Поштарина плаћена код
Поште 15000 Шабац

ГРАДА ШАПЦА И ОПШТИНА: БОГАТИЋ, ВЛАДИМИРЦИ И КОЦЕЉЕВА
ГОДИНА XLIV

БРОЈ 11   

АКТА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
На основу члана 35 и 51б Закона o планирању
и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09, 81/09 испр,
64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл. УС, 50/13одл. УС, 98/13 - одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19
и 37/19-др.закон и 9/2020), Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 32/19) и
члана 17. и 36. Статута општине Коцељева (''Сл.лист
општине Коцељева, број 4/19), Скупштина општине
Коцељева, на седници одржаној дана 12.05.2021. године донела је
ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КОЦЕЉЕВА
А. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
I  ОПШТИ ДЕО
Израдa Прве измене и допуне плана генералне
регулације насеља Коцељева (у даљем тексту ИДПГР-1), ради се на основу одредби члана 35 и 51б Закона o планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр.
72/09, 81/09 испр, 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13 - одл. УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/2020) и Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС",
бр. 32/19).
У складу са чланом 51б Закона и Одлуком о изради Измена и допуна плана, пошто се ради о мањој измени и допуни плана, није спроведен поступак раног
јавног увида.
ИДПГР-1 обухвата измене текстуалног и графичког дела плана Плана генералне регулације насеља Коцељева ("Сл. лист општине Коцељева", бр.
12/07):
I Измене текстуалног дела плана обухватају:
1.1 Измену поглавља Слика насеља као целине
у окружењу
1.2 Измену поглавља Опис типичних насељских
целина, део Независни просторни системи, затворене зоне и комплекси – Затворени просторни системи 1, радне (привредне) зоне

12. мај 2021.

1.3 Измену поглавља Опис типичних насељских
целина, део Независни просторни системи, затворене зоне и комплекси – Затворени просторни системи 3, посебна намена
1.4 Измену услова за уређење и градњу на свим
парцелама у обухвату плана, укључујући парцеле
које се налазе у зони заштите, а ван грађевинског
земљишта
II Измене текстуалног и графичког дела плана
обухватају:
2.1 Измену, односно проширење граница обухвата
грађевинског подручја Плана, тако да обухвати кат.
парц. 329, 330, 331, 332, 333/1 КО Коцељева-варошица – графички прилози бр. 01-04, 14-15 основног плана и прилог бр. 16_План регулације и нивелације
2.2 Измену плана намене површина на кат.п.бр.
324/1 КО Коцељева-варошица (постојећа фабрика
пиротехнике), као и додељивање намене површина
кат.п.бр. 329, 330, 331, 332, 333/1 КО Коцељева-варошица, тако да се усагласе са Просторним планом
општине Коцељева; додељивање намене површина
преосталим парцелама у обухвату ИДПГР-1 – графички прилог бр. 03 основног плана
2.3 Измену Типичних насељских целина, тако да
се подручје комплекса фабрике и њеног проширења
приведу Типичној насељској целини – Радној зони;
преостале парцеле у обухвату ИДПГР-1 се приводе
Отвореним просторним системима 2 - Пољопривредно и шумско земљиште и путни појас – графички прилог бр. 04 основног плана
Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 32/19), члан 72, став 1,
алинејом 5 је дефинисано да се под мањим изменама
и допунама сматрају решења којима се не повећавају
укупни планирани гранични капацитети комуналне инфраструктуре, не повећавају се урбанистички параметри и измене и допуне неће имати утицај на социјалну
инфраструктуру и планиране саобраћајне капацитете,
што одговара планираним решењима у граници обухвата ИДПГР-1.
Правни основ за израду ИДПГР-1 садржан је у
одредбама:
• Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09, 81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11,
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121/12, 42/13 - одл. УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/2020),
• Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
("Сл. гласник РС", бр. 32/19),
• Одлуке о изради Измене и допуне плана генералне регулације насеља Коцељева ("Сл. лист општине Коцељева", бр. 06/32 од 17.11.2020.год),
• Правилника о заштити на раду при изради експлозива и барута и манипулисању експлозивима и барутима
(„Сл. лист СФРЈ“, број 55/69).
Плански основ за израду ИДПГР-1:
• Просторни план општине Коцељева ("Сл. лист општине Коцељева", бр. 19/12)
Документација од значаја за израду ИДПГР-1:
• ПГР насеља Коцељева ("Сл. лист општине Коцељева", бр. 12/07)
Основни циљ израде ИДПГР-1 је стварање урбанистичких, техничких и инфраструктурних предуслова за проширење комплекса фабрике пиротехничких средстава у Коцељеви.
Предмет ИДПГР-1 јесте проширење границе обухвата грађевинског подручја, и то на начин да обухвати катастарске парцеле бр. 329, 330, 331, 332 и 333/1, КО. Коцељева-варошица, чија укупна површина износи око 4.62.23
ha, као и промена намене кат.парц.бр. 324/1.
Граница ИДПГР-1 обухвата и парцеле које се налазе у зони заштите, чија је граница дефинисана у складу
са одредбама Правилника о заштити на раду при изради експлозива и барута и манипулисању експлозивима и
барутима („Сл. лист СФРЈ“, број 55/69).
Промена намене површине подручја постојеће фабрике пиротехнике на кат.парц.бр. 324/1 је неопходна како
би се простор привео намени - доминантна намена дефинисана Просторним планом општине Коцељева („Сл.
Лист општине Коцељева“, бр 19/12), где је ова површина описана као ТЦ20 – Посебна намена / радна зона и за
коју су одређена правила уређења и грађења, и ускладила са постојећом наменом на локацији. С обзиром да је
у међувремену престала функција посебне намене на парцели и да је парцела приведена компатибилној намени
која је дозвољена Просторним планом, овом изменом ће се одредити само намена радне зоне.
Сврха проширења грађевинског подручја за потребе проширења радне зоне постојеће фабрике пиротехнике
јесте стварање просторних услова за обезбеђење свих потребних параметара за обезбеђење технолошлих потреба производње. Грађевинско подручје се проширује на земљиште које је у власништву производног комплекса. У исто време, обухват плана се шири и на све катастарске парцеле које се налазе у заштитној зони фабрике
пиротехнике.
I 3. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Предметно подручје је обухваћено и дефинисано Просторним планом општине Коцељева, ("Сл. лист општине
Коцељева", бр. 19/12). Дат је извод карактеристичних планских решења и правила уређења и грађења која се
могу односити на предметно подручје.
• Напомена: Текст је у оригиналу преузет из Просторног плана општине Коцељева ("Сл. лист општине
Коцељева", бр. 19/12)
Просторним планом општине Коцељева је дефинисано да се План генералне регулације за насеље Коцељева
("Сл. лист општине Коцељева", бр. 12/07) у потпуности примењује у оквиру дефинисаних граница.
Грађевинско подручје и намена површина унутар граница обухвата Плана генералне регулације је дефинисана ПГР насеља Коцељева и примењује се у потпуности.
Површине унутар грађевинских подручја насеља на којима се може градити, подељени су на типичне целине
у којима су омогућени идентични или слични услови грађења у складу са доминантном наменом.
На парцелама у обухвату ИДПГР-1 су дефинисане следеће намене:
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ПOСEБНA НAМEНA / РАДНА ЗОНА

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Плaнoм je oдрeђeнa грaницa зoне у којој ће се градити објекти посебне намене: производња, паковање, складиштење
и дистрибуција пиротехничких средстава. Зона обухвата кат п. бр. 324 КО Коцељева - варошица (изградња објеката,
заштитних зидова и бедема) и делове суседних парцела на којима је могућа зона негативних утицаја а што је дефинисано
графичким прилогом плана. У оквиру дефинисане зоне заштите забрањена је изградња свих врста објеката.
Пoтрeбни зaхвaти мoгу сe рeaлизoвaти нa нaчин усклaђeн с вaжeћим прoписимa из oблaсти урбaнистичкoг плaнирaњa, кao
и с пoсeбним прoписимa кojи рeгулишу изградњу ових објеката на територији Рeпубликe Србиje.
Уколико из било ког разлога не дође до реализације изградње овог комплекса у потпуности или делимично, за локацију ће
се примењивати услови за зону ТЦ 4 или ТЦ 4б.
За изградњу објеката на овој локацији неопходна је израда Урбанистичког пројекта, односно урбанистичког плана уколико
има потребе утврђивања јавног интереса.
Неопходан ниво комуналне опремљености: електро и тт инсталације, обезбеђено водоснабдевање и евакуација отпадних
вода.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
нaмeнa oбjeкaтa

• Ц 20.51 - Производња експлозива и пратеће делатности (складиштење, трговина,
администрација и др.)

oгрaђивaњe пaрцeлa

Свe пaрцeлe мoгу бити oгрaђeнe oгрaдoм мaксимaлнe висинe 220 цм. У складу са накнадно
дефинисаним зонама заштите, изградиће се заштитне ограде у складу са посебно
дефинисаним условима.

пoсeбни услoви

Oкo кoмплeксa испoштoвaти зoнe прoстoрнe зaштитe прeмa посебно донетим елаборатима и
условима надлежних институција.

oбjeкти чиja je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "прaвилa
грaђeњa".
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским
прописима, одлукама државних органа, еколошким, геолошким елаборатима и сл.
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ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Пољопривредно земљиште се може налазити и унутар грађевинског подручја насеља. Услови за њихову изградњу и
коришћење су идентични без обзира да ли се налазе унутар или ван грађевинског подручја.
У складу са законом, пољопривредним земљиштем се сматрају: њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци,
рибњаци, трстици и мочваре, као и друго земљиште (вртаче, напуштена речна корита, земљишта обрасла ниским
жбунастим растињем и друго) које по својим природним и економским условима може рационално да се користи за
пољопривредну производњу. Обрадиво пољопривредно земљиште јесу: њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде.
Приликoм плaнирaњa пoљoприврeднoг зeмљиштa a сa стaнoвиштa зaштитe живoтнe средине вaжe слeдeћa
прaвилa:
• зaштитa oдстojaњa измeђу стaмбeних oбjeкaтa и oрaницa, oднoснo плантажних вoћњaкa кojи сe интeнзивнo трeтирajу
вeштaчким ђубривoм и пестицидима je нajмaњe 800 м;
• у зaштитнoм пojaсу измeђу грaницe пoљoприврeдних пaрцeлa и oбaлe водотока oд 10 м ниje дoзвoљeнo кoришћeњe
пeстицидa и вeштaчких ђубрива;
• минимaлнa зaштитнa oдстojaњa измeђу грaницa кoмплeксa стoчних фaрми и oбjeкaтa у сусeдству су: oд стaмбeних згрaдa
200 м, oд магистралних путeвa 200 м, oд рeчних тoкoвa 200 м и oд извoриштa вoдoснабдевања 200 м. Нaвeдeнa рaстojaњa
мoгу бити и вeћa aкo тo пoкaжe Студија утицaja нa живoтну срeдину зa фaрмe сa прeкo 500 условних грлa, кao и oбjeкти oд
oпштeг интeрeсa утврђeни нa oснoву зaкoнa.
Затечена домаћинства ван грађевинског подручја дисперзно су размештена на целој територији општине. Ова домаћинства,
као и друга која нису евидентирана на подлози (засеоци, махале и сл.), а постојала су у време доношења Плана задржавају
се на постојећим локацијама, а земљиште добија статус грађевинског земљишта ван грађевинског реона.
Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa издaћe сe Локацијска дозвола на основу овог Плана, сeм aкo je у питaњу oбjeкaт
инфрaструктурe, кaдa je нeoпхoднa изрaдa урбaнистичкoг плана.
Пољопривредно земљиште, које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско земљиште, до привођења
планираној намени, користи се за пољопривредну производњу. Пaрцeлe пoрeд државних путева нe мoгу имaти дирeктaн
приступ нa пут сeм aкo сe зa тo нe прибaви пoсeбнo oдoбрeњe "ЈП Путеви Србије“.
Неопходан ниво комуналне опремљености: није потребно посебно условити.
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ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeнo je:
- извођење свих радова на: комасацији, мелиорацији, наводњавању, одводњавању земљишта, побољшању плодности
земљишта и заштите од ерозије и свих других штетних утицаја на квалитет земљишта
- изградња економских објеката који се користе или су у функцији примарне пољопривредне производње а власнику је
пољопривреда основна делатност и не поседује друго одговарајуће необрадиво пољопривредно земљиште,
- одређивање локација за гробље или проширење гробља,
- санитарне депоније и кафилерије
- пoстaвљaњe инфрaструктурних и тeлeкoмуникaциoних вoдoвa и oпрeмe, изградња и проширење пољских путева,
постављање нафтних и геотермалних бушотина, ветрењача (ветроелектрана) 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 и риба.
Нa пojeдинaчним пaрцeлaмa гдe су фoрмирaнa сезонска дoмaћинствa ("колибе" и сл.) кoja сe нaлaзe вaн грaђ.
рeoнa, дoзвoљeнo je: рeкoнструкциja постојећих и изградња стaмбeнoг oбjeктa приземне спратности, површине до
100 м2, рeкoнструкциja и изгрaдњa пoљoприврeдних, eкoнoмских и пoмoћних oбjeкaтa, спрaтнoсти П, мини фaрми и
пoљoприврeдних eкoнoмиja, рeкoнструкциja или изгрaдњa зaнaтских рaдиoницa дo 150 м2 у функциjи пoљoприврeднe
прoизвoдњe, aкo су испуњeни други услoви (сaнитaрни, хигиjeнски и др.).
Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa: другoг стaмбeнoг oбjeктa, прoизвoдних oбjeкaтa кojи eмитуjу штeтнe утицaje нa oкoлину.
Изузетно, на земљишту VI и више катастарске класе, овим Планом је дозвољена изградња и следећих објеката: пилaнa (дo
100 м2, мaксимaлнe спрaтнoсти П), угoститeљских oбjeкaтa (дo 200 м2, мaксимaлнe спрaтнoсти П+1+Пк), бeнзинскe и гaснe
пумпe (E 505 - тргoвинa нa мaлo мoтoрним гoривимa), као и објеката великих капацитета у функцији прераде примарних
пољопривредних производа (кланице и сл.).
Зaбрaњeнo je овим Планом пoљoприврeднo зeмљиштe (свих категорија) кoристити зa: aутo oтпaдe, дeпoнoвaњe
грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa и сл.
Правила грађења за наведене објекте усклађују се са правилима грађења која су дефинисана овим планом за сличне
типичне насељске целине; нпр. изградња стамбених и економских објеката према правилима грађења за ТЦ 2, изградња
инфраструктурних објеката према правилима грађења за ТЦ 19 и сл.
Коришћење пољопривредног земљишта у друге сврхе које нису поменуте, као и парцелација и препарцелација, одређују се
у складу са законском регулативом која дефинише ову област.
oбjeкти чиja je изгрaдњa
зaбрaњeнa

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

ТЦ17

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Шумско подручје обухвата шуме у државној и у приватној својини. Шумама у државној својини, које су обухваћене
шумским подручјем, газдује се на основу опште основе газдовања шумама и посебних основа газдовања шумама.
Шумама у приватној својини газдује се на основу опште основе и програма газдовања приватним шумама. Шумама и
шумским земљиштем у државној својини газдује ЈП „Србијашуме“. Општи циљеви газдовања шумама су да се обезбеди:
трајно повећање приноса и производње, максимална производња дрвне масе, очување и повећање вредности шума,
економичност и рентабилност, јачање и развијање општекорисних функција шума и повећање производње и коришћења
дивљачи. Ради остваривања ових циљева утврђују се мере (биолошко- узгојне и уређајне природе), које треба да усмере
развој шума у жељеном правцу, које ће обезбедити најбоље коришћење производних потенцијала станишта и стварање
квалитетних састојина високог и изданачког узгојног облика оних врста дрвећа које имају највећу економску вредност и могу
постићи максимални прираст дрвне масе и дивљачи, а тиме ће се створити и потребни услови за успешну производњу
крупне дивљачи.
Шуме и шумско земљиште је идентификовано на подлози, према катастарском стању, само за државне шуме (корисник: ЈП
„Србијашуме“). Шуме у приватној својини на графичким прилозима су приказане оријентационо.
Постојеће шуме треба очувати и унапредити. Крчење шума је дозвољено само у следећим случајевима: ради промене
врсте дрвећа или узгојних облика; ради изградње објеката чија је изградња дозвољена; у случајевима када то захтева
општи интерес утврђен на основу закона. Санитарне сече шуме подразумевају се као нега шуме.
Неопходан ниво комуналне опремљености: није потребна комунална опремљеност.
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Страна 5

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
У оквиру ових површина дозвољена је изгрдња путева, стаза, канала, мостова, инфраструктурних инсталација и објеката
и других сличних објеката, као и објеката који обезбеђују унапређење коришћења шума. Пре утврђивања трасе водова
(електро и ТТ), жичара и сличних објеката, који пролазе кроз шуму, обавезно је прибављање мишљења корисника, односно
власника шуме.
oбjeкти чиja je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "прaвилa
грaђeњa". Изградња стамбених, стамбено пословних, пословних, економских и др. објеката
је забрањена.

Изводи из текстуалног дела плана значајни за ИДПГР-1:
• Напомена: Текст је у оригиналу преузет из Плана генералне регулације насеља Коцељева ("Сл. лист
општине Коцељева", бр. 12/07)
1.1 СЛИКА НАСЕЉА као целине у окружењу
Насеље Коцељева представља административни, привредни и културни центар истоимене општине у јужном
делу Посавотамнаве, уз магистрални пут М – 21 (Шабац – Ваљево). Коцељева се пружа правцем северозапад –
југоисток, у алувијалној равни коју је створила река Тамнава са својим притокама, док је са западне и јужне стране
заштићена огранцима Влашића. Насеље има 4927 становника.
Урбану структуру насеља чине блокови релативно правилног, ортогоналног растера, различите величине и
проточности. Континуитет ове структуре, углавном правилне парцелације, махом стамбене по карактеру и ниже
спратности, разбијају местимични независни просторни комплекси – индустријски комплекс «Воћар», школски
комплекс (основна и средња школа и фискултурна сала у изградњи), површине посебне намене (војни полигони)
и унутарнасељске пољопривредне површине неправилне парцелације и велике уситњености.
Иако прерађивачки индустријски комплекси имају велики капацитет за запошљавање људи, неповољна економска ситуација и пропадање великих предузећа као и положај насеља непосредно уз обрадиве површине и традиција, чине да пољопривреда представља важан извор прихода становника. Насеље Коцељева према учешћу
пољопривредног становништва припада мешовитом типу насеља.
Већи број занатских центара, угоститељских и трговинских радњи, већи број радника запослених у њима,
формирано културно-уметничко друштво, (књижница и читаоница, аматерска позоришна трупа, хор и тамбурашки
оркестар), трансформишу насеље из сеоског у урбани карактер.
Табела 1: површине обухвата
Катастарска општина

Површина к.о. (ha)

Укупна П обухваћена планом

Коцељева

567,70 ha

554,17 ha

Укупна површина обухваћена Планом генералне регулације је 554,17 ha, што представља 2,15% од укупне
површине Општине и на њој живи 29,7% укупног становништва Општине.
Намена површина
• Рурално становање (и зона непланске градње)

Површина (ha)
162,53 ha

• Породично становање малих густина, са баштама; без делатности

59,00 ha

• Породично становање средњих густина, са делатностима

46,40 ha

• Вишепородично становање, са делатностима
• Јавни објекти и специјализовани центри (администрација, школство, здравство)

2,89 ha
7,27 ha

• Пословни, услужни и комерцијални центри и објекти

23,35 ha

• Посебна намена

14,35 ha
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Површина (ha)

• Комунални и инфраструктурни комплекси и објекти (аутобуска станица, гробље,...)

5,36 ha

• Привредно-технолошке зоне, комплекси и објекти

68,48 ha

• Спортско - рекреативни комплекси

5,79 ha

• Шума

25,85 ha

• Пољопривредне површине и ливаде

66,32 ha

• Водене површине

5,87 ha

• Саобраћајнице

54,11 ha

• Неизграђено земљиште

19,51 ha

Неизграђено земљиште

19,51 ha
ОПИС ТИПИЧНИХ НАСЕЉСКИХ ЦЕЛИНА

У складу са циљевима плана, да се плански захтеви поставе флексибилно и примерено контексту, укупни
простор обухваћен планом се детаљно анализира и диференцира у односу на функционалне, обликовне и садржајне специфичности.
На основу тога се могу поставити планске основе за одређивање обавезних урбанистичких услова, или грађевинска правила и услови за будуће инвеститоре.
Критеријуми за дефинисање типичних градских целина формирани су у циљу дефинисања укупне територије
Коцељеве као јединства различитих типологија, а све на основу обимних урбанистичких и морфолошких анализа
постојећег стања.
Табела 4: приказ критеријума за дефинисање насељских целина *
КРИТЕРИЈУМИ
Типичне
насељске
целине

• Нпс1
ЗАТВОРЕНИ
ПРОСТОРНИ
СИСТЕМИ

УЧЕСТАЛОСТ

ОКРУЖЕЊЕ

- груписано/
дисперзно
- интегрисаност/
модалитет
- изузетак/
правило

- ужи центар
- шири центар
- периферија
- рурално

• груписаност
дуж
магистралног
пута
• рубне зоне и
шири центар

• окружење
рурално и у
мањој мери
шири центар

ОДНОС
ПУНО-ПРАЗНО
- величина блока
(мали, средњи,
велики)
- просторни
распоред пуно празно
-параметри
(густо, средње,
ретко)
- ивично/
слободностојећи
• велики блокови
• слободностојећи
објекти

ВЛАСНИШТВО

САДРЖАЈ

УРБАНИТЕТ

приватно/
општинско
положај

- становање /
производња /
делатности
- приватно/
јавно
- породично/
колективно
-комерцијално/
социјално
-урбано/
рурално

- природни
услови
- контекст,
комуникације
- време
настанка
- архитектура
– стара, нова
- висина,
величина

• власништво
дефинисано

• доминантне
индустријске
зоне,
местимично
без употребе,
зоне посебне
намене
и комунални
комплекси

• комуникација
споља
• интерни
приступ
• стари објекти

ПРОХОДНОСТ
БЛОКА
- интеграција
окружења и
унутрашњости
- делимично
проходно /
непроходно/ не
постоји уопште

ПЛАНСКА
ИНТЕРВЕНЦИЈА
- историјско
амбијеталне
целине
- акција/
организација
-приступ/
потенцијали
- опција/
обавеза

• без
интеграције са
окружењем
• приступачно

• развој нових
делатности
у постојећим
објектима
• резервне
површ.

* извод из Табеле 4 значајан за ИДПГР-1
1.2 ОПИС ТИПИЧНИХ НАСЕЉСКИХ ЦЕЛИНА - ЗПС 1 РАДНЕ (ПРИВРЕДНЕ) ЗОНЕ
НЕЗАВИСНИ ПРОСТОРНИ СИСТЕМИ ЗАТВОРЕНЕ ЗОНЕ И КОМПЛЕКСИ
ЗАТВОРЕНИ ПРОСТОРНИ СИСТЕМИ 1 РАДНЕ (ПРИВРЕДНЕ) ЗОНЕ
Опис и објашњење
НПС 1 (карта 7) чине велике затворене зоне и комплекси: производно- технолошке (радне зоне), комплекси
посебне намене, инфраструктурни, комунални, образовни. У макро слици града ови комплекси су груписани на
три локације:
− у самом насељу Коцељева, делом дуж старог магистралног пута и дуж тока река Тамнаве и Раснице
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У самом насељу се налазе следећи затворени независни системи: комплекс прерађивачке индустрије
«Воћар», комплекс образовних установа (вртић, основна и средња школа), површина посебне намене
(војни објекат). Ови комплекси се налазе на засебним
великим парцелама које имају обезбежен директан саобраћајни приступ. Проблеми везани за ове НПС тичу
се еколошки неприхватљивих начина одстрањивања
штетних материја, неуједначеног квалитета опремљености припадајућих површина, неадекватних капацитета за стационирање саобраћаја.
− на периферији насеља, на ободу обухвата Плана
На периферији насеља налази се површина привремене намене (војни објекат) за који постоји могућност да се приведе другој, целисходнијој намени.
− највећим делом дуж новог магистралног пута
М-21 Комплекси који се налазе дуж новог магистралног пута М-21 су: гробље, вашариште, сточна пијаца,
фарма пилића, млекара, индустрија конфекције,...
Зоне у којима се налазе парцеле и објекти ове намене, дефинисане су графичким прилогом а анализа локација и функција дефинисана је кроз посебно поглавље Програма.
Табела 9: Затворени просторни системи – Радне (привредне) зоне – Постојеће стање и планске интервенције

Назив и
Бр. блока површина
/ha/

54

55

56

«Ринглов»
3,97

Урбанистички коефицијенти
проценат
заузетости

спратност
(макс)

мин.

191,46
10

0,1

П+1+Пк

6

110
41,56

складишта
1,5

вашариште
4,65

степен
изграђености

Површина

Број парцела парцела (ar)
макс.
или њихових
делова
средња

<0,1

20

0,35

П

П+2+Пк

2

38

Ширина
фронта (m)
макс.

Проблематика и напомене

мин.

155
75

51,74

86

41
31,65

16

73,02

94

10
9

• Неадекватно коришћење
простора, низак степен
уређености и опремљености.
• Површина је резервисана за
лоцирање нове сточне пијаце.
• низак степен уређености и
опремљености.

• ДУП «Вашариште» у фази
реализације
• могућа је потреба промене
неких садржаја

2,43

57

58

«Воћар»
4,6

«Ливаде»
4,73

40

10

0,5

0,1

П+2+Пк

П

1

360

Индустр.
Зона 7,25

15

0,1

П+1+Пк

6

7

100
3,83

Укупно
просечно:

26,70

~20

~0,15

П+1+Пк

120

60

• нова локација
аутобуске станице
• нова градња
садржаја сервиса,
услуга, делатности
• опремање и
уређење у складу са
наменом површина

• Неадекватно решено питање
уклањања и прераде отпадних
вода
• Фабрика нека независан извор
напајања водом
• неповољна индиректна веза
са магистралним путем (кроз
стамбену зону насеља)
• део комплекса ж. Фарме се
налази ван граница Плана
• нерегулисано одвођење
отпадних вода
• није регулисана веза са
магистралним путем

134,36
59

Планска
интервенција

146

14

•поједине индустријске
делатности на суседним
парцелама нису међусобно
сродне
• неадекватно решено питање
саобраћајног приступа
појединачним објектима
Циљеви планских интервенција:
• унапређивање производних погона, индустријске
производње, делатности и услуга
• уређење и опремање кроз правила уређења
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Карта 6: Положај затворених просторних система у насељу Коцељева

1.3 ОПИС ТИПИЧНИХ НАСЕЉСКИХ ЦЕЛИНА – ЗПС 3 ПОСЕБНА НАМЕНА
НЕЗАВИСНИ ПРОСТОРНИ СИСТЕМИ ЗАТВОРЕНЕ ЗОНЕ И КОМПЛЕКСИ
ЗАТВОРЕНИ ПРОСТОРНИ СИСТЕМИ 3 ПОСЕБНА НАМЕНА
Опис и објашњење
У насељу се налазе три комплекса посебне намене (објекти војске) од којих је један у зони ширег центра а
преостала два на периферији.
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Неопходно је да се комплекс приведе другој, целисходнијој намени:- становање са делатностима и сингуларним локацијама комерцијалних објеката у Немањиној улици. За ову локацију ће важити правила уређења
и грађења као за ТНЦ 1;
-радна зона на локацији у северозападном делу насеља. За ову локацију ће важити правила уређења и
грађења као за НПС 1;
-комуналне делатности и објекти на локацији уз реку Тамнаву; За ову локацију ће важити правила
уређења и грађења као за ЗПС 4;На графичком прилогу 10 „Мере за спровођење плана...“ приказане су
зоне/подручја за које је неопходно урадити План детањне регулације и Урбанистичке пројекте.
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Табела 11: Затворени просторни системи 3 – Посебна намена – Постојеће стање и планске интервенције
Назив и
Бр. блока површина
/ha/

Урбанистички коефицијенти
проценат
заузетости

степен
изграђености

спратност
(макс)

Укупан број
парцела

Површина
парцела (ar)

Ширина
Проблематика
фронта (m)
и напомене

61

2,96

-

-

-

1

-

-

62

11,35

-

-

-

1

-

-

∑

14,35

-

-

-

2

-

-

Планска интервенција

• пожељна ј епромена намене
• пожељно је повећање урбанистичких
параметара
• пожељна је изградња нових капацитета
• пожељна ј епромена намене
• простор је
• пожељно је повећање урбанистичких
делимично у
параметара
функцији
• пожељна је изградња нових капацитета
Циљеви планских интервенција
• промена намене
• повећање урбанистичких параметара
• изградња нових капацитета
• простор је
делимично у
функцији

I 5. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
У обухват ИДПГР-1 улазе парцеле проширења грађевинског подручја и то кат. парц. бр. 329, 330, 331, 332,
333/1 КО Коцељева-варошица, које се према важећем плану налазе у зони пољопривредног земљишта, затим
кат. парцела бр. 324/1, на којој се налази постојећа фабрика пиротехнике, а зона којој ова парцела припада описана је као зона посебне намене. У складу са условима који су дефинисани ППО Коцељева ("Сл. лист општине
Коцељева", бр. 19/12), и у складу са престанком потребе за зоном посебне намене, ова парцела је приведена
намени радне зоне. У оквиру комплекса фабрике су изграђени објекти у складу са свим специфичностима производње и у складу са условима имаоца јавних овлашћења.
Како се ради о специфичној производњи, у складу са законом дефинисаним условима, овај тип производње
захтева и дефинисање заштитног појаса око фабрике у којем је забрањена или ограничена изградња других
објеката.
Из тог разлога, у обухват ИДПГР-1, такође, улазе и околне парцеле које се у потпуности или делимично налазе
у зони заштите, а које се, према важећем плану, углавном налазе у зони пољопривредног и шумског земљишта,
али и у зони индивидуалног становања. Из тог разлога је, за ове парцеле, неопходно дефинисати правила
грађења, условљена заштитном зоном.
Приступна саобраћајница је Улица Јована Цвијића. Саобраћајница је опремљена комуналном инфраструктуром. Ова саобраћајница ће служити и као приступ будућем радном комплексу.
За зону постојеће фабрике пиротехнике је обезбеђен неопходан ниво комуналне опремљености: електро и
тт инсталације, обезбеђено водоснабдевање и евакуација отпадних вода. Овај ниво комуналне опремљености
задовољава потребе будућег радног комплекса, те се овај план неће бавити условима развоја инфраструктурних
мрежа и објеката.
II ПЛАНСКИ ДЕО
II 1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Концепција уређења простора се заснива на потреби да се постојећи комплекс фабрике пиротехнике прошири
у циљу стварања предуслова за задовољење свих техничко- технолошких стандарда производње. Успоставља
се зона заштите око планираног проширења, где се намена овог земљишта прилагођава специфичној намени
фабрике. У том смислу се врше измене урбанистичког плана.
I Измене текстуалног дела плана обухватају:
1.1 Измену поглавља Слика насеља као целине у окружењу
Концепција измене поглавља Слика насеља као целине у окружењу, заснива се на потреби проширења укупног обухвата плана, тако да се у његов обухват уведу парцеле на којима је планирано проширење фабрике
пиротехнике, а које се тренутно налазе ван његових граница, као и парцеле које улазе обухват зоне заштите де-
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финисане око планираног проширења фабрике.
Такође се заснива на потреби измене намена површина, ради детаљнијег дефинисања правила грађења и
уређења за подручје постојећег комплекса фабрике пиротехнике, његовог планираног проширења, као и за остало подручје зоне заштите.
1.2 Измену поглавља Опис типичних насељских целина, део Независни просторни системи, затворене
зоне и комплекси – Затворени просторни системи 1, радне (привредне) зоне
Концепција измене поглавља Опис типичних насељских целина, и то дела Затворени просторни системи 1,
радне (привредне) зоне, заснива се на потреби да се подручје постојећег комплекса фабрике пиротехнике, као
и његовог планираног проширења, приведу истој ТНЦ, конкретно Затвореним просторним системима 1 – Радне
(привредне) зоне, а детаљније дефинисана као подцелина ЗПС 1Ц: Радна зона/посебна намена (фабрика пиротехнике).
1.3 Измену поглавља Опис типичних насељских целина, део Независни просторни системи, затворене
зоне и комплекси – Затворени просторни системи 3, посебна намена
Концепција измене Опис типичних насељских целина, и то дела Затворени просторни системи 3, посебна
намена, заснива се на потреби да се подручје постојећег комплекса фабрике пиротехнике, зона под бројем 62,
изузме из ЗПС 3, посебна намена, и приведе другој, целисходнијој намени, у оквиру ЗПС 1, радне (привредне)
зоне, као што је и наложено важећим Планом.
1.4 Измену услова за уређење и градњу на свим парцелама у обухвату плана, укључујући парцеле које
се налазе у зони заштите, а ван грађевинског земљишта
Концепција измене услова за уређење и грађење за парцеле које улазе у обухват плана се заснива на специфичности врсте производње фабрике која се проширује, а која захтева дефинисање заштитне зоне у којој није
дозвољена изградња стамбених објеката (Правилником се дефинише удаљеност опасних објеката од насељених).
II Измене графичког дела плана обухватају:
2.1 Измену, односно проширење граница обухвата грађевинског подручја Плана, тако да обухвати кат. парц.
329, 330, 331, 332, 333/1 КО Коцељева-варошица – графички прилози бр. 01-04, 14-15 основног плана и прилог
бр. 16_План регулације и нивелације
2.2 Измену плана намене површина на кат.п.бр. 324/1 КО Коцељева-варошица (постојећа фабрика пиротехнике), као и додељивање намене површина кат.п.бр. 329, 330, 331, 332, 333/1 КО Коцељева-варошица, тако да
се усагласе са наменом површине постојеће фабрике; додељивање намене површина преосталим парцелама у
обухвату ИДПГР-1 – графички прилог бр. 03 основног плана
2.3 Измену Типичних насељских целина, тако да се подручје комплекса фабрике и њеног проширења приведу
Типичној насељској целини – Радној зони; преостале парцеле у обухвату ИДПГР-1 се приводе Отвореним просторним системима 2 - Пољопривредно и шумско земљиште и путни појас – графички прилог бр. 04 основног плана
Концепција измене графичког дела плана се заснива на потреби да се у обухват грађевинског подручја плана
уведу парцеле на којима је планирано проширење фабрике пиротехнике, као и да се намена ових парцела усклади са наменом подручја постојећег комплекса фабрике. Такође, да се преосталим парцелама у обухвату ИДПГР-1
додели одговарајућа намена.
II 1.2. ОПИС ОБУХВАТА ИДПГР-1 СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
Граница ИДПГР-1 обухвата следеће катастарске парцеле:
• 324/1 КО Коцељева-варошица – постојећа фабрика пиротехнике;
• 329, 330, 331, 332, 333/1 КО Коцељева-варошица – парцеле на које се проширује обухват грађевинског подручја, будуће проширење комплекса фабрике;
• 325/1, 325/2, 325/3, 326, 327, 328/1, 328/2, 333/2, 334/1, 334/2, 335, 336, 344/1, 344/2, 344/4, 344/5, 345/1, 345/2,
345/3, 345/4, 345/5, 346, 347, 348, 349/1, 1218, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225/1, 1225/2, 1225/3, 1226, 1227, 1228/1
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КО Коцељева-варошица; 693/4,693/5, 693/6, 693/14, 693/15, 693/16, 694/1, 694/2, 694/3, 695/1, 695/2, 695/3, 695/4
КО Коцељева - парцеле које у потпуности или делом улазе у зону заштите.

Слика 1: Извод из Топографске подлоге са границама обухвата ИДПГР-1
Измена граница обухвата грађевинског подручја Плана се врши тако да обухвати кат. парцеле бр. 329,
330, 331, 332, 333/1 КО. Коцељева-варошица, укупне површине око 4,62 ha. Укупна површина обухвата ИДПГР-1 износи око 35,38 ha.
II 1.3. НАМЕНА ПОВРШИНА
Овим планом се утврђује намена површина за следеће парцеле у обухвату ИДПГР-1:
• Намена површине на кат.п.бр. 324/1 КО Коцељева-варошица која се дефинише овим планом је: радна зона
– фабрика пиротехнике
• Дефинише се нова намена површина на кат.п.бр. 329, 330, 331, 332, 333/1 КО Коцељева-варошица: радна
зона – фабрика пиротехнике, тако да се обезбеде услови за проширење постојеће фабрике пиротехнике и изврши
обједињавање у јединствен комплекс.
• Осталим парцелама које улазе у обухват ИДПГР-1 додељује се одговарајућа намена: пољопривредно и шумско земљиште.

Слика 2: Извод из Плана намене површина са границом обухвата ИДПГР-1
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II 1.4.1. Cаобраћај
У обухвату Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Коцељева нема промене саобраћајних решења насељске мреже. Из овог разлога није приложен графички прилог 05_План саобраћајног система.
Постојећој фабрици пиротехнике се приступа из Улице Јована Цвијића. Новом делу комплекса ће се приступити искључиво преко приступа из постојеће фабрике.
Парцелама у зони становања које се налазе у обухвату ИДПГР-1 се приступа такође са постојећих саобраћајница.
II 1.4.2. Водовод и канализација
У обухвату Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Коцељева нема промене решења мрежа и
објеката водовода и канализације које су изграђене у регулацији улице Јована Цвијића. Због тога нису приложени
графички прилози 07_Снабдевање водом, 08_Одвођење отпадних вода, као ни графички прилог 06_Изворишта.
Прикључење новопројектованих објеката проширења фабрике ће се извршити на постојеће инсталације у
комплексу.
За потребе израде овог Плана, прибављени су услови од ЈКП „Прогрес“ Коцељева.
ЈКП „Прогрес“ Коцељева је дало сагласност за израду плана без навођења посебних услова. Посебни услови
од интереса за израду техничке документације ће се прибавити у поступку издавања локацијских услова.
II 1.4.3. Електроенергетика
Изменом и допуном Плана генералне регулације насеља Коцељева не мењају се услови за изградњу електроенергетских објеката који су утврђени основним планом. Због тога нису приложени графички прилози 09_Електроплан и 10_ПТТ саобраћај.
Прикључење новопројектованих објеката проширења фабрике ће се извршити на постојеће инсталације у
комплексу, у складу са посебним условима за ову врсту објеката.
За потребе израде овог Плана, прибављени су услови од предузећа ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о, огранак Шабац, који се односе искључиво на подручје проширења фабрике пиротехнике:
ПОДАЦИ И УСЛОВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ИДПГР-1
1. Електоренергетски услови:
1.1. Очекивана инсталисана снага: непознато
1.2. Очекивана вршна снага: непознато (за објекте који се желе прикључити на ДСЕЕ према захтеваном
капацитету, накнадно ће бити издати услови кроз обједињену процедуру)
1.3. Начин загревања у објекту: непознато
1.4. Намена потрошње: за потребе индустрије
2. Технички услови:
Измена и допуна Плана се израђује ради мењања граница обухвата грађевинског подручја због стварања урбанистичких, архитектонских, техничких и инфраструктурних и саобраћајних предуслова за проширење комплекса фабрике пиротехничких средстава у Коцељеви, где се наглашава да се капацитети фабрике неће повећавати
и да ће се користити прикључци постојећих објеката који су већ прикључени на ДСЕЕ.
Узевши горе речено у обзир потребно је у будућем проширеном обухвату комплекса фабрике развод унутрашње
инсталације градити поштујући законске и техничке препоруке за изградњу предметних објеката, те након завршене изградње прибавити потребне сертификате и документа као доказ о квалитету учињених радова и након
тога прикључење на постојеће прикључке постојећих објеката.
На обухвату проширења комплекса фабрике пиротехничких средстава ОДС ЕПС дистрибуција огранак Шабац
нема снимљених ЕЕ надземних и подземних водова али потребно је придржавати се додатних услова за извођење радова у делу проширења комплекса у случају да постоје ЕЕО које ОДС нема снимљене и евидентиране
у бази.
2.2. Напон прикључења: 20kv, 230 V / 3X230/400 V (опционо у зависности од начина мерења)
2.3. Место прикључена: Будући КПК ЕДШ2, KOR4 и TC
2.4. Врста прикључка: трофазни, подземни
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2.5. Начин прикључења:
- спољашњи прикључак: Eк PP00/A 4x150 mm2
- тип КПК - ЕДШ 2
- унутрашњи прикључак: Eк PP00, дужине: одговарајуће m.
2.6. Извести заштиту од напона додира применом ТН система заштите са заштитним уређајем диференцијалне струје (ЗУДС), темељним уземљивачем и мерама изједначавања потенцијала и заштиту од напона корака и све потребне мере у зависности класификације будућих објеката.
2.8. Извести систем заштите од пренапона.
2.9. Заштиту од струја кварова и ограничавање снаге-струје извести применом нисконапонских прекидача,
назначене струје одговарајуће А.
2.10. За мерење утрошене електричне енергије уградити електонска бројила:
трофазна двотарифна бројила у категорији широка потрошња и трофазна двотарифна ДМГ и ПИМГ у
категорији потрошње ниски напон и ИМГ у категорији потрошње СН
За управљање тарифама користити управљачки уређај:
уклопни сат интегрисан у електронском бројилу
2.11. Место уградње мерних и заштитних урећаја: мерне и заштитне уређаје уградити у мерни орман у складу
са Техничким условима за извођење прикључака на напонску мрежу и мерно разводних ормана.
2.12. Мерно разводни орман сместити МРО поставити на спољашњем делу предметног објекта за групне
прикључке и на приступачном мрсту заштићеном од влаге и за индивидуалне (до 4 бројила) као измештена мерна места на граници парцеле на којоој се налази објекат и парцеле јавне намене (улица и сл..) орјентисана тако да су погодна за очитавања бројила ел. енергије
2.13. Прикључни расклопни апарати, електрични и мерни уређају морају бити декларисани за систем назначених напона 230 V / 3X230/400 V. Могу се користити само мерни и управљачки уређаји који су одобрени од стране
Завода за мере и драгоцене метале - Београд.
2.14. Подаци потребни за прорачуне при изради техничке документације: Рачунати са снагом кратког споја на
средњенапонским сабирницима у трафо станици 20-10/0,4 kV 500 MVA при напону 20 kV, а на нисконапонским
сабирницима у трафостаници од 20/11 MVA. У трафостаници је / ће бити енергетски трансформатор снаге 12000
kVA.
3. Остали услови:
3.1. Објекат изградити на прописаном растојању од електоенергетских објеката испоручиоца.
3.2. Придржавати се у свему одредби из ПОСЕБНОГ ТЕКСТУАЛНОГ (заштитне мере) И ГРАФИЧКОГ
ПРИЛОГА који је саставни део ових услова а у вези захтева за податке о постојећим подземним ел.енергетским кабловима у обухвату ПГРа. Будуће објекте градити на прописаним удањеноостима и размацима
и у складу са прописима и техничким нормативима који важе за ЕЕО.
3.3. Да подносилац захтева предвиди уградњу агрегата за напајање електричних трошила која у случају квара на електроенергетским објектима испоручиоца не смеју остати без електричне енергије; обезбедити аутоматиком агрегата, да мрежа у агрегат директно или преко инсталације потрошача не дођу у
електричну везу.
3.4. Да подносилац захтева обезбеди компензацију реактивне енргије, да би се поправио фактор снаге
на 0,95.
I-ЗАШТИТНЕ МЕРЕ
1. Трасе кабловских водова ЕД су ОРЈЕНТАЦИОНО нанете на подлогу, па је извођач дужан да се пре почетка
радова обрати надлежној Геодетској управи која ће на лицу места извршити обележавање каблова.
2. Пре почетка радова извођач је дужан да се обрати ЕД Шабац која ће дати податке о водовима ЕД за које
постоје снимци траса. Извођач је дужан да ископа пробне ровове како би се утврдио тачан положај каблова ЕД.
3. Уколико буде потребно неке водове ЕД изместити или прилагодити, а за то постоје техничи услови, у том
случају обратити се Техничкој служби ЕД Шабац за добијање услова за измештање. Ове трошкове, као и трошкове надзора, сноси Инвеститор.
4. Напомиње се да су приказани кабловски водови под напоном, те да свако евентуално оштећење истих иде
на терет инвеститора. Поред кабловских водова приказаних на ситуацијама постоји могућност да се на локацији
- траси будућег објекта налазе и водови за које не постоје подаци, као и да се у међувремену од издавања ове сагласности до почетка извођења радова поставе нови подземни водови, те је потребна крајња опрезност приликом
извођења радова.
5. Обавеза извођача је да пре почетка извођења радова ангажује овлашћену институцију која ће својим мерним уређајима утврдити да ли се на предметној локацији - траси налази и неки кабл који није у евиденцији ЕД.
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6. Све радове на копању рова за потисни цевовод, у близини објеката ЕД, изводити СТРОГО РУЧНО, водећи
при томе рачуна да не дође до оштећења водова ЕД, кабловских прикључака, уземљења радне нуле као и нарушавања статичке стабилности стубова ЕД.
7. Уколико дође до оштећења водова, сву штету сноси Инвеститор, као и штету збох прекида напајања потрошача.
8. Код машинског копања рова извођач је дужан да води рачуна да стрела радне машине не дохвати проводнике и тиме изазове хаварију, што значи да мора од ЕД Шабац тражити искључење објекта ЕД који се налази у
близини објекта који се изводи.
9. Машинско подбушивање није дозвољено због могућег кидања каблова и оштећења истих.
10. Трошкове предузимања напред наведених заштитних мера сноси Инвеститор као и насталу штету због
прекида напајања потрошача.
11. Рок за предузимање заштитних мера почиње пријемом овог Акта, а да се изведу пре почетка радова, односно у току радова за мере које су везане технолошки за ток градње.
Посебни услови од интереса за израду техничке документације ће се прибавити у поступку издавања
локацијских услова.
II 1.4.4. Гасификација
Насеље Коцељева нема изграђену гасоводну мрежу па услови за развој система гасификације нису карактеристични за обим и садржај Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Коцељева.
II 1.4.5. Зелене површине јавне намене
У обухвату Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Коцељева нема зелених површина јавне
намене.
II 1.4.6. Систем за евакуацију отпада
Инвеститор је дужан да на сопственој парцели врши прикупљање, селекцију и складиштење отпада у складу
са врстом отпада који генерише. Комунални отпад ће се предати комуналној служби насеља Коцељева, а са свим
другим врстама отпада потребно је поступити у складу са законом који дефинише област одлагања опасног и
специфичног неопасног отпада.
У оквиру границе ИДПГР-1 нема евидентираних природних добара, према условима Завода за заштиту природе, који су прибављени за потребе израде ППО Коцељева ("Сл. лист општине Коцељева", бр. 19/12) и ПГР
насеља Коцељева ("Сл. лист општине Коцељева", бр. 12/07).
II 1.5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЗАШТИТЕ
ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
У оквиру границе ИДПГР-1 налази се зона археолошког налазишта - локалитет старчевачке културе. Мере техничке заштите и други радови на археолошком налазишту, могу се спроводити под условима и на начин утврђен
Законом о заштити културних добара. Забрањено је раскопавање, рушење, преправљање или вршење било
каквих радова који могу нарушити споменичка својства локалитета. Ако се приликом пољопривредних, грађевинских или других радова наиђе на материјалне остатке из прошлости, радови се морају обуставити и обавестити
надлежан завод за заштиту културних добара.
На локалитету где је планирано проширење фабрике, планирана је изградња објеката истог карактера као и
код постојеће фабрике, приликом чијег извођења нису пронађени било какви остаци претходних култура.
Услови заштите археолошког наслеђа (услови дати важећим ПГР-ом)
Дефинисане су две зоне заштите археолошког наслеђа које се заснивају на интегралном сагледавању: зона
истраживања и зона очекиване презентације налаза.
Зона истраживања са две категорије:
• обавезних археолошких истраживања, и
• обавеза праћења земљаних радова.
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Потребни услови од интереса за израду техничке документације ће се прибавити у поступку издавања локацијских услова.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ
За потребе израде овог Плана, прибављени су услови од Министарства унутрашњих послова - Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу:
На основу Вашег захтева за издавање услова и података за израду „Измене и допуне плана генералне регулације насеља Коцељева“, бр. 19966/20/1 од 27.11.2010. године, који је примљен 30.11.2020. године, за потребе
инвеститора Општина Коцељева, у складу са одредбама чл. 29 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник СРС“,
бр. 111/09, 20/15, 87/18), дајемо следеће мишљење:
Напред наведене „Измене и допуне плана генералне регулације насеља Коцељева“ за потребе инвеститора
Општина Коцељева, којим се предвиђа проширење комплекса фабрике пиротехничких средстава без повећања
капацитета постојеће фабрике је неопходно израдити у складу са важећим законима, техничким прописима и
српским стандардима, па схосно томе дајемо следеће услове у погледу извршења потребних мера заштите од
пожара и експлозије:
• Пре издавања локацијских услова потребно од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити
посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање објеката са запаљивим
и горивим течностима и запаљивим гасовима у складу са одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 115/20),
• У поступку прибављања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног за заштиту од пожара
прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија сходно чл. 20 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/20) узимајући у обзир да се због специфичности објеката у планским
документима не могу садржати све неопходне могућности, ограничења у услове за изградњу објекта, односно све
услове заштите од пожара и експлозија,
• У погледу обезбеђења испуњености основних захтва заштите од пожара приликом пројектовања и изградње објеката и то на начин утврђен посебним прописима и стандардима којима је уређена област заштите од
пожара и експлозија и проценом ризика од пожара којом су исказане мере заштите од пожара за конструкцију,
материјале, инсталације и опремање заштитним системима и уређајима, објекти морају бити изведени у складу
са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18),
• Фазну градњу, уколико ће градња трајати дуже, предвидети на начин да свака фаза представља техничко
- технолошку целину, која може самостално да се користи,
• Објектима обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са одредбама Правилника о техничким
нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, бр 8/95),
• Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу, која се пројектује у складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр 3/18),
• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене („Сл. гласник РС“, бр 22/19),
• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара („Сл. гласник РС“, бр 1/18),
• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија („Сл. лист СФРЈ“, бр 24/87),
• Придржавати се одредби Правилника о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда („Сл. гласник РС“, бр 59/2016, 36/2017, 6/2019),
• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица („Сл. лист СФРЈ“, бр 13/78 и 37/95),
• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона
(„Сл. лист СФРЈ“, бр 53 и 54/88 и 28/95),
• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферскиг
пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр 11/96),
• Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за стабилне
инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 87/93)
• Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким мерама за погон и одржавање електоенергетских постројења и водова („Сл. лист СФРЈ“, бр. 41/93)
• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000V („Сл. лист СФРЈ“, бр 4/74, 13/78 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 61/95),
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• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту електоенергетских постројења
и уређаја од пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр 74/90), као и други Правилници и стандарди са аспекта заштите од пожара који произилазе из горе наведених законских и подзаконских аката.
Одредбе чл. 30 Закона о заштити од пожара дају могућност да се у недостатку позитивних прописа у Републици Србији могу прихватити доказивање испуњености захтева заштите од пожара према страним прописима и
стандатрдима, као и према признатим методама прорачуна и моделима уколико су тим прописима предвиђени.
Сагласно са одредбама чл. 123 Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), чл. 38
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019)
и чл. 33 и 34 Закона о заштити од пожара, потребно је доставити сагласност за пројекте за извођење објеката, а
пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, ради провере примењености датих
услова и усклађености са осталим планским актима у поступку обједињене процедуре.
Поред услова и правила дефинисаних овим Планом, обавезујуће су и мере заштите животне средине, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009). Обавезно је
израдити одговарајуће студије о процени утицаја на животну средину, у свему према Уредби о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја („Сл. гласник. РС, бр. 114, 16. децембар 2008“).
II 1.6. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ
Нa подручју обухвата Плана није рађена инжењерско геолошка рејонизација терена. Дефинисање грађевинских сеоских подручја насеља је рађено у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и са постојећим
стањем на терену.
Планом се препоручује да се пре изградње објеката раде геомеханичка испитивања терена а обавезно за све
јавне објекте јер обрађивач плана нема релевантне податке о стабилности земљишта на територији општине.
II 1.7. УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СКЛАДУ СА СТАНДАРДОМ ПРИСТУПАЧНОСТИ
У обухвату границе ИДПГР-1 нема планираних површина јавне намене. Све површине јавне намене представљају регулације постојећих саобраћајница које се у потпуности задржавају у изведеном стању.
II 1.8. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДЕ ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
И УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКА ДОКУМАНТАЦИЈА
У оквиру обухвата граница ИДПГР-1, нема обавезе израде планова детаљне регулације и урбанистичких
пројаката.
II 1.9. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ
И УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА И ИЗРАДЕ ДОДАТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ИДПГР-1 се не предвиђа обавеза расписивања јавних архитектонских или урбанистичких конкурса.
II 1.10. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА, ПРАВИЛА И УСЛОВИ УСМЕРАВАЈУЋЕГ КАРАКТЕРА
И ОСТАЛИ УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ И ИЗРАДУ
УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА
Израда планова детаљне регулације није предвиђена. Израда урбанистичких пројеката није предвиђена за
обухват ИДПГР-1.
У оквиру границе ИДПГР-1 је могућа израда пројеката парцелације и препарцелације. За комплекс фабрике
пиротехнике се подразумева израда пројекта препарцелације у циљу обједињавања свих парцела у јединствен
комплекс.
Парцелација пољопривредног земљишта је дефинисана Законом о пољопривредном земљишту.
Парцелација унутар стамбених зона је дефинисана правилима парцелације за ту зону.

Број 11

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

Страна 17

II 1.11. ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА
Дозвољена је реконструкција и доградња свих постојећих објеката до максималних урбанистичких параметара који су дефинисани овим планом и у свему у складу са специфичним технолошким процесом који се обавља
на локацији и законодавством које регулише ову област.
II 1.12. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Израда овог урбанистичког плана за последицу има потребу за израдом измене и допуне појединих поглавља
у ПГР насеља Коцељева ("Сл. лист општине Коцељева", бр. 12/07).
Усвајањем овог Плана, поглавља која су значајна за ИДПГР-1 се у целости замењују и то:
1.1 Поглавље „Слика насеља као целине у окружењу“ стр. 3, се у потпуности замењује следећим:
СЛИКА НАСЕЉА као целине у окружењу ИДПГР-1
Насеље Коцељева представља административни, привредни и културни центар истоимене општине у јужном
делу Посавотамнаве, уз магистрални пут М – 21 (Шабац – Ваљево). Коцељева се пружа правцем северозапад –
југоисток, у алувијалној равни коју је створила река Тамнава са својим притокама, док је са западне и јужне стране
заштићена огранцима Влашића. Насеље има 4927 становника.
Својом структуром Коцељева припада групи полузбијеног шумадијскиог типа насеља, друмског карактера,
изражене линеарности урбане физиономије. Насеље је настало и почело се развијати дуж дела трасе старог
магистралног пута Шабац – Ваљево у правцу север – југ, који данас представља средишњу и главну насељску
саобраћајницу, Немањину улицу. У њу се ортогонално уливају улице секундарне уличне мреже, сабирне и стамбене по типу. Улична мрежа Коцељеве надовезује се на мрежу магистралних регионалних и локалних путева које
везују насеље са околним селима и пољопривредним површинама у атару. Из правца истока у насеље улази
регионални пут Р-206 (Коцељева – Уб), док се веза града са окружењем из правца запада и југозапада остварује
локалним путевима Л-1 (Коцељева – Свилеува) и Л-2 (Коцељева - Мали Бошњак). У међувремену је изграђен
нови магистрални пут М - 21 који заобилази насеље и јасно одваја стамбену насељску зону од радних и производних индутријских зона и пољопривредних површина. Улична мрежа насеља повезана је са овом друмском
саобраћајницом преко три саобраћајна чвора од којих је један денивелисан а два су у нивоу. Нова магистрала
лучно оивичава насеље са североисточне, источне и јужне стране, а заједно са северним падинама Влашића са
јужне стране насеља условљава ширење и развој насеља на југозападну и западну страну, у правцу тока реке
Тамнаве и њене притоке Раснице.
Урбану структуру насеља чине блокови релативно правилног, ортогоналног растера, различите величине и
проточности. Континуитет ове структуре, углавном правилне парцелације, махом стамбене по карактеру и ниже
спратности, разбијају местимични независни просторни комплекси – индустријски комплекс
«Воћар», школски комплекс (основна и средња школа и фискултурна сала у изградњи), површине посебне
намене (војни полигони) и унутарнасељске пољопривредне површине неправилне парцелације и велике уситњености.
Иако прерађивачки индустријски комплекси имају велики капацитет за запошљавање људи, неповољна економска ситуација и пропадање великих предузећа као и положај насеља непосредно уз обрадиве површине и традиција, чине да пољопривреда представља важан извор прихода становника. Насеље Коцељева према учешћу
пољопривредног становништва припада мешовитом типу насеља.
Већи број занатских центара, угоститељских и трговинских радњи, већи број радника запослених у њима,
формирано културно-уметничко друштво, (књижница и читаоница, аматерска позоришна трупа, хор и тамбурашки
оркестар), трансформишу насеље из сеоског у урбани карактер.
Овако сагледана ситуација града у окружењу дефинише и обухват Плана генералне регулације насеља Коцељева.
На територији Коцељеве функционишу следеће јавне службе и друштвене делатности, просторно распоређене у централном делу града, линеарно дуж улице Немањине, односно југоисточном делу насеља, према Тамнави:
Табела 1: површине обухвата
Катастарска општина

Површина к.о. (ha)

Укупна П грађевинског подручја

Коцељева

567,70 ha

558,79 ha
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Укупна површина грађевинског подручја обухваћена Планом генералне регулације је 558,79 ha, што представља 2,17% од укупне површине Општине и на њој живи 29,7% укупног становништва Општине.
Укупна површина обухваћена ИДПГР-1 је 35,38 ha, од које се 19,87 ha налази изван граница грађевинског
подручја.
Табела 2: намена површина – постојеће стање
Намена површина

Површина (ha)

• Рурално становање (и зона непланске градње)

162,53 ha

• Породично становање малих густина, са баштама; без делатности

59,00 ha

• Породично становање средњих густина, са делатностима

46,40 ha

• Вишепородично становање, са делатностима

2,89 ha

• Јавни објекти и специјализовани центри (администрација, школство, здравство)

7,27 ha

• Пословни, услужни и комерцијални центри и објекти

23,35 ha

• Посебна намена *

2,96 ha

• Посебна намена – радна зона (фабрика пиротехнике) **

10,60 ha

• Комунални и инфраструктурни комплекси и објекти (аутобуска станица, гробље,...)
• Привредно-технолошке зоне, комплекси и објекти

5,36 ha
68,48 ha

• Спортско - рекреативни комплекси

5,79 ha

• Шума

25,85 ha

• Пољопривредне површине и ливаде

66,32 ha

• Водене површине

5,87 ha

• Саобраћајнице

54,11 ha

• Неизграђено земљиште

19,51 ha

Табела 3: приказ јавних објеката и осталих објеката у служби у општој употреби у насељу Коцељева
• Предшколске установе
• Основне школе
• Средње школе
• Објекти здравства

један објекат
један објекат
један објекат
два објекта

• Објекти културе

четири објекта

• Саобраћај
• Спортски и рекреациони
центри

један објекат

• Администрација

пет објеката

• Комуналне делатности

осам објеката

• Дечји вртић „Полетарац“
• ОШ „Диша Антић“
• Средња школа „Вељко Влаховић
• Дом здравља
• Ветеринарска станица
• Матична библиотека
• Црква цар Констатин и царица Милица
• Дом културе
• Завичајни музеј
• Међунасељска аутобуска станица
• Фискултурна сала
• Фудбалско игралиште са помоћним тереном
• Отворени базен
• Ловачки дом
• Општинска управа
• Катастар
• Полиција
• Ватрогасни дом
• Центар за социјалну заштиту
• Црвени Крст
• Пошта
• Гробље
• Зелена пијаца
• Сточна пијаца
• Ветеринарска станица
• Вашариште
• Депонија (у фази измештања)
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Укупна површина грађевинског подручја обухваћена Планом је увећана за 4,62 ha у односу на важећи
План где износи 554,17 ha.
Укупна површина обухваћена ИДПГР-1 износи око 35,38 ha.
* Површина од 5,98 ha (постојећа фабрика пиротехнике) је изузета из ове намене и приведена у нову.
** Нова намена, где је приведена површина од 5,98 ha и којој је додата површина проширења Плана која
износи 4,62 ha.
Уведена је нова намена: Посебна намена – радна зона (фабрика пиротехнике), која се односи само на
подручје постојеће фабрике пиротехнике и њеног будућег проширења, а која је у сагласности са Просторним планом општине Коцељева („Сл. Лист општине Коцељева“, бр 19/12).
1.2 Поглавље Опис типичних насељских целина, део Независни просторни системи, затворене зоне и
комплекси – Затворени просторни системи 1, радне (привредне) зоне, стр 28-30, се у потпуности замењује
следећим:
ОПИС ТИПИЧНИХ НАСЕЉСКИХ ЦЕЛИНА
НЕЗАВИСНИ ПРОСТОРНИ СИСТЕМИ ЗАТВОРЕНЕ ЗОНЕ И КОМПЛЕКСИ
ЗАТВОРЕНИ ПРОСТОРНИ СИСТЕМИ 1 РАДНЕ (ПРИВРЕДНЕ) ЗОНЕ
Опис и објашњење
НПС 1 (карта 7) чине велике затворене зоне и комплекси: производно-технолошке (радне зоне), комплекси посебне намене, инфраструктурни, комунални,
образовни. У макро слици града ови комплекси су груписани на три локације:
− у самом насељу Коцељева, делом дуж старог магистралног пута и дуж тока река Тамнаве и Раснице
У самом насељу се налазе следећи затворени независни системи: комплекс прерађивачке индустрије
«Воћар», комплекс образовних установа (вртић, основна и средња школа), површина посебне намене (војни
објекат). На локацији у северозападном делу насеља се
налази фабрика пиротехнике. Ови комплекси се налазе на засебним великим парцелама које имају обезбежен директан саобраћајни приступ. Проблеми везани
за ове НПС тичу се еколошки неприхватљивих начина
одстрањивања штетних материја, неуједначеног квалитета опремљености припадајућих површина, неадекватних капацитета за стационирање саобраћаја.
− највећим делом дуж новог магистралног пута М-21 Комплекси који се налазе дуж новог магистралног пута
М-21 су: гробље, вашариште, сточна пијаца, фарма пилића, млекара, индустрија конфекције,...
Зоне у којима се налазе парцеле и објекти ове намене, дефинисане су графичким прилогом а анализа локација и функција дефинисана је кроз посебно поглавље Програма.
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Табела 9: Затворени просторни системи 1 – Радне (привредне) зоне – Постојеће стање и планске интервенције
Назив и
Бр. блока површина
/ha/

54

55

56

«Ринглов»
3,97

Урбанистички коефицијенти
проценат
заузетости

степен
изграђености

спратност
(макс)

10

0,1

П+1+Пк

мин.

191,46
6

110
41,56

складишта
1,5

вашариште
4,65

Површина

Број парцела парцела (ar)
макс.
или њихових
делова
средња

<0,1

20

0,35

П

П+2+Пк

2

38

Ширина
фронта (m)
макс.

Проблематика и напомене

мин.

155
75

51,74

86

41
31,65

16

73,02

94

10
9

• Неадекватно коришћење
простора, низак степен
уређености и опремљености.
• Површина је резервисана за
лоцирање нове сточне пијаце.
• низак степен уређености и
опремљености.

• ДУП «Вашариште» у фази
реализације
• могућа је потреба промене
неких садржаја

2,43

57

58

«Воћар»
4,6

«Ливаде»
4,73

40

10

0,5

0,1

П+2+Пк

П

1

360

Индустр.
Зона 7,25

15

0,1

П+1+Пк

120

6

7

100

146

14

3,83

62

Укупно
просечно:

1060

Фабрика
пиротехнике
10,6

60

26,70

~20

1,5

П+2+Пк

7

500

/

1,38
~0,15

П+1+Пк

• нова локација
аутобуске станице
• нова градња
садржаја сервиса,
услуга, делатности
• опремање и
уређење у складу са
наменом површина

• Неадекватно решено питање
уклањања и прераде отпадних
вода
• Фабрика нека независан извор
напајања водом
• неповољна индиректна веза
са магистралним путем (кроз
стамбену зону насеља)
• део комплекса ж. Фарме се
налази ван граница Плана
• нерегулисано одвођење
отпадних вода
• није регулисана веза са
магистралним путем

134,36
59

Планска
интервенција

60

Карта 6: Положај затворених просторних система у насељу Коцељева

•поједине индустријске
делатности на суседним
парцелама нису међусобно
сродне
• неадекватно решено питање
саобраћајног приступа
појединачним објектима
• проширење
• могућа је препарцелација у
фабрике на кат.парц.
складу са планираном изградњом бр. 329, 330, 331, 332,
објеката фабрике
333/1 КО Коцељева варошица
Циљеви планских интервенција:
• унапређивање производних погона, индустријске
производње, делатности и услуга
• уређење и опремање кроз правила уређења
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ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
У овим зонама је потребно обезбедити несметану индустријску производњу, изградњу малих производних погона, сервиса, услужних делатности и компатибилних намена.
Становање у овим зонама је дозвољена само у зони ДУП-а “Вашариште”. Постојећи индустријски и производни комплекси задржавају се у постојећем обиму и капацитету. Суседне неизграђене површине могу
се резервисати за проширење индустријских погона или стварање нових, у складу са интересом Инвеститора, о његовом трошку, уз обавезну израду Урбанистичког пројекта и Претходне анализе утицаја на животну средину. У овом правцу је већ усвојен ДУП “Индустријска зона” који још увек није реализован, из ког
треба задржати ставове о намени површина и траси интерне сервисно - приступне саобраћајнице, обзиром
да се њом остварује веза са магистралним путем, у складу са условима за прикључивање добијеним од
надлежне институције. Ова траса треба да се прогласи јавном површином од општег интереса како би се
њеним даљим трасирањем и продужавањем могло активирати суседно земљиште за потребе радне зоне.
Постојећи ДУП “Вашариште” чија реализација је започета треба да остане у највећем делу на снази,
али обзиром да је један део припадајуће површине нападнут стамбеном градњом, преиспитивањем планиране намене површина дефинисане поменутим ДУП-ом утврђено је да су могуће: занатска производња,
сервиси, услужне делатности, аутобуска станица и компатибилне намене. Пословни простор треба да буде
обавезан у приземљима објеката. Становање у овој зони дозволити али максимално једну стамбену јединицу или апартманско становање у склопу пословног објекта.
За потребе изградње Аутобуске станице неопходно је урадити Урбанистички пројекат којим ће се формирати парцела и припадајуће саобраћајне површине Аутобуске станице на површини јавног земљишта
која је дефинисана предметним ДУП-ом. Сточна пијаца ће бити дислоцирана на површину са супротне
стране магистралног пута (на простору садашњег сметлишта које ће бити измештено). Неопходно је урадити Урбанистички пројекат којим треба разрешити све неопходне функцинално- сервисно-саобраћајне
елементе сточне пијаце и Анализу утицаја на животну средину.
На графичком прилогу 10 “Мере за спровођење плана...” приказане су зоне/подручја за које је неопходно урадити План детаљне регулације и Урбанистичке пројекте.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ЗПС 1А: РАДНЕ ЗОНЕ
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ГРАЂЕЊА
- намена
У овим зонама је могућа: индустријска производња, мали производни погони, сервиси, услужне делатности и компатибилне намене. Становање у овим зонама је искључиво забрањено. За парцелацију
земљишта унутар зона као и за изградњу објеката обавезна је израда Урбанистичких пројеката и Предходних анализа утицаја објеката на околину. Обзиром да су ове зоне релативно мале а да се на њима
налазе испреплетане активности (прехрамбена производња није јасно диференцирана на једној локацији),
приликом израда Предходних анализа и тачно дефинисаних намена појединачних објеката мора се водити
рачуна да се не угрозе постојеће производне функције.
-спратност
Максимална светла висина производних објеката је 12.0m. У оквиру те висине дозвољена је подела на
више етажа.
-реконструкција
Дозвољава се надзиђивање постојећих објеката уколико то не доводи до премашивања постављених
урбанистичких параметара. Уколико постоји више власника над једним објектом надзиђивање се мора
вршити над целим објектом истовремено и уз сагласност свих власника. Уз надзиђивање објекта обавеза
инвеститора је да изврши реконструкцију фасада објекта над којим се врши надоградња.
-грађевинска линија
Нови објекти се могу постављати искључиво на преовлађујућу грађевинску линију али не ближе од
10,0m удаљености од границе путног земљишта.
-урбанистички показатељи
Максимални индекс заузетости парцеле је 40% а максимални индекс изграђености парцеле је 1,2.
-удаљеност објекта од међних линија и других објаката
Приликом израде Урбанистичких пројеката дефинисаће се потребне удаљености објеката од међа и
других објеката у зависности од. постојећег и планираног стања, посебних против пожарних услова и др.
-услови за изградњу других објеката на парцелама
У оквиру опште дефинисане намене дозвољена је и изградња објеката компатибилне намене (магацини, надстрешнице, потребна постројења и инфраструктурни објекти и сл.

Страна 22

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

Број 11

ОПШТИ УСЛОВИ ГРАЂЕЊА
- кровови
Кровови су обавезно коси , нагиба кровних равни од највише 40°. Поткровља могу имати назидак висок
највише 1,60m. Одводњавање атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседне/их парцела.
Изградња мансардних кровова није дозвољена.
-реконструкција
Дозвољава се надзиђивање постојећих објеката уколико то не доводи до премашивања постављених
урбанистичких параметара. Уколико постоји више власника над једним објектом надзиђивање се мора
вршити над целим објектом истовремено и уз сагласност свих власника. Уз надзиђивање објекта обавеза
инвеститора је да изврши реконструкцију фасада објекта над којим се врши надоградња.
-приступ на јавну површину
Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на јавну површину минимлане ширине 4,5m.
Приступна површина се не може користити за паркирање возила.
-паркирање
Паркирање возила се мора регулисати у оквиру парцеле, и то једно паркинг/ гаражно место на сваких
70m² пословног простора. Паркирање теретних возила и опреме такође се мора обезбедити на сопственој
парцели.
Потребно је да објекти задовоље прописе о сеизмичким мерама заштите за 7 степени MSK-64 у условима чврстог и средњег тла, односно 8 степени MSK-64 у условима меког и растреситог тла.
ЗПС 1Б: РАДНЕ ЗОНЕ СА СТАНОВАЊЕМ
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ГРАЂЕЊА
- намена
У овим зонама је могућа: занатска производња, сервиси, услужне делатности, аутобуска станица и
компатибилне намене. Пословни простор је обавезан у приземљима објеката. Становање у овим зонама
је дозвољено али максимално једна стамбена јединица или апартманско становање у склопу пословног
објекта. За парцелацију земљишта унутар зона као и за изградњу објеката обавезна је израда Урбанистичких пројеката и, ако намена и капацитети то захтева ју, израда Предходних анализа утицаја објеката на
околину.
-спратност
Максимална спратност објеката је (По) П+1+Пк.
-грађевинска линија
Нови објекти се могу постављати искључиво на грађевинску линију која је дефинисана ДУП-ом “Вашариште”.
-урбанистички показатељи
Максимални индекс заузетости парцеле је 50% а максимални индекс изграђености парцеле је 1,2.
-удаљеност објекта од међних линија и других објаката
Објекат треба да буде најмање 4,0m удаљен од објеката на суседним парцелама (1,5m и 2,5m од суседних међа). Уколико је објекат удаљен мање од 1,0m од бочне границе грађевинске парцеле, укључујући
и изградњу на медјној линији са суседном/им парцелама, потребно је прибавити сагласност власника / корисника суседне/их парцела за градњу. Уколико је објекат удаљен мање од 2,5m од бочне границе парцеле,
дозвољено је постављање отвора са високим парапетом.
-услови за изградњу других објеката на парцелама
Због мале дубине парцела и широког фронта према магистралној саобраћајници није дозвољено постављање помоћних и других објеката на парцелама. Помоћни простор сместити у оквиру приземља или
подрума сваког појединачног објекта.
-посебни услови
Главне фасаде објеката дефинисати према магистралном путу а улазе са интерне саобраћајнице. Формирати дрвореде у улицама ове типичне насељске целине.
ОПШТИ УСЛОВИ ГРАЂЕЊА
- кровови
Кровови су обавезно коси , нагиба кровних равни од највише 40°. Поткровља могу имати назидак висок
највише 1,60m. Одводњавање атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседне/их парцела.
-приступ на јавну површину
Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на јавну површину минимлане ширине 2,5m.
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Приступна површина се не може користити за паркирање возила.
-паркирање
Паркирање возила се мора регулисати у оквиру парцеле, и то једно паркинг/ гаражно место по једној
стамбеној јединици, односно једно паркинг место на сваких 70 m² пословног простора. Паркирање теретних
возила и опреме такође се мора обезбедити на сопственој парцели.
Приликом лоцирања нове аутобуске станице, предвидети и отворени простор за привремено паркирање пратње одлазећих путника.
Потребно је да објекти задовоље прописе о сеизмичким мерама заштите за 7 степени MSK-64 у условима чврстог и средњег тла, односно 8 степени MSK-64 у условима меког и растреситог тла.
ЗПС 1Ц: РАДНА ЗОНА / ПОСЕБНА НАМЕНА (фабрика пиротехнике)
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Планом је одређена граница зоне у којој ће се градити објекти посебне намене: производња, паковање,
складиштење и дистрибуција пиротехничких средстава. Зона обухвата кат.парц. 324/1, 329, 330, 331, 332
и 333/1 КО Коцељева – варошица (изградња објеката, заштитних зидова и бедема) и делове суседних
парцела на којима је могућа зона негативних утицаја. У оквиру дефинисане зоне заштите забрањена је
изградња свих врста објеката.
Потребни захвати могу се реализовати на начин усклађен с важећим прописима из области урбанистичког планирања, као и с посебним прописима који регулишу изградњу ових објеката на територији Републике Србије.
За изградњу објеката на овом подручју потребно је прибавити Локацијске услове. Овај План има директну примену.
Неопходан ниво комуналне опремљености: електро и тт инсталације, обезбеђено водоснабдевање и
евакуација отпадних вода.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
- намена објеката
Ц 20.51 – Производња експлозива и пратеће делатности (складиштење, трговина, администрација и
др.)
- спратност
Максимална спратност објеката је П+2+Пк.
- урбанистички показатељи
Максимални индекс заузетости парцеле је 60%, а максимални индекс изграђености парцеле је 1,5.
- удаљеност објеката
Приликом израде Идејног решења дефинисаће се потребне удаљености објеката од међа и других
објеката у зависности од постојећег и планираног стања, посебних противпожарних услова и др.
- ограђивање парцела
Све парцеле могу бити ограђење оградом максималне висине 220 цм. У складу са накнадно дефинисаним зонама заштите, изградиће се заштитне ограде у складу са посебно дефинисаним условима.
- паркирање
Паркирање возила се мора регулисати у оквиру парцеле, и то једно паркинг место на осам запослених.
Паркирање теретних возила и опреме такође се мора обезбедити на сопственој парцели.
- посебни услови
Око комплекса испоштовати зоне просторне заштите према посебно донетим елаборатима, одговарајућим правилницима и условима надлежних иституција. Водити се одредбама Правилника о заштити
на раду при изради експлозива и барута и манипулисању експлозивима и барутима („Сл. лист СФРЈ“ број
55/69).
- објекти чија је изградња забрањена
Намена или капацитет објеката могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима,
одлукама државних органа, еколошким, геолошким елаборатима и сл. Забрањена је изградња објеката
супротно одредбама Правилника о заштити на раду при изради експлозива и барута и манипулисању експлозивима и барутима („Сл. лист СФРЈ“ број 55/69).
Потребно је да објекти задовоље прописе о сеизмичким мерама заштите за 7 степени MSK-64 у условима чврстог и средњег тла, односно 8 степени MSK-64 у условима меког и растреситог тла.
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Приказ пожељног уређења и грађења у ЗПС 1

Табели бр. 9 је додата насељска целина под бројем 62, која по важећем Плану припада Затвореним
просторним целинама 3 посебна намена, одакле је изузета. Ова целина је проширена и на парцеле које су
обухват проширења грађевинског подручја Плана.
На карту бр. 6 је додата целина бр. 62, која је проширена на кат. парц. бр. 329, 330, 331, 332, 333/1 КО
Коцељева – варошица. Граница обухвата грађевинског подручја Плана је такође проширена тако да обухвати ове парцеле.
У оквиру ЗПС1 додата је нова подзона 1Ц: Радна зона / посебна намена (фабрика пиротехнике), за коју
су дефинисана Правила уређења и грађења, а која су у сагласности са Просторним планом општине Коцељева ("Сл. лист општине Коцељева", бр. 19/12).

1.3 Поглавље Опис типичних насељских целина, део Независни просторни системи,
затворене зоне и комплекси – Затворени просторни системи 3, посебна намена, стр. 32,
се у потпуности замењује следећим:
ОПИС ТИПИЧНИХ НАСЕЉСКИХ ЦЕЛИНА
НЕЗАВИСНИ ПРОСТОРНИ СИСТЕМИ ЗАТВОРЕНЕ ЗОНЕ И КОМПЛЕКСИ
ЗАТВОРЕНИ ПРОСТОРНИ СИСТЕМИ 3 ПОСЕБНА НАМЕНА
Опис и објашњење
У насељу се налази комплекс посебне намене (објекат војске) у зони ширег центра.
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Неопходно је да се комплекс приведе другој, целисходнијој намени:-становање са делатностима и сингуларним локацијама комерцијалних објеката у Немањиној улици. За ову локацију ће важити правила уређења и
грађења као за ТНЦ 1;На графичком прилогу 10 „Мере за спровођење плана...“ приказане су зоне/подручја за које
је неопходно урадити План детањне регулације и Урбанистичке пројекте.
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Табела 11: ЗПС 3 – Посебна намена – Постојеће стање и планске интервенције
Назив и
Бр. блока површина
/ha/

Урбанистички коефицијенти
проценат
заузетости

степен
изграђености

спратност
(макс)

Укупан број
парцела

Површина
парцела (ar)

Ширина
Проблематика
фронта (m)
и напомене

61

2,96

-

-

-

1

-

-

∑

2,96

-

-

-

1

-

-

Планска интервенција

• пожељна ј епромена намене
• пожељно је повећање урбанистичких
параметара
• пожељна је изградња нових капацитета
Циљеви планских интервенција
• промена намене
• повећање урбанистичких параметара
• изградња нових капацитета
• простор је
делимично у
функцији

Из табеле бр. 11 је изузета насељска целина под бројем 62, која је затим приведена у ЗПЦ 1Ц: Радна
зона/посебна намена (фабрика пиротехнике).
С обзиром да су у важећем Плану у оквиру поглавља Затворени просторни системи 3 посебна намена,
целине 61 и 62 описане као комплекси посебне намене (објекти војске), те да је Правилима уређења утврђено да је неопходно да се комплекси приведу другој, целисходној намени, ова Измена и допуна Плана
се управо тиме и бави, за целину бр. 62.
II 2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правила грађења су дефинисана као општа и посебна правила према дефинисаним типичним целинама у
обухвату ИДПГР-1. Правила грађења служе: за регулисање изградње за површине где се спровођење врши директно - издавањем локацијских услова на основу ИДПГР-1; за регулисање изградње површина и објеката јавне
намене, директним спровођењем плана.
На основу овог плана се директно издају Локацијски услови.
У оквиру границе ИДПГР-1 неће се примењивати правила грађења дефинисана Просторним планом општине
Коцељева ("Сл. лист општине Коцељева", бр. 19/12).
1.4 Измена услова за уређење и градњу на свим парцелама у обухвату плана, укључујући парцеле које
се налазе у зони заштите, а ван грађевинског подручја
ТЦ ЗПС 1Ц

РАДНА ЗОНА / ПOСEБНA НAМEНA (фабрика пиротехнике)

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
ИДПГР-1 je oдрeђeнa грaницa зoне у којој ће се градити објекти следеће намене: производња, паковање, складиштење и
дистрибуција пиротехничких средстава. Зона обухвата кат п. бр. 324/1, 329, 330, 331, 332, 333/1 КО Коцељева - варошица
(изградња објеката, заштитних зидова и бедема). Правилник о заштити на раду при изради експлозива и барута и
манипулисању експлозивима и барутима („Сл. лист СФРЈ“ број 55/69) налаже дефинисање зоне заштите око опасне зоне
фабрике где су могући негативни утицаји. У оквиру дефинисане зоне заштите забрањена је изградња објеката супротно
одредбама Правилника.
Пoтрeбни зaхвaти мoгу сe рeaлизoвaти нa нaчин усклaђeн с вaжeћим прoписимa из oблaсти урбaнистичкoг плaнирaњa, кao
и с пoсeбним прoписимa кojи рeгулишу изградњу ових објеката на територији Рeпубликe Србиje.
За изградњу објеката на овој локацији ће се издати Локацијски услови на основу услова овог плана.
За ову радну зону је већ обезбеђен неопходан ниво комуналне опремљености: електро и тт инсталације, обезбеђено
водоснабдевање и евакуација отпадних вода.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
нaмeнa oбjeкaтa

• Ц 20.51 - Производња експлозива и пратеће делатности (складиштење, трговина,
администрација и др.)

спратност

Максимална спратност објеката је П+2+Пк.

урбанистички показатељи

Максимални индекс заузетости парцеле је 60%, а максимални индекс изграђености парцеле
је 1,5.

удаљеност објеката

Приликом израде Идејног решења дефинисаће се потребне удаљености објеката од међа и
других објеката у зависности од постојећег и планираног стања, посебних противпожарних
услова и др.

oгрaђивaњe пaрцeлa

Свe пaрцeлe мoгу бити oгрaђeнe oгрaдoм мaксимaлнe висинe 220 цм. У складу са накнадно
дефинисаним зонама заштите, изградиће се заштитне ограде у складу са посебно
дефинисаним условима.
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пoсeбни услoви

Oкo кoмплeксa испoштoвaти зoнe прoстoрнe зaштитe прeмa посебно донетим елаборатима и
условима надлежних институција. Водити се одредбама Правилника о заштити на раду при
изради експлозива и барута и манипулисању експлозивима и барутима („Сл. лист СФРЈ“
број 55/69).

паркирање

Паркирање возила се мора регулисати у оквиру парцеле, и то једно паркинг место на осам
запослених. Паркирање теретних возила и опреме такође се мора обезбедити на сопственој
парцели.

oбjeкти чиja je
зaбрaњeнa

изгрaдњa

посебни усл. за изградњу
објеката у овој зони

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским
прописима, одлукама државних органа, еколошким, геолошким елаборатима и сл.
У оквиру захтева за локацијске услове неопходно је тражити услове у погледу мера за
безбедно постављање објеката са експлозивним материјама, у складу са законом којим се
уређује заштита од пожара и експлозија.

Граница ИДПГР-1 обухвата парцеле које, у потпуности или делимично, улазе у зону заштите око планираног
проширења фабрике пиротехнике. Изван грађевинског подручја овог Плана, а у оквиру ове зоне, налазе се парцеле које припадају зонама пољопривредног и шумског земљишта. У границама грађевинског подручја овог Плана, а
у оквиру зоне заштите, налазе се парцеле намењене пољопривредном земљишту, али и делови парцела намењених индивидуалном становању.
Планом су дефисане парцеле или делови парцела намене индивидуалног становања, које се налазе у зони
заштите. На овом земљишту је забрањена изградња стамбених објеката, а дозвољена изградња помоћних, економских и сл. објеката (Правилник о заштити на раду при изради експлозива и барута и манипулисању експлозивима и барутима („Сл. лист СФРЈ“, број 55/69) прописује минималну удаљеност од насељених објеката), што је
приказано графичким прилогом 03_ Намена површина планирано.
У обухват ИДПГР-1 улазе и делови парцела који се налазе у типичним насељским целинама становања, а који
су изван граница зоне заштите, те за њих важе правила уређења и грађења за ТНЦ 5.
За претходно описана подручја су, у даљем тексту, дата Правила уређења и грађења.
НЗС - ОПС 2

ПOЉOПРИВРEДНO И ШУМСКО ЗEМЉИШТE

У оквиру Типичне насељске целине Независни просторни системи: Отворени просторни системи 2 - пољопривредно
и шумско земљиште и путни појас, а у обухвату границе ИДПГР-1, налази се подцелина 78, чије земљиште припада
пољопривредној и шумској намени, али и намени индивидуалног становања са ограниченом градњом (графички прилог бр.
03_Намена површина план).
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ - ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Границом ИДПГР-1 обухваћене су следеће кат. парцеле које се налазе у оквиру подцелине 78, Отворених просторних
система 2: 326, 327, 328/1, 333/2, 334/1, 334/2, 335, 344/2, 344/4, 345/1, 345/2, 345/3, 346, 347, 1222, 1223, 1224, 1225/1,
1225/2, 1225/3, 1226, КО Коцељева-варошица; к.п.бр. 693/4, 693/5, 693/6, 693/14, 693/15, 693/16, 694/1, 694/2, 694/3,
695/4 КО Коцељева; а једним својим делом к.п.бр. 336, 344/1, 345/4, 345/5, 349/1, 1221, 1218, 1227, 1228/1 КО Коцељеваварошица.
У складу са законом, пољопривредним земљиштем се сматрају: њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци,
рибњаци, трстици и мочваре, као и друго земљиште (вртаче, напуштена речна корита, земљишта обрасла ниским
жбунастим растињем и друго) које по својим природним и економским условима може рационално да се користи за
пољопривредну производњу. Обрадиво пољопривредно земљиште јесу: њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде.
Приликoм плaнирaњa пoљoприврeднoг зeмљиштa a сa стaнoвиштa зaштитe живoтнe средине вaжe слeдeћa прaвилa:
• зaштитa oдстojaњa измeђу стaмбeних oбjeкaтa и oрaницa, oднoснo плантажних вoћњaкa кojи сe интeнзивнo трeтирajу
вeштaчким ђубривoм и пестицидима je нajмaњe 800 м;
• у зaштитнoм пojaсу измeђу грaницe пoљoприврeдних пaрцeлa и oбaлe водотока oд 10 м ниje дoзвoљeнo кoришћeњe
пeстицидa и вeштaчких ђубрива;
• минимaлнa зaштитнa oдстojaњa измeђу грaницa кoмплeксa стoчних фaрми и oбjeкaтa у сусeдству су: oд стaмбeних згрaдa
200 м, oд магистралних путeвa 200 м, oд рeчних тoкoвa 200 м и oд извoриштa вoдoснабдевања 200 м. Нaвeдeнa рaстojaњa
мoгу бити и вeћa aкo тo пoкaжe Студија утицaja нa живoтну срeдину зa фaрмe сa прeкo 500 условних грлa, кao и oбjeкти oд
oпштeг интeрeсa утврђeни нa oснoву зaкoнa.
Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa издaћe сe Локацијска дозвола на основу овог Плана, сeм aкo je у питaњу oбjeкaт
инфрaструктурe, кaдa je нeoпхoднa изрaдa урбaнистичкoг плана.
Пољопривредно земљиште, које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско земљиште, до привођења
планираној намени, користи се за пољопривредну производњу. При пренамени ових парцела у грађевинско земљиште,
грађевинска линија за стамбене објекте мора бити постављена на прописаном растојању у складу са зоном заштите,
односно ван њене границе, док се објекти помоћног карактера могу изградити и у оквиру граница ове зоне.
Пaрцeлe пoрeд државних путева нe мoгу имaти дирeктaн приступ нa пут сeм aкo сe зa тo нe прибaви пoсeбнo oдoбрeњe "ЈП
Путеви Србије“.
Неопходан ниво комуналне опремљености: није потребно посебно условити.
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ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ - ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeнo je:
- извођење свих радова на: комасацији, мелиорацији, наводњавању, одводњавању земљишта, побољшању плодности
земљишта и заштите од ерозије и свих других штетних утицаја на квалитет земљишта
- изградња економских објеката који се користе или су у функцији примарне пољопривредне производње а власнику је
пољопривреда основна делатност и не поседује друго одговарајуће необрадиво пољопривредно земљиште,
- одређивање локација за гробље или проширење гробља,
- санитарне депоније и кафилерије
- пoстaвљaњe инфрaструктурних и тeлeкoмуникaциoних вoдoвa и oпрeмe, изградња и проширење пољских путева,
постављање нафтних и геотермалних бушотина, ветрењача (ветроелектрана) 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 и риба.
Зaбрaњeнo je овим Планом пoљoприврeднo зeмљиштe (свих категорија) кoристити зa: aутo oтпaдe, дeпoнoвaњe
грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa и сл.
Правила грађења за наведене објекте усклађују се са правилима грађења која су дефинисана овим планом за сличне
типичне насељске целине.
Коришћење пољопривредног земљишта у друге сврхе које нису поменуте, као и парцелација и препарцелација, одређују се
у складу са законском регулативом која дефинише ову област.
oбjeкти чиja je изгрaдњa
зaбрaњeнa

У оквиру захтева за локацијске услове неопходно је тражити услове у погледу мера за
безбедно постављање објеката са експлозивним материјама, у складу са законом којим се
уређује заштита од пожара и експлозија.

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ - ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
УГраницом ИДПГР-1 обухваћене су три парцеле које се налазе у оквиру подцелине 78, Отворених просторних система 2, а
припадају намени шумског земљишта: 695/1, 695/2, 695/3 КО Коцељева.
Шумско подручје обухвата шуме у државној и у приватној својини. Шумама у државној својини, које су обухваћене
шумским подручјем, газдује се на основу опште основе газдовања шумама и посебних основа газдовања шумама.
Шумама у приватној својини газдује се на основу опште основе и програма газдовања приватним шумама. Шумама и
шумским земљиштем у државној својини газдује ЈП „Србијашуме“. Општи циљеви газдовања шумама су да се обезбеди:
трајно повећање приноса и производње, максимална производња дрвне масе, очување и повећање вредности шума,
економичност и рентабилност, јачање и развијање општекорисних функција шума и повећање производње и коришћења
дивљачи. Ради остваривања ових циљева утврђују се мере (биолошко- узгојне и уређајне природе), које треба да усмере
развој шума у жељеном правцу, које ће обезбедити најбоље коришћење производних потенцијала станишта и стварање
квалитетних састојина високог и изданачког узгојног облика оних врста дрвећа које имају највећу економску вредност и могу
постићи максимални прираст дрвне масе и дивљачи, а тиме ће се створити и потребни услови за успешну производњу
крупне дивљачи.
Постојеће шуме треба очувати и унапредити. Крчење шума је дозвољено само у следећим случајевима: ради промене
врсте дрвећа или узгојних облика; ради изградње објеката чија је изградња дозвољена; у случајевима када то захтева
општи интерес утврђен на основу закона. Санитарне сече шуме подразумевају се као нега шуме.
Неопходан ниво комуналне опремљености: није потребна комунална опремљеност.
ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ - ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
У оквиру ових површина дозвољена је изгрдња путева, стаза, канала, мостова, инфраструктурних инсталација и објеката и
других сличних објеката, као и објеката који обезбеђују унапређење коришћења шума. Пре
утврђивања трасе водова (електро и ТТ), жичара и сличних објеката, који пролазе кроз шуму, обавезно је прибављање
мишљења корисника, односно власника шуме.
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ - ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
У оквиру ових површина дозвољена је изгрдња путева, стаза, канала, мостова, инфраструктурних инсталација и објеката и
других сличних објеката, као и објеката који обезбеђују унапређење коришћења шума. Пре
утврђивања трасе водова (електро и ТТ), жичара и сличних објеката, који пролазе кроз шуму, обавезно је прибављање
мишљења корисника, односно власника шуме.
oбjeкти чиja je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр зоне шумског земљишта нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу
"прaвилa грaђeњa". Изградња стамбених, стамбено пословних, пословних, економских и др.
објеката је забрањена.

Страна 28

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

ТНЦ 5

Број 11

НАСЕЉА СТАНОВАЊА МАЛИХ ГУСТИНА

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Даљи развој ове ТНЦ треба посматрати у светлу могуће трансформације према ТНЦ 4 са јасно дефинисаном уличним
матрицом и правилном парцелацијом. Због потребе формирања нових јавних површина и инфраструктурног опремања
захтеваће се израда Регулационог плана. Урбанистички параметри, намене, као и основне трасе саобраћајница и
инфраструктуре дати су овим планом. За сваку врсту препарцелације захтева се израда Урбанистичких пројеката.
Приликом парцелације водити рачуна да парцеле не буду превише уситњене.
Удаљеност од градског грађевинског реона веома отежава трасирање инфраструктурних водова и инфраструктурно
опремање парцела.
За делове ове ТНЦ потребно је израдити даљу планску документацију.
Због промене постојеће регулације потребна је израда Планова детаљне регулације. Препарцелација се спроводи на
основу Урбанистичких пројеката, а на иницијативу власника парцела.
Нове грађевинске парцеле за стамбене објекте никако не смеју директно да излазе на регулацију реке Тамнаве, али треба
да имају формирано фасадно платно према истим. Дуж тока реке Тамнаве формирати зелени појас како би се активирала
евапотранспирација и омогућило природно регулисање режима подземних вода.
Правила уређења за јавне површине
Планом генералне регулације се предвиђа увођење саобраћајница нижег реда које би биле повезане са магистралним
путем и Немањином улицом постојећим саобраћајницама (чија се реконструкција и проширење захтевају). Изградња ових
саобраћајница спада у обавезе Општине. Могуће је да власници парцела који имају интерес сносе трошкове изградње
саобраћајница, у ком случају Општина даје став о томе у којој мери се они ослобађају плаћања доприноса за коришћење
јавне саобраћајнице и на који временски период.
Изградња градске канализационе мреже у деловима обухваћеним ТНЦ 5, а који су удаљени од уже зоне града спада у
обавезе Општине. Изградња делова канализационе мреже може се вршити и о трошку власника парцела који би имали
дирктан интерес од тога. У том случају Општина даје став о томе у којој мери се они ослобађају плаћања доприноса за
коришћење јавне мреже и на који временски период.
За делове ТНЦ 5 за које не постоје регулациони планови одобрења за изградњу објеката издаје надлежна општинска
служба на основу извода овог плана. Иста процедура важи и до момента завршетка ревизије постојећих Регулационих
планова и њиховог усвајања, као и до момента завршетка израде нових Регулационих планова.
На графичком прилогу 10 “Мере за спровођење плана...” приказане су зоне/подручја за које је неопходно урадити План
детаљне регулације и Урбанистичке пројекте. За парцеле које се налазе у оквиру обухвата ИДПГР-1, могуће
је издавање Локацијских услова из овог плана.
ПОСЕБНА ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
нaмeнa oбjeкaтa

У ТНЦ 5 предвиђене су намене становања (становање малих густина са окућницом). Такође ће се
одобравати развој делатности у приземним етажама објеката, и то под условом да се на грађевинској
парцели мора обезбедити простор за прилаз и паркирање возила.
Парцеле могу да имају и економски део који може заузимати највише 40% укупне површине парцеле.
Део парцеле намењен становању треба да се налази уз саобраћајницу, а економски у задњем делу
парцеле.
Дозвољена је изградња објеката комуналне инфраструктуре (котларнице, трафостанице,...)
за потребе унапређења квалитета живљења, у свему према условима надлежних комуналних
институција.

спратност

Максимална спратност објеката је (По)П+1+Пк (подрум + приземље + један спрат + поткровље) уз
могућност акцентирања угаоних позиција на раскрсницама до П+2+Пк.
На ниским теренима поред реке Тамнаве који су угрожени високим нивоом подземних вода
забрањена је изградња подрума, а минимална безбедна кота приземља треба да буде оријентационо
око 0,5m изнад коте терена.

грађевинска линија

На парцелама које улазе у заштитну зону условљену фабриком пиротехнике, грађевинска линија за
стамбене објекте мора бити постављена на прописаном растојању у складу са зоном
заштите, односно ван њене границе, док се објекти помоћног карактера могу изградити и у оквиру
граница ове зоне (приказано графичким прилогом 03_ Намена површина план). Нови објекти се могу
постављати искључиво на преовлађујућу грађевинску линију која је дефинисана овим планом.

урбанистички
показатељи

Максимални индекс заузетости парцеле је 40%, а максимални индекс изграђености парцеле је 1,2.

удаљеност
објеката од међних
линија и других
објеката

Објекат треба да буде најмање 4,0m удаљен од објеката на суседним парцелама (1,0m и 3,0m од
суседних међа). Уколико је објекат удаљен мање од 1,0m од бочне границе грађевинске парцеле,
укључујући и изградњу на међној линији са суседном/им парцелама, потребно је прибавити сагласност
власника / корисника суседне/их парцела за градњу.
Уколико је објекат удаљен мање од 2,5m од бочне границе парцеле, дозвољено је постављање отвора
са високим парапетом.
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На парцели се као засебни објекти могу градити и други објекти, намењени становању и делатностима
или помоћни објекти, уколико се тиме не премашују постављени урбанистички параметри. Уколико је
други објекат стамбени мора бити најмање 5,0m удаљен од главног објекта. Највећа спратност другог
објекта на парцели је (По)П+1. Услови за постављање објекта према међама су идентични условима
за главни објекат.
Економски објекти који се налазе у економским деловима парцела радиће се према следећим
урбанистичким показатељима: искоришћеност парцеле до 40%, изграђеност парцеле до 0.5,
максимална спратност П. Минимално растојење између стамбеног и економског објекта на истој
парцели је 15m. Економски објекти не смеју угрожавати стамбене објекте на суседним парцелама.
Економски објекти морају бити најмење 2.0m повучени од бочих и задње границе парцеле. Такође се
морају поштовати сви услови хигијенске заштите и одлагања отпада. Отпад се не сме скадиштити у
простору између економских објеката и граница парцеле према суседима.
До привођења намени парцела, на истим се могу постављати и монтажно-демонтажни објекти али
искључиво на преовлађујућу грађевинску линију улице, максималне површине 15 m2.
У случајевима непостојања градских канализационих водова или до трасирања истих, обавеза
власника парцела је да обезбеде сенгрупе у складу са санитарним прописима. Сенгруп мора бити
удаљен најмање 20m од бунара, уколико бунар постоји на парцели или суседним парцелама. Уколико
се парцела налази уз новопланирану или постојећу саобраћајницу, сенгруп се мора налазити у делу
парцеле који је најближи тој саобраћајници.

пoсeбни услoви

Максималан број стамбених јединица на парцели је две, а максималан број јединица пословног
простора је две.
Формирати дрвореде у улицама ове типичне насељске целине. Предбаште озеленити декоративним
биљним врстама.
ОПШТА ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
кровови

Кровови су обавезно коси, нагиба кровних равни од највише 40°. Поткровља могу имати назидак
висок највише 1,60m. Одводњавање атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседне/их
парцела. Изградња мансардних кровова није дозвољена.

реконструкција

Дозвољава се надзиђивање постојећих објеката уколико то не доводи до премашивања постављених
урбанистичких параметара. Уколико постоји више власника над једним објектом надзиђивање се мора
вршити над целим објектом истовремено и уз сагласност свих власника. Уз надзиђивање објекта
обавеза инвеститора је да изврши реконструкцију фасада објекта над којим се врши надоградња.
Помоћни објекат се обавезно поставља у унутрашњост парцеле и његова грађевинска линија не сме
бити постављена испред грађевинске линије главног објекта. Услов за помоћне објекте је да буде
највише 1,0m удаљен од бочне границе парцеле. Највећа дозвољена
спратност за помоћне објекте је П (приземље). Максимална површина помоћних објеката је 50 m2.
Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на јавну површину јавне намене минималне
ширине 2,5m. Приступна површина се не може користити за паркирање возила.

помоћни објекти

приступ на
јавну површину
паркирање
пoсeбни услoви

Паркирање возила се мора регулисати у оквиру парцеле, и то једно паркинг/ гаражно место по једној
стамбеној јединици, односно једно паркинг место на сваких 70m² пословног простора. Паркирање
пољопривредних возила и опреме такође се мора обезбедити на сопственој парцели.
Уколико се приликом нове градње на локалитету Борина наиђе на археолошке остатке, обавеза
инвеститора је да о томе обавести надлежну институцију локалне управе, и градњу прекине док не
добије супротно одобрење.
Потребно је да објекти задовоље прописе о сеизмичким мерама заштите за 7 степени MSK-64 у
условима чврстог и средњег тла, односно 8 степени MSK- 64 у условима меког и растреситог тла.

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
За Прву измену и допуну Плана генералне регулације насеља Коцељева спроводи се процедура стручне контроле и доношења, у складу са Законом, а према Одлуци о изради ИДПГР-1 ("Сл. лист општине Коцељева", бр.
06/32 од 17.11.2020.год) и Одлуци о Измени Одлуке о изради ИДПГР-1 ("Сл. лист општине Коцељева", бр. 06/11
од 15.03.2021. год).
Доношењем овог Плана, ПГР насеља Коцељева ("Сл. лист општине Коцељева", бр. 12/07) престаје да се
примењује у поглављима која су измењена и допуњена овим Планом, и у границама обухвата овог Плана које су
приказане на графичком прилогу.
Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Коцељева, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Коцељева".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број 06-27 од 12.05.2021. год.
                                                                                               ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                                                        Владан Јанковић
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007,
83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и
члана 36. Статута општине Коцељева (''Сл. лист града
Шапца и оптшина Богатић, Владимирци и Коцељева'',
бр. 4/19), Скупштина општине Коцељева, на седници
одржаној дана 12.05.2021. године, донела је

IV) Овлашћује се Слободан Васић да спроведе поступак давања сагласности која је прописана.
V) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
има се објавити у ''Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број 06-27 од 12.05.2021. године

ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања за општину Коцељева у 2021. години.
II План из тачке I саставни је део овог Закључка.
III Закључак доставити: Одељењу за привреду,
пољопривреду, саобраћај и туризам Општиснке управе Коцељева, у досије седничког материјала и архиви.
IV Закључак објавити у ''Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-27 од 12.05.2021. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА    
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић
На основу чланова 27. и 29. Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016 – др. Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и
153/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС'', број 129/07, 83/2014 – др. Закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 36. Статута
општине Коцељева (''Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева'', број 4/2019),
Скупштина општине Коцељева, на седници одржаној
дана 12.05.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
I) ДОЗВОЉАВА СЕ отуђење из јавне својине
општине Коцељева, непокретности (дела кат. парцеле
број 1393 КО Коцељева – варошица).
II) Непокретности из тачке 1. ове Одлуке отуђити
у складу са важећим прописима, а према елаборату
геодетских радова који буде израђен и на који сагласност буде дала надлежна организациона јединица
Општинске управе Коцељева.
III) Овлашћује се Председник општине Коцељева
или лице које он овласти да пред надлежним органом
закључи и потпише уговоре.

Број 11

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА    
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић
На основу члана 12. Закона о управљању миграцијама (''Сл. гласник РС'' број 107/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон
и 47/2018) и члана 36. Статута општине Коцељева
(''Службени лист града Шапца и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева'' број 4/2019), Скупштина
општине Коцељева на седници одржаној 12.05.2021.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
I Ради обављања саветодавних послова у вези
са управљањем миграцијама на територији општине
Коцељева, образује се Савет за миграције општине
Коцељева.
се:

II У Савет за миграције општине Коцељева именују

1. Душан Илинчић – Председник општине Коцељева - за председника Савета
2. Ненад Вучинић – Повереник за избеглице и миграције- за Заменика председника Савета
3. Слободан Васић – Начелник Општинске управе
Коцељева - за члана Савета
4. Зорица Савић – представник Центра за социјални рад у Коцељеви - за члана Савета
5. Зоран Радовановић – Начелник Полицијске станице у Коцељеви - за члана Савета
6. Милан Глумац - Секретар Црвеног крста Коцељева - за члана Савета
7. Драган Ђермановић – представник Националне
службе запошљавања - за члана Савета
III Савет за миграције обавља послове који се
односе на: праћење и извештавање Комесаријата за
избеглице и миграције о миграцијама на територији
општине Коцељева, предлагање програма, мера и
планова активности које треба предузети ради ефикаснијег управљања миграцијама на територији
општине Коцељева и друге послове у области управљања миграцијама, у складу са законом.
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IV Савет ради и одлучује, аналогно начину рада
и одлучивања привремених радних тела Скупштине
општине Коцељева.
V Стручне и администсративно-техничке послове
за Савет обављаће Општинска управа Коцељева.
VI Решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу града Шапца и
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева''.
VII Ступањем на снагу овог Решења престаје да
важи Решење о образовању и именовању Савета за
миграције општине Коцељева (''Службени лист града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева''
број 4/20).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-27 од 12.05.2021. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА    
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007,
83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и
члана 36. Статута општине Коцељева (''Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева'',
бр. 4/19), Скупштина општине Коцељева, на седници
одржаној дана 12.05.2021. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Програм летњег одржавања општинских, некатегорисаних путева и улица за 2021. годину
којег је донео начелник Општинске управе Коцељева
под бројем 344-7 од 15.04.2021. године.
II Програм из тачке I саставни је део овог Закључка.
III Закључак доставити: Начелнику Општинске управе Коцељева, Одељењу за грађевинско земљиште
и инфраструктуру, Одељењу за урбанизам, комуналне, стамбене и имовинско-правне послове, Одељењу
за привреду, пољопривреду, саобраћај и туризам, у
досије седничког материјала и архиви.
IV Закључак ступа на снагу даном доношења и
има се објавити у ''Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-27 од 12.05.2021. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА    
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

Страна 31

АКТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 60, 61, 61a и 64a Закона о
пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“,
бр.62/06, 65/08 - др.закон, 41/09, 112/15 , 80/17 и
95/18) и члана 83. Статута општине Владимирци („Сл.
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева“ бр. 4/14 - пречишћен текст и 15/15, бр.
6/19), начелник Општинске управе општине Владимирци, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине
Владимирци за 2021. Годину (у даљем тексту: Комисија).
II
У састав Комисије именује се:
За председника:
Драган Зарић, специјалиста струковни инг.менаџмента из Белотића
За заменика председника:
Миленко Милинковић, струковни инг. пољопривреде из Вучевице
За чланове:
Милорад Миловановић, геодетски техничар из
Владимираца
Цветин Вулетић, дипл.инг. пољопривреде из Крнула
Иван Вуковић, дипл.технолог
Радован Ковачевић, геодетски техничар из Лојаница
III
Задатак Комисије је:
а) да изради Предлог програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта, на територији општине Владимирци за 2021. годину;
б) да прибави писану сагласност Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на
Предлог годишњег програма, заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
општине Владимирци за 2021. годину.
в) да достави Предлог годишљег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији општине Владимирци за 2021.годину,
Општинском већу на разматрање и утврђивање;
г) да достави Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији општине Владимирци за 2021. годину,

Страна 32

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

Број 11

Скупштини општине Владимирци на разматрање и
доношење.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Решење доставити: председнику, члановима Комисије и писарници.
VI
Ово решење објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
Број: 02-22/21-IV
од 07. 05. 2021. год.
НАЧЕЛНИК    
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Славица Мирковић

СА ДРЖАЈ
Број акта

Назив акта

Страна

Број акта

Назив акта

АКТА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

АКТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

1.

Прва измена и допуна плана генералне регулације
насеља Коцељева. ......................................................... 1

1.

2.

Закључак о усвајању Локалног акционог плана
запошљавања за општину Коцељева
у 2021. години. .............................................................. 30

3.

Одлука о отуђењу непокретности
из јавне својине. ........................................................... 30

4.

Решење о образовању и именовању Савета
за миграције општине Коцељева............................... 30

5.

Закључак о усвајању Програма летњег одржавања
општинских, некатегорисаних путева и улица за
2021. годину.................................................................... 31

Страна

Решење о образовању комисије за израду Предлога
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине
Владимирци за 2021. годину....................................... 31

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: Издавачко предузеће “ЕПОХА” д.о.о.

