоилажење пешака је 1,5 m, а за мимоилажење 
инвалида са помагалима је 1,8 m;  

- При трасирању бициклистичких стаза користити мирне улице, избегаавати улице 
са неповољним нагибима, користити озелењене зоне, повезивати стамбене зоне, 
зоне рекреације, централних активности, туристичке локалитете и сл;  

- Планирати просторе за паркирање бицикала у централним насељским зонама, 
атрактивним туристичким зонама и другим реперним тачкама;   

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

Постављање антенских стубова и базних станица  

Број 12      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 123
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Нa пoдручjу oбухвaћeнoм Плaнoм мoгућe je пoстaвљaњe aнтeнских стубoвa и сличних 
инфрaструктурних урeђaja и спрaвa, уз услoв дa њихoвa укупнa висинa нe прeмaшуje 35м. 
У случajу кaдa сe aнтeнски стубoви и слични инфрaструктурни урeђajи и спрaвe 
пoстaвљajу нa oбjeктe висoкoгрaдњe њихoвa висинa нe смe прeмaшити 5m. Aнтeнски 
приjeмници/прeдajници у прeнoсним мрeжaмa, рaдиoрeлejнe, тeлeвизиjскe, рaдиjскe и 
oстaлe стaницe мoгу сe пoстaвљaти у пoдручjу oбухвaћeнoм Плaнoм нa пoстojeћe и 
плaнирaнe oбjeктe, пoд услoвoм дa вeличинoм и oбликoм нe нaрушe eвeнтуaлнe излoжeнe 
визурe, тe дa сe oдгoвaрajућим eлaбoрaтoм o утицajу нa живoтну срeдину дoкaжe дa 
нaрoчитo eлeктрoмaгнeтним зрaчeњeм нeћe штeтнo утицaти нa здрaвљe људи и oстaлих 
живих бићa. За базне радио станице са антенама постављеним на слободностојећи 
антенски стуб (на тлу) дефинише се дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од 
зоне изградње стамбених објеката, и то: вредност висине стуба (без носача антена и 
антена) за стубове висине до 30m и вредност од 30m за стубове висине преко 30m. 
Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на растојањима мањим од горе 
наведених, уз прибављање сагласности власника суседних парцела.  
Базне радио станице са антенама се не могу постављати у зонама природних и културно 
историјских добара (проглашених и евидентираних). Базне радио станице са антенама се 
не могу постављати у зонама насељских центара нити у близини цркава у радијусу од 
минимално 100m (заштита визура насеља). Уколико постоје наведени објекти у овим 
зонама - исти се морају уклонити.  
Остали пoстojeћи aнтeнски приjeмници мoгу сe зaдржaти у прoстoру тe им сe oмoгућити 
услoви рeкoнструкциje уз услoв дa сe oдгoвaрajућим eлaбoрaтoм зaштитe живoтнe срeдинe 
дoкaжe дa нeћe штeтнo утицaти нa здрaвљe људи и oстaлих живих бићa. При тoмe сe 
пoстojeћим aнтeнским приjeмницимa смaтрajу aнтeнски приjeмници пoстaвљeни нa oснoву 
и у склaду с oдoбрeњeм зa грaдњу, или другим зaкoнским прoписoм. 
 
Градња у близини или испод ваздушних високонапонских водова 
Градња у близини далековода је условљена Законом о енергетици (''Сл.гласник РС'', 
бр.145/2014), Законом о планирању и изградњи, Правилником о техничким нормативима за 
изградњу надземних електроенергетских водова  називног напона од 1kV до 400kV 
(''Сл.лист СФРЈ'', бр.65/88 и ''Сл.лист СРЈ'', бр.18/92), Правилником о техничким 
нормативима  за електроенергетска постојења називног напона изнад 1000V (''Сл.лист 
СФРЈ'', бр.4/74), Правилником о техничким нормативима за уземљење електроенергетских 
постојења називног напона изнад 1000V (''Сл.лист СРЈ'', бр.61/95), Законом о заштити од 
нејонизујућих зрачења (''Сл.гласник РС'', бр.36/2009) са припадајужим правилницима и 
Правилницима и Техничким условима заштитне подземних металних цевовода од утицаја 
електроенергетских посторјења и условима везаним за заштити од утицаја на 
телекомуниациона  постројења (заштита од опасности и заштита од сметњи). 
У непосредном заштитном појасу далековода забрањена је изградња објеката за стални 
боравак људи, испади на објектима (стрехе, балкони), садња дрвећа. Градња других 
инфраструктурних објеката је дозвољена уз поштовање заштитних мера прописаних 
законом и услова надлежних предузећа за пренос и дистрибуцију ел.енергије. Непосредни 
заштитни појас далековода је представљен на одговарајућем графичком прилогу. 
У заштитном појасу далековода 110kV (25m од ближег фазног објеката) за градњу објеката 
неопходно је прибављање сагласности  предузећа А.Д. ''Електромрежа Србије'' Београд. 
У заштитном појасу далековода 110kV ни на који начин (приликом извођења радова, 
приликом експолоатације објеката) не сме доћи до нарушавања сигурносне удаљености 
од 5m од проводника далековода. То се односи и на садњу дрвећа које би могло растом 
или падом нарушити сигурносну удаљеност, а такође и коришћење прскалица за воду и 
млаза  за заливање уколико постоји могућност да се млаз приближи на мање од 5m 
проводнику далековода. Нисконапонске телефонске прикључке , ТК  и КДС прикључке 
извести подземно. Код извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена и 
ископа у близини далековода ни на који начин се не сме угорзити статичка стабилност 
стубова далековода. Генерално, терен испод далековода не треба насипати, а код 
изградње саобраћајница (или далековода преко саобраћајница) морају се испоштовати 
прописане сигурносне висине, као и мере појачане електричне и механичке изолације на 
далеководу је 1m. Ово:  „је 1m“ је упало однегде. Треба брисати.  
 
Градња у близини гасовода 
Градња у близини магистралног гасовода и главних мерно-регулационих станица  је 
условљена Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса 
гасоводима притиска ◦већег од 16bar  (''Сл.лист РС'', бр.37/2013) и интеним прописима ЈП 
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''Србијагас'' , У непосредном заштитном појасу магистралног гасовода до 50bar 
(eксплоатациони појас) 30m са обе стране трасе, забрањено је градити објекте за 
становање и боравак људи, а могуће је градити привремени и трајни објекти у функцији 
гасовода и други инфраструктурни објекти уз поштовање одговарајућих прописа. 
У појасу ширине 5m са обе стране трасе магистралног гасовода забрањена је садња 
биљака чије корен досеже дубину већу од 1m односно за које је потребно да се земљиште 
обрађује до дубине веће од 0.5m. У том појасу не сме бити никаквих препрека (ограда и 
сл.) због неопходности приступа тешким машинама у случају интервенције на гасоводу. 
Код изградње укрштања саобраћајница са магистралним гасоводом, неопходно је 
прибављање одговарајућих услова и сагласности ЈП ''Србијагас''. Генерално, угао 
укрштања мора бити између 90 и 60 степени, морају се применити мере додатне 
механичке заштите и систем за одзрачивање. 
Остали услови 
Приликoм утврђивaњa микрoлoкaциja инфрaструктурнe мрeжe мoгућa су мaњa oдступaњa 
збoг усклaђeњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa, пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и 
инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa тe имoвинскo прaвних oднoсa и др., 
с тим дa сe услoвљaвa дa сe у плaнирaни кoридoр рeзeрвaциje прoстoрa мoрa смeстити 
укупaн пoпрeчни прoфил планираног коридора. При прojeктoвaњу пojeдиних oбjeкaтa и 
урeђaja кoмунaлнe инфрaструктурe пoтрeбнo je прибaвити суглaснoсти и oстaлих 
кoрисникa/власника инфрaструктурних кoридoрa.  
У oквиру плaнирaних кoридoрa je зaбрaњeнa изгрaдњa билo кaквих других oбjeкaтa сeм 
oних у oснoвнoj нaмeни. Дo привoђeњa зeмљиштa плaнирaнoj нaмeни, зeмљиштe сe мoжe 
кoристити нa дoсaдaшњи нaчин. Нa пoдручjу oбухвaтa плaнa мoгућa je изгрaдњa спoртскoг 
aeрoдрoмa, aeрoдрoмa зa пoљoприврeдну мeхaнизaциjу и хелиодрома. 
oбjeкти 
чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у 
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". Зaбрaњeнo je овим Планом пoљoприврeднo 
зeмљиштe (свих категорија) кoристити зa: aутo oтпaдe, дeпoнoвaњe 
грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa и сл. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим 
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким условима и 
сл. 

 
049. НЕПОМЕНУТИ УСЛОВИ 

Сви непоменути услови који нису дефинисани ПГР-ом, дефинисаће се у складу са 
условима и правилима који су дефинисани Правилником о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр.22/15) и другим, важећим 
законским и подзаконским актима. 
 
050. НЕУСАГЛАШЕНИ УСЛОВИ 

У случају неусаглашених услова ПГР и важећих урбанистичких пројеката, доминантни су 
услови дефинисани УП.  
У случају неусаглашених текстуалних, општих услова и посебних услова, доминантни су 
посебни услови који су дефинисани за зону. 
Уколико на графичким прилозима постоји неусаглашеност услед техничке грешке, 
релевантан је податак са графичког прилога "План нивелације и регулације" и "План 
површина јавне намене". 
Уколико у списку координата осовинских и темених тачака, недостају неке координате или 
је дошло до техничке грешке у њиховом очитавању, релевантни су подаци који се очитају 
са графичког прилога у дигиталном облику: „План нивелације и регулације“ (за површине 
јавне намене), односно са планова инфраструктуре јер су рађени на геореференцираној 
геодетско катастарској подлози.  
У случају да је у међувремену изведен објекат за који је прибављена грађевинска дозвола, 
односно да је извршено његово озакоњење а није приказан на подлози, исти се сматра 
потпуно легитимним и за њега се примењују сви услови зоне у којој се налази осим 
грађевинских линија и максимално дефинисане спратности. 
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Саставни део ПГР су следећи графички прилози: 
 

1. Граница обухвата ПГР са границама постојећег и планираног грађевинског 
подручја 

2. План детаљне намене површина са поделом на карактеристичне целине и 
зоне  

3. Регулација и нивелација саобраћаја, водотокова и површина јавне намене 
4. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама 
5. План водоводне мреже  
6. План канализације и каналске мреже 
7. План електроенергетске мреже 
8. План електронских комуникација 
9. План гасоводне мреже 
10. Спровођење плана и даља планска разрада. 

 
 
 
 
 
План генералне регулације "Мајур", ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 
 
Ступањем на снагу овог плана, стављају се ван снаге урбанистички планови за које је то 
посебно наведено у Табели 3 овог плана. 
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ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНA 

I  ОПШТИ ДЕО 
 
Концепција уређења ПДР се заснива на препознавању и решавању конкретних проблема 
на локацији. Планерски задатак се састоји у дефинисању нове регулације за деоницу 
општинског пута, како би се усагласили катастарско стање и фактичко стање на терену. 
Планом ће се дефинисати јавно и остало земљиште, што је предуслов за решавање 
имовинских односа,  и након тога, извођење деонице општинског пута. 
  
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), 
 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 деонице Општинског пута О-35 Грушић-

Цуљковић у Грушићу кроз „Ристића малу“ ("Сл. лист Града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева" број 23/17, бр.одлуке: 351-415/2017-14), 

 Одлуке да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину за План 
детаљне регулације деонице Општинског пута О-35 Грушић-Цуљковић у Грушићу кроз 
„Ристића малу“ ("Сл. лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" 
број 23/17, бр. 351-414/2017-14) 

 
Плански основ за израду ПДР је садржан у одредбама:  
 Просторног плана града Шапца (“Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 

Коцељева”, бр. 7/12), 
 
I 2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Основни циљ израде Плана је дефинисање јавне намене на предметној деоници 
Општинског пута О-35 Грушић Цуљковић у деловима где фактичко стање пута не одговара 
катастарском стању, односно где долази до одступања пута на терену у односу на 
припадајућу катастарску парцелу (кат.парц.бр. 2094, К.О.Грушић води се на РС, корисник 
Град Шабац). Одступање пута на терену задире у остале намене, те ће се израдом Плана 
створити предуслови за решавање имовинских односа. Такође ће се  дефинисаће  услови 
за изградњу предметног пута у складу са Законом и прописима. 
 
I 3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ  ПАРЦЕЛА 
 
Грaницa урбaнистичкoг плaнa oбухвaтa пoвршину око 2,89hа и то од Општинског пута О-17 
према Цуљковићу у дужини око 1,4km, обухватајући зону са обе стране пута од око 10m, у 
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односу на осовину пута. Граница плана одступа од коридора дефинисаног регулационим 
линијама како би се дефинисали потребни инфраструктурни коридори у осталом 
земљишту. Изградња објеката на земљишту осталих намена се врши у складу са основним 
планом. 
 
У обухвату Плана се налазе следеће кат.парцеле у целости: 2094 К.О.Грушић и делови 
парцела: 1822, 1827, 1828, 1829, 1830, 1834/1, 1835/1, 1836, 1844, 1845/2, 1842/1, 1846, 
1847/2, 1847/1, 1854, 1855, 1866, 1056, 1026, 1025, 1024, 1022/2, 1022/3, 1022/1, 1018/4, 
1018/3, 1019/1, 1017, 1016, 1015, 1002/1, 1002/3, 1002/2, 1002/4, 1000/1, 1000/2, 2078, 2115, 
1579/19, 1579/18, 1579/3, 1579/2, 1579/1, 1578, 1577, 1576, 1575/2, 1574, 1573/1, 1058/2, 
1057/2, 1066/2, 1067/2, 1081, 1068, 1082/2, 1082/1, 1092, 1093, 1091, 1098, 1097, 1112/4, 
1112/1, 1112/6, К.О.Грушић. 
 
Земљиште у обухвату плана се налази у грађевинском  реону насеља Грушић. 
 
I 4. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ШАПЦА 
 
Подручје Плaнa детаљне регулације деонице Општинског пута О-35 Грушић-Цуљковић у 
Грушићу кроз „Ристића малу“ је  дефинисано у Просторном плану Града Шапца  ("Сл. лист 
Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 07/12), на следећи начин: 
 пут се од раскрснице са Општинским путем О-17 према Цуљковићу простире 
периферно у односу на типичну целину ТЦ 1-зона насељског центра а затим пролази кроз 
типичну целину ТЦ 2-Зона становања на индивидуалним пољопривредним економијама, у 
дужини око 1,4км. 
 на карти Инфраструктуре за насеље Грушић представљене су постојеће и 
планиране инсталације комуналне инфраструктуре: постојећи далековод ДВ20(10)kV, 
постојећи ТТ кабл, будућа секундарна водоводна мрежа Ø110  и планирана примарна 
фекална канализација - индивидуални канализациони  системи насеља.  
 у шематској карти бр. 8, инжењерско-геолошки реони, већи део површине 
територије  припада II инжењерско-геолошком реону. Целокупна територија у смислу 
сеизмичког интензитета припада  6º МCS скале. 
 
НАПОМЕНА: 
На карти Инфраструктуре за насеље Грушић траса предметне деонице Општинског пута 
О-35 је погрешно назначена. Уместо да пут који пролази кроз „Ристића малу“ буде 
приказан као општински О-35 а пут који пролази кроз  „Горњу малу“ буде некатегорисан 
приказано је обрнуто. Ова грешка се поткрала из разлога што се приликом доношења 
одлука о проглашењу Општинских путева не дефинишу трасе преко бројева катастарских 
парцела већ описно, а како је у моменту израде Просторног плана пут кроз „Горњу малу“ 
био асфалтиран обрађивач га је препознао као општински О-35 а пут кроз „Ристића малу“ 
као некатегорисан. 
 
ТЦ 19 ИНФРAСТРУКТУРНИ OБJEКТИ И КOРИДOРИ 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Инфраструктурни објекти и коридори се могу налазити и унутар грађевинског реона насеља. Услови за њихову 
изградњу и коришћење су идентични, осим ако је другачије дефинисано другим прописима (нпр. одредбе Закона о 
путевима који дефинишу путно земљиште унутар и ван насељених места и сл.).  
 
Зoнe инфрaструктурних кoридoрa нaмeњeнe су изрaдњи искључивo oбjeкaтa jaвнe сaoбрaћajнe, мелиорационе, 
дoвoднe, oдвoднe и oстaлe инфрaструктурнe мрeжe (нискoгрaдњa и висoкoгрaдњa) и прaтeћих прoстoриja зa 
нaдзирaњe функциoнисaњa мрeжa и урeђaja. Унутaр зoнa инфрaструктурних кoридoрa нe мoжe сe oдвиjaти 
изрaдњa oбjeкaтa нити прoстoриja стaмбeнe нaмeнe, нити oстaлих oбјеката висoкoгрaдњe oсим нaвeдeних у 
прeдхoднoм стaву.  
 
Све планиране локације инфраструктурних мрежа и објеката које су предложене Планом су искључиво планерски 
дефинисане (без предходних студија избора локације, инжењерско геолошких подлога или студија о процени 
животне средине) и постоји реална предпоставка да ће приликом реализације плана бити потребне одређене 
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корекције. Смернице за спровођење планираних решења Плана су за ову врсту објеката дефинисане поглављем 
"V 3.7. Објекти и мреже инфраструктуре" и дата је могућност да се урбанистичким плановима или урбанистичким 
пројектима дефинишу нове или друге локације. 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Сви кoридoри примарне инфраструктуре су дефинисaни грaфичким прилoгoм и имају статус површине јавне 
намене. 
Заштитни појасеви у инфраструктурним коридорима  
Заштитни појас је површина уз ивицу земљишног појаса, на спољну страну и која служи за заштиту јавног пута и 
саобраћаја на њему. 
Појас контролисане изградње је површина са спољне стране од границе заштитног појаса на којој се ограничава 
врста и обим изградње објеката, која је исте ширине као и заштитни појас и која служи за заштиту јавног пута и 
саобраћаја на њему. Ширина заштитних појасева трасе и објеката инфрастуктурних система инфраструктурном 
коридору државних путева првог и другог реда, као и у коридорима појединих инфраструктурних система, 
утврђена је на основу законских и подзаконских аката.  
Врсте и ширине заштитних поајсева са правилима грађења и режимима заштите 
Планом се дефинишу обострани заштитни појасеви траса и објеката постојећих и планираних инфраструктурних 
система унутар инфраструктурног коридора на подручју Града, и то:  
Непосредни појас заштите  
- од ивице замљишног појаса пута, и то: 20 m за ДП 1; 10 m за ДП 2; 5 m  за општински и некатегорисани 
пут;  
- од осе крајњег железничког колосека – 25 m; 
- од осе далековода од 220 kV и далековода 110 kV je 10 m, а од нижег напона je 5m; 
- од осе магистралног гасовода 30 m а од доводно разводног гасовода 20 m,   
- од осе оптичког кабла – 1 m. 
- u непосредном појасу заштите је забрањена изградња стамбених, пословних и помоћних објеката, као и 
свих објеката који нису у функцији инфраструткурног система; 
- дозвољена је изградња функционалних и пратећих садржаја у функцији инфраструктурног система 
(станицa за снабдевање моторних возила горивом, ауто-сервисa, аутобазa и сл.), постављање планираних 
паралелно вођених траса осталих инфраструктурних система, као и извођење радова у циљу спровођења мера 
заштите животне средине;  
- легализација и реконструкција постојећих објеката може се одобрити само уз одговарајућу техничку 
документацију; и  
- код енергетских и телекомуникационих система забрањено је сађење биљака са кореном чија је дубина 
већа од 1 m на удаљењу мањем од 5m од осе гасовода и у појасу заштите оптичког кабла.  
Шири појас заштите  
- појас контролисане изградње од границе непосредног појаса заштите, и то: 20 m за ДП 1; 10 m за ДП 2; 5 
m за општински пут, 175 m за железничку пругу и гасовод,  
- у ширем појасу заштите је дозвољена изгардња нових објеката (легализација, реконструкција, доградња 
и изградња) у зонама предвиђеним одговарајућим урбанистичким планом за изградњу;  
- дозвољено је отварање каменолома и изградња индустријских, комуналних и пољопривредних објеката 
и постројења који су извори загађивања животне средине, на удаљењу већем од 50 m од осе крајњег колосека 
пруге;  
- дозвољена је изградња водовода, канализације, топловода, железничке пруге, телекомуникационих и 
елетровода, инсталација, постројења и сл;  
- угоститељски објекти: површина парцеле (комплекса) до 1000 m 2, индекс изграђености  0,7; степен 
заузетости парцеле 70%, спратност обејеката П;  
- рекреативни (спортски) објекти: површина парцеле (комлекса) до 2000 m2; индекс изграђености – 0,8; 
степен заузетости парцеле – 80%; спратност објеката – П; 
- објекти намењени туризму су слободностојећи на појединачним парцелама или групације 
слободностојећих објеката на једној парцели (комплексу); 
- објекат намењен туризму треба интегрисати са природним окружењем у коме се налази;   
- у спортским комплексима могућа је изграња компатибилних садржаја (апартмана, трговачко-
угоститељских објеката, и сл.) са максималним индексом изграђености 0,1 и максималним индексом заузетости 
5%.  
Правила за коришћење површина и изградњу објеката саобраћајне инфраструктуре:  
- сви јавни путеви на планском подручју се граде по важећим прописима, уз примену одговарајућих 
техничких стандарда;  
- у постојећим насељима регулације улица се задржавају осим ако постоје потребе за променом као што 
су побољшање саобраћајног решења, инфраструктуре, нивелације и др;  
- на постојећим путевима примарне путне мреже, тамо где је то потребно, неопходно је извршити 
ревитализацију и модернизацију техничко-експлоатационих карактеристика;  
- прикључивање прилазног на јавни пут врши се првенствено његовим повезивањем са другим прилазним 
или некатегорисаним путем већ прикљученим на јавни пут, а на подручјима на којима ово није могуће, 
прикључивање прилазног пута врши се непосредно на јавни пут, и то првенствено на пут нижег реда;  
- изградњом  дела пута или путног објекта не сме се нарушити континуитет трасе тог пута и саобраћаја на 
њему; 
- дуж јавних путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано одвођење 
атмосферских  вода;  
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- ради заштите путева од спирања и одроњавања, потребно је, обезбедити косине усека, засека и насипа, 
као и друге косине у путном земљишту тзв. биоармирањем, тј. озеленети травом, шибљем и другим аутохтоним 
растињем које не угрожава прегледност пута;  
- одводњавање површинских вода врши се слободним падом према риголама, односно према улици са 
минималним падом од 1,5%; 
- државни пут који пролази кроз насеље, а који је истовремено и улица у насељу, може се изградити као 
улица са елементима који одговарају потребама насеља; 
- приликом планирања нових или реконструкције постојећих улица, требало би обезбедити улично 
зеленило (пожељно двострано), тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја;  
- путеви трајног карактера, који се граде и уређују за потребе пољопривредне и шумске привреде, могу се 
користити и за потребе локаланог саобраћаја;  
- саобраћајна површина аутобуског сталалишта на јавном путу, осим улице, мора се изградити ван 
коловоза јавног пута;   
- уколико је главни приступ привредној зони преко општинских путева, минимална ширина коловоза 
предметног пута је 7 m; коловозну конструкцију на таквим путевима димензионисати за тешки теретни саобраћај. 
Правила грађења и уређења некатегорисане путне мреже: 
- Најмања дозвољена ширина појаса регулације за некатегорисане путеве и улице је 10 m;  
- у појасу регулације некатегорисаног пута изводе се обострани тротоари ширине по 1,5 m а изузетно 
може једнострани тротоар исте ширине;  
- ван изграђеног простора насеља изводе се обостране банкине ширине по 1,5 m са тврдим застором; 
- у обостраном разделном појасу између коловоза и тротоара ширине 1,5-2m формира се дрворед и/или 
бициклистичка стаза, у складу са локалним условима и потребама; 
- све подземне инсталације се, по правилу, постављају у појасу регулације;  
- кота нивелете пута мора бити најмање 1 м нижа од висине приземља објекта поред пута, осим у случају 
када су постојећи објекти изграђени у непосредном појасу заштите пута; 
- коловозни застор је асфалтни, бетонски или туцаник са дебљином коловозне конструкције од око 50 cm; 
- паркинг површине са тврдим застором формирају се за теретна возила поред улазно-излазног путног 
правца у изграђен простор насеља, а за путничка возила у централном делу изгађеног простора насеља; и  
- земљани и шумски путеви који се укрштају или прикључују на регионалне путеве, морају се изградити у 
складу са законом.  
Пешачки и бициклистички саобраћај  
- Пешачке стазе и тротоари чине саставни елемент попречног профила свих градских  и сеоских 
саобраћајница;  
- Пешачке стазе и тротоари морају бити обавезно физички издвојене у посебне површине које су 
заштићене од осталих видова моторног саобраћаја;  
- Минимална ширина тротоара за мимоилажење пешака је 1,5 m, а за мимоилажење инвалида са 
помагалима је 1,8 m;  
- При трасирању бициклистичких стаза користити мирне улице, избегаавати улице са неповољним 
нагибима, користити озелењене зоне, повезивати стамбене зоне, зоне рекреације, централних активности, 
туристичке локалитете и сл;  
- Планирати просторе за паркирање бицикала у централним насељским зонама, атрактивним туристичким 
зонама и другим реперним тачкама;   
- Минимална ширина једносмерне бициклистипке стазе је 1,25 m, а двосмерне 2,5 m.  

Мере заштите за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица1  
Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у оквиру улица, тргова, 
шеталишта, паркова и игралишта по којима се крећу лица са посебним потребама у простору су међусобно 
повезани и прилагођени за оријентацију и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12). 
Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%. 
 
Шеталишта у оквиру јавних зелених и рекреативних површина су добро осветљена, означена и са обезбеђеним 
местима за одмор са клупама дуж праваца кретања; клупе треба да имају седишта на висини од приближно 45 цм 
и рукохвате на висини од приближно 70 цм изнад нивоа шетне стазе, поред клупа се обезбеђује простор 
површине 110 x 140 цм за смештај инвалидских колица. 
 
Ради несметаног кретања лица у инвалидским колицима ширина уличних тротоара и пешачких стаза износи 
најмање 180 цм, а изузетно 120 цм, док ширина пролаза између непокретних препрека износи најмање 90 цм. 
Површина шеталишта је чврста, равна и отпорна на клизање. На трговима или на другим великим пешачким 
површинама, контрастом боја и материјала обезбеђује се уочљивост главних токова и њихових промена у 
правцу.У коридору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни панои или друге препреке, а 
постојеће препреке се видно обележавају. 
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 250 цм у односу на површину по којој се пешак 
креће. 

                                                 
1  Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним 
кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("сл. гласник рс", бр. 18/97) 
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Пешачке прелазе опремљене светлосним сигналима на којима коловоз прелази већи број слепих особа или особа 
са оштећеним видом потребно је опремити и посебном звучном сигнализацијом, а на местима где коловоз 
прелази већи број деце (обданиште, школа и сл.) пешачке прелазе је потребно опремити светлосном 
сигнализацијом са најавом и звучном сигнализацијом. 
За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза могу се користити закошени ивичњаци, са 
ширином закошеног дела од најмање 45 cm и максималним нагибом закошеног дела од 20% (1:5). 
 
Места за паркирање возила која користе лица са посебним потребама у простору предвиђају се у близини улаза у 
стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката и означавају се знаком приступачности. Најмања 
ширина места за паркирање возила са посебним потребама у простору износи 350 cm. Предвиђа се: 

 за јавне гараже, јавна паркиралишта, као и паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и веће стамбене 
зграде, најмање 5% места од укупног броја места за паркирање; 

 на паркиралиштима са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, апотеку, продавницу прехрамбених 
производа, пошту, ресторан и дечји вртић, најмање једно место за паркирање; 

 на паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле поред државних  путева првог и другог реда 
5% места од укупног броја места за паркирање, али не мање од једног места за паркирање; 

 на паркиралиштима уз домове здравља, болнице, домове старих и друге веће здравствене и социјалне 
установе, као и друге објекте који претежно служе лицима са посебним потребама у простору, најмање 
10% места од укупног броја места за паркирање. 

На стајалиштима јавног превоза, предвиђа се плато (перон) за пешаке ширине најмање 200 цм, а на стајалиштима 
у близини школских објеката, као и на стајалиштима подземне и приградске железнице, плато за пешаке ширине 
најмање 300 cm. 
Висина платоа (перона) одговара висини првог улазног степеника возила јавног превоза или пода вагона, а када 
се користе возила са високим првим степеником, на висини која је до 18 цм нижа од првог степеника возила. 
 
Остали услови 
Приликoм утврђивaњa микрoлoкaциja инфрaструктурнe мрeжe мoгућa су мaњa oдступaњa збoг усклaђeњa 
eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa, пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa, 
нoсивoсти тлa тe имoвинскo прaвних oднoсa и др., с тим дa сe услoвљaвa дa сe у плaнирaни кoридoр рeзeрвaциje 
прoстoрa мoрa смeстити укупaн пoпрeчни прoфил планираног коридора. При прojeктoвaњу пojeдиних oбjeкaтa и 
урeђaja кoмунaлнe инфрaструктурe пoтрeбнo je прибaвити суглaснoсти и oстaлих кoрисникa/власника 
инфрaструктурних кoридoрa.  
 
У oквиру плaнирaних кoридoрa je зaбрaњeнa изгрaдњa билo кaквих других oбjeкaтa сeм oних у oснoвнoj нaмeни. 
Дo привoђeњa зeмљиштa плaнирaнoj нaмeни, зeмљиштe сe мoжe кoристити нa дoсaдaшњи нaчин. Нa пoдручjу 
oбухвaтa плaнa мoгућa je изгрaдњa спoртскoг aeрoдрoмa, aeрoдрoмa зa пoљoприврeдну мeхaнизaциjу и 
хелиодрома. 
oбjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

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

 
I 5. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ УСЛОВА 
За потребе израде Плaнa детаљне регулације деонице општинског пута О35 Грушић-
Цуљковић у Грушићу кроз ''Ристића малу'', прикупљени су услови надлежних институција: 
 

НАЗИВ УСТАНОВЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕЋА БРОЈ И ДАТУМ 
ЗАХТЕВА 

БРОЈ И ДАТУМ 
ПРИСПЕЋА 

Ј.П.“Електродистрибуција“ Шабац 
 

770-04 од 22.03.2018. 8.Л.1.0.0.-84353-1-2018 од 
25.04.2018. 

РС Министарство унутрашњих послова, 
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуације Шабац 

641-04 од 14.03.2018. 217-3729/18-1 од 
19.03.2018. 

Предузеће за телеком. "ТЕЛЕКОМ" Србија АД 
Београд Извршна јединица Шабац 

770-04 од 22.03.2018. 7010-120894/1 од 
04.04.2018. 

ЈП Инфраструктура Шабац, Сектор за 
изградњу, Служба за путеве 

643-04 од 14.03.2018. 643-01 од 05.04.2018. 
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I .5 ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ 
ОГРАНИЧЕЊА 

I 5.1. ВЛАСНИЧКИ СТАТУС ЗЕМЉИШТА 
Kат.парц.бр. 2094, К.О.Грушић је у својини државе чији је корисник Град Шабац. Парцела је 
дефинисана катастарски на следећи начин: Врста земљишта-остало земљиште, култура-
земљиште под зградом и другим објектима, а води се као некатегорисани пут, изграђен пре 
доношења прописа о изградњи, потес Горња мала.  
Остале парцеле, односно делови кат.парц. осталих намена у обухвату се налазе у 
грађевинском подручју насеља Грушић у приватној својини. 
Подаци о катастарским парцелама (начин коришћења земљишта и облици својине на 
катастарским парцелама) у обухвату ПДР, преузети су са Интернет сервиса 
WWW.katastar.rgz.gov.rs/KnWeb. 

I 5.2 ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 
Земљиште у обухвату плана се налази у грађевинском  реону насеља Грушић. План 
детаљне регулације обухвата деоницу општинског пута О35 и зону од по 10м, рачунајући 
од осовине пута. 
 
У катастарском смислу, деоница Општинског пута О-35 Грушић-Цуљковић је дефинисана 
кат.парц.бр. 2094, К.О.Грушић. На терену пут задире на делове осталих намена скоро у 
целој дужини, те је због потребе правилног дефинисања будуће грађевинске парцеле пута 
и потребне инфраструктуре, зона обухвата проширена на 10м са обе стране, рачунајући од 
осовине пута. Изградња објеката  на земљишту осталих намена, и то: део типичне  целине 
ТЦ 1-зона насељског центра –код укључења на Општински пут О-17, и ТЦ2-Зона 
становања на индивидуалним пољопривредним економијама, није предмет овог плана. 
 
Деоница Општинског пута О-35 Грушић-Цуљковић урађена је од туцаника који је насипан у 
једном слоју од око 15 цм преко земљане подлоге. Ова коловозна конструкција се не може 
узимати као подлога преко које треба доградити нову коловозну конструкцију. Ширина пута 
је између 3 и 4 метра и има доста ударних рупа јер на појединим деоницама нема канала 
за одводњавање атмосферске воде што доводи до отежаног одвијања саобраћаја. 
Постојећа  ширина пута између 3 и 4м није довољна да би се могао одвијати двосмерни 
саобраћај. 
 
Табела 1. Преглед појединих намена у обухвату плана-постојеће стање   
Земљиште у грађевинском подручју Површина  (ха)  

(приближно) 
Удео појединих намена у  
ук. површини (%) 

Површине јавне намене 0.92.60 32,1 
деоница Општинског пута О-35 Грушић-Цуљковић-
катастарски 0.85.48 29,6 

Део Општинског пута O-17 0.02.90 1 
Делови некатегорисаних путева  0.04.22 1,5 
Површине остале намене 1.95.89 67,9 
ТЦ 1-зона насељског центра 0.01.90 0,7 
ТЦ 2-Зона становања на индивидуалним 
пољопривредним економијама 1.93.99 67,2 

Укупна површина у обухвату 2.88.49 100 
 
 
 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕОНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА  
О35 ГРУШИЋ-ЦУЉКОВИЋ У ГРУШИЋУ КРОЗ РИСТИЋА МАЛУ 

 
 

 7 

II  ПЛАНСКИ ДЕО 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА 

 
 
 
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 дефинисање нове регулације за деоницу општинског пута, како би 
се усагласили катастарско стање и фактичко стање на терену. Планом се дефинише јавно 
и остало земљиште, што је предуслов за решавање имовинских односа и извођења 
деонице општинског пута. 
 
Планом се дефинишу правила уређења и правила грађења у складу са новом 
парцелацијом и детаљном наменом површина обухвату, и то искључиво за пут и 
неопходну инфраструктуру. 

 
 
 
Детаљна намена површина је приказана на графичком прилогу 2: „План намене површина“. 
 
Површине јавне намене 
У оквиру граница плана,  дефинишe се површина јавне намене деонице Општинског пута 
О-35 Грушић-Цуљковић. Осим ове деонице О-35, чије је дефинисање циљ израде планског 
документа, у обухвату плана су делови општинског пута О-17 и делови некатегорисаних 
путева, који спадају у површине јавне намене. 
 
Површине осталих намена 
Делови типичних насељских целина у обухвату Плана, односно остале намене, нису 
предмет урбанистичке разраде овог Плана и задржавају све услове дефинисане у 
Просторном плану Града Шапца  ("Сл. лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци 
и Коцељева", бр. 07/12). 
 
Табела 2. Преглед појединих намена у обухвату плана-планирано стање   
Земљиште у грађевинском подручју Површина  (ха)  

(приближно) 
Удео појединих намена у  
ук. површини (%) 

Површине јавне намене 1.18.16 41,0 
Деоница Општинског пута О-35  1.11.32 38,5 
Део Општинског пута O-17 0.02.90 1 
Делови некатегорисаних путева  0.03.94 1,5 
Површине остале намене 1.70.33 59,0 
Зона 1-зона насељског центра 0.01.76 0,5 
Зона 2-Зона становања на индивидуалним 
пољопривредним економијама 1.68.57 58,5 

Укупна површина у обухвату 2.88.49 100 

II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА ИЛИ 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ  

 
 

II 1.2. ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ 
НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 
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II 1.3.1. Саобраћајна инфраструктура 
Планом детаљне регулације одређују се правила регулације, уређења и грађења деонице 
општинског пута О-35. С обзиром на то да је за потребе изградње предметне деонице 
урађен Главни пројекат општинског пута О-35 Грушић-Цуљковић, од раскрснице са 
општинским путем О-17 до раскрснице са некатегорисаним путем у Грушићу, од  
стационаже 0+000.00 до 1+417.81 КМ (јул 2012), дефинисана је траса у простору 
геодетским координатама темених  тачака  и карактеристичним попречним профилима а 
нивелациони положај саобраћајница је дефинисан котама нивелете на теменим тачкама.  
 
Дуж целе деонице пута планиране су риголе са обе стране. Постојеће коловозна 
конструкција се занемарује јер је већ дужи низ година у употреби тако да је у доста лошем 
стању. 
 
На стационажи од 0+485 КМ постоји цеваст пропуст ф400 који задовољава потребно 
одводњавање постојеће атмосферске воде. На овом месту је планиран бетонски цеваст 
пропуст Ø600 из разлога што ће се атмосферска вода одводити бетонским риголама.  
Елементи хоризонталних кривина су усвојени тако да омогућавају кретање возила од 40 
km/h. Из безбедносних разлога брзину кретања би требало ограничити на 30 km/h на делу 
између темеих тачака Т7 и Т9. 
С обзиром на фактичко стање трасе пута, подужни нагиби се крећу од min 0.77% до  max 
9.60%. 
 
Елементи попречног профила су: 

-ширина коловоза 5.0 m 
-ивичне траке  20 cm 
-бетонске риголе 50+15 cm 
-банкине ширине 0.80 m попречног нагиба од 4.00% до 7.00% 
-минимални попречни нагиб постељице 4.00% а максимални 7.00% 

Попречни нагиб коловоза је 2.5% у правцу док се у кривинама креће од 3.00% до 7.00%. 
Нагиб шкарпе у насипу је 1:1,5 а у усеку 1:1. 
 
На приступним путевима ширине 3.00m а у дужини од 50.0 m урадити калдрмисање 
каменом 25 cm постављеним и заливеним песком 

II 1.3.2. Водовод и канализација 
 
Одводњавање са саобраћајница 
Евакуација атмосферских вода са саобраћајнице у обухвату плана обављаће се преко 
бетонских ригола 50+15 cm, са обе стране собраћајнице који су приказани на графичком 
прилогу - Попречни профил. На стационажи од 0+485 КМ постоји цеваст пропуст ф400 који 
задовољава потребно одводњавање постојеће атмосферске воде. На овом месту је 
планиран бетонски цеваст пропуст Ø600 из разлога што ће се атмосферска вода одводити 
бетонским риголама.  
 
Комунална инфраструктура 
Инсталације комуналне инфраструктуре концептуално су дефинисане Просторним планом 
града Шапца. Њихово тачније просторно позиционирање није извршено предметним ПДР-
ом и није оправдано са становишта реализације инсталација у ближем временском 
периоду. 

II 1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
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Концепт ширења водоводне и канализационе мреже дефинисан је Генералним пројектом 
снабдевања водом општине Шабац –Беоинжењеринг-Београд 2000, укључујући и његове 
измене 2008- године за водоводну мрежу и Генералним пројектом сакупљања, одвођења 
и пречишћавања отпадних вода насеља општине Шабац- Водоинжењеринг Београд 2006 
за канализациону мрежу и уграђен у Просторни план града Шапца. 
 
Снабдевање водом насеља Грушић предвиђено је са централизованог градског система  
са градских изворишта, изградњом подсистема “Мала Врањска -Десић” који ће се ширити у 
складу са економским могућностима сукцесивно и у континуитету. Градска водоводна 
мрежа изведена је до излаза из насеља Варна ка Поцерском Метковићу. 
Одвођење отпадних вода у насељу Грушић предвиђа се са независним системом 
колекторске мреже и постројењем за пречишћавање отпадних вода типа PP/CWL 2 x 500 
ES са реципијентом у реку Думачу.  
 
Трасирање инсталација водовода и санитарно-фекалне канализације обавиће се 
накнадном планско - урбанистичким документацијом 

II 1.3.3. Електроенергетска инфраструктура и телекомуникације 
 
Постојеће стање 

У обухвату ПДР-а, на кат.парцели бр.1066/2 К.О.Грушић, изграђена је стубна трафо-
станица 20/0.4kV „ГРУШИЋ V“. Прикључни далековод за ТС је изграђен, у обухвату плана, 
као мешовити вод (20+0.4)kV - отцеп са далековода Варна-Десић, у близини раскрснице 
путева О17 и О35, у дужини од око 678m. Oд трафо-станице ка Цуљковићу, до краја 
обухвата, изграђена је ваздушна нисконапонска мрежа, у дужини од око 660m. Са 
ваздушне мреже 0.4kV су реализовани ваздушни прикључци објеката. 
Мешовити вод и нисконапонска мрежа су изграђени проводницима типа Аl-Č. на армирано-
бетонским стубовима округлог пресека, висине 12.0m и 9.0m. Траса је доминантно ван 
простора регулације општинског пута, у предбаштама.У зони раскрснице путева О35 и О17 
ваздушна НН мрежа је реализована проводницима типа СКС. 
У обухвату ПДР-а присутна је месна телекомуникациона мрежа изграђена подземним Тк 
кабловима. Прикључци објеката су такође подземни. Трасе су већим делом ван простора 
регулације општинског пута. 
Положај свих електроенергетских и телекомуникационих објеката је представљен у 
графичком делу елабората, на цртежу Синхрон план инсталација (Р 1:1000). 
Генерално, снабдевање ел.енергијом је задовољавајућег квалитета а такође и квалитет 
услуга фиксне телефоније, осим што не постоје могућности за коришћење широкопојасних 
услуга.  
 
Планирано стање 

Задржавају се сви постојећи електроенергетски објекти. Планирани општински пут је 
прописно удаљен. 
Далеководу 20kV (мешовитом воду) се опредељује заштитни појас ширине 9.0m (по 4.5m 
са обе стране трасе у коме нису дозвољени: изградња објеката, испади на објектима 
(надстрехе, терасе), садња дрвећа са крошњама висине преко 5.0m. Није дозвољено 
коришћење грађевинских машина чији се покретни делови могу наћи у зони  од 3.0m у свим 
правцима око фазног проводника далековода, а такође и коришћење заливних система који 
могу створити млаз воде у тој зони. Изградња инфраструктурних објеката је могућа у 
заштитном појасу далековода, уз поштовање прописаних растојања између инсталација и 
уз претходно прибављање услова за изградњу и сагласности од електродистрибутивног 
предузећа. Код изградње инфраструктурних објеката у заштитном појасу далековода 
обезбедити присуство овлашћеног лица из електродистрибутивног предузећа. 
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Могућа је изградња колских прилаза, ограда и уређење зелених површина у заштитном 
појасу далековода. Ваздушној нисконапонској мрежи са Аl-Č. проводницима се  опредељује 
се заштитни појас ширине 4.0m (по 2.0m са обе стране трасе) а са СКСом ширине 2.0m (по 
1.0m са обе стране трасе). Заштитне мере су идентичне као за заштитни појас далековода 
20kV. 
Сигурносна висина проводника далековода изнад коловоза пута је 7.0m, a за НН мрежу и 
прикључке 6.0m. 
Могућа је изградња јавне расвете по стубовима мешовитог вода и нисконапонске мреже. 
Извори светла да буду LED сијалице, или друге са истим или већим вредностима 
енергетске и фотометријске ефикасности. Трафо-станицу опремити са пољем јавне 
расвете. 
Задржавају се постојећи телекомуникациони објекти, осим што се планира измешање 
деоница подземног телекомуникационог кабла из зоне коловоза пута, обавезно пре 
отпочињања радова на изградњи пута. Измештање телекомуникационих каблова ће, о 
трошку Инвестирора, реализовати стручне екипа Предузећа за телекомуникације. Кабл 
изместити у банкину. Каблове поставити у ров дубине 0.9m, на слој песка дебљине 0.1m. 
Изнад кабла поставити пластичне штитнике и траке за упозорење. Пре затрпавања рова, 
положај кабла и дубину уснимити код РГЗ Службе за катастар Шабац. 
Радовима на изградњи пута мора претходити обележавање на терену траса 
телекомуникационих каблова од стране РГЗ Службе за катастар Шабац. Код свих радова у 
близини Тк каблова неопоходан је ручни и опрезан ископ, а неопходно је обезбедити 
присуство овлашћеног лица из Предузећа за телекомуникације, а које, на лицу места, може 
дефинисати додатне заштитне мере. Сви евентуални трошкови проузроковани штетом на 
Тк кабловима и услед прекида Тк саобраћаја падају на терет Инвеститора.  
Саставни део елабората су заштитне мере из Услова  ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. 
Београд, огранак Електродистрибуција Шабац (бр.8.Л.1.0.0.-84353-1-2018 од 
25.04.2018.год.) и са заштиним мерама из Података од значаја за израду ПДР-а Предузећа 
за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, регија „Шабац“ (7010-120894/1 од 
04.04.2018.)  који су приложени у документационом делу елабората.  
 

 
 
Одређивање степена комуналне опремљености није карактеристично за предмет плана. Да 
би се приступило изградњи саобраћајнице, неопходно је решити имовинско-правне односе. 

 
 
Површине јавне намене у обухвату плана захватају следеће парцеле: 

 део кат.п.бр. 2078, општински пут О-17, 
 делови некатегорисаних путева: 1058/2, 1866, 1854, 1575/2, 1068, 2078 
 кат.п.бр. 2094, општински пут О-35 Грушић-Цуљковић 

Задржава се постојећа регулација општинског пута О-17(к.п.бр.2078), док се планом 
дефинише нова граница кат.парцеле бр.2094 и тиме повећава постојећа површина јавне 
намене у обухвату плана. 
 
Планом се дефинише нова граница кат.парцеле општинског пута тако што се целом 
дужином деонице (око 1,4км) и са леве и са десне стране узима део површине остале 
намене (зона насељског центра и зона индивидуалног становања са помоћним 
економијама) и проглашава земљиштем јавне намене, односно, припаја постојећој парцели 
општинског пута како би се пут могао реализовати у неопходној ширини. 
 

I 1.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА, 
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

 
 

II 1.5. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ, САДРЖАЈЕ И 
ОБЈЕКТЕ 
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Аналитички елементи измене кат.п.бр.2094 се могу видети на графичком прилогу ''6-План 
поделе на јавно и остало земљиште са предлогом парцелације“. 

 
 
 

II 1.6.1. Урбанистичке мере за заштиту културно историјског и природног наслеђа 
У складу са условима који су прибављени приликом израде Просторног плана града Шапца 
(“Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 7/12), на 
подручју обухвата ПП, нема природних добара (услови бр. 03-1524/1 надлежног Завода за 
заштиту природе Србије).  
У складу са елаборатом који је урађен за потребе Просторног плана града Шапца, од 
стране надлежног Завода за зазаштиту споменика из Ваљева, на подручју обухвата овог 
плана нема споменика културе. 

II 1.6.2. Урбанистичке мере за заштиту животне средине 
Израда Стратешке процене утицаја планског документа на животну средину није потребна, 
у складу са Одлуком да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину за 
ПДР деонице општинског пута О35 Грушић-Цуљковић у Грушићу, кроз ''Ристића малу'' ("Сл 
лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" број 8/17). 
 
У складу са Мишљењем Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове градске 
управе града Шапца, бр. 501-4-42/2017-08 од 08.08.2017, 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 1.6.3. Урбанистичке мере за заштиту од пожара 
План детаљне регулације деонице општинског пута 035 Грушић-Цуљковић у Грушићу, кроз 
Ристића малу, 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: 

 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), 

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. 

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 

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 
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свих других услова дефинисаних геолошким условима. Поред наведених услова морају се 
поштовати и сви важећи Закони и подзаконски акти који дефинишу ову област. 
 
Превентивне мере заштите од ветра подразумевају: грађевинско-техничке мере које 
треба примењивати код изградње објеката у односу на дату ружу ветрова;  
Превентивне мере заштите од леда, снега и других атмосферилија подразумевају: 
уређење и одржавање саобраћајних површина.  

II 1.6.5.  Урбанистичке мере за цивилну заштиту људи и добара 
Oснoвнa мeрa цивилнe зaштитe кoja је дефинисана у плaну jeстe мeрa обезбеђивања 
проходности саобраћајних површина јавне намене.  
 
 
 
 
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). Х 
 

 
 
 
 
На подручју обухвата ПДР нема објеката за које је потребно радити конзерваторске услове. 
 
 
 
Обзиром на предмет израде ПДР, мере енергетске ефикасности изградње нису 
карактеристичне. 
 
 
 
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. 

 
 
 
Планом детаљне регулације се дефинише нова граница кат.парцеле 2094 (парцела 
општинског пута) тако што се целом дужином деонице (око 1,4км) и са леве и са десне 
стране узима део површине остале намене (зона насељског центра и зона индивидуалног 
становања са помоћним економијама) и проглашава земљиштем јавне намене, односно, 
припаја постојећој парцели општинског пута како би се пут могао реализовати у неопходној 
ширини. 
 
Аналитички елементи измене кат.п.бр.2094 се могу видети на графичком прилогу ''6-План 
поделе на јавно и остало земљиште са предлогом парцелације“. 

II 1.10. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
 
 
 

 

II 1.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 

 

II 1.7. УСЛОВИ  КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ 
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СКЛАДУ СА СТАНДАРДОМ ПРИСТУПАЧНОСТИ 

 
 
 
 

 

II 2.1. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ 
ПАРЦЕЛЕ, КАО И МИНИМАЛНУ И МАКСИМАЛНУ ПОВРШИНУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
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ИНФРAСТРУКТУРНИ OБJEКТИ И КOРИДOРИ 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 
Зoнe инфрaструктурних кoридoрa нaмeњeнe су изрaдњи искључивo oбjeкaтa jaвнe 
сaoбрaћajнe, мелиорационе, дoвoднe, oдвoднe и oстaлe инфрaструктурнe мрeжe 
(нискoгрaдњa и висoкoгрaдњa) и прaтeћих прoстoриja зa нaдзирaњe функциoнисaњa мрeжa 
и урeђaja. Унутaр зoнa инфрaструктурних кoридoрa нe мoжe сe oдвиjaти изрaдњa oбjeкaтa 
нити прoстoриja стaмбeнe нaмeнe, нити oстaлих oбјеката висoкoгрaдњe oсим нaвeдeних у 
прeдхoднoм стaву.  
Услови за изградњу саобраћајнице и мрежа и објеката инфраструктуре су 
дефинисани плавилима уређења овог плана: II 1.3.1. Саобраћајна инфраструктура 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Сви кoридoри примарне инфраструктуре су дефинисaни грaфичким прилoгoм и имају 
статус површине јавне намене. 
 
Остали услови 
Приликoм утврђивaњa микрoлoкaциja инфрaструктурнe мрeжe мoгућa су мaњa oдступaњa 
збoг усклaђeњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa, пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и 
инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa тe имoвинскo прaвних oднoсa и др, с 
тим дa сe услoвљaвa дa сe у плaнирaни кoридoр рeзeрвaциje прoстoрa мoрa смeстити 
укупaн пoпрeчни прoфил планираног коридора. При прojeктoвaњу пojeдиних oбjeкaтa и 
урeђaja кoмунaлнe инфрaструктурe пoтрeбнo je прибaвити саглaснoсти и oстaлих 
кoрисникa/власника инфрaструктурних кoридoрa.  
 
У oквиру плaнирaних кoридoрa je зaбрaњeнa изгрaдњa билo кaквих других oбjeкaтa сeм 
oних у oснoвнoj нaмeни. Дo привoђeњa зeмљиштa плaнирaнoj нaмeни, зeмљиштe сe мoжe 
кoристити нa дoсaдaшњи нaчин.  
oбjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

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

 
 
 
 
Према Просторном плану града Шапца, 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 II који има следеће карактеристике, 
ограничења и услове за изградњу:  
Инжeњeрскoгeoлoшки рejoн II oбухвaтa jугoистoчни дeo Града, сa изузeткoм aлувиjaлних 
рaвни вoдoтoкa припaдajућих oвoм прoстoру. Тeрeн je нa нaдмoрскoj висини oд 150-250 м, 
брeжуљкaстoг типa, сa блaгим кoсинaмa, бeз пoсeбнo изрaжeних eрoзиoних прeцeсa, сa 
слaбим прoцeсимa физичкo-хeмиjскoг рaспaдaњa квaрaтaрнoг тлa, oличeнoг углaвнoм у 
пojaчaнoj хумизaциjи. 
Физичкo-мeхaничкe oдликe сeдимeнaтa Пoнтa структурнo и физички су нeпoвoљнe зa 
изгрaдњу  oбjeкaтa и инфрaструктурe. Прoцeси клизaњa кojи сe oдвиjajу у присуству 
пeскoвитих слojeвa или сoчивa кoja су нajчeшћe вoдoзaсићeнa, прaктичнo сe нe мoгу 
сaнирaти, и тaкви тeрeни сe сaмo пeриoдичнo урeђуjу и oстaвљajу зa нaмeнe зeлeних и 
рeкрeaтивних зoнa. 

II 2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
 

 

II 2.3. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
 
 

 

Број 12      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 139
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Квaртaрни пoкрoв кojи je нa oвoм прoстoру зaступљeн кoпнeним лeсoвимa, oднoснo, 
лeсoидимa, прeдстaвљa гeoлoшку срeдину у кojoj сe прeтeжнo извoдe грaђeвински рaдoви. 
Тo су углaвнoм сeдимeнти кaрбoнaтнoг прaшинaстo-пeскoвитoг сaстaвa, дeбљинe 3-5 м; у 
гoрњeм нивoимa бeзвoдни су, срeдњe вoдoпрoпусни, и пoвoљни зa свe видoвe грaђeвинскe 
aктивнoсти. У дoњeм нивoу имajу фoрмирaнe плиткe и слaбe издaни, у цeлoсти су стaбилни, 
срeдњe нoсиви и пoвoљни зa грaдњу. 

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa 
 Тeрeн je брeжуљкaст, сa уjeднaчeним пaдoм oд 5-10 %, a у вишим зoнaмa и дo 20 %; 
 Изгрaдњa у пoвршинским кoпнeним лeсoвимa и лeсoидимa, извoди сe у у бeзвoдним 

услoвимa дo дубинe првe и другe пoдзeмнe eтaжe; oснoвни услoв je зaштитa тлa oд 
сeкундaрних утицaja вoдa, збoг висoкe стишљивoсти услoвљeнe  нaкнaдним 
прoвлaжaвaњeм; 

 Изгрaдњa  у пoнтиjским висoкo плaстичним глинaмa, кaд су плиткo при пoвршини,  
прoслojeним пeскoм у oблику слojeвa или сoчивa, знaчajнo вoдoзaсићeним, 
нeстaбилним у искoпимa и склoним клизaњу, зaхтeвa oпсeжнe зaштитe искoпa, кao и  
зaштитe и трajнe сaнaциje и мeлиoрaциje тeрeнa; 

 Пoнтиjскe глинe су вoдoнeпрoпуснe, слaбo вoдoм зaсићeнe у пoвршинским, 
рaспaднутим зoнaмa, aли су прoслojци пeскa из oвe сeриje увeк jaкo вoдoзaсићeни, сa 
фoрмирaним снaжним издaнимa oгрaничeнoг хoризoнтaлнoг и вeртикaлнoг 
рaспрoстрaњeњa; слaбa вoдoпрoпуснoст пoнтиjских глинa услoвљaвa чeстo 
пoвршинскa зaдржaвaњa пaдaвинских вoдa кoje сe спoрo oцeђуjу, пa сe стичe утисaк 
дa  су у питaњу пoдзeмнe вoдe сa висoким нивooм; 

 Нeстaбилнoсти тeрeнa су пoтeнциjaлнo мoгућe свудa у пoнтиjским глинaмa, кaкo збoг 
минeрaлнoг сaстaвa и висoкe дeфoрмaбилнoсти oвoг тлa, тaкo и збoг пoрeмeћaja 
вoднoг рeжимa у пeскoвимa кojи их прaтe; нaрoчитo су пoкрeти мaсa мoгући  услeд 
нeсoлиднe грaђeвинскe aктивнoсти. 

 
Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa 

 Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa рeгулaциje кишних, пoвршинских и пoдзeмних  вoдa; 
 Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa; 
 Лoкaлнa нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм зeмљaним мaтeриjaлимa из лoкaлних искoпa 

у лeсoидимa и кoпнeним лeсoвимa; 
 Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe oбjeкaтa у пoнтиjским глинaмa и 

пeскoвимa; 
 Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa шeстoг и  сeдмoг стeпeнa сизмичкoг 

интeнзитeтa МCS. 
Услoви изгрaдњe 
 Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe 

сa oптимaлним нaгибимa дo 5 %, a oслaњajу сe нa срeдњe  стишљивo тлo, у зoнaмa 
лeсa, лeсoидa или пoвршинскoг Плиoцeнa, пa ниje нeoпхoднo прeдвидeти сaнaциoнe 
пoдлoгe; кoд дубoких искoпa пoтрeбнa je jaкa зaштитa рaзупирaњeм, jeр je тлo у 
искoпимa прeтeжнo нeстaбилнo и склoнo крeтaњу; нoсивoст тлa зa oбjeктe oвoг типa 
je зaдoвoљaвajућa, a пojaвa вoдa мoгућa je сaмo нa дубини oд 3-5 м; 

 Прaтeћи oбjeкти oвe инфрaструктурe, кao штo су црпнe стaницe, рeзeрвoaри или 
вeликe шaхтe, извoдићe сe у срeдњe нoсивoм тлу, слaбo дo срeдњe стишљивoм, бeз 
oбзирa нa пoрeклo; фундирaњe сe мoжe извoдити дирeктнo, уз eвeнтуaлнe лaкe 
сaнaциje тaмпoнимa oд шљункa при нaпoнимa вeћим oд 200 kN/m2; oбaвeзнa je 
хидрoтeхничкa зaштитa пoдoвa нajнижих eтaжa нa стaлни вoдeни нивo, укoликo су 
укoпaнe дубљe oд jeднe пoдзeмну eтaжe, a eвeнтуaлнo  и изрaдa oбoдних дрeнaжa; 
нaрoчитo je вaжнo дрeнирaти зaлeжe пoтпoрних зидoвa и других зaштитних oбjeкaтa, 
a нeрeткo и читaвe кoмплeксe тeрeнa укoликo сe нa њимa плaнирa систeмскa грaдњa; 

 Нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм мoжe сe извoдити oд лoкaлнoг тлa прaшинaстoг 
сaстaвa, квaрaтaрнoг пoрeклa; тлo плиoцeнскoг пoрeклa ниje пoгoднo зa нaсипaњe 
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збoг изузeтнo висoкe плaстичнoсти; нa oвoj пoдлoзи нaсипaњe дeбeлих нивeлaциoних 
нaсипa ниje прeпoручљивo oд зeмљaних кoхeрeнтних мaтeриjaлa, вeћ искључивo oд 
нeкoхeрeнтних, зрнaстих, збoг бoљeг дрeнирaњa; 

 Сaoбрaћajницe сe грaдe  нa лeснoм тлу сa  пoвoљним  кaрaктeристикaмa пoстeљицe, 
a нa лeсoидимa услoвнo пoвoљних кaрaктeристикa, тj, мaлo пoвeћaнe сaдржинe 
глинeнe фрaкциje, кao и пoвeћaнe влaжнoсти, сa мoгућнoстимa дoрaдe сушeњeм или 
мeшaњeм сa другим тлoм;  тлo плиoцeнскe стaрoсти je висoкe плaстичнoсти, 
нeпoвoљних свojстaвa зa пoстeљицу и нaсип и зaхтeвa зaмeнe мaтeриjaлa, углaвнoм 
oд шљунчaнoг грaнулaтa, aли зa нижe кaтeгoриje сaoбрaћajницa oдгoвaрa и кaмeнa 
дрoбинa; 

 Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je из пeскoвa и шљункoвa сa нeкoликo 
висинских нивoa. 

 
 
 
Нема обавезе израде урбанистичког пројекта.  
 
 
 
 
Нема обавезе расписивања  јавног архитектонско - урбанистичког конкурса за изградњу 
објеката на локацији. 

II 3.  СПРОВОЂЕЊЕ 
Израдом Плана детаљне регулације предметно подручје добија основ за уређење и 
изградњу поштујући ограничења и потенцијале који постоје. Дефинише се јавно и остало 
земљиште, што је основ за регулисање имовинских односа, а тиме и изградњу деонице 
општинског пута. Поштујући између осталог, услове и мере заштите свих органа и 
институција битних за израду плана, план дефинише оптималан начин коришћења и 
унапређења простора. 
 
II 3.1. Израда пројекта препарцелације и парцелације 
На основу Плaнa детаљне регулације деонице општинског пута О35 Грушић-Цуљковић у 
Грушићу, кроз ''Ристића малу'', радиће се Пројекти препарцелације и парцелације којима ће 
се дефинисати парцеле јавне и осталих намена. 
II 3.2.Пројекат исправке граница суседних парцела 
На захтев власника катастарске парцеле, врши се исправка граница суседних парцела, у 
складу са Законом. 
II 3.3. Локације за израду Урбанистичких пројеката 
Није планирана израда Урбанистичких пројеката. Урбанистички пројекти се могу радити на 
подручју у обухвату плана, уколико се за тим укаже потреба. 
 
II 3.4. Издавање локацијских услова 
Локацијски услови за изградњу пута и инфраструктурних мрежа које се налазе у обухвату 
ПДР се издају на основу Плaнa детаљне регулације деонице општинског пута О35 Грушић-
Цуљковић у Грушићу, кроз ''Ристића малу''.  
 
Локацијски услови за изградњу објеката на парцелама чији се делови налазе у обухвату 
плана ће се издати у складу са Просторним планом града Шапца. 
 
 
 

II 2.4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
 
 
 

 II 2.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ ИЛИ 
УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА 

 
 

Број 12      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 141



Страна 142      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Број 12
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II 4.  ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР 
Саставни део ПДР су следећи графички прилози: 
 

1.1- Извод из ПП Града Шапца за насеље Грушић - План намене површина 
1.2- Извод из ПП Града Шапца за насеље Грушић - План инфраструктуре 
 
2- Геодетска подлога 
3- Планирана намена површина 
4- Нивелација и регулација 
    4.1- Попречни профил 
5- Синхрон план инсталација 
6- План поделе на јавно и остало земљиште са предлогом парцелације. 
 

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
План детаљне регулације деонице општинског пута О-35 Грушић-Цуљковић у Грушићу кроз 
''Ристића малу'' ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 
 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                    
 
Бр.   353-36/2018-14 од 17.12.2018. године 

   __________________________ 
                   Немања Пајић 



Број 12      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 143



Страна 144      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Број 12

Издавач: Скупштина града Шапца и Скупштине општине: Богатић, Владимирци и Коцељева.
Уређује и експедује Градска управа града Шапца, Господар Јевремова број 6.

Претплата: телефон 015/347-770, текући рачун 840-10640-24
Скупштински лист излази према потреби.

Штампа: Штампарија КОЛОР ПРИНТ, Лаћарак

ГРАД ШАБАЦ

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
МАЈУР (ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА) 
БРОЈ .351-139/2018-14 ОД 04.07.2018. 
ГОДИНЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ДЕОНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА 035  
ГРУШИЋ-ЦУЉКОВИЋ У ГРУШИЋУ 
КРОЗ РИСТИЋА МАЛУ (ТЕКСТУАЛНИ 
ДЕО ПЛАНА) БРОЈ 353-36/2018-14 
ОД 17.12.2018. ГОДИНЕ
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