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001 

На основу члана 63. Закона о буџетском систему 
("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 32/2019 
и 72/2019) и члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07) и члана 39. 
Статута града Шапца ("Службени лист града Шапца", 

бр. 32/08, 33/16 и 5/19 ) Скупштина града Шапца на 
седници од 13.02.2020. донела је  

О Д Л У К У  

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2020. 
ГОДИНУ  

I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета 
града Шапца за 2020. годину (у даљем тексту: буџет) 
састоје се од:  

Опис Износ 
1 2 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,  РАСХОДА И ИЗДАТАКА  
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 3.891.562.108,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 3.478.796.000,00
- буџетска средства 3.462.064.000,00
- сопствени приходи 16.732.000,00
- донације 0,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 412.766.108,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 3.311.306.172,00
- текући буџетски расходи 3.259.386.172,00
- расходи из сопствених прихода 15.915.000,00
- донације 0,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 867.670.795,00
- текући буџетски издаци 398.743.936,00
- издаци из сопствених прихода 817.000,00
- донације 0,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -287.414.859,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) -54.700.000,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -342.114.859,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од продаје финансијске имовине 0,00
Примања од задуживања 0,00
Неутрошена средства из претходних година 504.114.859,00
Издаци за отплату главнице дуга 162.000.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 342.114.859,00
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

Опис Економ. 
класиф. 

Износ 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

 3.891.562.108,00

1. Порески приходи 71 2.687.684.000,00

1.1. Порез на доходак,  добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 1.812.113.000,00

1.2. Самодопринос 711180 0,00

1.3. Порез на имовину 713 653.001.000,00

1.4. Остали порески приходи 714 147.570.000,00

1.5. Други порески приходи 716 75.000.000,00

2. Непорески приходи, у чему: 74 429.192.000,00

- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)  0,00

- приходи од продаје добара и услуга  0,00

3. Меморандумске ставке 77 1.500.000,00

4. Донације 731+732 0,00

5. Трансфери 733 360.420.000,00

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 412.766.108,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3) 

 4.233.676.967,00

1. Текући расходи 4 3.311.306.172,00

1.1. Расходи за запослене 41 789.850.528,00

1.2. Коришћење роба и услуга 42 1.498.274.764,00

1.3. Отплата камата 44 23.100.000,00

1.4. Субвенције 45 166.000.000,00

1.5. Социјална заштита из буџета 47 155.615.000,00

1.6. Остали расходи,  у чему:- средства резерви 48+49+464+465 48.255.000,00

1.6. Остали расходи,  у чему:- средства резерви 48+49+464+465 224.617.170,00

1.7. Трансфери 463 405.593.710,00

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 867.670.795,00

3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 54.700.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА  0,00

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00

2. Задуживање 91 0,00

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00

2.1. Задуживање код страних кредитора 912 0,00

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  162.000.000,00

3. Отплата дуга 61 162.000.000,00

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 162.000.000,00

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00

4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3,  
извор финансирања 13) 

3 360.114.859,00

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ 
ГОДИНА (класа 3,  извор финансирања 14) 

3 0,00
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ПЛАН ПРИХОДА 

Члан 2. 

Приходи и примања буџета града Шапца за 2020. годину планирани су у износу од 4.395.676.967,00 динара и састоје се од: 

• текућих прихода и примања из буџета у износу од 3.874.830.108,00 дин. 
• сопствених прихода индиректних корисника у износу од 16.732.000,00 дин. 
• пренетих неутрошених средстава у износу од 504.114.859,00 дин. 

Економ. 
класиф. 

Опис 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 0,00 0,00 504.114.859,00 504.114.859,00 11,47 

311000 КАПИТАЛ 0,00 0,00 504.114.859,00 504.114.859,00 11,47 

711111 Порез на зараде 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 34,12 

711120 Порез на приходе од самосталних делатности 170.000.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00 3,87 

711145 
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу 
самоопорезивања и по решењу Пореске управе 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05 

711146 
Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу 
Пореске управе 

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

711147 Порез на земљиште 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

711183 Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

711191 Порез на остале приходе 140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 3,18 

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 1.812.113.000,00 0,00 0,00 1.812.113.000,00 41,22 

713120 Порез на имовину 550.000.000,00 0,00 0,00 550.000.000,00 12,51 

713310 Порез на наслеђе и поклон 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,30 

713420 Порез на капиталне трансакције 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 2,05 

713611 Порез на акције на име и уделе 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 653.001.000,00 0,00 0,00 653.001.000,00 14,86 

714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,07 

714513 
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и машина 

80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 1,82 
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714543 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,18 

714547 Накнада за загађивање животне средине 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

714548 
Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за 
пластичне полиетиленске кесе 

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

714549 
Накнада за емисије СО2, НО2, прашкасте материје и произведени 
или одложени отпад 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,14 

714560 Општинске и градске накнаде 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 1,14 

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 147.570.000,00 0,00 0,00 147.570.000,00 3,36 

716110 Комунална такса на фирму 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 1,71 

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 1,71 

733141 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова 299.420.000,00 0,00 0,00 299.420.000,00 6,81 

733144 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова 

61.000.000,00 0,00 0,00 61.000.000,00 1,39 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 360.420.000,00 0,00 0,00 360.420.000,00 8,20 

741141 
Приходи буџета града од камата на средства консолидованог 
рачуна трезора укључена у депозит банака 

16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,36 

741510 Накнаде за коришћење природних добара 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02 

741522 
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, 
односно пољопривредног објекта у државној својини 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02 

741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,01 

741531 

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 
или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради 
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,09 

741535 
Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским 
материјалом 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,07 

741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,80 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 60.500.000,00 0,00 0,00 60.500.000,00 1,38 

742141 
Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних 
организација у корист нивоа градова 

0,00 16.462.000,00 0,00 16.462.000,00 0,37 
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742142 
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у 
државној својини које користе градови и индиректни корисници 
њиховог буџета 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05 

742143 
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа 
градова 

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,09 

742144 
Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у 
корист нивоа градова 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

742145 
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у 
градској својини које користе градови и индиректни корисници 
њиховог буџета 

26.000.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00 0,59 

742146 
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у 
предшколским установама у корист нивоа градова 

150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 3,41 

742241 Градске административне таксе 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,18 

742242 Такса за озакоњење објеката у корист градова 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,16 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,09 

742341 
Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације 
градова 

8.000.000,00 270.000,00 0,00 8.270.000,00 0,19 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 209.500.000,00 16.732.000,00 0,00 226.232.000,00 5,15 

743324 
Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе 
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 

40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,91 

743341 
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за 
прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета 
имовинска корист у том поступку 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

743342 
Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и 
казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова 

13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,30 

743924 
Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна 
последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне 
самоуправе 

550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,01 

743951 
Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и 
градова 

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 53.660.000,00 0,00 0,00 53.660.000,00 1,22 

744141 
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова 

31.500.000,00 0,00 0,00 31.500.000,00 0,72 
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744241 
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 31.600.000,00 0,00 0,00 31.600.000,00 0,72 

745141 Остали приходи у корист нивоа градова 36.600.000,00 0,00 0,00 36.600.000,00 0,83 

745143 
Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у 
корист нивоа градова 

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,45 

745144 Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,01 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 57.200.000,00 0,00 0,00 57.200.000,00 1,30 

772111 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике 
из претходне године 

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,03 

772000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,03 

811141 Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова 287.766.108,00 0,00 0,00 287.766.108,00 6,55 

811143 Примања од отплате станова у корист нивоа градова 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,57 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 312.766.108,00 0,00 0,00 312.766.108,00 7,12 

841141 Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 2,27 

841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 2,27 

Укупно 3.874.830.108,00 16.732.000,00 504.114.859,00 4.395.676.967,00 100,00 

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА 

Члан 3. 

Укупни расходи и издаци планирани су у износу од 4.395.676.967,00 динара 

Економ. 
класиф. 

Опис 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 640.267.226,00 0,00 0,00 640.267.226,00 14,57 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 110.388.302,00 0,00 0,00 110.388.302,00 2,51 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,07 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 9.055.000,00 110.000,00 0,00 9.165.000,00 0,21 
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415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 12.125.000,00 0,00 0,00 12.125.000,00 0,28 

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 14.705.000,00 0,00 0,00 14.705.000,00 0,33 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 789.740.528,00 110.000,00 0,00 789.850.528,00 17,97 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 233.741.687,00 2.223.000,00 7.000.000,00 242.964.687,00 5,53 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 8.386.000,00 2.015.000,00 0,00 10.401.000,00 0,24 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 241.904.450,00 4.662.000,00 2.100.000,00 248.666.450,00 5,66 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 220.001.006,00 3.310.000,00 0,00 223.311.006,00 5,08 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 637.056.263,00 870.000,00 23.200.000,00 661.126.263,00 15,04 

426000 МАТЕРИЈАЛ 109.080.358,00 2.725.000,00 0,00 111.805.358,00 2,54 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 1.450.169.764,00 15.805.000,00 32.300.000,00 1.498.274.764,00 34,09 

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,42 

444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,10 

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 23.100.000,00 0,00 0,00 23.100.000,00 0,53 

451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

83.000.000,00 0,00 0,00 83.000.000,00 1,89 

454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 83.000.000,00 0,00 0,00 83.000.000,00 1,89 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 166.000.000,00 0,00 0,00 166.000.000,00 3,78 

463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 405.593.710,00 0,00 0,00 405.593.710,00 9,23 

464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ 

43.000.000,00 0,00 0,00 43.000.000,00 0,98 

465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 4.150.000,00 0,00 1.105.000,00 5.255.000,00 0,12 

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 452.743.710,00 0,00 1.105.000,00 453.848.710,00 10,32 

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 153.015.000,00 0,00 2.600.000,00 155.615.000,00 3,54 

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 153.015.000,00 0,00 2.600.000,00 155.615.000,00 3,54 

481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 193.991.479,00 0,00 0,00 193.991.479,00 4,41 

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 15.680.000,00 0,00 0,00 15.680.000,00 0,36 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 11.945.691,00 0,00 0,00 11.945.691,00 0,27 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 221.617.170,00 0,00 0,00 221.617.170,00 5,04 

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,07 
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490000 

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ 
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ 
КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ 
НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,07 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 293.200.300,00 0,00 461.339.859,00 754.540.159,00 17,17 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 83.143.636,00 525.000,00 6.770.000,00 90.438.636,00 2,06 
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 6.600.000,00 292.000,00 0,00 6.892.000,00 0,16 
510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 382.943.936,00 817.000,00 468.109.859,00 851.870.795,00 19,38 
541000 ЗЕМЉИШТЕ 15.800.000,00 0,00 0,00 15.800.000,00 0,36 
540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 15.800.000,00 0,00 0,00 15.800.000,00 0,36 
611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 162.000.000,00 0,00 0,00 162.000.000,00 3,69 
610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 162.000.000,00 0,00 0,00 162.000.000,00 3,69 
621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 54.700.000,00 0,00 0,00 54.700.000,00 1,24 
620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 54.700.000,00 0,00 0,00 54.700.000,00 1,24 
Укупно 3.874.830.108,00 16.732.000,00 504.114.859,00 4.395.676.967,00 100,00 

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА 
За период: 01.01.2020-31.12.2020 

Члан 4. 

Расходи из Члана 1. ове одлуке користиће се за следеће програме: 

Назив програма Износ 
1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 153.300.000,00 
2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 252.000.000,00 
3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 111.800.000,00 
4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 47.036.144,00 
5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 117.200.000,00 
6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 84.585.000,00 
7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 532.406.000,00 
8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 516.598.052,00 
9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 224.370.710,00 
10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 143.738.560,00 
11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 195.760.000,00 
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12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 105.500.000,00 
13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 247.795.427,00 
14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 226.877.000,00 
15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 1.359.473.730,00 
16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 68.436.344,00 
17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 8.800.000,00 
Укупно за БК 4.395.676.967,00 

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 
За период: 01.01.2020-31.12.2020 

Члан 5. 

Расходи и издаци по функционалној класификацији дати су у следећој табелии: 

Раздео Назив раздела План 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих извора 

. 
Функц. клас. 040 
4 ГРАДСКА УПРАВА 54.700.000,00 52.100.000,00 0,00 2.600.000,00 
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца 54.700.000,00 52.100.000,00 0,00 2.600.000,00 
. 
Функц. клас. 070 
4 ГРАДСКА УПРАВА 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, 
некласификована на другом месту 

53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 0,00 

. 
Функц. клас. 090 
4 ГРАДСКА УПРАВА 87.660.000,00 87.660.000,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 87.660.000,00 87.660.000,00 0,00 0,00 
. 
Функц. клас. 110 
4 ГРАДСКА УПРАВА 1.065.905.489,00 772.265.330,00 0,00 293.640.159,00 
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови 

1.065.905.489,00 772.265.330,00 0,00 293.640.159,00 
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Функц. клас. 111 
1 СКУПШТИНА ГРАДА 26.162.574,00 26.162.574,00 0,00 0,00 
2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 19.487.560,00 19.487.560,00 0,00 0,00 
3 ГРАДСКО ВЕЋЕ 22.786.210,00 22.786.210,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 68.436.344,00 68.436.344,00 0,00 0,00 
. 
Функц. клас. 130 
4 ГРАДСКА УПРАВА 86.000.000,00 37.500.000,00 0,00 48.500.000,00 
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге 86.000.000,00 37.500.000,00 0,00 48.500.000,00 
. 
Функц. клас. 133 
4 ГРАДСКА УПРАВА 153.300.000,00 86.000.000,00 0,00 67.300.000,00 
Укупно за функц. клас. 133 Остале опште услуге 153.300.000,00 86.000.000,00 0,00 67.300.000,00 
. 
Функц. клас. 160 
4 ГРАДСКА УПРАВА 102.085.816,00 102.085.816,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 102.085.816,00 102.085.816,00 0,00 0,00 
. 
Функц. клас. 170 
4 ГРАДСКА УПРАВА 185.100.000,00 185.100.000,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга 185.100.000,00 185.100.000,00 0,00 0,00 
. 
Функц. клас. 330 
5 ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 6.382.425,00 6.382.425,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 330 Судови 6.382.425,00 6.382.425,00 0,00 0,00 
. 
Функц. клас. 412 
4 ГРАДСКА УПРАВА 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00 
. 
Функц. клас. 421 
4 ГРАДСКА УПРАВА 117.200.000,00 106.200.000,00 0,00 11.000.000,00 
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда 117.200.000,00 106.200.000,00 0,00 11.000.000,00 
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Функц. клас. 451 

4 ГРАДСКА УПРАВА 532.406.000,00 501.996.000,00 0,00 30.410.000,00 
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај 532.406.000,00 501.996.000,00 0,00 30.410.000,00 
. 
Функц. клас. 473 

4 ГРАДСКА УПРАВА 47.036.144,00 47.036.144,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 473 Туризам 47.036.144,00 47.036.144,00 0,00 0,00 
. 
Функц. клас. 474 

4 ГРАДСКА УПРАВА 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 
. 
Функц. клас. 510 

4 ГРАДСКА УПРАВА 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 
. 
Функц. клас. 520 

4 ГРАДСКА УПРАВА 53.685.000,00 33.685.000,00 0,00 20.000.000,00 
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама 53.685.000,00 33.685.000,00 0,00 20.000.000,00 
. 
Функц. клас. 560 

4 ГРАДСКА УПРАВА 130.400.000,00 130.400.000,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом 
месту 

130.400.000,00 130.400.000,00 0,00 0,00 

.     
Функц. клас. 640 

4 ГРАДСКА УПРАВА 135.500.000,00 135.500.000,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета 135.500.000,00 135.500.000,00 0,00 0,00 
. 
Функц. клас. 760 

4 ГРАДСКА УПРАВА 105.500.000,00 105.500.000,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту 105.500.000,00 105.500.000,00 0,00 0,00 



Страна 12 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 2 

 

 

 

Функц. клас. 810 
4 ГРАДСКА УПРАВА 226.877.000,00 196.212.300,00 0,00 30.664.700,00 
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 226.877.000,00 196.212.300,00 0,00 30.664.700,00 
. 
Функц. клас. 820 
4 ГРАДСКА УПРАВА 210.795.427,00 194.063.427,00 16.732.000,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 210.795.427,00 194.063.427,00 16.732.000,00 0,00 
. 
Функц. клас. 830 
4 ГРАДСКА УПРАВА 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 
. 
Функц. клас. 840 
4 ГРАДСКА УПРАВА 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 
. 
Функц. клас. 911 
4 ГРАДСКА УПРАВА 516.598.052,00 516.598.052,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 516.598.052,00 516.598.052,00 0,00 0,00 
. 
Функц. клас. 912 
4 ГРАДСКА УПРАВА 224.370.710,00 224.370.710,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање 224.370.710,00 224.370.710,00 0,00 0,00 
.     
Функц. клас. 920 
4 ГРАДСКА УПРАВА 123.278.000,00 123.278.000,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање 123.278.000,00 123.278.000,00 0,00 0,00 
. 
Функц. клас. 960 
4 ГРАДСКА УПРАВА 20.460.560,00 20.460.560,00 0,00 0,00 
Укупно за функц. клас. 960 Помоћне услуге образовању 20.460.560,00 20.460.560,00 0,00 0,00 
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Члан 6. 

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2020 годину и наредне две године, исказани су у 
табели: 

Економ. 
класиф. 

Ред. 
број 

Опис 2020. 2021. 2022. 

1 2 3 4 5 6 

  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ     

511 1. ИЗГРАДЊА ЛИНИЈЕ МУЉА:  20.000.000,00 230.000.000,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2019    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 250.000.000,00    

  
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година: 20.000.000,00 

   

 2. РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА ВОЈСКЕ:  40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2019    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 80.000.000,00    

  
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година: 40.000.000,00 

   

 3. 
РЕКОНСТРУКЦИЈА НАСЕЉА БЕНСКА 
БАРА:  

90.000.000,00 65.000.000,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2019    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 155.000.000,00    

  
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година: 90.000.000,00 

   

 4. 
ИЗГРАДЊА КАНАЛА САВА ПАРК И 
ПАРКОВСКА АВЕНИЈА:  

103.000.000,00 190,000,000,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 293.000.000,00    

 5. ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ САВА ПАРКА:  15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 30.000.000,00    

 6. ПАРКИНГ ГАРАЖА – ЦЕНТАР 1: 0,00 158.000.000,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 158.000.000,00    

 7. УРЕЂЕЊЕ ПАРКОВА И ВИНАВЕРОВ ТРГ:  32.800.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 32.800.000,00    

 8. 
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДОМА 
КУЛТУРЕ ШТИТАР:  

10.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2020    
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  Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00    

 9. 
РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА И 
ДВОРИШТА У ОШ НАТА ЈЕЛИЧИЋ:  

3.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 3.000.000,00    

 10. КОНЦЕПТ ШКОЛЕ У ЈЕДНОЈ СМЕНИ 18.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 

  
1. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
18.000.000,00 0,00 0,00 

  
2. ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 

ОБЈЕКАТА У ОСНОВНОМ 
ОБРАЗОВАЊУ 

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 

 11. ЈАВНА РАСВЕТА - ОБИЛАЗНИ ПУТ:  32.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 32.000.000,00    

 12. НОВА ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА:  30.000.000,00 58.000.000,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 88.000.000,00    

 13. РЕКОНСТРУКЦИЈА СОКОЛСКОГ ДОМА:  10.500.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2019    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 10.500.000,00    

 14. 
ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ОТВОРЕНОГ 
ТЕРЕНА СОКОЛСКОГ ДОМА:  

7.500.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 7.500.000,00    

 15. 
ПРОЈЕКАТ СРЕЂИВАЊА ТРИБИНА И 
ПОДТРИБИНСКОГ ПРОСТОРА НА 
ФУДБАЛСКОМ СТАДИОНУ МАЧВА:  

30.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 30.000.000,00    

 16. 
ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ 
СЕВЕРОЗАПАДНЕ РАДНЕ ЗОНЕ:  

86.000.000,00 25.000.000,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2019    

  Година почетка финансирања: 2020    

  Укупна вредност пројекта: 111.000.000,00    

 17. 
ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ТРИБИНА НА 
ХИПОДРОМУ 

0,00 35.000.000,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 35.000.000,00    

 18. 
ТРОТОАРИ И БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА 
НОВА 9 

0,00 10.600.000,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    



Број 2 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 15 

 

 

 

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 10.600.000,00    

  
Б. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ  

   

 1. 
ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И 
ДОГРАДЊЕ УЧИОНИЧКОГ  У ОШ МАЈУР:  

2.200.000,00 0,00 0,00 

 2. 
ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊЕ ОШ ЈЕВРЕМ 
ОБРЕНОВИЋ ШАБАЦ:  

2.600.000,00 0,00 0,00 

 3. 
Пројекат реконструкције школског дворишта 
у ОШ Јанко Веселиновић:  

4.000.000,00 0,00 0,00 

 4. 
ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ШКОЛСКОГ 
ДВОРИШТА У ОШ НИКОЛАЈ 
ВЕЛИМИРОВИЋ:  

7.000.000,00 0,00 0,00 

 5. 
РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛСКОГ 
ДВОРИШТА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ:  

3.400.000,00 0,00 0,00 

  В. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ    

 1. 
ИЗГРАДЊА СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА 
ИЗБЕГЛИЦЕ 

15.000.000,00 0,00 0,00 

 2. НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ 14.820.000,00 0,00 0,00 

 3. 
ИЗДАЦИ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ 
ЗЕМЉИШТА 

15.800.000,00 0,00 0,00 

 4. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 67.300.000,00 25.000.000,00 0,00 

 5. СОЛАРНИ ПАНЕЛИ 0,00 10.000.000,00 0,00 

 6. НАБАВКА СКЕНЕРА 60.000.000,00 0,00 0,00 

 7. ТЕРЕНИ У ШКОЛАМА 2.500.000,00 0,00 0,00 

 8. ПРОЈЕКАТ ЗА ХАЛУ 10.000.000,00 0,00 0,00 

 9. 
НАБАВКА ОПРЕМЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ 
ИМОВИНЕ ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

8.067.000,00 0,00 0,00 

 10. 
ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

30.000.000,00 0,00 0,00 

 11. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА 100.340.000,00 0,00 0,00 

  УКУПНО 870.827.000,00 1.011.600.000,00 150.000.000,00 

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА 
За период: 01.01.2020-31.12.2020 

Назив пројекта 
Износ у 

динарима 

Програм   0401   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

0401-01 ИЗГРАДЊА ЛИНИЈЕ МУЉА 20.000.000,00 

Укупно за програм:   0401   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 20.000.000,00 

. 
Програм   0501   ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

0501-01 БИОСОЛ 8.800.000,00 

Укупно за програм:   0501   ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 
ЕНЕРГИЈЕ 

8.800.000,00 

. 
Програм   0602   ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

0602-02 РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА ВОЈСКЕ 40.000.000,00 

0602-03 РЕКОНСТРУКЦИЈА НАСЕЉА БЕНСКА БАРА 90.000.000,00 
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0602-04 ИЗГРАДЊА КАНАЛА САВА ПАРК 50.000.000,00 

0602-05 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ САВА ПАРКА 15.000.000,00 

0602-06 УРЕЂЕЊЕ ПАРКОВА 32.800.000,00 

0602-08 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ ШТИТАР 10.000.000,00 

0602-10 РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА И ДВОРИШТА У ОШ НАТА ЈЕЛИЧИЋ 3.000.000,00 

0602-11 
Концепт школе у једној смени-израда пројектне документације за доградњу и 
реконструкцију објеката у основном образовању 

18.000.000,00 

Укупно за програм:   0602   ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 258.800.000,00 

. 
Програм   1102   КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1102-01 ЈАВНА РАСВЕТА - ОБИЛАЗНИ ПУТ 32.000.000,00 

1102-02 НОВА ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА 30.000.000,00 

Укупно за програм:   1102   КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 62.000.000,00 

. 
Програм   1301   РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

1301-02 РЕКОНСТРУКЦИЈА СОКОЛСКОГ ДОМА 10.500.000,00 

1301-05 ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ОТВОРЕНОГ ТЕРЕНА СОКОЛСКОГ ДОМА 7.500.000,00 

1301-06 
ПРОЈЕКАТ СРЕЂИВАЊА ТРИБИНА И ПОДТРИБИНСКОГ ПРОСТОРА НА 
ФУДБАЛСКОМ СТАДИОНУ МАЧВА 

30.000.000,00 

Укупно за програм:   1301   РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 48.000.000,00 

. 
Програм   1501   ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

1501-02 ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЕВЕРОЗАПАДНЕ РАДНЕ ЗОНЕ 86.000.000,00 

Укупно за програм:   1501   ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 86.000.000,00 

. 
Програм   1801   ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

1801-01 ПОДРЖИ ЖИВОТ 3.000.000,00 

Укупно за програм:   1801   ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 3.000.000,00 

. 
Програм   2002   Основно образовање и васпитање 

2002-01 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ УЧИОНИЧКОГ  У ОШ МАЈУР 2.200.000,00 

2002-04 ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊЕ ОШ ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ ШАБАЦ 2.600.000,00 

2002-05 Пројекат реконструкције школског дворишта у ОШ Јанко Веселиновић 4.000.000,00 

2002-06 
ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА У ОШ НИКОЛАЈ 
ВЕЛИМИРОВИЋ 

7.000.000,00 

Укупно за програм:   2002   Основно образовање и васпитање 15.800.000,00 

. 
Програм   2003   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

2003-01 РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ 3.400.000,00 

Укупно за програм:   2003   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 3.400.000,00 

. 
Програм   2101   ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

2101-01 ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 5.000.000,00 

Укупно за програм:   2101   ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 5.000.000,00 

. 
Укупно за БК   0   БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 510.800.000,00 
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II ПОСЕБАН ДЕО 

ПЛАН РАСХОДА 

Члан 7. 

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе и издатке за отплату главнице дуга, у износу од 4.395.676.967,00 динара, финансирани из свих извора 
финансирања, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 

Шифра 
функц. 
класиф. 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Опис 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

Раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА 

Функц. 
клас. 

111 Извршни и законодавни органи 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

. . 
Активност 0001 Функционисање скупштине 

111 1/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

2.930.028,00 0,00 0,00 2.930.028,00 0,07 

111 2/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

502.546,00 0,00 0,00 502.546,00 0,01 

111 3/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 

111 4/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,34 

111 5/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

111 6/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,06 

Укупно за 
активност 

0001 Функционисање скупштине 21.162.574,00 0,00 0,00 21.162.574,00 0,48 

. 
Пројекат 2101-01 ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 

111 7/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,08 

111 8/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,03 

Укупно за пројекат 2101-01 ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,11 

. 
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   Извори финансирања за функцију 111:      
  01 Приходе из буџета 26.162.574,00     
Укупно за функц. 
клас. 

111 Извршни и законодавни органи 26.162.574,00 0,00 0,00 26.162.574,00 0,60 

. 
   Извори финансирања за раздео 1:      
  01 Приходе из буџета 26.162.574,00     
Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА 26.162.574,00 0,00 0,00 26.162.574,00 0,60 
. 
Раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Функц. 
клас. 

111 Извршни и законодавни органи 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

. 
Активност 0002 Функционисање извршних органа 

111 9/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

11.671.000,00 0,00 0,00 11.671.000,00 0,27 

111 10/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

2.001.560,00 0,00 0,00 2.001.560,00 0,05 

111 11/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05 
111 12/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,08 
111 13/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 

Укупно за 
активност 

0002 Функционисање извршних органа 19.487.560,00 0,00 0,00 19.487.560,00 0,44 

. 
   Извори финансирања за функцију 111:      
  01 Приходе из буџета 19.487.560,00     
Укупно за функц. 
клас. 

111 Извршни и законодавни органи 19.487.560,00 0,00 0,00 19.487.560,00 0,44 

. 
   Извори финансирања за раздео 2:      
  01 Приходе из буџета 19.487.560,00     
Укупно за раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 19.487.560,00 0,00 0,00 19.487.560,00 0,44 
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Раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Функц. 
клас. 

111 Извршни и законодавни органи 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

. 
Активност 0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине 

111 14/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

16.146.910,00 0,00 0,00 16.146.910,00 0,37 

111 15/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

2.769.300,00 0,00 0,00 2.769.300,00 0,06 

111 16/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,01 

111 17/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,07 
111 18/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 

Укупно за 
активност 

0003 Подршка раду извршних органа власти и 
скупштине 

22.786.210,00 0,00 0,00 22.786.210,00 0,52 

. 
   Извори финансирања за функцију 111:      

  01 Приходе из буџета 22.786.210,00     
Укупно за функц. 
клас. 

111 Извршни и законодавни органи 22.786.210,00 0,00 0,00 22.786.210,00 0,52 

. 
   Извори финансирања за раздео 3:      

  01 Приходе из буџета 22.786.210,00     
Укупно за раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ 22.786.210,00 0,00 0,00 22.786.210,00 0,52 
. 
Раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА 

Функц. 
клас. 

040 Породица и деца 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

. 
Активност 0006 Подршка деци и породици са децом 

040 19/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,01 
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040 20/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

28.500.000,00 0,00 0,00 28.500.000,00 0,65 

Укупно за 
активност 

0006 Подршка деци и породици са децом 29.100.000,00 0,00 0,00 29.100.000,00 0,66 

. 
Активност 0007 Подршка рађању и родитељству 

040 21/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

23.000.000,00 0,00 2.600.000,00 25.600.000,00 0,58 

Укупно за 
активност 

0007 Подршка рађању и родитељству 23.000.000,00 0,00 2.600.000,00 25.600.000,00 0,58 

. 
   Извори финансирања за функцију 040:      
  01 Приходе из буџета 52.100.000,00     
  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
  2.600.000,00   

Укупно за функц. 
клас. 

040 Породица и деца 52.100.000,00 0,00 2.600.000,00 54.700.000,00 1,24 

. 
Функц. 
клас. 

070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
. 
Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 

070 22/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

10.400.000,00 0,00 0,00 10.400.000,00 0,24 

070 23/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 0,64 

Укупно за 
активност 

0001 Једнократне помоћи и други облици 
помоћи 

38.400.000,00 0,00 0,00 38.400.000,00 0,87 

. 
Активност 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 

070 24/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,34 
Укупно за 
активност 

0002 Породични и домски смештај, 
прихватилишта и друге врсте смештаја 

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,34 
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   Извори финансирања за функцију 070:      
  01 Приходе из буџета 53.400.000,00     
Укупно за функц. 
клас. 

070 Социјална помоћ угроженом 
становништву, некласификована на 
другом месту 

53.400.000,00 0,00 0,00 53.400.000,00 1,21 

. 
Функц. 
клас. 

090 Социјална заштита некласификована на другом месту 

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
. 
Активност 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 

090 25/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,11 

Укупно за 
активност 

0002 Породични и домски смештај, 
прихватилишта и друге врсте смештаја 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,11 

. 
Активност 0003 Дневне услуге у заједници 

090 26/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,01 

090 27/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

18.750.000,00 0,00 0,00 18.750.000,00 0,43 

Укупно за 
активност 

0003 Дневне услуге у заједници 19.050.000,00 0,00 0,00 19.050.000,00 0,43 

. 
Активност 0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 

090 28/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

57.110.000,00 0,00 0,00 57.110.000,00 1,30 

Укупно за 
активност 

0004 Саветодавно-терапијске и социјално-
едукативне услуге 

57.110.000,00 0,00 0,00 57.110.000,00 1,30 

. 
Активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 

090 29/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,15 

Укупно за 
активност 

0005 Подршка реализацији програма Црвеног 
крста 

6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,15 
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   Извори финансирања за функцију 090:      

  01 Приходе из буџета 87.660.000,00     

Укупно за функц. 
клас. 

090 Социјална заштита некласификована на 
другом месту 

87.660.000,00 0,00 0,00 87.660.000,00 1,99 

. 
Функц. 
клас. 

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

. 
Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

110 30/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

179.132.938,00 0,00 0,00 179.132.938,00 4,08 

110 31/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

30.719.592,00 0,00 0,00 30.719.592,00 0,70 

110 32/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02 

110 33/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,11 

110 34/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 6.350.000,00 0,00 0,00 6.350.000,00 0,14 

110 35/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,11 

110 36/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 86.650.000,00 0,00 7.000.000,00 93.650.000,00 2,13 

110 37/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,03 

110 38/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 89.518.800,00 0,00 2.100.000,00 91.618.800,00 2,08 

110 39/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 21.900.000,00 0,00 0,00 21.900.000,00 0,50 

110 40/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 20.340.000,00 0,00 0,00 20.340.000,00 0,46 

110 41/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 40.184.000,00 0,00 0,00 40.184.000,00 0,91 

110 42/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 895.000,00 0,00 1.105.000,00 2.000.000,00 0,05 

110 43/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

34.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000,00 0,77 

110 44/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,08 

110 45/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, 
ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,34 
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110 46/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 
СУДОВА 

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,23 

110 47/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 100.340.159,00 100.340.159,00 2,28 

110 48/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 9.500.000,00 0,00 6.770.000,00 16.270.000,00 0,37 

110 49/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 15.800.000,00 0,00 0,00 15.800.000,00 0,36 

110 50/0 621000 
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

54.700.000,00 0,00 0,00 54.700.000,00 1,24 

110 56/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 6.675.000,00 0,00 46.325.000,00 53.000.000,00 1,21 

Укупно за 
активност 

0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 

637.165.330,00 0,00 163.640.159,00 800.805.489,00 18,22 

. 
Активност 0006 Инспекцијски послови 

110 51/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,10 

Укупно за 
активност 

0006 Инспекцијски послови 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,10 

. 
Активност 0007 Функционисање националних савета националних мањина 

110 52/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,03 

Укупно за 
активност 

0007 Функционисање националних савета 
националних мањина 

1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,03 

. 
Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 

110 53/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

Укупно за 
активност 

0014 Управљање у ванредним ситуацијама 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

. 
Пројекат 0602-02 РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА ВОЈСКЕ 

110 54/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,91 

Укупно за пројекат 0602-02 РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА ВОЈСКЕ 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,91 

. 
Пројекат 0602-03 РЕКОНСТРУКЦИЈА НАСЕЉА БЕНСКА БАРА 
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110 55/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 2,05 

Укупно за пројекат 0602-03 РЕКОНСТРУКЦИЈА НАСЕЉА БЕНСКА 
БАРА 

0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 2,05 

. 
Пројекат 0602-04 ИЗГРАДЊА КАНАЛА САВА ПАРК 

110 56/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 1,14 

Укупно за пројекат 0602-04 ИЗГРАДЊА КАНАЛА САВА ПАРК 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 1,14 

. 
Пројекат 0602-05 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ САВА ПАРКА 

110 57/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,34 

Укупно за пројекат 0602-05 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ САВА ПАРКА 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,34 

. 
Пројекат 0602-06 УРЕЂЕЊЕ ПАРКОВА 

110 58/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 32.800.000,00 0,00 0,00 32.800.000,00 0,75 

Укупно за пројекат 0602-06 УРЕЂЕЊЕ ПАРКОВА 32.800.000,00 0,00 0,00 32.800.000,00 0,75 

. 
Пројекат 0602-08 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ ШТИТАР 

110 59/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,23 

Укупно за пројекат 0602-08 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДОМА 
КУЛТУРЕ ШТИТАР 

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,23 

. 
Пројекат 0602-10 РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА И ДВОРИШТА У ОШ НАТА ЈЕЛИЧИЋ 

110 60/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,07 

Укупно за пројекат 0602-10 РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА 
И ДВОРИШТА У ОШ НАТА ЈЕЛИЧИЋ 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,07 

. 
Пројекат 0602-11 Концепт школе у једној смени-израда пројектне документације за доградњу и реконструкцију објеката у основном образовању 

110 61/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,41 

Укупно за пројекат 0602-11 Концепт школе у једној смени-израда 
пројектне документације за доградњу и 
реконструкцију објеката у основном 
образовању 

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,41 
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   Извори финансирања за функцију 110:      

  01 Приходе из буџета 772.265.330,00     

  10 Примања од домаћих задуживања   46.325.000,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

  247.315.159,00   

Укупно за функц. 
клас. 

110 Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и 
спољни послови 

772.265.330,00 0,00 293.640.159,00 1.065.905.489,00 24,25 

. 
Функц. 
клас. 

130 Опште услуге 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

. 
Пројекат 1501-02 ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЕВЕРОЗАПАДНЕ РАДНЕ ЗОНЕ 

130 62/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 37.500.000,00 0,00 48.500.000,00 86.000.000,00 1,96 
Укупно за пројекат 1501-02 ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ 

СЕВЕРОЗАПАДНЕ РАДНЕ ЗОНЕ 
37.500.000,00 0,00 48.500.000,00 86.000.000,00 1,96 

. . 
   Извори финансирања за функцију 130:      

  01 Приходе из буџета 37.500.000,00     

  10 Примања од домаћих задуживања   48.500.000,00   
Укупно за функц. 
клас. 

130 Опште услуге 37.500.000,00 0,00 48.500.000,00 86.000.000,00 1,96 

. 
Функц. 
клас. 

133 Остале опште услуге 

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

. 
Активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање 

133 63/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 67.300.000,00 67.300.000,00 1,53 
Укупно за 
активност 

0001 Просторно и урбанистичко планирање 0,00 0,00 67.300.000,00 67.300.000,00 1,53 

. 
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Активност 0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова 
133 64/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,07 

Укупно за 
активност 

0002 Спровођење урбанистичких и 
просторних планова 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,07 

. 
Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем 

133 65/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 
НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

83.000.000,00 0,00 0,00 83.000.000,00 1,89 

Укупно за 
активност 

0003 Управљање грађевинским земљиштем 83.000.000,00 0,00 0,00 83.000.000,00 1,89 

. 
   Извори финансирања за функцију 133:      
  01 Приходе из буџета 86.000.000,00     
  10 Примања од домаћих задуживања   18.510.300,00   
  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
  48.789.700,00   

Укупно за функц. 
клас. 

133 Остале опште услуге 86.000.000,00 0,00 67.300.000,00 153.300.000,00 3,49 

. 
Функц. 
клас. 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
. 
Активност 0009 Текућа буџетска резерва 

160 66/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05 
Укупно за 
активност 

0009 Текућа буџетска резерва 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05 

. 
Активност 0010 Стална буџетска резерва 

160 67/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02 
Укупно за 
активност 

0010 Стална буџетска резерва 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02 

. 
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   Извори финансирања за функцију 160:      

  01 Приходе из буџета 3.000.000,00     

Укупно за функц. 
клас. 

160 Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,07 

. 
Функц. 
клас. 

170 Трансакције јавног дуга 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

. 
Активност 0003 Сервисирање јавног дуга 

170 68/0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,42 

170 69/0 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,10 

170 70/0 611000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ 
КРЕДИТОРИМА 

162.000.000,00 0,00 0,00 162.000.000,00 3,69 

Укупно за 
активност 

0003 Сервисирање јавног дуга 185.100.000,00 0,00 0,00 185.100.000,00 4,21 

. 
   Извори финансирања за функцију 170:      

  01 Приходе из буџета 185.100.000,00     

Укупно за функц. 
клас. 

170 Трансакције јавног дуга 185.100.000,00 0,00 0,00 185.100.000,00 4,21 

. 
Функц. 
клас. 

412 Општи послови по питању рада 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

. 
Активност 0002 Мере активне политике запошљавања 

412 71/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,32 

412 72/0 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА 

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,23 

Укупно за 
активност 

0002 Мере активне политике запошљавања 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,55 

. 
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Активност 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва 

412 73/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,04 
Укупно за 
активност 

0003 Подршка економском развоју и 
промоцији предузетништва 

1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,04 

. 
   Извори финансирања за функцију 412:      
  01 Приходе из буџета 25.800.000,00     
Укупно за функц. 
клас. 

412 Општи послови по питању рада 25.800.000,00 0,00 0,00 25.800.000,00 0,59 

. 
Функц. 
клас. 

421 Пољопривреда 

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

. 
Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 

421 74/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02 
421 75/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,22 

Укупно за 
активност 

0001 Подршка за спровођење пољопривредне 
политике у локалној заједници 

10.500.000,00 0,00 0,00 10.500.000,00 0,24 

. 
Активност 0002 Мере подршке руралном развоју 

421 76/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05 
421 77/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 51.700.000,00 0,00 11.000.000,00 62.700.000,00 1,43 
421 78/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,07 

421 79/0 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА 

37.000.000,00 0,00 0,00 37.000.000,00 0,84 

421 80/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05 

Укупно за 
активност 

0002 Мере подршке руралном развоју 95.700.000,00 0,00 11.000.000,00 106.700.000,00 2,43 

 
   Извори финансирања за функцију 421:      
  01 Приходе из буџета 106.200.000,00     
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  13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

  11.000.000,00   

Укупно за функц. 
клас. 

421 Пољопривреда 106.200.000,00 0,00 11.000.000,00 117.200.000,00 2,67 

. 
Функц. 
клас. 

451 Друмски саобраћај 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

. 
Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

451 81/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,45 

451 81/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 18.210.000,00 18.210.000,00 0,41 

451 82/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 464.706.000,00 0,00 12.200.000,00 476.906.000,00 10,85 

451 82/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 11.790.000,00 0,00 0,00 11.790.000,00 0,27 

451 83/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,13 

Укупно за 
активност 

0002 Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре 

501.996.000,00 0,00 30.410.000,00 532.406.000,00 12,11 

. 
   Извори финансирања за функцију 451:      

  01 Приходе из буџета 501.996.000,00     

  13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

  30.410.000,00   

Укупно за функц. 
клас. 

451 Друмски саобраћај 501.996.000,00 0,00 30.410.000,00 532.406.000,00 12,11 

. 
Функц. 
клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти 

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

. 
Пројекат 0501-01 БИОСОЛ 

474 84/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 8.800.000,00 0,00 0,00 8.800.000,00 0,20 

Укупно за пројекат 0501-01 БИОСОЛ 8.800.000,00 0,00 0,00 8.800.000,00 0,20 
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   Извори финансирања за функцију 474:      
  01 Приходе из буџета 8.800.000,00     
Укупно за функц. 
клас. 

474 Вишенаменски развојни пројекти 8.800.000,00 0,00 0,00 8.800.000,00 0,20 

. 
Функц. 
клас. 

510 Управљање отпадом 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
. 
Активност 0006 Управљање осталим врстама отпада 

510 85/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,36 
Укупно за 
активност 

0006 Управљање осталим врстама отпада 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,36 

. 
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
. 
Активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 

510 86/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02 
Укупно за 
активност 

0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02 

. 
   Извори финансирања за функцију 510:      
  01 Приходе из буџета 17.000.000,00     
Укупно за функц. 
клас. 

510 Управљање отпадом 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 0,39 

. 
Функц. 
клас. 

520 Управљање отпадним водама 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
. 
Активност 0004 Управљање отпадним водама 

520 87/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 33.685.000,00 0,00 0,00 33.685.000,00 0,77 
Укупно за 
активност 

0004 Управљање отпадним водама 33.685.000,00 0,00 0,00 33.685.000,00 0,77 
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Пројекат 0401-01 ИЗГРАДЊА ЛИНИЈЕ МУЉА 

520 88/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,45 
Укупно за пројекат 0401-01 ИЗГРАДЊА ЛИНИЈЕ МУЉА 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,45 
. 
   Извори финансирања за функцију 520:      

  01 Приходе из буџета 33.685.000,00     
  13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
  20.000.000,00   

Укупно за функц. 
клас. 

520 Управљање отпадним водама 33.685.000,00 0,00 20.000.000,00 53.685.000,00 1,22 

. 
Функц. 
клас. 

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

. 
Активност 0001 Управљање заштитом животне средине 

560 89/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 6.250.000,00 0,00 0,00 6.250.000,00 0,14 
560 89/1 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,02 

Укупно за 
активност 

0001 Управљање заштитом животне средине 7.100.000,00 0,00 0,00 7.100.000,00 0,16 

 
Активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине 

560 90/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 7.800.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,18 
Укупно за 
активност 

0002 Праћење квалитета елемената животне 
средине 

7.800.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,18 

. 
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

. 
Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 

560 91/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 43.000.000,00 0,00 0,00 43.000.000,00 0,98 
Укупно за 
активност 

0002 Одржавање јавних зелених површина 43.000.000,00 0,00 0,00 43.000.000,00 0,98 

. 



Страна 32 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 2 

 

 

 

Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

560 92/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,91 

Укупно за 
активност 

0003 Одржавање чистоће на површинама 
јавне намене 

40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,91 

. 
Активност 0004 Зоохигијена 

560 93/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,36 

560 94/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00 0,38 

Укупно за 
активност 

0004 Зоохигијена 32.500.000,00 0,00 0,00 32.500.000,00 0,74 

. 
   Извори финансирања за функцију 560:      

  01 Приходе из буџета 130.400.000,00     

Укупно за функц. 
клас. 

560 Заштита животне средине 
некласификована на другом месту 

130.400.000,00 0,00 0,00 130.400.000,00 2,97 

. 
Функц. 
клас. 

640 Улична расвета 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

. 
Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 

640 95/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 66.000.000,00 0,00 0,00 66.000.000,00 1,50 

640 96/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05 

640 97/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,13 

Укупно за 
активност 

0001 Управљање/одржавање јавним 
осветљењем 

73.500.000,00 0,00 0,00 73.500.000,00 1,67 

. 
Пројекат 1102-01 ЈАВНА РАСВЕТА - ОБИЛАЗНИ ПУТ 

640 98/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,73 

Укупно за пројекат 1102-01 ЈАВНА РАСВЕТА - ОБИЛАЗНИ ПУТ 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,73 

. 
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Пројекат 1102-02 НОВА ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА 

640 99/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,68 

Укупно за пројекат 1102-02 НОВА ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,68 

. 
   Извори финансирања за функцију 640:      

  01 Приходе из буџета 135.500.000,00     

Укупно за функц. 
клас. 

640 Улична расвета 135.500.000,00 0,00 0,00 135.500.000,00 3,08 

. 
Функц. 
клас. 

760 Здравство некласификовано на другом месту 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

. 
Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 

760 100/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 
ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,11 

Укупно за 
активност 

0001 Функционисање установа примарне 
здравствене заштите 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,11 

. 
Активност 0002 Мртвозорство 

760 101/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05 

Укупно за 
активност 

0002 Мртвозорство 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,05 

. 
Активност 0004 Додатна подршка примарној здравственој заштити 

760 102/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

760 103/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 
ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,80 

760 104/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 1,36 

Укупно за 
активност 

0004 Додатна подршка примарној 
здравственој заштити 

95.500.000,00 0,00 0,00 95.500.000,00 2,17 

. 
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Пројекат 1801-01 ПОДРЖИ ЖИВОТ 

760 103/1 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 
ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,07 

Укупно за пројекат 1801-01 ПОДРЖИ ЖИВОТ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,07 
. 
   Извори финансирања за функцију 760:      
  01 Приходе из буџета 105.500.000,00     
Укупно за функц. 
клас. 

760 Здравство некласификовано на другом 
месту 

105.500.000,00 0,00 0,00 105.500.000,00 2,40 

. . 
Функц. 
клас. 

810 Услуге рекреације и спорта 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
. 
Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 

810 105/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 3,41 

Укупно за 
активност 

0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима 

150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 3,41 

. 
Активност 0002 Подршка предшколском и школском спорту 

810 106/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,03 

810 107/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

6.377.000,00 0,00 0,00 6.377.000,00 0,15 

810 108/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,06 
Укупно за 
активност 

0002 Подршка предшколском и школском 
спорту 

10.377.000,00 0,00 0,00 10.377.000,00 0,24 

. 
Активност 0004 Функционисање локалних спортских установа 

810 109/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,10 
810 110/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,23 

Укупно за 
активност 

0004 Функционисање локалних спортских 
установа 

14.500.000,00 0,00 0,00 14.500.000,00 0,33 

. 
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Активност 0005 Спровођење омладинске политике 

810 111/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,09 

Укупно за 
активност 

0005 Спровођење омладинске политике 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,09 

. 
Пројекат 1301-02 РЕКОНСТРУКЦИЈА СОКОЛСКОГ ДОМА 

810 112/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,24 

Укупно за пројекат 1301-02 РЕКОНСТРУКЦИЈА СОКОЛСКОГ ДОМА 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,24 

. 
Пројекат 1301-05 ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ОТВОРЕНОГ ТЕРЕНА СОКОЛСКОГ ДОМА 

810 112/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 5.110.000,00 0,00 2.390.000,00 7.500.000,00 0,17 

Укупно за пројекат 1301-05 ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ОТВОРЕНОГ 
ТЕРЕНА СОКОЛСКОГ ДОМА 

5.110.000,00 0,00 2.390.000,00 7.500.000,00 0,17 

. 
Пројекат 1301-06 ПРОЈЕКАТ СРЕЂИВАЊА ТРИБИНА И ПОДТРИБИНСКОГ ПРОСТОРА НА ФУДБАЛСКОМ СТАДИОНУ МАЧВА 

810 113/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 12.225.300,00 0,00 17.774.700,00 30.000.000,00 0,68 

Укупно за пројекат 1301-06 ПРОЈЕКАТ СРЕЂИВАЊА ТРИБИНА И 
ПОДТРИБИНСКОГ ПРОСТОРА НА 
ФУДБАЛСКОМ СТАДИОНУ МАЧВА 

12.225.300,00 0,00 17.774.700,00 30.000.000,00 0,68 

. 
   Извори финансирања за функцију 810:      

  01 Приходе из буџета 196.212.300,00     

  10 Примања од домаћих задуживања   30.664.700,00   

Укупно за функц. 
клас. 

810 Услуге рекреације и спорта 196.212.300,00 0,00 30.664.700,00 226.877.000,00 5,16 

. 
Функц. 
клас. 

820 Услуге културе 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

. 
Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 



Страна 36 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 2 

 

 

 

820 114/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,30 

Укупно за 
активност 

0002 Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва 

13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,30 

. 
   Извори финансирања за функцију 820:      
  01 Приходе из буџета 13.000.000,00     
Укупно за функц. 
клас. 

820 Услуге културе 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,30 

. 
Функц. 
клас. 

830 Услуге емитовања и штампања 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
. 
Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 

830 115/0 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА 

36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,82 

Укупно за 
активност 

0004 Остваривање и унапређивање јавног 
интереса у области јавног информисања 

36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,82 

. 
   Извори финансирања за функцију 830:      
  01 Приходе из буџета 36.000.000,00     
Укупно за функц. 
клас. 

830 Услуге емитовања и штампања 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,82 

. 
Функц. 
клас. 

840 Верске и остале услуге заједнице 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
. 
Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 

840 116/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02 

Укупно за 
активност 

0003 Унапређење система очувања и предста-
вљања културно-историјског наслеђа 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02 
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   Извори финансирања за функцију 840:      

  01 Приходе из буџета 1.000.000,00     

Укупно за функц. 
клас. 

840 Верске и остале услуге заједнице 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02 

. 
Функц. 
клас. 

912 Основно образовање 

Програм 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

. 
Активност 0001 Функционисање основних школа 

912 117/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

198.670.710,00 0,00 0,00 198.670.710,00 4,52 

Укупно за 
активност 

0001 Функционисање основних школа 198.670.710,00 0,00 0,00 198.670.710,00 4,52 

. 
Активност 0002 Остваривање додатне подршке деци са сметњама у развоју 

912 118/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,07 

Укупно за 
активност 

0002 Остваривање додатне подршке деци са 
сметњама у развоју 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,07 

. 
Активност 0003 Остваривање подршке талентованим ученицима на територији града Шапца 

912 119/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

6.900.000,00 0,00 0,00 6.900.000,00 0,16 

Укупно за 
активност 

0003 Остваривање подршке талентованим 
ученицима на територији града Шапца 

6.900.000,00 0,00 0,00 6.900.000,00 0,16 

. 
Пројекат 2002-01 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ УЧИОНИЧКОГ  У ОШ МАЈУР 

912 120/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,05 

Укупно за пројекат 2002-01 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И 
ДОГРАДЊЕ УЧИОНИЧКОГ  У ОШ МАЈУР 

2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,05 

. 
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Пројекат 2002-04 ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊЕ ОШ ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ ШАБАЦ 

912 121/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,06 

Укупно за пројекат 2002-04 ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊЕ ОШ ЈЕВРЕМ 
ОБРЕНОВИЋ ШАБАЦ 

2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,06 

. 
Пројекат 2002-05 Пројекат реконструкције школског дворишта у ОШ Јанко Веселиновић 

912 122/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,09 

Укупно за пројекат 2002-05 Пројекат реконструкције школског 
дворишта у ОШ Јанко Веселиновић 

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,09 

. 
Пројекат 2002-06 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА У ОШ НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ 

912 123/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,16 

Укупно за пројекат 2002-06 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ШКОЛСКОГ 
ДВОРИШТА У ОШ НИКОЛАЈ 
ВЕЛИМИРОВИЋ 

7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,16 

. 
   Извори финансирања за функцију 912:      
  01 Приходе из буџета 224.370.710,00     
Укупно за функц. 
клас. 

912 Основно образовање 224.370.710,00 0,00 0,00 224.370.710,00 5,10 

. 
Функц. 
клас. 

920 Средње образовање 

Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
. 
Активност 0001 Функционисање средњих школа 

920 124/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

114.313.000,00 0,00 0,00 114.313.000,00 2,60 

Укупно за 
активност 

0001 Функционисање средњих школа 114.313.000,00 0,00 0,00 114.313.000,00 2,60 

. 
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Активност 0002 Остваривање подршке талентованим ученицима на територији града Шапца 

920 125/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

2.565.000,00 0,00 0,00 2.565.000,00 0,06 

Укупно за 
активност 

0002 Остваривање подршке талентованим 
ученицима на територији града Шапца 

2.565.000,00 0,00 0,00 2.565.000,00 0,06 

. 
Активност 0003 Студентске стипендије 

920 126/0 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,07 

Укупно за 
активност 

0003 Студентске стипендије 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,07 

. 
Пројекат 2003-01 РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ 

920 127/0 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,08 

Укупно за пројекат 2003-01 РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛСКОГ 
ДВОРИШТА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ 

3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,08 

. 
   Извори финансирања за функцију 920:      

  01 Приходе из буџета 123.278.000,00     

Укупно за функц. 
клас. 

920 Средње образовање 123.278.000,00 0,00 0,00 123.278.000,00 2,80 

. 
Глава 4.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ 

Функц. 
клас. 

911 Предшколско образовање 

Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

. 
Активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 

911 128/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

326.414.900,00 0,00 0,00 326.414.900,00 7,43 

911 129/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

55.980.152,00 0,00 0,00 55.980.152,00 1,27 
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911 130/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,05 

911 131/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,06 

911 132/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,09 

911 133/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,14 

911 134/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 27.320.000,00 0,00 0,00 27.320.000,00 0,62 

911 135/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,03 

911 136/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 24.333.000,00 0,00 0,00 24.333.000,00 0,55 

911 137/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,08 

911 138/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,11 

911 139/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 48.800.000,00 0,00 0,00 48.800.000,00 1,11 

911 140/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,05 

911 141/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, 
ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 

550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,01 

911 142/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 
СУДОВА 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

911 143/1 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,14 

Укупно за 
активност 

0001 Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и образовања 

516.598.052,00 0,00 0,00 516.598.052,00 11,75 

. 
   Извори финансирања за функцију 911:      

  01 Приходе из буџета 516.598.052,00     

Укупно за функц. 
клас. 

911 Предшколско образовање 516.598.052,00 0,00 0,00 516.598.052,00 11,75 

. 
   Извори финансирања за главу 4.01:      

  01 Приходе из буџета 516.598.052,00     

Укупно за главу 4.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ 516.598.052,00 0,00 0,00 516.598.052,00 11,75 

. 
Глава 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ШАПЦА 

Функц. 
клас. 

473 Туризам 
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Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

. 
Активност 0001 Управљање развојем туризма 

473 144/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

5.650.000,00 0,00 0,00 5.650.000,00 0,13 

473 145/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

968.975,00 0,00 0,00 968.975,00 0,02 

473 146/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,01 

473 147/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 427.919,00 0,00 0,00 427.919,00 0,01 

473 148/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

473 149/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 6.920.250,00 0,00 0,00 6.920.250,00 0,16 

473 150/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 

473 151/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 334.000,00 0,00 0,00 334.000,00 0,01 

473 152/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

473 153/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, 
ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 

95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 

473 154/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 

Укупно за 
активност 

0001 Управљање развојем туризма 15.036.144,00 0,00 0,00 15.036.144,00 0,34 

. 
Активност 0002 Промоција туристичке понуде 

473 155/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 0,64 

473 155/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,09 

Укупно за 
активност 

0002 Промоција туристичке понуде 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,73 

. 
   Извори финансирања за функцију 473:      

  01 Приходе из буџета 47.036.144,00     

Укупно за функц. 
клас. 

473 Туризам 47.036.144,00 0,00 0,00 47.036.144,00 1,07 

. 
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   Извори финансирања за главу 4.02:      

  01 Приходе из буџета 47.036.144,00     

Укупно за главу 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА 
ШАПЦА 

47.036.144,00 0,00 0,00 47.036.144,00 1,07 

. 
Глава 4.03 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Функц. 
клас. 

960 Помоћне услуге образовању 

Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

. 
Активност 0004 Функционисање центра за стручно усавршавање 

960 156/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

3.650.000,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,08 

960 157/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

625.975,00 0,00 0,00 625.975,00 0,01 

960 158/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 

960 159/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,00 

960 160/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 

960 161/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.337.585,00 0,00 0,00 1.337.585,00 0,03 

960 162/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 231.000,00 0,00 0,00 231.000,00 0,01 

960 163/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 13.301.000,00 0,00 0,00 13.301.000,00 0,30 

960 164/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 

960 165/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 

960 166/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

960 167/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

960 168/0 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, 
ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 

35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 

960 169/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 
Укупно за 
активност 

0004 Функционисање центра за стручно 
усавршавање 

20.460.560,00 0,00 0,00 20.460.560,00 0,47 

. 
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   Извори финансирања за функцију 960:      

  01 Приходе из буџета 20.460.560,00     

Укупно за функц. 
клас. 

960 Помоћне услуге образовању 20.460.560,00 0,00 0,00 20.460.560,00 0,47 

. 
   Извори финансирања за главу 4.03:      

  01 Приходе из буџета 20.460.560,00     

Укупно за главу 4.03 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 20.460.560,00 0,00 0,00 20.460.560,00 0,47 

. 
Глава 4.04 КУЛТУРА 

Функц. 
клас. 

820 Услуге културе 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

. 
Активност 0001 Функционисање локалних установа културе 

820 170/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

90.721.450,00 0,00 0,00 90.721.450,00 2,06 

820 171/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

16.142.777,00 0,00 0,00 16.142.777,00 0,37 

820 172/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.585.000,00 110.000,00 0,00 1.695.000,00 0,04 

820 173/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.220.000,00 0,00 0,00 1.220.000,00 0,03 

820 174/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

3.410.000,00 0,00 0,00 3.410.000,00 0,08 

820 175/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 17.455.800,00 2.223.000,00 0,00 19.678.800,00 0,45 

820 176/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.330.000,00 2.015.000,00 0,00 3.345.000,00 0,08 

820 177/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 21.586.400,00 4.662.000,00 0,00 26.248.400,00 0,60 

820 178/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 12.120.000,00 3.310.000,00 0,00 15.430.000,00 0,35 

820 179/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.960.000,00 870.000,00 0,00 2.830.000,00 0,06 

820 180/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 3.922.000,00 2.725.000,00 0,00 6.647.000,00 0,15 

820 181/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 710.000,00 0,00 0,00 710.000,00 0,02 

820 182/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 
СУДОВА 

1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,03 
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820 183/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.150.000,00 525.000,00 0,00 1.675.000,00 0,04 

820 184/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 6.600.000,00 292.000,00 0,00 6.892.000,00 0,16 

Укупно за 
активност 

0001 Функционисање локалних установа 
културе 

181.063.427,00 16.732.000,00 0,00 197.795.427,00 4,50 

. 
   Извори финансирања за функцију 820:      

  01 Приходе из буџета 181.063.427,00     

  04 Сопствене приходе буџетских корисника  16.732.000,00    

Укупно за функц. 
клас. 

820 Услуге културе 181.063.427,00 16.732.000,00 0,00 197.795.427,00 4,50 

. 
   Извори финансирања за главу 4.04:      

  01 Приходе из буџета 181.063.427,00     

  04 Сопствене приходе буџетских корисника  16.732.000,00    

Укупно за главу 4.04 КУЛТУРА 181.063.427,00 16.732.000,00 0,00 197.795.427,00 4,50 

. 
Глава 4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Функц. 
клас. 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

. 
Активност 0002 Функционисање месних заједница 

160 185/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 18.475.383,00 0,00 0,00 18.475.383,00 0,42 

160 186/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.245.000,00 0,00 0,00 3.245.000,00 0,07 

160 187/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 12.301.006,00 0,00 0,00 12.301.006,00 0,28 

160 188/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 47.900.263,00 0,00 0,00 47.900.263,00 1,09 

160 189/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 5.020.358,00 0,00 0,00 5.020.358,00 0,11 

160 190/0 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

9.114.479,00 0,00 0,00 9.114.479,00 0,21 

160 191/0 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 
СУДОВА 

295.691,00 0,00 0,00 295.691,00 0,01 
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160 192/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.733.636,00 0,00 0,00 2.733.636,00 0,06 

Укупно за 
активност 

0002 Функционисање месних заједница 99.085.816,00 0,00 0,00 99.085.816,00 2,25 

. 
   Извори финансирања за функцију 160:      

  01 Приходе из буџета 99.085.816,00     

Укупно за функц. 
клас. 

160 Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту 

99.085.816,00 0,00 0,00 99.085.816,00 2,25 

. 
   Извори финансирања за главу 4.05:      

  01 Приходе из буџета 99.085.816,00     

Укупно за главу 4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 99.085.816,00 0,00 0,00 99.085.816,00 2,25 

. 
   Извори финансирања за раздео 4:      

  01 Приходе из буџета 3.800.011.339,00     

  04 Сопствене приходе буџетских корисника  16.732.000,00    

  10 Примања од домаћих задуживања   144.000.000,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

  360.114.859,00   

Укупно за раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА 3.800.011.339,00 16.732.000,00 504.114.859,00 4.320.858.198,00 98,30 

. . 
Раздео 5 ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

Функц. 
клас. 

330 Судови 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

. 
Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво 

330 193/0 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

3.950.000,00 0,00 0,00 3.950.000,00 0,09 

330 194/0 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

677.425,00 0,00 0,00 677.425,00 0,02 

330 195/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 



Страна 46 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 2 

 

 

 

330 196/0 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,01 

330 197/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 

330 198/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

330 199/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,01 

330 200/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

330 201/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,01 

330 202/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

330 203/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

330 204/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 

Укупно за 
активност 

0004 Општинско/градско правобранилаштво 6.382.425,00 0,00 0,00 6.382.425,00 0,15 

. 
   Извори финансирања за функцију 330:      

  01 Приходе из буџета 6.382.425,00     

Укупно за функц. 
клас. 

330 Судови 6.382.425,00 0,00 0,00 6.382.425,00 0,15 

. 
   Извори финансирања за раздео 5:      

  01 Приходе из буџета 6.382.425,00     

Укупно за раздео 5 ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 6.382.425,00 0,00 0,00 6.382.425,00 0,15 

. 
   Извори финансирања за БК 0:      

  01 Приходе из буџета 3.874.830.108,00     

  04 Сопствене приходе буџетских корисника  16.732.000,00    

  10 Примања од домаћих задуживања   144.000.000,00   

  13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

  360.114.859,00   

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 3.874.830.108,00 16.732.000,00 504.114.859,00 4.395.676.967,00 100,00 
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III РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Члан 8. 

Средства буџета у износу од 3.874.830.108,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 16.732.000,00 динара и утврђена су и распоређена по 
програмској класификацији, и то:средства из осталих извора у износу од 504.114.859,00 динара, 

Програм / ПА / 
пројекат 

Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 
Вреднос

т у 2019. 

Очекива

на 
вреднос

т у 2020. 

Циљна 
вреднос

т у 2021. 

Циљна 
вреднос

т у 2022. 

Циљна 
вреднос

т у 2023. 

Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Извор 

верификације 
Одговорно 

лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 - 
СТАНОВАЊЕ, 
УРБАНИЗАМ 
И 
ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

1101 
Закон о 
планирању и 
изградњи 

Планирање, 
уређење и 
коришћење 
простора у 
локалној 
заједници, 
засновано на 
начелима 
одрживог 
развоја, 
равномерног 
територијалног 
развоја, и 
рационалног 
коришћења 
земљишта. 
Подстицај 
одрживог 
развоја стано-
вања кроз 
унапређење 
услова стано-
вања грађана. 

Просторни 
развој у складу 
са плановима 

Проценат 
покривености 
територије 

урбанистичком 
планском 

документацијо

м 

100 100 100 100 100 

86.000.000,00 0,00 67.300.000,00 153.300.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
УРБАНИЗАМ 

Милан Васић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Просторно и 
урбанистичко 
планирање 

0001 
Закон о 
планирању и 
изградњи 

Планирање, 
уређење и 
коришћење 
простора у 
локалној 
заједници, 
засновано на 
начелима 
одрживог 
развоја, 
равномерног 
територијалног 
развоја и 
рационалног 
коришћења 
земљишта. 

Повећање 
покривености 
територије 
планском и 
урбанистичком 
документацијом 

Израђена 
пројектна 

документација 
6 6 7 8 0 

0,00 0,00 67.300.000,00 67.300.000,00

ИЗВЕШТАЈИ ЈП 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА ШАБАЦ 

Владимир 
Радосавље-
вић 
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Спровођење 
урбанистичких 
и просторних 
планова 

0002 

Закон о 
планирању и 
изградњи, 
Ревидирана 
стратегија 
одрживог 
развоја 

Реконструкција 
објекта Дом 
војске, насеља 
Бенска Бара, 
изградња парко-
вске авеније, 
изградња 
Винаверовог 
трга. 

Изградња и 
реконструкција 
објеката и 
насеља 

Проценат 
реализованих 
активности у 

односу на план 

100 100 100 100 0 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

План 
капиталних 
инвестиција 

Владимир 
Радосавље-
вић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање 
грађевинским 
земљиштем 

0003 
Закон о 
планирању и 
зградњи 

 

Функционисање 
ЈП 
Инфраструктура 

Број 
задовољних 
корисника 
услуга ЈП 

Инфраструктура 

20000 20000 22000 23000 0 

83.000.000,00 0,00 0,00 83.000.000,00

 

Владимир 
Радосавље-
вић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

2 - 
КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

1102 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
комуналној 
делатности 

Пружање 
комуналних 
услуга на 
територији 
града Шапца 

Повећање 
покривености 
територије 
комуналним 
делатностима 
одржавања 
јавних зелених 
површина, 
одржавања 
чистоће на 
површинама 
јавне намене и 
зоохигијене 

Број м2 јавних 
зелених 

површина на 
којима се 
уређује и 
одржава 

зеленило у 
односу на 

укупан број м2 
јавних зелених 

површина 

84 84 87 87 87 

252.000.000,00 0,00 0,00 252.000.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ИНСПЕКЦИ-
ЈСКЕ И  
КОМУНАЛНО-
СТАМБЕНЕ  
ПОСЛОВЕ 

Милан Васић 
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Управљање/ 
одржавање 
јавним 
осветљењем 

0001 
Закон о 
комуналним 
делатностима 

Расход намењен 
функционисању 
јавне расвете на 
територији града 
Шапца 

Ефикасно и 
рационално 
спровођење 
јавног осве-
тљења и 
минималан 
негативан утицај 
на животну 
средину 

Удео енергетски 
ефикасних 
сијалица у 

укупном броју 
сијалица јавног 
осветљења 

100 100 100 100 0 

73.500.000,00 0,00 0,00 73.500.000,00

ИЗВЕШТАЈИ ЈП 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА ШАБАЦ 

Владимир 
Рајичић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Одржавање 
јавних зелених 
површина 

0002 
Закон о 
комуналним 
делатностима 

Одржавање 
јавних зелених 
површина 

Максимална 
могућа 
покривеност 
насеља и 
територије 
услугама 
уређења и 
одржавања 
зеленила 

Број м2 јавних 
зелених 

површина на 
којима се 
уређује и 
одржава 

зеленило у 
односу на 

укупан број м2 
зелених 
површина 

75 75 75 75 0 

43.000.000,00 0,00 0,00 43.000.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ИНСПЕКЦИ-
ЈСКЕ И  
КОМУНАЛНО-
СТАМБЕНЕ  
ПОСЛОВЕ 

Владимир 
Рајичић        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Одржавање 
чистоће на 
површинама 
јавне намене 

0003 
Закон о 
комуналним 
делатностима 

Одржавање 
чистоће на 
површинама 
јавне намене 

Максимална 
могућа покри-
веност насеља и 
територије 
услугама 
одржавања 
чистоће јавних 
површина 

Степен 
покривености 
територије 
услугама 

одржавања 
чистоће јавно-
прометних 

површина (број 
улица које се 
чисте у односу 
на укупан број 

улица у 
граду/општини) 

88 88 88 88 0 

40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ИНСПЕКЦИ-
ЈСКЕ И  
КОМУНАЛНО-
СТАМБЕНЕ  
ПОСЛОВЕ 

Владимир 
Рајичић 
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Зоохигијена 0004 
Закон о 
комуналним 
делатностима 

Унапређење 
заштите од 
заразних и 
других болести 
које преносе 
инсекти 

Унапређење 
заштите од 
заразних и 
других болести 
које преносе 
инсекти 

Број извршених 
запрашивања за 

сузбијање 
комараца и 
крпеља 

2 2 2 2 0 

32.500.000,00 0,00 0,00 32.500.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ИНСПЕКЦИ-
ЈСКЕ И  
КОМУНАЛНО-
СТАМБЕНЕ  
ПОСЛОВЕ 

Владимир 
Рајичић 

       

       

Азил за псе 

Број удомљених 
паса луталица 

50 50 50 50 0 

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСК
Е И  
КОМУНАЛНО-
СТАМБЕНЕ  
ПОСЛОВЕ 

       

       

 

       

       

       

Одржавање 
гробаља и 
погребне 
услуге 

0006 
Закон о 
комуналним 
делатностима 

Адекватан 
квалитет 
пружених 
погребних 
услуга 

Адекватан 
квалитет 
пружених услуга 
одржавања 
гробаља и 
погребних 
услуга 

Број пружених 
услуга 

5 5 5 5 0 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЦСР 

Владимир 
Рајичић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ЈАВНА 
РАСВЕТА - 
ОБИЛАЗНИ 
ПУТ 

1102-01   

Инфраструктурн
о опремање 
источне радне 
зоне 

Број 
саобраћајних 
прекршаја 

 50 20 0 0 

32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
САОБРАЋАЈНЕ 
ПОЛИЦИЈЕ 

Владимир 
Рајичић        
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НОВА ЗЕЛЕНА 
ПИЈАЦА 

1102-02   

Стварање 
услова за развој 
пољопривреде 

Количина 
пласираних 

пољопривредни
х производа 

 500 500 500 0 

30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

ИЗВЕШТАЈ ЈКП 
СТАРИ ГРАД 

Владимир 
Рајичић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

3 - ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ 

1501 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о пре-
дузетништву, 
Закон о 
улагањима, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Локални 
акциони план 
запошља-
вања града 
Шапца за 
2019., Закон о 
контроли 
државне по-
моћи, Уредба 
о правилима 
за доделу 
државне 
помоћи 

Реализација 
активности које 
треба да 
допринесу 
повећању 
атрактивности 
за 
инвестирање, и 
последично 
повећање 
запослености 
на територији 
града. 

Смањење 
незапосленост

и и раст 
привредне 
активности 
кроз 
обезбеђивање 
подстицајних 
услова за 
пословање и 
привлачење 
нових 
инвестиција 

Број 
незапослених 
на евиденцији 
Националне 
службе за 

запошљавање3 

7500 7000 6500 6000 6000 

63.300.000,00 0,00 48.500.000,00 111.800.000,00

ЕВИДЕНЦИЈА 
НСЗ 

Милан Васић 

Број 
привредних 
друштава и 

предузетника у 
АПР-у 

5600 5800 6000 6200 6200 

ИЗВЕШТАЈ 
АГЕНЦИЈЕ ЗА 
ПРИВРЕДНЕ 
РЕГИСТРЕ 

Број 
осигураника 

регистрованих 
у ПИО фонду 

39000 39500 40000 40500 0 ПИО ФОНД 

 

       

       

       

 

       

       

       

Мере активне 
политике 
запошљавања 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о буџе-
тском систему,  
Локални 
акциони план 
запошљавања 
за 2019. 
годину 

Финансирање 
запошљавања 
незапослених 
лица, особа са 
инвалидитетом, 
старијих 
категорија 
становништва, 
младих лица, и 
лица у стању 
социјалне 
потребе 

Подстицање 
компанија на 
запошљавање 
особа са 
ивалидитетом у 
циљу њиховог 
активног 
укључивања на 
тржиште рада 

Број 
новозапослених 

особа са 
инвалидитетом 

 13 0 0 0 

24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00

УГОВОРИ СА 
КОМПАНИ-
ЈАМА 

Мирјана 
Мецић 
Маринковић 
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Подизање нивоа 
компентенција 
незапослених 
лица као 
подршка 
запошљавању 

Број лица која су 
прошла обуке 

 300 300 300 300 

    

ЛИСТА 
ЕВИДЕНЦИЈЕ 
ПРИСУТНИХ, 
ИЗДАТИ 
СЕРТИФИКАТИ 

 

       

       

Подстицање 
запошљавања 
жена старијих од 
60 година и 
мушкараца 
старијих од 62 
године 

Број 
новозапослених 

радника из 
циљне 

категорије код 
послодаваца 

 85 85 85 85 
ПРИЈАВА НА 
ОСИГУРАЊЕ 

       

       

Подршка 
економском 
развоју и 
промоцији 
предузетни-
штва 

0003 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Локални 
акциони план 
запошљавања 
за 2019. 

Рефундација 
књиговодствени
их услуга 
предузетницима 
у износу који не 
прелази 6000,00 
динара 

Развој 
предузетништва 

Број подржаних 
предузетничких 

радњи 
 24 50 50 50 

1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00

Уговори града и 
предузетника 

Мирјана 
Мецић 
Маринковић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ИНФРАСТРУ-
КТУРНО 
ОПРЕМАЊЕ 
СЕВЕРОЗА-
ПАДНЕ РАДНЕ 
ЗОНЕ 

1501-02   

Развој локалног 
пословног 
амбијента путем 
унапређења 
инфраструктурн
е опремљености 
СЗРЗ ради 
стварања 
услова за нове 
инвестиције 

Површина 
опремљеног 
земљишта 
израженог у 
хектарима 

50 35 30 30 30 

37.500.000,00 0,00 48.500.000,00 86.000.000,00

Окончане 
ситуације за 
изведене 
радове 

Мирјана 
Мецић 
Маринковић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

4 - РАЗВОЈ 
ТУРИЗМА 

1502 

Закон о 
туризму, 
Закон о 
локалној 

Активности  
које се односе 
на старање о 
развоју и 

Повећање 
прихода од 
туризма 

Пораст 
прихода од 
боравишне 

таксе 

2500000 3500000 3650000 3800000 3800000 47.036.144,00 0,00 0,00 47.036.144,00

ЗАВРШНИ 
РАЧУН 
БУЏЕТА 
ГРАДА 

Милан Васић 



Број 2 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 53 

 

 

самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему 

унапређењу 
угоститељства, 
занатства и 
трговине, 
предузимање 
мера и 
активности  
које су у 
функцији 
сталног 
унапређења  
садржаја 
туристичке 
понуде и 
побољшање 
квалитета  
туристичких 
услуга 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање 
развојем 
туризма 

0001 

Закон о 
туризму, Закон 
о локалној 
самоуправи,  
Закон о 
буџетском 
систему,  
Ревидирана 
стратегија 
одрживог 
развоја града 
Шапца 2016-
2020 

Програмом 
развоја ће се 
детаљно 
разрадити 
програмски 
утврђени правци 
развоја туризма 
што за крајњи 
циљ има 
повећање 
конкурентности 
туристичке 
привреде, 
повећање 
прилива од 
туризма,раст 
домаћег 
туристичког 
промета. 

Повећање 
квалитета 
туристичке 
понуде и услуге 

Проценат 
реализације 
програма 

развоја туризма 
града/општине у 

односу на 
годишњи план 

99 99 100 100 100 

15.036.144,00 0,00 0,00 15.036.144,00

ЗАВРШНИ 
РАЧУН БУЏЕТА 
ГРАДА 

Срђан 
Митрашино-
вић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Промоција 
туристичке 
понуде 

0002 

Закон о 
туризму, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Ревидирана 
стратегија 
одрживог 
развоја 2016-
2020, 
Стратегија 
развоја 
туризма РС 

Активности које 
се односе на 
промоцију 
туристичке 
понуде града, 
кроз 
реализацију 
бројних 
манифестација. 

Адекватна 
промоција 
туристичке 
понуде 
града/општине 
на циљаним 
тржиштима 

Број 
реализованих 
манифестација 

31 31 31 31 31 

32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00

ИЗВЕШТАЈ 
ТОШ-А 

Срђан 
Митрашино-
вић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

5 - 
ПОЉОПРИ-
ВРЕДА И 

0101 
Закон о по-
дстицајима о 
пољопривре-

Подршка 
регистрованим 
пољопривре-

Раст 
производње и 
стабилност 

Број 
подржаних 

регистрованих 
0,18 0,18 0,19 0,21 0 106.200.000,00 0,00 11.000.000,00 117.200.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ПОЉОПРИ-

Милан Васић 
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РУРАЛНИ 
РАЗВОЈ 

ди, Плански 
документи 
града Шапца 

дним 
газдинствима, 
у циљу 
унапређења 
пољоприврдне 
производње на 
територији 
града Шапца 

дохотка 
произвођача 

пољопривредн

их газдинстава 
у односу на 
укупан број 

регистрованих 
пољопривредн

их 
газдинастава 
на територији 
града Шапца 

ВРЕДУ 

       

       

Унапређење 
конкурентности 
произвођача 

Просечна 
величина 
поседа 

(коришћеног 
пољопривредн

ог земљишта) 
по 

пољопривредн

ом газдинству 

3,7 3,7 3,7 3,7 0 

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ПОЉОПРИ-
ВРЕДУ 

       

       

 

       

       

       

Подршка за 
спровођење 
пољопривре-
дне политике у 
локалној 
заједници 

0001 

Закон о по-
дстицајима у 
пољопривреди
Плански 
документи 
града Шапца 

Регресирање 
вештачког 
осемењавања, 
база података о 
пољопривредној 
производњи на 
територији 
града, 
калцизација, 
развој 
пчеларства, 
контрола и 
сертификација у 
органској 
производњи. 

Стварање 
услова за развој 
и унапређење 
пољопривредне 
производње 

Број едукација 
намењених 

пољопривредни
м 

произвођачима 
на територији 
града/општине 

10 10 10 10 0 

10.500.000,00 0,00 0,00 10.500.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ПОЉОПРИ-
ВРЕДУ 

Предраг 
Срдановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Мере подршке 
руралном 
развоју 

0002 

Закон о 
подстицајима 
у 
пољопривреди
Плански 
документи 
града Шапца 

Опремање и 
стварање нових 
производа и 
услуга у 
руралним 
подручјима, 
субвенциони-
сање куповине 

Унапређење 
руралног развоја

Број 
регистрованих 
пољопривредни
х газдинстава 

која су 
корисници мера 
руралног развоја 

у односу на 

30 30 40 50 0 95.700.000,00 0,00 11.000.000,00 106.700.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ПОЉОПРИ-
ВРЕДУ 

Предраг 
Срдановић 
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квалитетне 
уматичене 
приплодне стоке 

укупан број 
пољопривредних 

газдинстава 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

6 - ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

0401 

Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
заштити 
животне 
средине 

Одрживо 
управљање, 
очување 
природне 
равнотеже, 
целовитости, 
разноврсности 
и квалитета 
природних 
вредности и 
услова за 
опстанак свих 
живих бића је 
основа заштите 
животне 
средине. 

Унапређење  
квалитета 
елемената 
животне 
средине 

Број урађених 
мониторинга 

24 24 24 24 0 

64.585.000,00 0,00 20.000.000,00 84.585.000,00

БАЗА 
ПОДАТАКА 
ИНСПЕКЦИЈЕ 
ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

Милан Васић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање 
заштитом 
животне 
средине 

0001 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о заштити 
животне 
средине 

Одржив 
управљање, 
очување 
природне 
равнотеже, 
целовитости, 
разноврсности и 
квалитета 
природних 
вредности и 
услова за 
опстанак свих 
живих бића. 

Испуњење 
обавеза у 
складу са 
законима у 
домену 
постојања 
стратешких и 
оперативних 
планова као и 
мера заштите 

Усвојен Акциони 
план заштите од 

буке 
1 1 1 1 0 

7.100.000,00 0,00 0,00 7.100.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ИНСПЕКЦИ-
ЈСКЕ И  
КОМУНАЛНО-
СТАМБЕНЕ  
ПОСЛОВЕ 

Владимир 
Рајичић        

       

 

       

       

       

        

Праћење 
квалитета 
елемената 
животне 
средине 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о заштити 
животне 
средине 

Завод за јавно 
здравље, 
сузбијање 
амброзије, 
мапирање и 
мониторинг 

Праћење у 
складу са 
прописаним 
законским 
обавезама 

Број урађених 
мониторинга 

24 24 24 24 0 
7.800.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ИНСПЕКЦИ-
ЈСКЕ И  
КОМУНАЛНО-
СТАМБЕНЕ  
ПОСЛОВЕ 

Владимир 
Рајичић 
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Управљање 
отпадним 
водама 

0004   

Максимална 
могућа 
покривеност 
корисника и 
територије 
услугама 
уклањања 
отпадних вода 

Проценат 
домаћинстава 
обухваћених 
услугом у 
односу на 
укупан број 

домаћинстава 

 60 65 70 80 

33.685.000,00 0,00 0,00 33.685.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
ЈАВНИХ 
ПРЕДУЗЕЋА 

Владимир 
Рајичић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање 
осталим 
врстама 
отпада 

0006 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о заштити 
животне 
средине 

Санација и 
ремедијација 
деградиране 
животне 
средине, 
санација и 
рекултивација 
несанитарне 
депоније 

Одрживо 
управљање 
осталим 
врстама отпада 

Број очишћених 
дивљих 
депонија 

1 1 1 1 0 

16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00

БАЗА 
ПОДАТАКА 
ИНСПЕКЦИЈЕ 
ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

Владимир 
Рајичић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ИЗГРАДЊА 
ЛИНИЈЕ 
МУЉА 

0401-01 

Закон о 
водама, Закон 
о заштити 
животне 
средине, 
Закон о 
буџетском 
систему 

Централно 
постројење за 
пречишћавање 
отпадних вода – 
линија муља 

Унапређење 
управљања 
отпадним 
водама. 

Проценат 
искоришћености 

капацитета 
80 80 90 100 0 

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

ИЗВЕСТАЈ О 
РЕАЛИЗАЦИЈИ 

Владимир 
Рајичић 
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7 - 
ОРГАНИЗА-
ЦИЈА 
САОБРАЋАЈА 
И 
САОБРАЋА-
ЈНА 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА 

0701 
Закон о 
планирању и 
изградњи 

Управљање и 
одржавање 
саобраћајне 
инфраструктуре 

Развијеност 
инфраструктуре 
у контексту 
доприноса 
социо 
економском 
развоју 

Дужина 
изграђених 

саобраћајница 
које су у 

надлежности 
града/општине 

(у км) 

343 343 300 300 300 

501.996.000,00 0,00 30.410.000,00 532.406.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
ЈП 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА ШАБАЦ 

Милан Васић 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање и 
одржавање 
саобраћајне 
инфрастру-
ктуре 

0002 
Закон о 
планирању и 
изградњи 

Управљање и 
одржавање 
саобраћајне 
инфраструктуре 

Одржавање 
квалитета путне 
мреже кроз 
реконструкцију и 
редовно 
одржавање 
асфалтног 
покривача 

Број километара 
санираних и/или 
реконструисаних 

путева 

40 40 30 20 0 

501.996.000,00 0,00 30.410.000,00 532.406.000,00

ИЗВЕШТАЈИ ЈП 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА ШАБАЦ 

Владимир 
Радосавље-
вић 

       

       

Опремање и 
одржавање 
саобраћајне 
сигнализације 
на путевима и 
улицама 

Дужина 
хоризонталне 
саобраћајне 

сигнализације (у 
км) 

343 343 243 200 0 
ИЗВЕШТАЈИ ЈП 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА ШАБАЦ 

       

       

 

       

       

       

8 - ПРЕДШКО-
ЛСКО ОБРА-
ЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ 

2001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о буџе-
тском систему, 
Закон о осно-
вама система 
образовања и 
васпитања, 
Закон о пре-
дшколском 

Програм којим 
се обезбеђује 
квалитетан 
васпитно 
образовни 
процес. 

Повећање  
обухвата деце 
предшколским 
васпитањем  и  
образовањем 

Проценат 
уписане деце у 
односу на број 

укупно 
пријављене 

деце 

100 100 100 100 100 

516.598.052,00 0,00 0,00 516.598.052,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ПУ 

Милан Васић 
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васпитању и 
образовању, 
Посебни 
колективни 
уговор за 
запослене у 
установама 
предшколског 
васпитања и 
образовања 

       

 

       

       

       

Функциони-
сање и 
остваривање 
предшколског 
васпитања и 
образовања 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања, 
Закон о 
предшколском 
васпитању и 
образовању 

Активности које 
се односе  на 
целодневно 
збрињавање 
деце  и исхрана, 
васпитно-
образовни рад, 
нега деце и 
превентивно 
здравствени 
надзор, програм 
припреме деце 
за полазак у 
школу, 
саветодавни рад 
са родитељима, 
специјализовани 
програми рада 
са децом). 

Обезбеђени 
адекватни 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом уз 
повећан обухват 

Просечан број 
деце у групи 

(јасле, 
предшколски, 
припремни 

предшколски 
програм/ППП) 

67 25,37 25 24 24 

516.598.052,00 0,00 0,00 516.598.052,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ПУ 

Садра Мићић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

9 - Основно 
образовање и 
васпитање 

2002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Активности 
којима се 
обезбеђује 
доступност 
основног 
образовања 
деци са 
територије 
града Шапца, 
као и 
обезбеђивање 
оптималних 
услова за 
несметано 
одвијање 
наставног 
плана и 
програма, као и 
функционисањ

е установе, у 
складу са 
надлежностима 
града 

Потпуни 
обухват 
основним 
образовањем и 
васпитањем 

Обухват деце 
основним 

образовањем 
(разложено 
према полу) 

 366 369 369 369 

224.370.710,00 0,00 0,00 224.370.710,00

Годишњи план 
рада, 
Годишњи 
извештај о 
раду школе и 
Школски 
развојни план 

Милан Васић 
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Функционисање 
основних 
школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Програмска 
активност  
обухвата 
активности у 
циљу 
обезбеђивања 
неопходних 
услова за 
функционисање  
основних школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

5,37 5,22 5,22 5,22 5,22 

5.339.500,00 0,00 0,00 5.339.500,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Катарина 
Томић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних 
школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Програмска 
активност  
обухвата 
активности у 
циљу 
обезбеђивања 
неопходних 
услова за 
функционисање  
основних школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

22,08 10 10,83 11,04 11,04 

21.325.000,00 0,00 0,00 21.325.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Јелена 
Јеврић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних 
школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Програмска 
активност  
обухвата 
активности у 
циљу 
обезбеђивања 
неопходних 
услова за 
функционисање  
основних школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

8,41 18,12 18,5 18,67 18,67 

19.259.000,00 0,00 0,00 19.259.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Драгослав 
Павловић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних 
школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 

Активности 
којима се 
обезбеђује 
доступност 
основног 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

(разврстани по 
полу) 

22,12 30 30 30 0 23.150.930,00 0,00 0,00 23.150.930,00
ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Милан 
Благојевић 
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систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

образовања 
деци са 
територије града 
Шапца, као и 
обезбеђивање 
оптималних 
услова за 
несметано 
одвијање 
наставног плана 
и програма, као 
и функциони-
сање установе, 
у складу са 
надлежностима 
града 

са децом у 
основним 
школама 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних 
школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Активности 
којима се 
обезбеђује 
доступност 
основног 
образовања 
деци са 
територије града 
Шапца, као и 
обезбеђивање 
оптималних 
услова за не-
сметано 
одвијање 
наставног плана 
и програма, као 
и функциони-
сање установе, 
у складу са 
надлежностима 
града 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

11,14 11,2 11,29 11,27 11,27 

24.040.000,00 0,00 0,00 24.040.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Сузана 
Петровић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних 
школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Програмска 
активност  
обухвата 
активности у 
циљу 
обезбеђивања 
неопходних 
услова за 
функционисање  
основних школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

21 21 21 21 21 

16.388.000,00 0,00 0,00 16.388.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Милена 
Вучићевић 

       

       

 

       

       

       

 
       

       

Функционисање 
основних 
школа 

0001 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 

Програмска 
активност  
обухвата 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

16,14 15,64 15,64 16,14 16,14 8.670.790,00 0,00 0,00 8.670.790,00
ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Добросав 
Тушановић 
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Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

активности у 
циљу 
обезбеђивања 
неопходних 
услова за 
функционисање  
основних школа. 

васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних 
школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Програмска 
активност  
обухвата 
активности у 
циљу 
обезбеђивања 
неопходних 
услова за 
функционисање  
основних школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

21,97 22,36 22,52 22,52 22,52 

14.725.000,00 0,00 0,00 14.725.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Зоран 
Старчевић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних 
школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Програмска 
активност  
обухвата 
активности у 
циљу 
обезбеђивања 
неопходних 
услова за 
функционисање  
основних школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

18,13 18,44 19 19,31 19,31 

9.886.000,00 0,00 0,00 9.886.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Владимир 
Симовић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних 
школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 

Програмска 
активност  
обухвата 
активности у 
циљу 
обезбеђивања 
неопходних 
услова за 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

19 19 18 17 17 

14.875.000,00 0,00 0,00 14.875.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Марија Мијић        
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образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

функционисање  
основних школа. 

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних 
школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Програмска 
активност  
обухвата 
активности у 
циљу 
обезбеђивања 
неопходних 
услова за 
функционисање  
основних школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

20 20 20 20 20 

15.274.140,00 0,00 0,00 15.274.140,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Љиљана 
Стојановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних 
школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Програмска 
активност  
обухвата 
активности у 
циљу 
обезбеђивања 
неопходних 
услова за 
функционисање  
основних школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

23 23 23 23 23 

15.487.350,00 0,00 0,00 15.487.350,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Весна 
Живановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
основних 
школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања и 
Закон о 
основном 
образовању 

Активности 
којима се 
обезбеђује 
доступност 
основног 
образовања 
деци са 
територије града 
Шапца, као и 
обезбеђивање 
оптималних 
услова за 
несметано 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

22 22,36 22,52 22,52 22,52 

10.250.000,00 0,00 0,00 10.250.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Живан 
Макевић 
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одвијање 
наставног плана 
и програма, као 
и функциони-
сање установе, 
у складу са 
надлежностима 
града 

       

       

Остваривање 
додатне 
подршке деци 
са сметњама у 
развоју 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања, 
Закон о 
основном 
образовању, 
Посебан  коле-
ктивни уговор 
за запослене у 
основним и 
средњим шко-
лама и домо-
вима ученика 

Програмска 
активност  
обухвата 
активност 
везане за  
подршку деци са 
сметњама у 
развоју ради 
обезбеђивања 
једнаких услова 
наставе. 
Подршка се 
односи на 
бесплатан 
смештај,исхрану 
и  превоз  деце 
са сметњама у 
развоју. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Број деце са 
сметњама у 
развоју која 
остварују 
додатну 
подршку 

15 15 15 15 15 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

ЕВИДЕНЦИЈА 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

Татјана 
Марковић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Остваривање 
подршке 
талентованим 
ученицима на 
територији 
града Шапца 

0003 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о буџе-
тском систему, 
Закон о осно-
вама система 
образовања и 
васпитања,  
Закон о 
основном 
образовању, 
Посебан  коле-
ктивни уговор 
за запослене у 
основним и 
средњим шко-
лама и домо-
вима ученика 

Активности 
везане за  
награђивање 
ученика на 
Видовдан, 
одлазак ученика 
на Градски  
базен и бројне 
манифестације, 
подршка 
талентованој 
деци за одлазак 
на републичка и 
међународна 
такмичења. 

Подстицање 
талентованих и 
надарених 
појединаца са 
територије града 
Шапца 

Број 
талентоване 
деце која су 
награђена на 
Видовдан - 

дечаци 

140 68 70 70 70 

6.900.000,00 0,00 0,00 6.900.000,00

ЕВИДЕНЦИЈА 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

Татјана 
Марковић 

Број 
талентоване 

деце награђене 
на Видовдан - 

девојчице 

 75 70 70 70 

ЕВИДЕНЦИЈА 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ 
РЕКОНСТРУ-
КЦИЈЕ И 
ДОГРАДЊЕ 
УЧИОНИЧКОГ  
У ОШ МАЈУР 

2002-01   
Проширење 
учионичког 
простора 

Проценат 
ученика који 

похађају наставу 
у једној смени  у 

ОШ Мајур 

87 100 100 100 0 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00
ЛИЧНА КАРТА 
ОШ МАЈУР 

Живан 
Макевић 
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ПРОЈЕКАТ 
ДОГРАДЊЕ 
ОШ ЈЕВРЕМ 
ОБРЕНОВИЋ 
ШАБАЦ 

2002-04   

Проширење 
учионичког 
простора 

Укупан број 
учионица 

14 14 14 30 30 

2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Јелена 
Јеврић 

Проценат 
ученика који 

похађају наставу 
у једној смени у  

ОШ Јеврем 
Обреновић 

Шабац 

10 10 100 100 100 
ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Пројекат 
реконструкције 
школског 
дворишта у 
ОШ Јанко 
Веселиновић 

2002-05   

Квалитетнији 
услови боравка 
као услов за 
квалитетнији 
образовно - 
васпитни рад са 
децом 

Проценат 
реконструисаног 

школског 
простора у 
односу на 

укупан школски 
простор 

 100 100 100 100 

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Љиљана 
Стојановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ 
РЕКОНСТРУ-
КЦИЈЕ 
ШКОЛСКОГ 
ДВОРИШТА У 
ОШ НИКОЛАЈ 
ВЕЛИМИРОВИЋ 

2002-06   

Квалитетнији 
услови боравка 
као услов за 
квалитетнији 
образовно - 
васпитни рад са 
децом 

Проценат 
реконструисаног 

школског 
простора у 
односу на 

укупан школски 
простор 

 100 100 100 100 
7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Весна 
Живановић 
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10 - СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ 
И 
ВАСПИТАЊЕ 

2003 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања, 
Правилник о 
раду, 

Квалитетно 
усавршавање 
запослених у 
јавном сектору,  
и сходно томе 
предвиђају се 
средства за 
финансирање 
расхода за 
плате, сталне 
трошкове, 
трошкове 
путовања,услуг
е по уговору, 
специјализован

е услуе,текуће 
одржавање, 
материјал, 
нефинансијска 
имовина. 

 

      

143.738.560,00 0,00 0,00 143.738.560,00

 

Милан Васић 

       

       

Унапређење 
квалитета 
образовања 
основним и 
средњим 
школама 

Број 
запослених 
основних и 

средњих школа 
са територије 
града Шапца 
који је прошао 
барем једну 

обуку 
усавршавања у 

односу на 
укупан број 
запослених у 
основним и 
средњим 
школама 

 45 45 45 45 
ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ЦСУ 

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
средњих 
школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања  и 
Закон о 
средњем 
образовању, 
Посебни коле-
ктивни уговор 
за запослене у 
основним и 
средњим шко-
лама и домо-
вима  ученика 

Програмска 
активност 
обухвата 
активности за 
обезбеђивање 
неопходних 
услова за 
функиционисањ
е средњих 
школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад у 
средњим 
школама и 
безбедно 
одвијање 
наставе 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

27 29 29 29 29 

15.160.000,00 0,00 0,00 15.160.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Бранка 
Милићевић 
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Функционисање 
средњих 
школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања  и 
Закон о 
средњем 
образовању, 
Посебни 
колективни 
уговор за 
запослене у 
основним и 
средњим 
школама и 
домовима  
ученика 

Програмска 
активност 
обухвата 
активности за 
обезбеђивање 
неопходних 
услова за 
функиционисањ
е средњих 
школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад у 
средњим 
школама и 
безбедно 
одвијање 
наставе 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

18 19 19 19 19 

8.290.000,00 0,00 0,00 8.290.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Невена 
Ђокић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
средњих 
школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему , 
Закон о 
основама 
система 
образовања и 
васпитања , 
Закон о 
средњем 
образовању, 

Активност 
обухвата 
активности за 
обезбеђивање 
неопходних 
услова за 
функиционисањ
е средњих 
школа  и сходно 
томе предвиђају 
се средства за 
финансирање 
расхода за 
сталне 
трошкове, 
трошкове 
путовања,услуге 
по уговору, 
специјализоване 
услуе,текуће 
одрж. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад у 
средњим 
школама и 
безбедно 
одвијање 
наставе 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

30 30 30 30 30 

16.775.000,00 0,00 0,00 16.775.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Маријана 
Исаковић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
средњих 
школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања  и 
Закон о 

Програмска 
активност 
обухвата 
активности за 
обезбеђивање 
неопходних 
услова за 
функиционисањ
е средњих 
школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад у 
средњим 
школама и 
безбедно 
одвијање 
наставе 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

25 25 25 25 25 

23.855.000,00 0,00 0,00 23.855.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Предраг 
Савић 
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средњем 
образовању, 
Посебни 
колективни 
уговор за 
запослене у 
основним и 
средњим 
школама и 
домовима  
ученика 

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
средњих 
школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања  и 
Закон о 
средњем 
образовању, 
Посебни 
колективни 
уговор за 
запослене у 
основним и 
средњим 
школама и 
домовима  
ученика 

Програмска 
активност 
обухвата 
активности за 
обезбеђивање 
неопходних 
услова за 
функиционисањ
е средњих 
школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад у 
средњим 
школама и 
безбедно 
одвијање 
наставе 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

26 25 25 25 25 

10.710.000,00 0,00 0,00 10.710.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Влада Кекић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
средњих 
школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања  и 
Закон о 
средњем 
образовању, 
Посебни 
колективни 
уговор за 
запослене у 
основним и 
средњим 
школама и 
домовима  
ученика 

Програмска 
активност 
обухвата 
активности за 
обезбеђивање 
неопходних 
услова за 
функиционисањ
е средњих 
школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад у 
средњим 
школама и 
безбедно 
одвијање 
наставе 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

28 28 28 28 28 

14.450.000,00 0,00 0,00 14.450.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Соња 
Мијатовић 
Јокић 
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Функционисање 
средњих 
школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања  и 
Закон о 
средњем 
образовању, 
Посебни 
колективни 
уговор за 
запослене у 
основним и 
средњим 
школама и 
домовима  
ученика 

Програмска 
активност 
обухвата 
активности за 
обезбеђивање 
неопходних 
услова за 
функиционисањ
е средњих 
школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад у 
средњим 
школама и 
безбедно 
одвијање 
наставе 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

21 21 21 21 21 

9.570.000,00 0,00 0,00 9.570.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Ђорђе 
Андријанић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
средњих 
школа 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања  и 
Закон о 
средњем 
образовању, 
Посебни 
колективни 
уговор за 
запослене у 
основним и 
средњим 
школама и 
домовима  
ученика 

Програмска 
активност 
обухвата 
активности за 
обезбеђивање 
неопходних 
услова за 
функиционисањ
е средњих 
школа. 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад у 
средњим 
школама и 
безбедно 
одвијање 
наставе 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

30 30 30 30 30 

15.503.000,00 0,00 0,00 15.503.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Биљана 
Ђукнић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Остваривање 
подршке 
талентованим 
ученицима на 
територији 
града Шапца 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања, 

Програмска 
активност  
обухвата 
активност 
везане за  
награђивање 
ученика на 
Видовдан, 
бројне 
манифестације, 

Подстицање 
талентованих и 
надарених 
појединаца са 
територије града 
Шапца 

Број 
талентоване 
деце која су 
награђена на 
Видовдан - 
девојчице 

65 65 65 65 65 

2.565.000,00 0,00 0,00 2.565.000,00

ЕВИДЕНЦИЈА 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ Татјана 

Марковић 

Број 
талентоване 
деце која су 
награђена на 

45 45 45 45 45 

ЕВИДЕНЦИЈА 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 
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Правилник о 
награђивању 
најуспешнијих 
ученика и 
наставника у 
основним и 
средњим 
школама 

подршка 
талентованој 
деци за одлазак 
на републичка и 
међународна 
такмичења 

Видовдан - 
дечаци 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Студентске 
стипендије 

0003 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о учеником и 
студентском 
стандарду, 
Одлука о 
годишњим 
наградним  
студентским 
стипендијама 

Индивидуална 
помоћ 
студентима кроз 
стипендирање 
најбољих 
студената на 
основним 
академским и 
мастер 
академским 
студијама, као и 
стипендирање 
студената за 
дефицитарна 
занимања на 
основним 
академским и 
мастер 
академским 
студијама. 

Мотивација у 
циљу 
унапређења 
домаће 
привреде новим 
кадровима 

Броја 
додељених 
стипендија - 
девојчице 

8 10 10 10 10 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

ЕВИДЕНЦИЈА 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

Татјана 
Марковић 

Број додељених 
стипендија - 

дечаци 
9 10 10 10 0 

ЕВИДЕНЦИЈА 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
центра за 
стручно 
усавршавање 

0004 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о основама 
система 
образовања и 
васпитања,  и 
Закон о 
средњем 
образовању, 
Правилник о 
раду ЦСУ 

Активности за 
обезбеђивање 
неопходних 
услова за 
функиционисањ
е Центра за 
стручно 
усавршавање 
Шабац како би 
се обезбедило 
квалитетно 
усавршавање 
запослених у 
јавном сектору. 

Унапређење 
квалитета 
образовања 
основним и 
средњим 
школама 

Број семинара 
који је 

организован за 
запослене у 
основним и 
средњим 
школама у 

установи и ван 
ње 

120 130 135 135 135 

20.460.560,00 0,00 0,00 20.460.560,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ЦСУ 

Бранко 
Филиповић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

РЕКОНСТРУ-
КЦИЈА 
ШКОЛСКОГ 

2003-01   
Квалитетнији 
услови боравка 
као услов за 

Проценат 
реконструисаног 

школског 
 100 100 100 100 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Соња 
Мијатовић 
Јокић 
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ДВОРИШТА 
ЕКОНОМСКЕ 
ШКОЛЕ 

квалитетнији 
образовно - 
васпитни рад са 
децом 

простора у 
односу на 

укупан школски 
простор 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

11 - 
СОЦИЈАЛНА 
И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА 

0901 

Закон о 
социјалној 
заштити, 
Стратешки 
план за 
социјалну 
политику 
града Шапца 

Функционисањ

е Центра за 
социјални рад 

Повећање 
доступности 
права и услуга 
социјалне 
заштите 

Проценат 
корисника мера 

и услуга 
социјалне и 
дечје заштите 

који се 
финансирају из 

буџета 
града/општине 
у односу на 

број 
становника 

5 5 5 5 5 

193.160.000,00 0,00 2.600.000,00 195.760.000,00

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЦСР 

Милан Васић 

       

       

 

       

       

       

 
       

       

Једнократне 
помоћи и други 
облици помоћи 

0001 
Закон о 
социјалној 
заштити 

Једнократне 
помоћи и 
социјално 
становање 

Унапређење 
заштите 
сиромашних 

Проценат 
грађана који 

добијају новчане 
накнаде и помоћ 

у натури у 
складу са 
Одлуком о 
социјалној 
заштити у 
односу на 
укупан број 
грађана 

4500 4500 4500 4500 4500 

10.400.000,00 0,00 0,00 10.400.000,00

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЦСР 

Јелена 
Милошевић 

       

Број грађана - 
корисника 

субвенција (нпр. 
комуналних 

услуга, услуга  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ЕВИДЕНЦИЈА 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 
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превоза) у 
односу на 
укупан број 
грађана 

 

       

       

       

 

       

       

       

Једнократне 
помоћи и други 
облици помоћи 

0001 

Закон о 
социјалној 
заштити, 
Одлука о 
правима и 
услугама 
социјалне 
заштите града 
Шапца, 
Стратешки 
план за 
социјалну 
политику 
града Шапца 
2016-2020 

Пружање услуга: 
једнократне 
помоћи и 
додела огрева 
огрева  преко 
ЦСР.  Социјално 
становање у 
заштићеним 
условима. 
Услуге народне 
кухиње. Услуге 
превоза 
социјално 
угрожених 
ученика. 
Субвенције 
најугроженијем 
становништву за 
рачуне јавних 
предузећа. 

Унапређење 
заштите 
сиромашних 

Проценат 
грађана који 

добијају новчане 
накнаде и помоћ 

у натури у 
складу са 
Одлуком о 
социјалној 
заштити у 
односу на 
укупан број 
грађана 

4,5 4,5 4,5 4,5 0 

28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЦСР 

Татјана 
Марковић 

       

Број грађана - 
корисника 

субвенција (нпр. 
комуналних 

услуга, услуга  
превоза) у 
односу на 
укупан број 
грађана 

0,5 0,5 0,5 0,5 0 

ЕВИДЕНЦИЈА 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

 

       

       

       

 

       

       

       

Породични и 
домски 
смештај, 
прихватилишта 
и друге врсте 
смештаја 

0002 

Закон о 
социјалној 
заштити, 
Одлука о 
правима и 
услугама 
социјалне 
заштите града 
Шапца, 
Стратешки 
план за 

Услуге сигурне 
куће, дневног 
боравка за децу 
и омладину са 
сметњама у 
развоју, 
активности 
Геронтолошког 
клуба, стамбено 
збрињавање 
избеглица и 

Обезбеђење 
услуге смештаја 

Број корисника 
других услуга 

смештаја 
30 30 30 30 0 

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЦСР 

Татјана 
Марковић 

       

Број породица 
којима је 

обезбеђен 
смештај 

40 40 40 40 0 
Евиденција 
повереништва 
за избеглице 
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социјалу 
политику 
града Шапца 
2016-2020, 
Закон о 
избеглицама и 
миграцијама 

ИРЛ, тражилаца 
азила и 
миграната у 
потреби 

       

 

       

       

       

Породични и 
домски 
смештај, 
прихватилишта 
и друге врсте 
смештаја 

0002 
Закон о 
социјалној 
заштити 

Сигурна кућа, 
дневни боравак, 
смештај 
корисника, 
прихватне 
станице 

Обезбеђење 
услуге смештаја 

Број корисника 
других услуга 

смештаја 
30 30 30 30 30 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЦСР 

Јелена 
Милошевић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Дневне услуге 
у заједници 

0003 
Закон о 
социјалној 
заштити 

Помоћ и нега у 
кући 

 

      

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

 

Јелена 
Милошевић 

Број корисника 
услуге помоћ и 

нега у кући 
50 50 50 50 50 

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЦСР 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Дневне услуге 
у заједници 

0003 

Закон о 
социјалној 
заштити, 
Одлука о 
правима и 
услугаама 
социјалне 
заштите града 
Шапца, 
Стратешки 
план за 
социјалну 
политику 
града Шапца 
2016-2020 

Услуге помоћи и 
неге у кући, 
финансирање 
трошкова 
сахране и 
финансирање и 
суфинансирање 
пројеката у 
области 
социјалне и 
здравствене 
заштите. 

Подстицање 
развоја 
разноврсних 
социјалних и 
других услуга у 
заједници 

Број 
удружења/хуман

итарних 
организација 
које добијају 
средства из 

буџета 
града/општине 

22 22 22 22 0 

18.750.000,00 0,00 0,00 18.750.000,00

Одлука о 
финансирању и 
суфинансирању 
пројеката у 
области 
социјалне и 
здравствене 
заштите 

Татјана 
Марковић 
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Саветодавно-
терапијске и 
социјално-
едукативне 
услуге 

0004 
Закон о 
социјалној 
заштити 

Плате и 
доприноси, 
путни трошкови, 
образовање 
запослених, 
текуће поправке 
и одржавање, 
јубиларне 
награде 

Подршка развоју 
мреже услуга 
социјалне 
заштите 
предвиђене 
Одлуком о 
социјалној 
заштити и 
Законом о 
социјалној 
заштити 

Број услуга 
социјалне 
заштите 

предвиђених 
Одлуком о 
социјалној 
заштити -  
укупно 

8 8 10 10 10 

57.110.000,00 0,00 0,00 57.110.000,00

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТАЦ
ИЈА ЦСР 

Јелена 
Милошевић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка 
реализацији 
програма 
Црвеног крста 

0005 

Закон о 
социјалној 
заштити, 
Одлука о 
правима и 
услугаама 
социјалне 
заштите града 
Шапца, 
Стратешки 
план за 
социјалну 
политику 
града Шапца 
2016-2020 

Активности 
везане за 
функционисање 
Црвеног крста 
Шабац. 

Социјално 
деловање-
олакшавање 
људске патње 
пружањем 
неопходне 
ургентне помоћи 
лицима у 
невољи, 
развијањем 
солидарности 
међу људима, 
организовањем 
различитих 
облика помоћи 

Број акција на 
прикупљању 
различитих 

врста помоћи 

6 6 6 6 0 

6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ЦРВЕНОГ 
КРСТА 

Татјана 
Марковић 

Број 
добровољних 
давалаца крви 

4000 4000 4100 4200 0 

ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ 
ЦРВЕНОГ 
КРСТА 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка деци 
и породици са 
децом 

0006 

Закон о 
социјалној 
заштити, 
Одлука о 
правима и 
услугаама 
социјалне 
заштите града 
Шапца, 
Стратешки 
план за 
социјалну 

Услуге личног 
пратиоца за 
децу  са 
инвалидитетом 
односно са 
сметњама у 
развоју. 
Активности 
организације 
дечије недеље. 

Унапређење 
услуга соијалне 
заштите за децу 
и породицу 

Број корисника 
услуга 

30 30 30 30 0 

28.500.000,00 0,00 0,00 28.500.000,00

ИЗВЕШТАЈ 
ОРГАНИЗА-
ЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНОГ 
СЕКТОРА 

Татјана 
Марковић 
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политику 
града Шапца 
2016-2020  

       

       

       

Подршка деци 
и породици са 
децом 

0006 
Закон о 
социјалној 
заштити 

Активности 
организације 
дечије недеље 

Унапређење 
услуга соијалне 
заштите за децу 
и породицу 

Број корисника 
услуга 

30 30 30 30 30 

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЦСР 

Јелена 
Милошевић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка 
рађању и 
родитељству 

0007 

Закон о 
социјалној 
заштити, 
Стратешки 
план за 
социјалну 
политику 
града Шапца 
2016-2020, 
Правилник о 
спровођењу 
одлуке о 
финансирању 
трошкова ВТО, 
Одлука о 
финансирању 
трошкова ВТО, 
Одлука о 
оснивању 
Фонда за 
лечење деце 
од тешких и 
ретких 
болести 

Активности 
везано за 
остваривање 
права на 
финансирање 
једног покушаја 
вантелесне 
оплодње. 

Подршка 
породицама да 
остваре жељени 
број деце 

Укупан број 
породица 

корисника ВТО 
10 10 10 10 0 

23.000.000,00 0,00 2.600.000,00 25.600.000,00

РЕШЕЊЕ О 
ПРИЗНАВАЊУ 
ПРАВА 

Татјана 
Марковић 

Број одобрених 
накнада за 

рођење детета 
1060 1060 1060 1060 0 

РЕШЕЊЕ О 
ПРИЗНАВАЊУ 
ПРАВА 

Број додељених 
финансијских 
помоћи деци 
оболелој од 

ретких и тешких 
болести 

15 15 15 15 0 
РЕШЕЊЕ О 
ПРИЗНАВАЊУ 
ПРАВА 

 

       

       

       

 

       

       

       

12 - 
ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА 

1801 
Закон о 
здравственој 
заштити 

Програм 
подразумева 
унапређење 
здравствене 
заштите, 
повећање 
покривености 
становништва 
примарном 
здравственом 
заштитом, 
ангажовање 

Унапређење 
здравља 
становништва 

Покривеност 
становништва 
примарном 

здравственом 
заштитом 

100 100 100 100 100 

105.500.000,00 0,00 0,00 105.500.000,00

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ДОМА 
ЗДРАВЉА 
ШАБАЦ 

Милан Васић        
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лекара и 
медицинских 
техничара, 
опремање 
амбуланти, 
набавку 
медицинске 
опреме и 
возила за 
транспорт 
пацијената. 

 

       

       

       

Функционисање 
установа 
примарне 
здравствене 
заштите 

0001 
Закон о 
здравственој 
заштити 

Програм 
обухвата 
активности 
везано за 
опремање 
амбуланти Дома 
здравља, 
набавку 
медицинске 
опреме и возила 
за транспорт 
пацијената 

Унапређење 
доступности, 
квалитета и 
ефикасности 
примарне 
здравствене 
заштите 

Број становника 
обухваћених 
промотивно 

превентивним 
активностима у 

односу на 
укупан број 
становника 

31 31 33 35 35 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ДОМА 
ЗДРАВЉА 
ШАБАЦ 

Татјана 
Марковић 

Покривеност 
становништва 
на територији 
града Шапца 
услугама 

Службе хитне 
медицинске 

помоћи 

30 30 33 35 35 

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ДОМА 
ЗДРАВЉА 
ШАБАЦ 

Број урађених 
циклуса 

стерилизације 
медицинских 

инструмената и 
санитетског 
материјала 

2450 2450 2550 2650 2650 

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ДОМА 
ЗДРАВЉА 
ШАБАЦ 

 

       

       

       

 

       

       

       

Мртвозорство 0002 
Закон о 
здравственој 
заштити 

Програмска 
активност 
обухвата 
активности које 
спроводе 
доктори 
медицине 
одређени за 
стручно 
утврђивање 
времена и 
узрока смрти 

 

      

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

 

Татјана 
Марковић 
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умрлих ван 
здравствене 
установе на 
основу 
непосредног 
прегледа умрлог 
лица 

Додатна 
подршка 
примарној 
здравственој 
заштити 

0004 
Закон о 
здравственој 
заштити 

 

Унапређење 
доступности 
квалитета и 
ефикасности 
примарне 
здравствене 
заштите 

Број 
здравствених 

радника 
финансираних 
из буџета града 

29 29 29 29 29 

95.500.000,00 0,00 0,00 95.500.000,00

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ДОМА 
ЗДРАВЉА 
ШАБАЦ 

Татјана 
Марковић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ПОДРЖИ 
ЖИВОТ 

1801-01   

Стварање 
услова за 
одржање и 
унапређење 
здравља 
становиништва 

Број становника 
обухваћених 
промотивно 

превентивним 
активностима у 

односу на 
укупан број 
становника 

1000 50 75 80 0 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ДОМА 
ЗДРАВЉА 
ШАБАЦ 

Милан Васић 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

13 - РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИ-
САЊА 

1201 
Закон о 
култури 

Програмска 
активност 
обухвата 
подршку 
извођачком 
сценском 
стваралаштву. 

Подстицање 
развоја културе 

Укупан број 
чланова и 
удружења 
грађана из 
области 
културе 

467 1 1 1 1 

231.063.427,00 16.732.000,00 0,00 247.795.427,00

ЕВИДЕНЦИЈА 
УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ 

Милан Васић        
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Функционисање 
локалних 
установа 
културе 

0001   

Обезбеђење 
редовног 
функционисања 
установа 
културе 

Број запослених 
у установама 

културе у односу 
на укупан број 
запослених у 

ЈЛС 

 6 6 7 8 

22.203.350,00 500.000,00 0,00 22.703.350,00

РЕГИСТАР 
ЗАПОСЛЕНИХ  
УСТАНОВЕ 
КУЛТУРЕ 

Нела 
Тонковић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
локалних 
установа 
културе 

0001   

Обезбеђење 
редовног 
функционисања 
установа 
културе 

Број запослених 
у установама 

културе у односу 
на укупан број 
запослених у 

ЈЛС 

 2 2 3 3 

6.679.305,00 350.000,00 0,00 7.029.305,00

РЕГИСТАР 
ЗАПОСЛЕНИХ  
УСТАНОВЕ 
КУЛТУРЕ 

Марија Жакић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
локалних 
установа 
културе 

0001   

Обезбеђење 
редовног 
функционисања 
установа 
културе 

Број запослених 
у установама 

културе у односу 
на укупан број 
запослених у 

ЈЛС 

 19 19 20 20 

68.282.242,00 10.012.000,00 0,00 78.294.242,00

РЕГИСТАР 
ЗАПОСЛЕНИХ  
УСТАНОВЕ 
КУЛТУРЕ 

Милена 
Богавац 
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Функционисање 
локалних 
установа 
културе 

0001   

Обезбеђење 
редовног 
функционисања 
установа 
културе 

Број запослених 
у установама 

културе у односу 
на укупан број 
запослених у 

ЈЛС 

 13 14 15 15 

46.373.790,00 1.505.000,00 0,00 47.878.790,00

РЕГИСТАР 
ЗАПОСЛЕНИХ  
УСТАНОВЕ 
КУЛТУРЕ 

Јелена 
Подгорац 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
локалних 
установа 
културе 

0001   

Обезбеђење 
редовног 
функционисања 
установа 
културе 

Број запослених 
у установама 

културе у односу 
на укупан број 
запослених у 

ЈЛС 

 5,4 5,4 6 6 

18.817.400,00 665.000,00 0,00 19.482.400,00

РЕГИСТАР 
ЗАПОСЛЕНИХ  
УСТАНОВЕ 
КУЛТУРЕ 

Давор 
Станојевић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
локалних 
установа 
културе 

0001   

Обезбеђење 
редовног 
функционисања 
установа 
културе 

Број запослених 
у установама 

културе у односу 
на укупан број 
запослених у 

ЈЛС 

 6 6 7 8 

18.707.340,00 3.700.000,00 0,00 22.407.340,00

РЕГИСТАР 
ЗАПОСЛЕНИХ  
УСТАНОВЕ 
КУЛТУРЕ 

Соња 
Петровић 
Јагић 

       

       

 

       

       

       

Јачање 
културне 
продукције и 
уметничког 
стваралаштва 

0002   
Унапређење 
разноврсности 
културне понуде 

Број пројграма и 
пројеката 
удружења 
грађана 

подржаних од 
стране града 

 40 50 50 50 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00

ЕВИДЕНЦИЈА 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

Милан Васић 
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Унапређење 
система 
очувања и 
представљања 
културно-
историјског 
наслеђа 

0003   

Унапређење 
презентације 
културног 
наслеђа 

Број 
реализованих 
програма који 
промовишу 
локално 
културно 
наслеђе у 

односу на број 
планираних 
програма 

 30 40 50 50 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

ЕВИДЕНЦИЈА 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Остваривање 
и 
унапређивање 
јавног 
интереса у 
области јавног 
информисања 

0004   

Повећана 
понуда 
квалитетних 
медијских 
садржаја из 
области 
друштвеног 
живота локалне 
заједнице 

Број 
програмских 
садржаја на 
конкурсима 

јавног 
информисања 

 100 150 200 0 

36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00

РЕШЕЊЕ О 
РАСПОДЕЛИ 
СРЕДСТАВА 

Милан Васић        

       

 
       

       

 
       

       

14 - РАЗВОЈ 
СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ 

1301 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Закон о 
спорту, 

Обезбеђивање 
адекватних 
услова за 
бављењем 
спортом 

Обезбеђење 
услова за 
бављење 
спортом свих 
грађана и 
грађанки 
града/општине 

Број спортских 
организација 
преко којих се 
остварује јавни 

интерес у 
области спорта 

85 85 87 90 0 196.212.300,00 0,00 30.664.700,00 226.877.000,00

ОДЛУКЕ О 
ФИНАНСИРА-
ЊУ/СУФИНА-
НСИРАЊУ 
ГОДИШЊИХ И 
ПОСЕБНИХ 
ПРОГРАМА 
КОЈИМА СЕ 

Милан Васић 
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Правилник о 
финансирању 
програма 
којима се 
задовољавају 
потребе у 
области 
спорта, 
Правилник о 
категоризациј

и спортских 
организација 

ЗАДОВОЉАВА

-ЈУ ПОТРЕБЕ 
И ИНТЕРЕСИ 
ГРАЂАНА У 
ОБЛАСТИ 
СПОРТА У 
ГРАДУ ШАПЦУ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка 
локалним 
спортским орга-
низацијама, 
удружењима и 
савезима 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о спорту, 
Правилник  о 
одобравањау 
и финанси-
рању програма 
којима се 
задовољавају 
потребе и 
интереси 
грађана у 
области 
спорта у граду 
Шапцу 

Обезбеђивање 
адекватних 
услова за 
бављењем 
спортом.Програ
мска активност 
обухвата 
финансирање 
спортских 
удружења и  
савеза. 

Унапређење 
подршке 
локалним 
спортским 
организацијама 
преко којих се 
остварује јавни 
интерес у 
области спорта 

Број годишњих 
програма 
спортских 

организација 
финансираних 

од стране 
града/општине 

85 85 87 90 0 

150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

ОДЛУКЕ О 
ФИНАНСИРА-
ЊУ/СУФИНА-
НСИРАЊУ 
ГОДИШЊИХ И 
ПОСЕБНИХ 
ПРОГРАМА 
КОЈИМА СЕ 
ЗАДОВОЉАВА-
ЈУ ПОТРЕБЕ И 
ИНТЕРЕСИ 
ГРАЂАНА У 
ОБЛАСТИ 
СПОРТА У 
ГРАДУ ШАПЦУ 

Татјана 
Марковић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка 
предшколском 
и школском 
спорту 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, и 
Закон о спорту 

Обезбеђивање 
адекватних 
услова за 
бављењем 
спортом. 
Програмска 
активност 
обухвата 
финансирање  
пројекта Спорт у 
школе- Расти 

Обухватност 
деце узраста од 
првог до 
четвртог 
разреда основне 
школе спортом 

Проценат деце 
који је 

обухваћен овим 
пројектом у 
односу на 

укупан број деце 
узраста од првог 

до четвртог 
разреда у 
основним 

школама на  

30 30 30 30 30 10.377.000,00 0,00 0,00 10.377.000,00

Годишњи 
извештај 
Спортског 
савеза града 
Шапца 

Татјана 
Марковић 
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здраво, који је 
намењен деци 
узраста од 7 до 
10 година. 

територији града 
Шапца 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
локалних 
спортских 
установа 

0004 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему ( Сл. 
Гласник РС  бр 
54/09,73/10,10
1/10,101/11,93/
12,62/13, 
63/13-
исправка, и 
Закон о спорту 

Програмска 
активност 
обухвата  закуп 
и одржавање 
спортских 
терена и 
спортских 
објеката. 

Редовно 
одржавање 
постојећих 
спортских 
објеката од 
интереса за град 

Број постојећих 
функционалних 

спортских 
објеката 

8 8 9 9 0 

14.500.000,00 0,00 0,00 14.500.000,00

ИЗВЕШТАЈИ ЈП 
ИНФРАСТРУ-
КТУРА ШАБАЦ 

Татјана 
Марковић 

       

       

 

       

       

       

 
       

       

Спровођење 
омладинске 
политике 

0005 

Закон о 
младима, 
Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Правилник о 
избору  
удружења  за 
реализацију 
пројеката 
Канцеларије 
за младе  
града Шапца  
који се 
финансирају 
из буџета 
града Шапца 

Програмска 
активност 
обухвата 
активности  које 
се односе на 
спровођење 
пројеката за 
младе у области  
образовања, 
културе и 
спорта, 
организовање 
летњих школица 
и бројних 
манифестација 
које су 
намењене  
младима, а које 
спроводи 
Канцеларија за 
младе. 

Подршка 
активном 
укључивању 
младих у 
различите 
друштвене 
активности 

Број младих 
корисника 

услуга мера 
омладинске 
политике 

4000 4000 4000 4000 0 

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

ИЗВЕШТАЈ 
КАНЦЕЛАРИЈЕ 
ЗА МЛАДЕ 

Татјана 
Марковић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

РЕКОНСТРУ-
КЦИЈА 
СОКОЛСКОГ 
ДОМА 

1301-02   

Обезбеђивање 
квалитетнијих 
услова за 
бављење 
спортом и 
спортском 
рекреацијом 

Број корисника 500 15000 20000 25000 0 

0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
СОКОЛСКОГ 
ДОМА Милан Васић 
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ПРОЈЕКАТ 
ИЗГРАДЊЕ 
ОТВОРЕНОГ 
ТЕРЕНА 
СОКОЛСКОГ 
ДОМА 

1301-05   

Побољшање 
услова за 
одржавање 
спортско - 
рекреативних 
активности 

Број спортско - 
рекреативних 
активности у 
току године 

 200 300 500 0 

5.110.000,00 0,00 2.390.000,00 7.500.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
СОКОЛСКОГ 
ДОМА 

Милан Васић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ 
СРЕЂИВАЊА 
ТРИБИНА И 
ПОДТРИБИ-
НСКОГ 
ПРОСТОРА 
НА 
ФУДБАЛСКОМ 
СТАДИОНУ 
МАЧВА 

1301-06   

Обезбеђење 
већег броја 
гледалаца 
утакмица 

Број гледалаца 
на утакмици 

 30000 50000 70000 0 

12.225.300,00 0,00 17.774.700,00 30.000.000,00

ИНТЕРНА 
ДОКУМЕНТАЦ
ИЈА ФК МАЧВЕ 

Милан Васић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

15 - ОПШТЕ 
УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

0602 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисањ

е МЗ 

 

      

1.065.833.571,00 0,00 293.640.159,00 1.359.473.730,00

 

Милан Васић 

       

       

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
референдума 

100 100 100 100 0 
ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 
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Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских 
општина 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему 

Извршавање 
расхода и 
издатака за 
несметано 
функционисање 
ГУ и свих њених 
организацоних 
јединица. 
Припремање 
аката за 
извршне органе 
ЈЛС, пружање 
услуга 
грађанима. 

Функционисање 
управе 

Проценат 
решених 

предмета у 
календарској 
години (у 

законском року, 
ван законског 

рока) 

90 90 95 95 0 

637.165.330,00 0,00 163.640.159,00 800.805.489,00

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ОПШТУ 
УПРАВУ 

Маријана 
Костадиновић 

Проценат 
буџета који се 

издваја за плате 
запослених у 
органима и 

службама града 

5,5 5,5 5,3 5,3 0 

Извештаји 
извршења 
буџета, ПЛ 
обрасци 

Број издатих 
грађевинских 

дозвола 
205 205 215 215 0 

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
УРБАНИЗАМ 

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

3.865.625,00 0,00 0,00 3.865.625,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Златан 
Маринковић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

2.917.356,00 0,00 0,00 2.917.356,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Милан 
Арсеновић        
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

365.000,00 0,00 0,00 365.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Зоран 
Ђурковић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

4.911.000,00 0,00 0,00 4.911.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Ненад 
Врућкић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

292.611,00 0,00 0,00 292.611,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Драгић 
Павловић 
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

848.000,00 0,00 0,00 848.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Душан 
Туфегџић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

1.445.495,00 0,00 0,00 1.445.495,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Слободан 
Савић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

684.727,00 0,00 0,00 684.727,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Саша 
Враштановић 
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

8.643.000,00 0,00 0,00 8.643.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Анђелка 
Марковић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

325.000,00 0,00 0,00 325.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Марко 
Товаровић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

94.850,00 0,00 0,00 94.850,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Зоран Чекић 
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

2.627.000,00 0,00 0,00 2.627.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Милан Васић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Бранислав 
Поповић 

       

       

 

       

       

       

 
       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

155.000,00 0,00 0,00 155.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Драган Васић 

       

       

 
       

       

 
       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 
3.771.386,00 0,00 0,00 3.771.386,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ Владан 

Мањенчић 
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деловањем 
месних 
заједница 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

449.373,00 0,00 0,00 449.373,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Владан 
Павловић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

993.668,00 0,00 0,00 993.668,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Верољуб 
Сибинчић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

239.416,00 0,00 0,00 239.416,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Иван Панић 
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

2.529.383,00 0,00 0,00 2.529.383,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Јулијана 
Митровић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

602.870,00 0,00 0,00 602.870,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Милован 
Марковић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

2.748.000,00 0,00 0,00 2.748.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Александар 
Крњешевац 
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

1.995.521,00 0,00 0,00 1.995.521,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Поповић 
Милан 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

1.786.000,00 0,00 0,00 1.786.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Живорад 
Васић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

152.979,00 0,00 0,00 152.979,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Јеремија 
Богдановић 
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

286.391,00 0,00 0,00 286.391,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Дарко Матић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

62.068,00 0,00 0,00 62.068,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Дарко Грујић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

6.819.000,00 0,00 0,00 6.819.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Невена 
Павловић 
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

185.000,00 0,00 0,00 185.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

СрЂан 
АЛИМПИЋ 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

165.757,00 0,00 0,00 165.757,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Бранислав 
Николић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

462.193,00 0,00 0,00 462.193,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Никола 
Павловић 

       

       

 
       

       

 
       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 1.229.500,00 0,00 0,00 1.229.500,00
ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Зоран 
Остојић 
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систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

145.000,00 0,00 0,00 145.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Слободан 
Матић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

1.304.260,00 0,00 0,00 1.304.260,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Горан 
Мијаиловић 

       

       

 

       

       

       

 
       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

1.164.000,00 0,00 0,00 1.164.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Милан 
Лончар 
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисањ
е МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

1.274.184,00 0,00 0,00 1.274.184,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Жељко 
Крсмановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

2.093.000,00 0,00 0,00 2.093.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Владан Бајић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

688.857,00 0,00 0,00 688.857,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Горан 
Станојевић 
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

1.341.194,00 0,00 0,00 1.341.194,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Иван Цвејић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

292.000,00 0,00 0,00 292.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Вукашин 
Перић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

1.446.279,00 0,00 0,00 1.446.279,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Немања 
Макевић 
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

656.320,00 0,00 0,00 656.320,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Александар 
Симеуновић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

3.254.000,00 0,00 0,00 3.254.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Јанко 
Миловановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

101.600,00 0,00 0,00 101.600,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Горан 
Миливојевић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       



Број 2 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 97 

 

 

 

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

162.883,00 0,00 0,00 162.883,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Ђорђе 
Живановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

1.624.376,00 0,00 0,00 1.624.376,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Милан 
Ивановић 

       

       

 

       

       

       

 
       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

587.600,00 0,00 0,00 587.600,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Милан 
Пантић 

       

       

 
       

       

 
       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 
1.860.799,00 0,00 0,00 1.860.799,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ Зоран 

Исаиловић 
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деловањем 
месних 
заједница 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

288.000,00 0,00 0,00 288.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Синиша 
Поповић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

8.188.378,00 0,00 0,00 8.188.378,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Владимир 
Нешковић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

251.000,00 0,00 0,00 251.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Стеван Гајић 
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисањ
е МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

777.572,00 0,00 0,00 777.572,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Бранислав 
Лазаревић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

1.875.585,00 0,00 0,00 1.875.585,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Драган 
Станковић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

2.969.000,00 0,00 0,00 2.969.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Ђорђе Бабић        
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

615.000,00 0,00 0,00 615.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Никола 
Веселиновић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

1.243.652,00 0,00 0,00 1.243.652,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Марко 
Комановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

677.000,00 0,00 0,00 677.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Предраг 
Вујковић 
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

58.000,00 0,00 0,00 58.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Живан Марић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

4.867.000,00 0,00 0,00 4.867.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Милан 
Стефановић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

6.734.000,00 0,00 0,00 6.734.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Марина 
Митровић 
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Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
буџетском 
систему, 
Одлука о 
месним 
заједницама 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

334.504,00 0,00 0,00 334.504,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Милић 
Гранић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
месних 
заједница 

0002 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о локалној 
самоуправи, 
Одлука о МЗ 

Расходи и 
издаци за 
несметано 
функционисање 
МЗ 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Проценат 
реализације 
резултата 

спроведеног 
рефередума 

100 100 100 100 0 

477.604,00 0,00 0,00 477.604,00

ИЗВЕШТАЈИ 
МЗ 

Наташа 
Радовановић 

       

       

 
       

       

 
       

       

Сервисирање 
јавног дуга 

0003 

Закон о 
буџетском 
систему, Закон 
о јавном дугу, 
Статут града 
Шапца 

Спровођење 
послова у циљу 
реализације 
трансакција 
јавног дуга 
града, односно 
извршавање 
обавеза града 
по основу узетих 
кредита и 
зајмова. 

Одржавање 
финансијске 
стабилности 
града/општине и 
финансирање 
капиталних 
инвестиционих 
расхода 

Учешће 
издатака за 
сервисирање 

дугова у текућим 
приходима ≤ 

15% 

3 3 4 5 0 

185.100.000,00 0,00 0,00 185.100.000,00

ЗАВРШНИ 
РАЧУН БУЏЕТА 
ГРАДА 

Маријана 
Костадиновић 

       

       

 

       

       

       

 
       

       

Општинско/ 
градско 
правобрани-
лаштво 

0004 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Закон о 
правобранила
штву 

Заступање 
града у правним 
поступцима 
пред судовима, 
арбитражама, 
органима управе 

Заштита 
имовинских 
права и 
интереса 
града/општине 

Број решених 
предмета у 
односу на 
укупан број 
предмета на 

годишњем нивоу 

530 530 540 540 0 6.382.425,00 0,00 0,00 6.382.425,00
ИЗВЕШТАЈИ 
ПРАВОБРА-
НИЛАШТВА 

Валентина 
Ловрин 
Јевтић 
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и другим 
надлежним 
органима, ради 
остваривања и 
заштите 
имовинских 
права и 
интереса града 
Шапца. 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Инспекцијски 
послови 

0006 
Закон о 
локалној 
самоуправи 

Послови по 
налогу 
инспекције 

Квалитетно 
обављање 
инспекцијских 
послова 

Број решених 
предмета 
грађана у 

односу на број 
примљених 
предмета 

90 90 92 92 0 

4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
ОДЕЉЕЊА ЗА 
ИНСПЕКЦИ-
ЈСКЕ И  
КОМУНАЛНО-
СТАМБЕНЕ  
ПОСЛОВЕ 

Маријана 
Костадиновић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
националних 
савета 
националних 
мањина 

0007 
Закон о 
националним 
мањинама 

Обезбеђивање 
средстава за 
финансирање 
националних 
савета 
националних 
мањина, у 
складу са 
Одлуком о 
буџету града 
Шапца 

Остваривање 
права 
националних 
мањина у 
локалној 
заједници 

Проценат 
остварења 
програма 

националних 
мањина који се 
финансира из 

буџета 
града/општине 

100 100 100 100 100 

1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
САВЕТА 
НАЦИОНАЛНИХ 
МАЊИНА И 
САВЕТА ЗА 
РОДНУ РАВНО-
ПРАВНОСТ 

Маријана 
Костадиновић 

Број 
реализованих 

пројеката 
националних 

мањина 

5 5 5 5 0 

ИЗВЕШТАЈИ 
САВЕТА 
НАЦИОНАЛНИХ 
МАЊИНА И 
САВЕТА ЗА 
РОДНУ РАВНО-
ПРАВНОСТ 

       

 
       

       

 
       

       

Текућа 
буџетска 
резерва 

0009 
Закон о 
буџетском 
систему 

Средства 
намењена за 
непланиране 

 

      

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

 
Маријана 
Костадиновић 
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сврхе за које 
нису утврђене 
апропријације, 
или за сврхе за 
које се у току 
године покаже 
да апроприја-
ције нису биле 
довољне. ТБР 
опредељује се 
највише до 4% 
укупних прихода 
и примања од 
продаје 
нефинанске 
имовине. 

 

       

       

       

 

       

       

       

Стална 
буџетска 
резерва 

0010 
Закон о 
буџетском 
систему 

Финансирање 
расхода и 
издатака на име 
учешћа локалне 
власти у 
отклањању 
последица 
ванредних 
околности, као 
што су 
земљотрес, 
поплаве, суше, 
пожар и друге 
еколошке 
катастрофе. 
Опредељује се 
до 0,5% прихода 
и примања од 
продаје 
нефинансијске 
имовине. 

 

      

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

 

Маријана 
Костадиновић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање у 
ванредним 
ситуацијама 

0014 

Закон о 
ванредним 
ситуацијама и 
Закон о 
буџетском 
систему 

Средства 
намењена 
уклањању 
последица 
елементарних 
непогода. 

Изградња 
ефикасног 
превентивног 
система заштите 
и спасавања на 
избегавању 
последица 
елементарних и 
других непогода 

Број 
идентификовани

х објеката 
критичне 

инфраструктуре 
(нпр. 

трафостанице) 

30 30 20 20 0 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

ИЗВЕШТАЈИ 
ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ 

Маријана 
Костадиновић 
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РЕКОНСТРУ-
КЦИЈА ДОМА 
ВОЈСКЕ 

0602-02   

Обезбеђени 
услови за 
одржавање 
пословних, 
културних и 
других 
активности за 
потребе ЈЛС 

Број одржаних 
пословних, 
културних и 

других 
активности за 
потребе ЈЛС 

35 35 40 45 0 

0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

 

Маријана 
Костадиновић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

РЕКОНСТРУ-
КЦИЈА 
НАСЕЉА 
БЕНСКА БАРА 

0602-03   

Побољшање 
услова живота 
грађана 

Број 
задовољних 
корисника 

3000 3000 3500 3800 0 

0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00

 

Маријана 
Костадиновић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ИЗГРАДЊА 
КАНАЛА САВА 
ПАРК 

0602-04   

Излазак града 
на реку Саву 

Број грађана 
којима ће се 
побољшати 

квалитет живота 

 30000 50000 70000 0 

50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

РЕЗУЛТАТИ 
АНКЕТЕ 
ГРАЂАНА 

Милан Васић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ОЗЕЛЕЊАВА-
ЊЕ САВА 
ПАРКА 

0602-05   

Стварање 
амбијента за 
одмор и 
рекреацију 

Број посетилаца  100000 120000 150000 0 

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

РЕЗУЛТАТИ 
АНКЕТЕ 
ГРАЂАНА 

Милан Васић        
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УРЕЂЕЊЕ 
ПАРКОВА 

0602-06   

Побољшање 
услова живота 
грађана 

Број 
задовољних 

грађана 
 80000 90000 100000 0 

32.800.000,00 0,00 0,00 32.800.000,00

РЕЗУЛТАТИ 
АНКЕТЕ 
ГРАЂАНА 

Милан Васић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

РЕКОНСТРУ-
КЦИЈА И 
ДОГРАДЊА 
ДОМА 
КУЛТУРЕ 
ШТИТАР 

0602-08   

Побољшање 
услова живота 
грађана 

Број 
задовољних 
корисника 

 2000 2500 3000 0 

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

РЕЗУЛТАТИ 
АНКЕТЕ 
ГРАЂАНА 

Милан Васић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

РЕКОНСТРУ-
КЦИЈА 
СПОРТСКОГ 
ТЕРЕНА И 
ДВОРИШТА У 
ОШ НАТА 
ЈЕЛИЧИЋ 

0602-10   

Побољшање 
услова за 
одржавање 
спортско-
рекреативних 
активности 

Број спортско-
рекреативних 
активности у 
току године 

 200 300 500 0 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА 

Милан Васић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Концепт школе 
у једној смени-
израда 
пројектне 
документације 

0602-11   

Унапређен 
квалитет 
основног 
образовања 

Број ученика 
који похађају 

наставу у једној 
смени 

 2000 2500 3000 0 
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00

ИНТЕРНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 
ШКОЛА Милан Васић 
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за доградњу и 
реконструкцију 
објеката у 
основном 
образовању 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

16 - 
ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

2101 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Статут града 
Шапца, 
Пословник 
скупштине 
града Шапца 

Надлежност 
Скупштине 
града, Градског 
већа и 
Градоначелник

а утврђена је 
Законом о 
локалној 
самоуправи и 
Статутом града 
Шапца. 
Скупштина 
града је 
највиши орган 
града који 
врши основне 
функције 
локалне 
власти, 
утврђене 
Уставом, 
законом и 
статутом. 

Ефикасно и 
ефективно 
функционисањ

е органа 
политичког 
система 
локалне 
самоуправе 

      

68.436.344,00 0,00 0,00 68.436.344,00

 

Немања 
Пајић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 
скупштине 

0001 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Статут града 
Шапца, 
Пословник 
скупштине 
града Шапца 

Спровођење 
послова везаних 
за рад 
Скупштине 
града; 
Скупштина 
града је највиши 
орган града који 
врши основне 
функције 
локалне власти 
утврђене 
Уставом, 
законом и 
статутом. 

Функционисање 
локалне 
скуштине 

Број усвојених 
аката 

200 200 205 210 210 

21.162.574,00 0,00 0,00 21.162.574,00

ОДЛУКЕ 
СКУПШТИНЕ 
ГРАДА 

Немања 
Пајић 

Број седница 
скупштине 

8 8 8 8 8 

ЗАПИСНИК СА 
СЕДНИЦЕ 
СКУПШТИНЕ 
ГРАДА 

       

 

       

       

       

 
       

       

Функционисање 
извршних 
органа 

0002 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Статут града 
Шапца 

Спровођење 
послова који 
имају за циљ 
квалитетно 
управљање 
развојем града. 

Функционисање 
извршних органа

Број седница 
извршних органа 

40 40 40 40 40 19.487.560,00 0,00 0,00 19.487.560,00

СЕДНИЦЕ 
ГРАДСКОГ 
ВЕЋА, ОДЛУКЕ 
ГРАДСКОГ 
ВЕЋА,ОДЛУКЕ 
ГРАДОНАЧЕ-
ЛНИКА 

Небојша 
Зеленовић 
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Број донетих 
аката 

380 380 380 380 380 

    

СЕДНИЦЕ 
ГРАДСКОГ 
ВЕЋА, ОДЛУКЕ 
ГРАДСКОГ 
ВЕЋА,ОДЛУКЕ 
ГРАДОНАЧЕ-
ЛНИКА 

        

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка раду 
извршних 
органа власти 
и скупштине 

0003 

Закон о 
локалној 
самоуправи, 
Статут града 
Шапца 

Градско веће 
доноси одлуке, 
правилнике, 
наредбе, 
упутства, 
решења, 
закључке и 
друга акта у 
складу са 
законом и 
статутом. 

Функционисање 
извршних органа 
власти скуштине 

Број 
припремљених 

седница 
40 40 40 40 40 

22.786.210,00 0,00 0,00 22.786.210,00

ЗАПИСНИЦИ 
СА СЕДНИЦА 
ГРАДСКОГ 
ВЕЋА 

Небојша 
Зеленовић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ЛОКАЛНИ 
ИЗБОРИ 

2101-01   

Обезбеђивање 
услова за 
регуларно 
спровођење 
локалних избора 

Број бирача 
изашлих на 

изборе 
 50000 0 0 0 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

ИЗВЕШТАЈ 
ГРАДСКЕ 
ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ 

Немања 
Пајић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

17 - 
ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ 
И 
ОБНОВЉИВИ 
ИЗВОРИ 
ЕНЕРГИЈЕ 

0501  

Одрживи 
енергетски 
развој локалне 
самоуправе 
кроз 
подстицање 
унапређења 

Повећање 
удела 
обновљивих 
извора 
енергије у 
укупној 
потрошњи 

Удео 
обновљивих 

извора 
енергије у 
укупној 

потрошњи 

10 10 20 25 0 
8.800.000,00 0,00 0,00 8.800.000,00

ИЗВЕСТАЈ О 
РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПОЈЕКТА Милан Васић 
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енергетске 
ефикасности, 
побољшање 
енергетске 
инфраструкту-
ре и шире 
употребе 
обновљивих 
извора 
енергије 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

БИОСОЛ 0501-01   

Повећање 
учешћа 
обновљивих у 
укупним 
изворима 
енергије 

Учешће 
обновљивих у 

укупним 
изворима 
енергије 

10 20 25 30 30 

8.800.000,00 0,00 0,00 8.800.000,00

 

Милан Васић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 

Број  
позиције 

Економ. 
 класиф. 

Расходи 
по 

наменама 
Опис 

Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

Раздео  1 СКУПШТИНА ГРАДА 

1/0 411000 411100 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

2.930.028,00 0,00 0,00 2.930.028,00 0,08 

2/0 412000 412200 
Допринос за здравствено 
осигурање 

150.546,00 0,00 0,00 150.546,00 0,00 

2/0 412000 412100 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 

352.000,00 0,00 0,00 352.000,00 0,01 

3/0 422000 422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

4/0 423000 423700 Репрезентација 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,07 

4/0 423000 423500 Стручне услуге 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,18 

4/0 423000 423400 Услуге информисања 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,17 
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5/0 465000 465100 
Остале текуће дотације и 
трансфери 

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

6/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,07 

7/0 423000 423900 Остале опште услуге 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,10 

8/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,04 

Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА 26.162.574,00 0,00 0,00 26.162.574,00 0,74 

. . 
Раздео  2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

9/0 411000 411100 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

11.671.000,00 0,00 0,00 11.671.000,00 0,33 

10/0 412000 412200 
Допринос за здравствено 
осигурање 

601.040,00 0,00 0,00 601.040,00 0,02 

10/0 412000 412100 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 

1.400.520,00 0,00 0,00 1.400.520,00 0,04 

11/0 422000 422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,06 

12/0 423000 423600 
Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 

12/0 423000 423700 Репрезентација 3.550.000,00 0,00 0,00 3.550.000,00 0,10 

13/0 465000 465100 
Остале текуће дотације и 
трансфери 

115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 

Укупно за раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 19.487.560,00 0,00 0,00 19.487.560,00 0,55 

. 
Раздео  3 ГРАДСКО ВЕЋЕ 

14/0 411000 411100 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

16.146.910,00 0,00 0,00 16.146.910,00 0,46 

15/0 412000 412200 
Допринос за здравствено 
осигурање 

831.300,00 0,00 0,00 831.300,00 0,02 

15/0 412000 412100 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 

1.938.000,00 0,00 0,00 1.938.000,00 0,06 

16/0 422000 422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02 
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17/0 423000 423700 Репрезентација 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,04 

17/0 423000 423500 Стручне услуге 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,04 

17/0 423000 423600 
Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,01 

18/0 465000 465100 
Остале текуће дотације и 
трансфери 

170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 

Укупно за раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ 22.786.210,00 0,00 0,00 22.786.210,00 0,65 

. 
Раздео  4 ГРАДСКА УПРАВА 

19/0 463000 472900 Остале накнаде из буџета 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02 

20/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 28.500.000,00 0,00 0,00 28.500.000,00 0,81 

21/0 472000 472300 
Накнаде из буџета за децу и 
породицу 

23.000.000,00 0,00 2.600.000,00 25.600.000,00 0,73 

22/0 463000 472900 Остале накнаде из буџета 10.400.000,00 0,00 0,00 10.400.000,00 0,30 

23/0 472000 472700 
Накнаде из буџета за 
образовање, културу, науку и 
спорт 

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,11 

23/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,68 

24/0 511000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,43 

25/0 463000 472900 Остале накнаде из буџета 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,14 

26/0 463000 472900 Остале накнаде из буџета 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,01 

27/0 472000 472300 
Накнаде из буџета за децу и 
породицу 

18.750.000,00 0,00 0,00 18.750.000,00 0,53 

28/0 463000 512100 Опрема за саобраћај 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

28/0 463000 414300 Отпремнине и помоћи 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,02 

28/0 463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,07 

28/0 463000 423900 Остале опште услуге 960.000,00 0,00 0,00 960.000,00 0,03 

28/0 463000 472900 Остале накнаде из буџета 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,04 

28/0 463000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
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28/0 463000 412200 
Допринос за здравствено 
осигурање 

1.912.000,00 0,00 0,00 1.912.000,00 0,05 

28/0 463000 423500 Стручне услуге 4.100.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,12 

28/0 463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

28/0 463000 412100 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 

4.456.000,00 0,00 0,00 4.456.000,00 0,13 

28/0 463000 425100 
Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

28/0 463000 421200 Енергетске услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

28/0 463000 423300 
Услуге образовања и 
усавршавања запослених 

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02 

28/0 463000 482200 Обавезне таксе 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

28/0 463000 411100 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

37.132.000,00 0,00 0,00 37.132.000,00 1,06 

29/0 481000 481100 
Дотације непрофитним 
организацијама које пружају 
помоћ домаћинствима 

6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,18 

30/0 411000 411100 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

179.132.938,00 0,00 0,00 179.132.938,00 5,10 

31/0 412000 412200 
Допринос за здравствено 
осигурање 

9.223.592,00 0,00 0,00 9.223.592,00 0,26 

31/0 412000 412100 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 

21.496.000,00 0,00 0,00 21.496.000,00 0,61 

32/0 413000 413100 Накнаде у натури 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

33/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,05 

33/0 414000 414400 

Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже по-
ро-дице и друге помоћи 
запосленом 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 

34/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 6.350.000,00 0,00 0,00 6.350.000,00 0,18 

35/0 416000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,14 
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36/0 421000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

2.550.000,00 0,00 0,00 2.550.000,00 0,07 

36/0 421000 421500 Трошкови осигурања 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,05 

36/0 421000 421900 Остали трошкови 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,04 

36/0 421000 421200 Енергетске услуге 53.000.000,00 0,00 7.000.000,00 60.000.000,00 1,71 

36/0 421000 421600 Закуп имовине и опреме 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,14 

36/0 421000 421400 Услуге комуникација 13.900.000,00 0,00 0,00 13.900.000,00 0,40 

36/0 421000 421300 Комуналне услуге 8.900.000,00 0,00 0,00 8.900.000,00 0,25 

37/0 422000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

37/0 422000 422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

38/0 423000 423200 Компјутерске услуге 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,13 

38/0 423000 423700 Репрезентација 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,01 

38/0 423000 423300 
Услуге образовања и 
усавршавања запослених 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

38/0 423000 423500 Стручне услуге 12.200.000,00 0,00 0,00 12.200.000,00 0,35 

38/0 423000 423900 Остале опште услуге 47.518.800,00 0,00 2.100.000,00 49.618.800,00 1,41 

38/0 423000 423400 Услуге информисања 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,34 

38/0 423000 423100 Административне услуге 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,34 

39/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 21.900.000,00 0,00 0,00 21.900.000,00 0,62 

40/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

9.760.000,00 0,00 0,00 9.760.000,00 0,28 

40/0 425000 425200 
Текуће поправке и одржавање 
опреме 

10.580.000,00 0,00 0,00 10.580.000,00 0,30 

41/0 426000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,04 

41/0 426000 426800 
Материјали за одржавање 
хигијене и угоститељство 

9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,26 

41/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 7.884.000,00 0,00 0,00 7.884.000,00 0,22 

41/0 426000 426100 Административни материјал 6.800.000,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,19 
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41/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,43 

42/0 465000 465100 
Остале текуће дотације и 
трансфери 

895.000,00 0,00 1.105.000,00 2.000.000,00 0,06 

43/0 472000 472300 
Накнаде из буџета за децу и 
породицу 

34.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000,00 0,97 

44/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,10 

45/0 482000 482100 Остали порези 14.700.000,00 0,00 0,00 14.700.000,00 0,42 

45/0 482000 482300 Новчане казне, пенали и камате 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,01 

46/0 483000 483100 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,28 

47/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 100.340.159,00 100.340.159,00 2,85 

48/0 512000 512200 Административна опрема 9.500.000,00 0,00 6.770.000,00 16.270.000,00 0,46 

49/0 541000 541100 Земљиште 15.800.000,00 0,00 0,00 15.800.000,00 0,45 

50/0 621000 621900 
Набавка домаћих акција и 
осталог капитала 

54.700.000,00 0,00 0,00 54.700.000,00 1,56 

51/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,13 

52/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,04 

53/0 423000 423900 Остале опште услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

54/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1,14 

55/0 511000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 2,56 

56/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 1,42 

56/1 511000 511200 Изградња зграда и објеката 6.675.000,00 0,00 46.325.000,00 53.000.000,00 1,51 

57/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,43 

58/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 32.800.000,00 0,00 0,00 32.800.000,00 0,93 

59/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,28 

60/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 

61/0 511000 511400 Пројектно планирање 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,51 

62/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 37.500.000,00 0,00 48.500.000,00 86.000.000,00 2,45 

63/0 511000 511400 Пројектно планирање 0,00 0,00 67.300.000,00 67.300.000,00 1,91 
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64/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 

65/0 451000 451100 
Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

83.000.000,00 0,00 0,00 83.000.000,00 2,36 

66/0 499000 499100 Средства резерве 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,06 

67/0 499000 499100 Средства резерве 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

68/0 441000 441400 
Отплата камата домаћим 
пословним банкама 

18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,53 

69/0 444000 444100 Негативне курсне разлике 4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,13 

70/0 611000 611400 
Отплата главнице домаћим 
пословним банкама 

162.000.000,00 0,00 0,00 162.000.000,00 4,61 

71/0 423000 423900 Остале опште услуге 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,40 

72/0 454000 454100 
Текуће субвенције приватним 
предузећима 

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,28 

73/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,05 

74/0 422000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

75/0 423000 423900 Остале опште услуге 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,27 

76/0 423000 423900 Остале опште услуге 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,06 

77/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

51.700.000,00 0,00 11.000.000,00 62.700.000,00 1,78 

78/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 

79/0 454000 454100 
Текуће субвенције приватним 
предузећима 

37.000.000,00 0,00 0,00 37.000.000,00 1,05 

80/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,06 

81/0 423000 423900 Остале опште услуге 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,57 

81/1 511000 511200 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 18.210.000,00 18.210.000,00 0,52 

82/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

464.706.000,00 0,00 12.200.000,00 476.906.000,00 13,57 

82/1 511000 511200 Изградња зграда и објеката 11.790.000,00 0,00 0,00 11.790.000,00 0,34 

83/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,16 
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84/0 423000 423900 Остале опште услуге 8.800.000,00 0,00 0,00 8.800.000,00 0,25 

85/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,46 

86/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

87/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

33.685.000,00 0,00 0,00 33.685.000,00 0,96 

88/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,57 

89/0 424000 424500 
Услуге одржавања националних 
паркова и природних површина 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 

89/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 3.250.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00 0,09 

89/1 512000 512200 Административна опрема 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,02 

90/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 7.800.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,22 

91/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 43.000.000,00 0,00 0,00 43.000.000,00 1,22 

92/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 1,14 

93/0 421000 421300 Комуналне услуге 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,46 

94/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00 0,47 

95/0 421000 421200 Енергетске услуге 66.000.000,00 0,00 0,00 66.000.000,00 1,88 

96/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,06 

97/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,16 

98/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,91 

99/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,85 

100/0 464000 464100 
Текуће дотације организацијама 
за обавезно социјално 
осигурање 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,14 

101/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,06 

102/0 423000 423900 Остале опште услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

103/0 464000 464100 
Текуће дотације организацијама 
за обавезно социјално 
осигурање 

35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 1,00 

103/1 464000 464100 
Текуће дотације организацијама 
за обавезно социјално 
осигурање 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 
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104/0 512000 512500 
Медицинска и лабораторијска 
опрема 

60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 1,71 

105/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 4,27 

106/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,04 

107/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

6.377.000,00 0,00 0,00 6.377.000,00 0,18 

108/0 512000 512600 
Опрема за образовање, науку, 
културу и спорт 

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,07 

109/0 425000 425100 
Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,13 

110/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,28 

111/0 472000 472900 Остале накнаде из буџета 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,11 

112/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 5.110.000,00 0,00 2.390.000,00 7.500.000,00 0,21 

112/1 511000 511200 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,30 

113/0 511000 511200 Изградња зграда и објеката 12.225.300,00 0,00 17.774.700,00 30.000.000,00 0,85 

114/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,37 

115/0 454000 454100 
Текуће субвенције приватним 
предузећима 

36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 1,02 

116/0 481000 481900 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

117/0 463000 421900 Остали трошкови 207.850,00 0,00 0,00 207.850,00 0,01 

117/0 463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

1.946.450,00 0,00 0,00 1.946.450,00 0,06 

117/0 463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

117/0 463000 512600 
Опрема за образовање, науку, 
културу и спорт 

900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,03 

117/0 463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 19.610.000,00 0,00 0,00 19.610.000,00 0,56 

117/0 463000 423900 Остале опште услуге 4.886.000,00 0,00 0,00 4.886.000,00 0,14 
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117/0 463000 414300 Отпремнине и помоћи 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 0,01 

117/0 463000 413100 Накнаде у натури 6.170.000,00 0,00 0,00 6.170.000,00 0,18 

117/0 463000 421500 Трошкови осигурања 3.011.120,00 0,00 0,00 3.011.120,00 0,09 

117/0 463000 424300 Медицинске услуге 915.000,00 0,00 0,00 915.000,00 0,03 

117/0 463000 426700 
Медицински и лабораторијски 
материјали 

280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,01 

117/0 463000 424200 
Услуге образовања, културе и 
спорта 

7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

117/0 463000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

11.770.000,00 0,00 0,00 11.770.000,00 0,33 

117/0 463000 421300 Комуналне услуге 10.212.990,00 0,00 0,00 10.212.990,00 0,29 

117/0 463000 422300 
Трошкови путовања у оквиру 
редовног рада 

1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 0,05 

117/0 463000 426900 Материјали за посебне намене 222.000,00 0,00 0,00 222.000,00 0,01 

117/0 463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

585.000,00 0,00 0,00 585.000,00 0,02 

117/0 463000 423300 
Услуге образовања и 
усавршавања запослених 

624.000,00 0,00 0,00 624.000,00 0,02 

117/0 463000 421400 Услуге комуникација 2.747.590,00 0,00 0,00 2.747.590,00 0,08 

117/0 463000 425200 
Текуће поправке и одржавање 
опреме 

2.925.000,00 0,00 0,00 2.925.000,00 0,08 

117/0 463000 423200 Компјутерске услуге 649.000,00 0,00 0,00 649.000,00 0,02 

117/0 463000 426800 
Материјали за одржавање 
хигијене и угоститељство 

4.068.000,00 0,00 0,00 4.068.000,00 0,12 

117/0 463000 423600 
Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,02 

117/0 463000 482300 Новчане казне, пенали и камате 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

117/0 463000 426400 Материјали за саобраћај 515.000,00 0,00 0,00 515.000,00 0,01 

117/0 463000 414100 
Исплата накнада за време 
одсуствовања с посла на терет 
фондова 

90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 

117/0 463000 426100 Административни материјал 1.667.000,00 0,00 0,00 1.667.000,00 0,05 
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117/0 463000 414400 

Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи 
запосленом 

1.715.000,00 0,00 0,00 1.715.000,00 0,05 

117/0 463000 483100 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,01 

117/0 463000 421200 Енергетске услуге 61.432.710,00 0,00 0,00 61.432.710,00 1,75 

117/0 463000 425100 
Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

6.036.000,00 0,00 0,00 6.036.000,00 0,17 

117/0 463000 424900 Остале специјализоване услуге 473.000,00 0,00 0,00 473.000,00 0,01 

117/0 463000 424600 
Услуге очувања животне 
средине, науке и геодетске 
услуге 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

117/0 463000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

10.610.000,00 0,00 0,00 10.610.000,00 0,30 

117/0 463000 511400 Пројектно планирање 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

117/0 463000 422400 Трошкови путовања ученика 37.020.000,00 0,00 0,00 37.020.000,00 1,05 

117/0 463000 482200 Обавезне таксе 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

117/0 463000 423500 Стручне услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

117/0 463000 512200 Административна опрема 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

117/0 463000 423700 Репрезентација 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

117/0 463000 426600 
Материјали за образовање, 
културу и спорт 

1.770.000,00 0,00 0,00 1.770.000,00 0,05 

117/0 463000 423400 Услуге информисања 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 

118/0 472000 472700 
Накнаде из буџета за 
образовање, културу, науку и 
спорт 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 

119/0 472000 472700 
Накнаде из буџета за образо-
вање, културу, науку и спорт 

6.900.000,00 0,00 0,00 6.900.000,00 0,20 

120/0 463000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

120/0 463000 511200 Изградња зграда и објеката 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,06 



Страна 120 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 2 

 

 

 

121/0 463000 511400 Пројектно планирање 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,04 

121/0 463000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,04 

122/0 463000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,11 

123/0 463000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,20 

124/0 463000 425200 
Текуће поправке и одржавање 
опреме 

1.162.000,00 0,00 0,00 1.162.000,00 0,03 

124/0 463000 414400 

Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи 
запосленом 

1.305.000,00 0,00 0,00 1.305.000,00 0,04 

124/0 463000 423400 Услуге информисања 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 
124/0 463000 424900 Остале специјализоване услуге 371.000,00 0,00 0,00 371.000,00 0,01 

124/0 463000 426400 Материјали за саобраћај 715.000,00 0,00 0,00 715.000,00 0,02 
124/0 463000 414300 Отпремнине и помоћи 425.000,00 0,00 0,00 425.000,00 0,01 

124/0 463000 426100 Административни материјал 1.330.000,00 0,00 0,00 1.330.000,00 0,04 

124/0 463000 423600 
Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,01 

124/0 463000 423200 Компјутерске услуге 408.000,00 0,00 0,00 408.000,00 0,01 

124/0 463000 426800 
Материјали за одржавање 
хигијене и угоститељство 

1.693.000,00 0,00 0,00 1.693.000,00 0,05 

124/0 463000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

5.930.000,00 0,00 0,00 5.930.000,00 0,17 

124/0 463000 423300 
Услуге образовања и 
усавршавања запослених 

424.000,00 0,00 0,00 424.000,00 0,01 

124/0 463000 421900 Остали трошкови 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
124/0 463000 423700 Репрезентација 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

124/0 463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 16.820.000,00 0,00 0,00 16.820.000,00 0,48 
124/0 463000 424300 Медицинске услуге 69.000,00 0,00 0,00 69.000,00 0,00 

124/0 463000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

690.000,00 0,00 0,00 690.000,00 0,02 
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124/0 463000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,01 

124/0 463000 413100 Накнаде у натури 2.695.000,00 0,00 0,00 2.695.000,00 0,08 

124/0 463000 421500 Трошкови осигурања 1.645.610,00 0,00 0,00 1.645.610,00 0,05 

124/0 463000 424600 
Услуге очувања животне сре-
дине, науке и геодетске услуге 

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 

124/0 463000 482200 Обавезне таксе 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 

124/0 463000 421200 Енергетске услуге 54.009.035,00 0,00 0,00 54.009.035,00 1,54 

124/0 463000 423900 Остале опште услуге 2.716.000,00 0,00 0,00 2.716.000,00 0,08 

124/0 463000 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

1.235.340,00 0,00 0,00 1.235.340,00 0,04 

124/0 463000 421400 Услуге комуникација 1.082.540,00 0,00 0,00 1.082.540,00 0,03 

124/0 463000 425100 
Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

4.458.000,00 0,00 0,00 4.458.000,00 0,13 

124/0 463000 421300 Комуналне услуге 9.005.475,00 0,00 0,00 9.005.475,00 0,26 

124/0 463000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 

124/0 463000 422300 
Трошкови путовања у оквиру 
редовног рада 

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

124/0 463000 512600 
Опрема за образовање, науку, 
културу и спорт 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

124/0 463000 426900 Материјали за посебне намене 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

124/0 463000 426600 
Материјали за образовање, 
културу и спорт 

2.173.000,00 0,00 0,00 2.173.000,00 0,06 

125/0 472000 472700 
Накнаде из буџета за обра-
зовање, културу, науку и спорт 

2.565.000,00 0,00 0,00 2.565.000,00 0,07 

126/0 472000 472700 
Накнаде из буџета за образо-
вање, културу, науку и спорт 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 

127/0 463000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,10 

Укупно за раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА 2.935.767.340,00 0,00 504.114.859,00 3.439.882.199,00 97,87 

. 
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Раздео  5 ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

193/0 411000 411100 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

3.950.000,00 0,00 0,00 3.950.000,00 0,11 

194/0 412000 412200 
Допринос за здравствено 
осигурање 

203.425,00 0,00 0,00 203.425,00 0,01 

194/0 412000 412100 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 

474.000,00 0,00 0,00 474.000,00 0,01 

195/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

196/0 416000 416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,01 

197/0 421000 421400 Услуге комуникација 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 

198/0 422000 422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

199/0 423000 423300 
Услуге образовања и 
усавршавања запослених 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

199/0 423000 423100 Административне услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

200/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

201/0 426000 426100 Административни материјал 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,01 

201/0 426000 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

202/0 465000 465100 
Остале текуће дотације и 
трансфери 

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

203/0 511000 511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

204/0 512000 512200 Административна опрема 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,01 

Укупно за раздео 5 ГРАДСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

6.382.425,00 0,00 0,00 6.382.425,00 0,18 

. 
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 3.010.586.109,00 0,00 504.114.859,00 3.514.700.968,00 100,00 
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ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
За период: 01.01.2020-31.12.2020 

Конто Расходи 
по 

наменама 

Опис Планирано Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно Структура 
( % ) 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 

411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 213.830.876,00 213.830.876,00 0,00 0,00 213.830.876,00 6,08 

Укупно за конто 411000 213.830.876,00 213.830.876,00 0,00 0,00 213.830.876,00 6,08 

412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

25.660.520,00 25.660.520,00 0,00 0,00 25.660.520,00 0,73 

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 11.009.903,00 11.009.903,00 0,00 0,00 11.009.903,00 0,31 

Укупно за конто 412000 36.670.423,00 36.670.423,00 0,00 0,00 36.670.423,00 1,04 

413000 413100 Накнаде у натури 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

Укупно за конто 413000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

414000 414300 Отпремнине и помоћи 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,05 

414000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 

Укупно за конто 414000 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00 0,14 

415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 0,00 6.350.000,00 0,18 

Укупно за конто 415000 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 0,00 6.350.000,00 0,18 

416000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00 5.250.000,00 0,15 

Укупно за конто 416000 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00 5.250.000,00 0,15 

421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 2.550.000,00 0,07 

421000 421200 Енергетске услуге 126.000.000,00 119.000.000,00 0,00 7.000.000,00 126.000.000,00 3,58 

421000 421300 Комуналне услуге 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00 24.900.000,00 0,71 

421000 421400 Услуге комуникација 13.975.000,00 13.975.000,00 0,00 0,00 13.975.000,00 0,40 

421000 421500 Трошкови осигурања 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,05 
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421000 421600 Закуп имовине и опреме 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,14 

421000 421900 Остали трошкови 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,04 

Укупно за конто 421000 175.725.000,00 168.725.000,00 0,00 7.000.000,00 175.725.000,00 5,00 

422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 0,00 2.020.000,00 0,06 

422000 422200 Трошкови службених путовања у 
иностранство 

3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,09 

Укупно за конто 422000 5.320.000,00 5.320.000,00 0,00 0,00 5.320.000,00 0,15 

423000 423100 Административне услуге 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 0,36 

423000 423200 Компјутерске услуге 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,13 

423000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,03 

423000 423400 Услуге информисања 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,51 

423000 423500 Стручне услуге 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00 20.200.000,00 0,57 

423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,01 

423000 423700 Репрезентација 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00 7.650.000,00 0,22 

423000 423900 Остале опште услуге 110.218.800,00 108.118.800,00 0,00 2.100.000,00 110.218.800,00 3,14 

Укупно за конто 423000 174.618.800,00 172.518.800,00 0,00 2.100.000,00 174.618.800,00 4,97 

424000 424500 Услуге одржавања националних паркова 
и природних површина 

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 

424000 424900 Остале специјализоване услуге 161.000.000,00 161.000.000,00 0,00 0,00 161.000.000,00 4,58 

Укупно за конто 424000 164.000.000,00 164.000.000,00 0,00 0,00 164.000.000,00 4,67 

425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

594.551.000,00 571.351.000,00 0,00 23.200.000,00 594.551.000,00 16,92 

425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 10.580.000,00 10.580.000,00 0,00 0,00 10.580.000,00 0,30 

Укупно за конто 425000 605.131.000,00 581.931.000,00 0,00 23.200.000,00 605.131.000,00 17,22 

426000 426100 Административни материјал 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 0,00 7.020.000,00 0,20 

426000 426300 Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,05 

426000 426400 Материјали за саобраћај 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,43 
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426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,26 

426000 426900 Материјали за посебне намене 17.884.000,00 17.884.000,00 0,00 0,00 17.884.000,00 0,51 

Укупно за конто 426000 50.504.000,00 50.504.000,00 0,00 0,00 50.504.000,00 1,44 

441000 441400 Отплата камата домаћим пословним 
банкама 

18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,53 

Укупно за конто 441000 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,53 

444000 444100 Негативне курсне разлике 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,13 

Укупно за конто 444000 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,13 

451000 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 0,00 83.000.000,00 2,36 

Укупно за конто 451000 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 0,00 83.000.000,00 2,36 

454000 454100 Текуће субвенције приватним 
предузећима 

83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 0,00 83.000.000,00 2,36 

Укупно за конто 454000 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 0,00 83.000.000,00 2,36 

463000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 37.132.000,00 37.132.000,00 0,00 0,00 37.132.000,00 1,06 

463000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

4.456.000,00 4.456.000,00 0,00 0,00 4.456.000,00 0,13 

463000 412200 Допринос за здравствено осигурање 1.912.000,00 1.912.000,00 0,00 0,00 1.912.000,00 0,05 

463000 413100 Накнаде у натури 8.865.000,00 8.865.000,00 0,00 0,00 8.865.000,00 0,25 

463000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања 
с посла на терет фондова 

90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 

463000 414300 Отпремнине и помоћи 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00 0,04 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

3.020.000,00 3.020.000,00 0,00 0,00 3.020.000,00 0,09 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 38.930.000,00 38.930.000,00 0,00 0,00 38.930.000,00 1,11 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

16.640.000,00 16.640.000,00 0,00 0,00 16.640.000,00 0,47 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

3.281.790,00 3.281.790,00 0,00 0,00 3.281.790,00 0,09 
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463000 421200 Енергетске услуге 116.441.745,00 116.441.745,00 0,00 0,00 116.441.745,00 3,31 

463000 421300 Комуналне услуге 19.218.465,00 19.218.465,00 0,00 0,00 19.218.465,00 0,55 

463000 421400 Услуге комуникација 3.830.130,00 3.830.130,00 0,00 0,00 3.830.130,00 0,11 

463000 421500 Трошкови осигурања 4.656.730,00 4.656.730,00 0,00 0,00 4.656.730,00 0,13 

463000 421900 Остали трошкови 217.850,00 217.850,00 0,00 0,00 217.850,00 0,01 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 945.000,00 945.000,00 0,00 0,00 945.000,00 0,03 

463000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног 
рада 

1.865.000,00 1.865.000,00 0,00 0,00 1.865.000,00 0,05 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 37.020.000,00 37.020.000,00 0,00 0,00 37.020.000,00 1,05 

463000 423200 Компјутерске услуге 1.057.000,00 1.057.000,00 0,00 0,00 1.057.000,00 0,03 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

1.648.000,00 1.648.000,00 0,00 0,00 1.648.000,00 0,05 

463000 423400 Услуге информисања 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 

463000 423500 Стручне услуге 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,12 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 0,00 1.060.000,00 0,03 

463000 423700 Репрезентација 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 8.562.000,00 8.562.000,00 0,00 0,00 8.562.000,00 0,24 

463000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

463000 424300 Медицинске услуге 984.000,00 984.000,00 0,00 0,00 984.000,00 0,03 

463000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 844.000,00 844.000,00 0,00 0,00 844.000,00 0,02 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

11.494.000,00 11.494.000,00 0,00 0,00 11.494.000,00 0,33 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 4.087.000,00 4.087.000,00 0,00 0,00 4.087.000,00 0,12 

463000 426100 Административни материјал 2.997.000,00 2.997.000,00 0,00 0,00 2.997.000,00 0,09 

463000 426300 Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 0,00 1.690.000,00 0,05 

463000 426400 Материјали за саобраћај 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00 0,03 
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463000 426600 Материјали за образовање, културу и 
спорт 

3.943.000,00 3.943.000,00 0,00 0,00 3.943.000,00 0,11 

463000 426700 Медицински и лабораторијски материјали 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,01 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

5.761.000,00 5.761.000,00 0,00 0,00 5.761.000,00 0,16 

463000 426900 Материјали за посебне намене 252.000,00 252.000,00 0,00 0,00 252.000,00 0,01 

463000 472900 Остале накнаде из буџета 17.650.000,00 17.650.000,00 0,00 0,00 17.650.000,00 0,50 

463000 482200 Обавезне таксе 355.000,00 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00 0,01 

463000 482300 Новчане казне, пенали и камате 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

463000 483100 Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,01 

463000 511200 Изградња зграда и објеката 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,06 

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 30.670.000,00 30.670.000,00 0,00 0,00 30.670.000,00 0,87 

463000 511400 Пројектно планирање 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,05 

463000 512100 Опрема за саобраћај 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

463000 512200 Административна опрема 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и 
спорт 

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

Укупно за конто 463000 405.593.710,00 405.593.710,00 0,00 0,00 405.593.710,00 11,54 

464000 464100 Текуће дотације организацијама за 
обавезно социјално осигурање 

43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00 43.000.000,00 1,22 

Укупно за конто 464000 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00 43.000.000,00 1,22 

465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 2.345.000,00 1.240.000,00 0,00 1.105.000,00 2.345.000,00 0,07 

Укупно за конто 465000 2.345.000,00 1.240.000,00 0,00 1.105.000,00 2.345.000,00 0,07 

472000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 78.350.000,00 75.750.000,00 0,00 2.600.000,00 78.350.000,00 2,23 

472000 472700 Накнаде из буџета за образовање, 
културу, науку и спорт 

19.465.000,00 19.465.000,00 0,00 0,00 19.465.000,00 0,55 

472000 472900 Остале накнаде из буџета 57.800.000,00 57.800.000,00 0,00 0,00 57.800.000,00 1,64 

Укупно за конто 472000 155.615.000,00 153.015.000,00 0,00 2.600.000,00 155.615.000,00 4,43 

481000 481100 Дотације непрофитним организацијама 
које пружају помоћ домаћинствима 

6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,18 
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481000 481900 Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

178.377.000,00 178.377.000,00 0,00 0,00 178.377.000,00 5,08 

Укупно за конто 481000 184.877.000,00 184.877.000,00 0,00 0,00 184.877.000,00 5,26 

482000 482100 Остали порези 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00 14.700.000,00 0,42 

482000 482300 Новчане казне, пенали и камате 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,01 

Укупно за конто 482000 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,43 

483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,28 

Укупно за конто 483000 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,28 

499000 499100 Средства резерве 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 

Укупно за конто 499000 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 

511000 511200 Изградња зграда и објеката 560.140.159,00 256.100.300,00 0,00 304.039.859,00 560.140.159,00 15,94 

511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 105.100.000,00 15.100.000,00 0,00 90.000.000,00 105.100.000,00 2,99 

511000 511400 Пројектно планирање 85.300.000,00 18.000.000,00 0,00 67.300.000,00 85.300.000,00 2,43 

Укупно за конто 511000 750.540.159,00 289.200.300,00 0,00 461.339.859,00 750.540.159,00 21,35 

512000 512200 Административна опрема 17.330.000,00 10.560.000,00 0,00 6.770.000,00 17.330.000,00 0,49 

512000 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 1,71 

512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и 
спорт 

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,07 

Укупно за конто 512000 79.830.000,00 73.060.000,00 0,00 6.770.000,00 79.830.000,00 2,27 

541000 541100 Земљиште 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 0,00 15.800.000,00 0,45 

Укупно за конто 541000 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 0,00 15.800.000,00 0,45 

611000 611400 Отплата главнице домаћим пословним 
банкама 

162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 0,00 162.000.000,00 4,61 

Укупно за конто 611000 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 0,00 162.000.000,00 4,61 

621000 621900 Набавка домаћих акција и осталог 
капитала 

54.700.000,00 54.700.000,00 0,00 0,00 54.700.000,00 1,56 

Укупно за конто 621000 54.700.000,00 54.700.000,00 0,00 0,00 54.700.000,00 1,56 

Укупно за БК 3.514.700.968,00 3.010.586.109,00 0,00 504.114.859,00 3.514.700.968,00 100,00 
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ПЛАН РАСХОДА 
За период: 01.01.2020-31.12.2020 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 

1 СКУПШТИНА ГРАДА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 2.930.028,00 2.930.028,00 0,00 0,00 2.930.028,00 0,08 

Укупно за конто 411000 2.930.028,00 2.930.028,00 0,00 0,00 2.930.028,00 0,08 

412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

352.000,00 352.000,00 0,00 0,00 352.000,00 0,01 

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 150.546,00 150.546,00 0,00 0,00 150.546,00 0,00 

Укупно за конто 412000 502.546,00 502.546,00 0,00 0,00 502.546,00 0,01 

422000 422200 Трошкови службених путовања у 
иностранство 

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

Укупно за конто 422000 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

423000 423400 Услуге информисања 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,17 

423000 423500 Стручне услуге 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,18 

423000 423700 Репрезентација 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,07 

423000 423900 Остале опште услуге 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,10 

Укупно за конто 423000 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,53 

426000 426900 Материјали за посебне намене 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,04 

Укупно за конто 426000 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,04 

465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

Укупно за конто 465000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

481000 481900 Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,07 

Укупно за конто 481000 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,07 

Укупно за    1    СКУПШТИНА ГРАДА 26.162.574,00 26.162.574,00 0,00 0,00 26.162.574,00 0,74 
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0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 11.671.000,00 11.671.000,00 0,00 0,00 11.671.000,00 0,33 
Укупно за конто 411000 11.671.000,00 11.671.000,00 0,00 0,00 11.671.000,00 0,33 

412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

1.400.520,00 1.400.520,00 0,00 0,00 1.400.520,00 0,04 

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 601.040,00 601.040,00 0,00 0,00 601.040,00 0,02 
Укупно за конто 412000 2.001.560,00 2.001.560,00 0,00 0,00 2.001.560,00 0,06 

422000 422200 Трошкови службених путовања у 
иностранство 

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,06 

Укупно за конто 422000 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,06 

423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 

423000 423700 Репрезентација 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00 3.550.000,00 0,10 
Укупно за конто 423000 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,11 

465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 
Укупно за конто 465000 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 
Укупно за    2    ГРАДОНАЧЕЛНИК 19.487.560,00 19.487.560,00 0,00 0,00 19.487.560,00 0,55 

 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
3 ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 16.146.910,00 16.146.910,00 0,00 0,00 16.146.910,00 0,46 
Укупно за конто 411000 16.146.910,00 16.146.910,00 0,00 0,00 16.146.910,00 0,46 
412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 
1.938.000,00 1.938.000,00 0,00 0,00 1.938.000,00 0,06 

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 831.300,00 831.300,00 0,00 0,00 831.300,00 0,02 
Укупно за конто 412000 2.769.300,00 2.769.300,00 0,00 0,00 2.769.300,00 0,08 
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422000 422200 Трошкови службених путовања у 
иностранство 

600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02 

Укупно за конто 422000 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02 

423000 423500 Стручне услуге 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,04 

423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,01 

423000 423700 Репрезентација 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,04 
Укупно за конто 423000 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,09 

465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 

Укупно за конто 465000 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 
Укупно за    3    ГРАДСКО ВЕЋЕ 22.786.210,00 22.786.210,00 0,00 0,00 22.786.210,00 0,65 

 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4 ГРАДСКА УПРАВА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства 
из 

сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 179.132.938,00 179.132.938,00 0,00 0,00 179.132.938,00 5,10 
Укупно за конто 411000 179.132.938,00 179.132.938,00 0,00 0,00 179.132.938,00 5,10 

412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

21.496.000,00 21.496.000,00 0,00 0,00 21.496.000,00 0,61 

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 9.223.592,00 9.223.592,00 0,00 0,00 9.223.592,00 0,26 
Укупно за конто 412000 30.719.592,00 30.719.592,00 0,00 0,00 30.719.592,00 0,87 

413000 413100 Накнаде у натури 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

Укупно за конто 413000 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

414000 414300 Отпремнине и помоћи 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,05 

414000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге 
помоћи запосленом 

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 

Укупно за конто 414000 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,14 

415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 0,00 6.350.000,00 0,18 
Укупно за конто 415000 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 0,00 6.350.000,00 0,18 
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416000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,14 

Укупно за конто 416000 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,14 

421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 2.550.000,00 0,07 

421000 421200 Енергетске услуге 126.000.000,00 119.000.000,00 0,00 7.000.000,00 126.000.000,00 3,58 

421000 421300 Комуналне услуге 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00 24.900.000,00 0,71 

421000 421400 Услуге комуникација 13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 0,00 13.900.000,00 0,40 

421000 421500 Трошкови осигурања 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,05 

421000 421600 Закуп имовине и опреме 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,14 

421000 421900 Остали трошкови 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,04 

Укупно за конто 421000 175.650.000,00 168.650.000,00 0,00 7.000.000,00 175.650.000,00 5,00 

422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,06 

422000 422200 Трошкови службених путовања у 
иностранство 

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

Укупно за конто 422000 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,07 

423000 423100 Административне услуге 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,34 

423000 423200 Компјутерске услуге 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,13 

423000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

423000 423400 Услуге информисања 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,34 

423000 423500 Стручне услуге 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00 12.200.000,00 0,35 

423000 423700 Репрезентација 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,01 

423000 423900 Остале опште услуге 106.718.800,00 104.618.800,00 0,00 2.100.000,00 106.718.800,00 3,04 

Укупно за конто 423000 148.718.800,00 146.618.800,00 0,00 2.100.000,00 148.718.800,00 4,23 

424000 424500 Услуге одржавања националних паркова 
и природних површина 

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 

424000 424900 Остале специјализоване услуге 160.950.000,00 160.950.000,00 0,00 0,00 160.950.000,00 4,58 

Укупно за конто 424000 163.950.000,00 163.950.000,00 0,00 0,00 163.950.000,00 4,66 

425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

594.551.000,00 571.351.000,00 0,00 23.200.000,00 594.551.000,00 16,92 
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425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 10.580.000,00 10.580.000,00 0,00 0,00 10.580.000,00 0,30 
Укупно за конто 425000 605.131.000,00 581.931.000,00 0,00 23.200.000,00 605.131.000,00 17,22 
426000 426100 Административни материјал 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,19 

426000 426300 Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,04 

426000 426400 Материјали за саобраћај 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,43 

426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,26 

426000 426900 Материјали за посебне намене 16.384.000,00 16.384.000,00 0,00 0,00 16.384.000,00 0,47 
Укупно за конто 426000 48.684.000,00 48.684.000,00 0,00 0,00 48.684.000,00 1,39 
441000 441400 Отплата камата домаћим пословним 

банкама 
18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,53 

Укупно за конто 441000 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,53 
444000 444100 Негативне курсне разлике 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,13 
Укупно за конто 444000 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,13 

451000 451100 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 

83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 0,00 83.000.000,00 2,36 

Укупно за конто 451000 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 0,00 83.000.000,00 2,36 

454000 454100 Текуће субвенције приватним 
предузећима 

83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 0,00 83.000.000,00 2,36 

Укупно за конто 454000 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 0,00 83.000.000,00 2,36 

464000 464100 Текуће дотације организацијама за 
обавезно социјално осигурање 

43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00 43.000.000,00 1,22 

Укупно за конто 464000 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00 43.000.000,00 1,22 
465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 2.000.000,00 895.000,00 0,00 1.105.000,00 2.000.000,00 0,06 
Укупно за конто 465000 2.000.000,00 895.000,00 0,00 1.105.000,00 2.000.000,00 0,06 

472000 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 78.350.000,00 75.750.000,00 0,00 2.600.000,00 78.350.000,00 2,23 

472000 472700 Накнаде из буџета за образовање, 
културу, науку и спорт 

19.465.000,00 19.465.000,00 0,00 0,00 19.465.000,00 0,55 

472000 472900 Остале накнаде из буџета 57.800.000,00 57.800.000,00 0,00 0,00 57.800.000,00 1,64 
Укупно за конто 472000 155.615.000,00 153.015.000,00 0,00 2.600.000,00 155.615.000,00 4,43 
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481000 481100 Дотације непрофитним организацијама 
које пружају помоћ домаћинствима 

6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,18 

481000 481900 Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

175.877.000,00 175.877.000,00 0,00 0,00 175.877.000,00 5,00 

Укупно за конто 481000 182.377.000,00 182.377.000,00 0,00 0,00 182.377.000,00 5,19 

482000 482100 Остали порези 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00 14.700.000,00 0,42 

482000 482300 Новчане казне, пенали и камате 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,01 

Укупно за конто 482000 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,43 

483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,28 

Укупно за конто 483000 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,28 

499000 499100 Средства резерве 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 

Укупно за конто 499000 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 

511000 511200 Изградња зграда и објеката 560.140.159,00 256.100.300,00 0,00 304.039.859,00 560.140.159,00 15,94 

511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 105.000.000,00 15.000.000,00 0,00 90.000.000,00 105.000.000,00 2,99 

511000 511400 Пројектно планирање 85.300.000,00 18.000.000,00 0,00 67.300.000,00 85.300.000,00 2,43 

Укупно за конто 511000 750.440.159,00 289.100.300,00 0,00 461.339.859,00 750.440.159,00 21,35 

512000 512200 Административна опрема 17.120.000,00 10.350.000,00 0,00 6.770.000,00 17.120.000,00 0,49 

512000 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 1,71 

512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и 
спорт 

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,07 

Укупно за конто 512000 79.620.000,00 72.850.000,00 0,00 6.770.000,00 79.620.000,00 2,27 

541000 541100 Земљиште 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 0,00 15.800.000,00 0,45 

Укупно за конто 541000 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 0,00 15.800.000,00 0,45 

611000 611400 Отплата главнице домаћим пословним 
банкама 

162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 0,00 162.000.000,00 4,61 

Укупно за конто 611000 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 0,00 162.000.000,00 4,61 

621000 621900 Набавка домаћих акција и осталог 
капитала 

54.700.000,00 54.700.000,00 0,00 0,00 54.700.000,00 1,56 

Укупно за конто 621000 54.700.000,00 54.700.000,00 0,00 0,00 54.700.000,00 1,56 

Укупно за    4    ГРАДСКА УПРАВА 3.034.288.489,00 2.530.173.630,00 0,00 504.114.859,00 3.034.288.489,00 86,33 
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0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.01 ОШ ВОЈВОДА СТЕПА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 620.000,00 620.000,00 0,00 0,00 620.000,00 0,02 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,03 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00 0,02 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

82.400,00 82.400,00 0,00 0,00 82.400,00 0,00 

463000 421200 Енергетске услуге 2.044.550,00 2.044.550,00 0,00 0,00 2.044.550,00 0,06 

463000 421300 Комуналне услуге 461.440,00 461.440,00 0,00 0,00 461.440,00 0,01 

463000 421400 Услуге комуникација 195.700,00 195.700,00 0,00 0,00 195.700,00 0,01 

463000 421500 Трошкови осигурања 180.250,00 180.250,00 0,00 0,00 180.250,00 0,01 

463000 421900 Остали трошкови 15.450,00 15.450,00 0,00 0,00 15.450,00 0,00 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 1.930.000,00 1.930.000,00 0,00 0,00 1.930.000,00 0,05 

463000 423200 Компјутерске услуге 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 424300 Медицинске услуге 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

310.000,00 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 0,01 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 
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463000 426100 Административни материјал 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 426400 Материјали за саобраћај 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и 
спорт 

158.000,00 158.000,00 0,00 0,00 158.000,00 0,00 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

162.000,00 162.000,00 0,00 0,00 162.000,00 0,00 

Укупно за конто 463000 8.670.790,00 8.670.790,00 0,00 0,00 8.670.790,00 0,25 

Укупно за    4.00.01    ОШ ВОЈВОДА СТЕПА 8.670.790,00 8.670.790,00 0,00 0,00 8.670.790,00 0,25 
 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.02 ОШ ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00 0,02 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,01 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

169.950,00 169.950,00 0,00 0,00 169.950,00 0,00 

463000 421200 Енергетске услуге 6.705.300,00 6.705.300,00 0,00 0,00 6.705.300,00 0,19 

463000 421300 Комуналне услуге 873.440,00 873.440,00 0,00 0,00 873.440,00 0,02 

463000 421400 Услуге комуникација 329.600,00 329.600,00 0,00 0,00 329.600,00 0,01 

463000 421500 Трошкови осигурања 200.850,00 200.850,00 0,00 0,00 200.850,00 0,01 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,11 
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463000 423200 Компјутерске услуге 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 

463000 424300 Медицинске услуге 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

636.000,00 636.000,00 0,00 0,00 636.000,00 0,02 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

463000 426100 Административни материјал 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

107.000,00 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00 0,00 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и 
спорт 

172.000,00 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00 0,00 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

442.000,00 442.000,00 0,00 0,00 442.000,00 0,01 

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,11 

Укупно за конто 463000 19.274.140,00 19.274.140,00 0,00 0,00 19.274.140,00 0,55 

Укупно за    4.00.02    ОШ ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ 19.274.140,00 19.274.140,00 0,00 0,00 19.274.140,00 0,55 
 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.03 ОШ ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02 

463000 414300 Отпремнине и помоћи 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,07 
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463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

1.810.000,00 1.810.000,00 0,00 0,00 1.810.000,00 0,05 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

247.200,00 247.200,00 0,00 0,00 247.200,00 0,01 

463000 421200 Енергетске услуге 7.894.950,00 7.894.950,00 0,00 0,00 7.894.950,00 0,22 

463000 421300 Комуналне услуге 1.277.200,00 1.277.200,00 0,00 0,00 1.277.200,00 0,04 

463000 421400 Услуге комуникација 294.580,00 294.580,00 0,00 0,00 294.580,00 0,01 

463000 421500 Трошкови осигурања 412.000,00 412.000,00 0,00 0,00 412.000,00 0,01 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,13 

463000 423200 Компјутерске услуге 102.000,00 102.000,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 760.000,00 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00 0,02 

463000 424300 Медицинске услуге 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,03 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 

463000 426100 Административни материјал 132.000,00 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 

463000 426400 Материјали за саобраћај 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и 
спорт 

240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,01 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,01 

463000 426900 Материјали за посебне намене 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

Укупно за конто 463000 23.150.930,00 23.150.930,00 0,00 0,00 23.150.930,00 0,66 

Укупно за    4.00.03    ОШ ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ 23.150.930,00 23.150.930,00 0,00 0,00 23.150.930,00 0,66 
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0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.04 ОШ НАТА ЈЕЛИЧИЋ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,05 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

660.000,00 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 0,02 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 

463000 421200 Енергетске услуге 6.215.000,00 6.215.000,00 0,00 0,00 6.215.000,00 0,18 

463000 421300 Комуналне услуге 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00 1.030.000,00 0,03 

463000 421400 Услуге комуникација 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,01 

463000 421500 Трошкови осигурања 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,01 

463000 421900 Остали трошкови 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,01 

463000 423200 Компјутерске услуге 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,01 

463000 424300 Медицинске услуге 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,01 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

463000 426100 Административни материјал 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 
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463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

463000 426400 Материјали за саобраћај 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и 
спорт 

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 

463000 426700 Медицински и лабораторијски материјали 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,01 

463000 426900 Материјали за посебне намене 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
463000 482200 Обавезне таксе 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

463000 482300 Новчане казне, пенали и камате 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

463000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,01 

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

463000 511400 Пројектно планирање 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,01 

463000 512200 Административна опрема 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,01 
463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,01 
Укупно за конто 463000 14.725.000,00 14.725.000,00 0,00 0,00 14.725.000,00 0,42 
Укупно за    4.00.04    ОШ НАТА ЈЕЛИЧИЋ 14.725.000,00 14.725.000,00 0,00 0,00 14.725.000,00 0,42 

 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.05 ОШ НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 0,01 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,03 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

930.000,00 930.000,00 0,00 0,00 930.000,00 0,03 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

195.700,00 195.700,00 0,00 0,00 195.700,00 0,01 

463000 421200 Енергетске услуге 6.283.000,00 6.283.000,00 0,00 0,00 6.283.000,00 0,18 
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463000 421300 Комуналне услуге 998.070,00 998.070,00 0,00 0,00 998.070,00 0,03 

463000 421400 Услуге комуникација 222.480,00 222.480,00 0,00 0,00 222.480,00 0,01 
463000 421500 Трошкови осигурања 278.100,00 278.100,00 0,00 0,00 278.100,00 0,01 
463000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног 

рада 
1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 0,05 

463000 423200 Компјутерске услуге 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
463000 423900 Остале опште услуге 484.000,00 484.000,00 0,00 0,00 484.000,00 0,01 

463000 424300 Медицинске услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката 
900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,03 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

463000 426100 Административни материјал 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 

запослених 
120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 

463000 426400 Материјали за саобраћај 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и 
спорт 

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,01 

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 7.770.000,00 7.770.000,00 0,00 0,00 7.770.000,00 0,22 
Укупно за конто 463000 22.487.350,00 22.487.350,00 0,00 0,00 22.487.350,00 0,64 
Укупно за    4.00.05    ОШ НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ 22.487.350,00 22.487.350,00 0,00 0,00 22.487.350,00 0,64 

 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.06 ОШ СТОЈАН НОВАКОВИЋ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,01 
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463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,06 
463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
840.000,00 840.000,00 0,00 0,00 840.000,00 0,02 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

463000 421200 Енергетске услуге 5.518.000,00 5.518.000,00 0,00 0,00 5.518.000,00 0,16 
463000 421300 Комуналне услуге 1.645.000,00 1.645.000,00 0,00 0,00 1.645.000,00 0,05 
463000 421400 Услуге комуникација 235.000,00 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00 0,01 
463000 421500 Трошкови осигурања 290.000,00 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,01 
463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
463000 422400 Трошкови путовања ученика 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 
463000 423200 Компјутерске услуге 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 
463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 

запослених 
80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
463000 423900 Остале опште услуге 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,01 
463000 424300 Медицинске услуге 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 
463000 424900 Остале специјализоване услуге 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,02 
463000 426100 Административни материјал 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,01 
463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 

запослених 
110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 

463000 426400 Материјали за саобраћај 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 
463000 426600 Материјали за образовање, културу и 

спорт 
170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

205.000,00 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 0,01 

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,06 
Укупно за конто 463000 16.388.000,00 16.388.000,00 0,00 0,00 16.388.000,00 0,47 
Укупно за    4.00.06    ОШ СТОЈАН НОВАКОВИЋ 16.388.000,00 16.388.000,00 0,00 0,00 16.388.000,00 0,47 
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0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.07 ОШ ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,01 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,01 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,06 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

1.580.000,00 1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00 0,04 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,01 

463000 421200 Енергетске услуге 5.875.000,00 5.875.000,00 0,00 0,00 5.875.000,00 0,17 

463000 421300 Комуналне услуге 945.000,00 945.000,00 0,00 0,00 945.000,00 0,03 

463000 421400 Услуге комуникација 285.000,00 285.000,00 0,00 0,00 285.000,00 0,01 

463000 421500 Трошкови осигурања 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,01 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 6.300.000,00 0,18 

463000 423200 Компјутерске услуге 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 423400 Услуге информисања 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,02 

463000 424300 Медицинске услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

310.000,00 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 0,01 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00 0,01 
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463000 426100 Административни материјал 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,01 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 426400 Материјали за саобраћај 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и 
спорт 

85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

825.000,00 825.000,00 0,00 0,00 825.000,00 0,02 

463000 426900 Материјали за посебне намене 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,04 

463000 511400 Пројектно планирање 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,04 

Укупно за конто 463000 23.925.000,00 23.925.000,00 0,00 0,00 23.925.000,00 0,68 

Укупно за    4.00.07    ОШ ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ 23.925.000,00 23.925.000,00 0,00 0,00 23.925.000,00 0,68 
 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.08 ОШ ВУК КАРАЏИЋ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,01 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,04 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

1.580.000,00 1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00 0,04 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 

463000 421200 Енергетске услуге 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,19 

463000 421300 Комуналне услуге 1.090.000,00 1.090.000,00 0,00 0,00 1.090.000,00 0,03 

463000 421400 Услуге комуникација 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 
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463000 421500 Трошкови осигурања 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 

463000 421900 Остали трошкови 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,07 

463000 423200 Компјутерске услуге 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 

463000 424300 Медицинске услуге 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00 0,01 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,01 

463000 426100 Административни материјал 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

97.000,00 97.000,00 0,00 0,00 97.000,00 0,00 

463000 426400 Материјали за саобраћај 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

235.000,00 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00 0,01 

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 

463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и 
спорт 

250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,01 

Укупно за конто 463000 19.259.000,00 19.259.000,00 0,00 0,00 19.259.000,00 0,55 

Укупно за    4.00.08    ОШ ВУК КАРАЏИЋ 19.259.000,00 19.259.000,00 0,00 0,00 19.259.000,00 0,55 
 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 

4.00.09 ОШ МАЈУР 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,02 
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463000 414300 Отпремнине и помоћи 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,04 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

880.000,00 880.000,00 0,00 0,00 880.000,00 0,03 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

124.000,00 124.000,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 

463000 421200 Енергетске услуге 3.933.000,00 3.933.000,00 0,00 0,00 3.933.000,00 0,11 

463000 421300 Комуналне услуге 542.000,00 542.000,00 0,00 0,00 542.000,00 0,02 

463000 421400 Услуге комуникација 179.000,00 179.000,00 0,00 0,00 179.000,00 0,01 

463000 421500 Трошкови осигурања 259.000,00 259.000,00 0,00 0,00 259.000,00 0,01 

463000 421900 Остали трошкови 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,02 

463000 423200 Компјутерске услуге 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

76.000,00 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,01 

463000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

463000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,01 

463000 426100 Административни материјал 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

76.000,00 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00 
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463000 426400 Материјали за саобраћај 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и 
спорт 

120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 

463000 426900 Материјали за посебне намене 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 

463000 511200 Изградња зграда и објеката 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,06 

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

Укупно за конто 463000 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 0,00 12.450.000,00 0,35 

Укупно за    4.00.09    ОШ МАЈУР 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 0,00 12.450.000,00 0,35 
 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.10 ОШ ЈОВАН ЦВИЈИЋ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 0,01 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,03 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,01 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 

463000 421200 Енергетске услуге 2.333.000,00 2.333.000,00 0,00 0,00 2.333.000,00 0,07 

463000 421300 Комуналне услуге 199.000,00 199.000,00 0,00 0,00 199.000,00 0,01 

463000 421400 Услуге комуникација 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 

463000 421500 Трошкови осигурања 88.000,00 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,01 
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463000 423200 Компјутерске услуге 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 423700 Репрезентација 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

463000 424300 Медицинске услуге 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,01 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 426100 Административни материјал 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

463000 426400 Материјали за саобраћај 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и 
спорт 

120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 

463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и 
спорт 

350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,01 

Укупно за конто 463000 9.886.000,00 9.886.000,00 0,00 0,00 9.886.000,00 0,28 

Укупно за    4.00.10    ОШ ЈОВАН ЦВИЈИЋ 9.886.000,00 9.886.000,00 0,00 0,00 9.886.000,00 0,28 
 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.11 ОШ КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 
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463000 414300 Отпремнине и помоћи 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,03 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,01 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

123.600,00 123.600,00 0,00 0,00 123.600,00 0,00 

463000 421200 Енергетске услуге 2.921.590,00 2.921.590,00 0,00 0,00 2.921.590,00 0,08 

463000 421300 Комуналне услуге 475.860,00 475.860,00 0,00 0,00 475.860,00 0,01 

463000 421400 Услуге комуникација 150.380,00 150.380,00 0,00 0,00 150.380,00 0,00 

463000 421500 Трошкови осигурања 328.570,00 328.570,00 0,00 0,00 328.570,00 0,01 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 3.560.000,00 3.560.000,00 0,00 0,00 3.560.000,00 0,10 

463000 423200 Компјутерске услуге 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02 

463000 424300 Медицинске услуге 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,01 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 426100 Административни материјал 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,01 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 

463000 426400 Материјали за саобраћај 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и 
спорт 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02 

463000 426900 Материјали за посебне намене 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 
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463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 

Укупно за конто 463000 14.875.000,00 14.875.000,00 0,00 0,00 14.875.000,00 0,42 

Укупно за    4.00.11    ОШ КРАЉ АЛЕКСАНДАР 
КАРАЂОРЂЕВИЋ 

14.875.000,00 14.875.000,00 0,00 0,00 14.875.000,00 0,42 

 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.12 ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,03 

463000 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с 
посла на терет фондова 

90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,01 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

175.100,00 175.100,00 0,00 0,00 175.100,00 0,00 

463000 421200 Енергетске услуге 4.603.320,00 4.603.320,00 0,00 0,00 4.603.320,00 0,13 

463000 421300 Комуналне услуге 582.980,00 582.980,00 0,00 0,00 582.980,00 0,02 

463000 421400 Услуге комуникација 303.850,00 303.850,00 0,00 0,00 303.850,00 0,01 

463000 421500 Трошкови осигурања 252.350,00 252.350,00 0,00 0,00 252.350,00 0,01 

463000 421900 Остали трошкови 82.400,00 82.400,00 0,00 0,00 82.400,00 0,00 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00 10.900.000,00 0,31 

463000 423200 Компјутерске услуге 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 505.000,00 505.000,00 0,00 0,00 505.000,00 0,01 

463000 424300 Медицинске услуге 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,01 
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463000 424900 Остале специјализоване услуге 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

463000 426100 Административни материјал 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 426400 Материјали за саобраћај 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и 
спорт 

65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

630.000,00 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00 0,02 

463000 426900 Материјали за посебне намене 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

Укупно за конто 463000 24.040.000,00 24.040.000,00 0,00 0,00 24.040.000,00 0,68 

Укупно за    4.00.12    ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ 24.040.000,00 24.040.000,00 0,00 0,00 24.040.000,00 0,68 
 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.13 ОШ СВЕТИ САВА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 0,01 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,02 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

66.500,00 66.500,00 0,00 0,00 66.500,00 0,00 

463000 421200 Енергетске услуге 506.000,00 506.000,00 0,00 0,00 506.000,00 0,01 
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463000 421300 Комуналне услуге 93.000,00 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00 0,00 

463000 421400 Услуге комуникација 99.000,00 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00 

463000 421500 Трошкови осигурања 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 

463000 421900 Остали трошкови 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 

463000 422400 Трошкови путовања ученика 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,04 

463000 423200 Компјутерске услуге 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 423500 Стручне услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 423700 Репрезентација 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 327.000,00 327.000,00 0,00 0,00 327.000,00 0,01 

463000 424300 Медицинске услуге 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00 0,01 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 

463000 426100 Административни материјал 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

99.000,00 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00 

463000 426400 Материјали за саобраћај 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

124.000,00 124.000,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 

463000 426900 Материјали за посебне намене 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 

463000 511400 Пројектно планирање 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

463000 512200 Административна опрема 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

Укупно за конто 463000 5.339.500,00 5.339.500,00 0,00 0,00 5.339.500,00 0,15 

Укупно за    4.00.13    ОШ СВЕТИ САВА 5.339.500,00 5.339.500,00 0,00 0,00 5.339.500,00 0,15 
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0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.14 ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,06 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,02 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

463000 421200 Енергетске услуге 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 0,00 9.350.000,00 0,27 

463000 421300 Комуналне услуге 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,04 

463000 421400 Услуге комуникација 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 

463000 421500 Трошкови осигурања 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,01 

463000 421900 Остали трошкови 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 

463000 423200 Компјутерске услуге 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 684.000,00 684.000,00 0,00 0,00 684.000,00 0,02 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

463000 426100 Административни материјал 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,01 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

463000 426400 Материјали за саобраћај 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 
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463000 426600 Материјали за образовање, културу и 
спорт 

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

295.000,00 295.000,00 0,00 0,00 295.000,00 0,01 

463000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и 
спорт 

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

Укупно за конто 463000 16.775.000,00 16.775.000,00 0,00 0,00 16.775.000,00 0,48 

Укупно за    4.00.14    ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА 16.775.000,00 16.775.000,00 0,00 0,00 16.775.000,00 0,48 
 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.15 ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 414300 Отпремнине и помоћи 255.000,00 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 0,01 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,04 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,04 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

183.340,00 183.340,00 0,00 0,00 183.340,00 0,01 

463000 421200 Енергетске услуге 7.382.860,00 7.382.860,00 0,00 0,00 7.382.860,00 0,21 

463000 421300 Комуналне услуге 1.189.650,00 1.189.650,00 0,00 0,00 1.189.650,00 0,03 

463000 421400 Услуге комуникација 121.540,00 121.540,00 0,00 0,00 121.540,00 0,00 

463000 421500 Трошкови осигурања 192.610,00 192.610,00 0,00 0,00 192.610,00 0,01 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 423200 Компјутерске услуге 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 



Број 2 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 155 

 

 

 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,01 

463000 424300 Медицинске услуге 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 

463000 424600 Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 

6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00 0,02 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 

463000 426100 Административни материјал 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,01 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 503.000,00 503.000,00 0,00 0,00 503.000,00 0,01 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

347.000,00 347.000,00 0,00 0,00 347.000,00 0,01 

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,10 

Укупно за конто 463000 17.850.000,00 17.850.000,00 0,00 0,00 17.850.000,00 0,51 

Укупно за    4.00.15    ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА 17.850.000,00 17.850.000,00 0,00 0,00 17.850.000,00 0,51 
 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.16 МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,01 

463000 414300 Отпремнине и помоћи 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,04 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02 
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463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

226.000,00 226.000,00 0,00 0,00 226.000,00 0,01 

463000 421200 Енергетске услуге 8.335.000,00 8.335.000,00 0,00 0,00 8.335.000,00 0,24 

463000 421300 Комуналне услуге 1.461.000,00 1.461.000,00 0,00 0,00 1.461.000,00 0,04 
463000 421400 Услуге комуникација 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 
463000 421500 Трошкови осигурања 242.000,00 242.000,00 0,00 0,00 242.000,00 0,01 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
463000 423200 Компјутерске услуге 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

104.000,00 104.000,00 0,00 0,00 104.000,00 0,00 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 
463000 423900 Остале опште услуге 392.000,00 392.000,00 0,00 0,00 392.000,00 0,01 

463000 424300 Медицинске услуге 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 
463000 424900 Остале специјализоване услуге 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

413.000,00 413.000,00 0,00 0,00 413.000,00 0,01 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 257.000,00 257.000,00 0,00 0,00 257.000,00 0,01 
463000 426100 Административни материјал 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 515.000,00 515.000,00 0,00 0,00 515.000,00 0,01 
463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство 
236.000,00 236.000,00 0,00 0,00 236.000,00 0,01 

Укупно за конто 463000 15.503.000,00 15.503.000,00 0,00 0,00 15.503.000,00 0,44 
Укупно за    4.00.16    МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 15.503.000,00 15.503.000,00 0,00 0,00 15.503.000,00 0,44 

 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.17 ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,01 
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463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,09 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00 1.440.000,00 0,04 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

196.000,00 196.000,00 0,00 0,00 196.000,00 0,01 

463000 421200 Енергетске услуге 4.674.000,00 4.674.000,00 0,00 0,00 4.674.000,00 0,13 

463000 421300 Комуналне услуге 1.726.000,00 1.726.000,00 0,00 0,00 1.726.000,00 0,05 

463000 421400 Услуге комуникација 147.000,00 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00 0,00 

463000 421500 Трошкови осигурања 257.000,00 257.000,00 0,00 0,00 257.000,00 0,01 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

463000 423200 Компјутерске услуге 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 423400 Услуге информисања 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,01 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,01 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 

463000 426100 Административни материјал 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 

463000 426400 Материјали за саобраћај 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,02 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и 
спорт 

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 

463000 482200 Обавезне таксе 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 
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463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

Укупно за конто 463000 15.160.000,00 15.160.000,00 0,00 0,00 15.160.000,00 0,43 

Укупно за    4.00.17    ТЕХНИЧКА ШКОЛА 15.160.000,00 15.160.000,00 0,00 0,00 15.160.000,00 0,43 
 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.18 ХЕМИЈСКО ТЕКСТИЛНА ШКОЛА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,01 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,05 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,02 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 

463000 421200 Енергетске услуге 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,09 

463000 421300 Комуналне услуге 630.000,00 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00 0,02 

463000 421400 Услуге комуникација 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

463000 421500 Трошкови осигурања 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 

463000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног 
рада 

15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

463000 423200 Компјутерске услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

463000 423400 Услуге информисања 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 423700 Репрезентација 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 
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463000 423900 Остале опште услуге 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,01 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 

463000 426100 Административни материјал 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и 
спорт 

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

463000 426900 Материјали за посебне намене 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,06 

Укупно за конто 463000 10.710.000,00 10.710.000,00 0,00 0,00 10.710.000,00 0,30 

Укупно за    4.00.18    ХЕМИЈСКО ТЕКСТИЛНА ШКОЛА 10.710.000,00 10.710.000,00 0,00 0,00 10.710.000,00 0,30 
 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.19 ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 635.000,00 635.000,00 0,00 0,00 635.000,00 0,02 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,13 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

840.000,00 840.000,00 0,00 0,00 840.000,00 0,02 

463000 421200 Енергетске услуге 13.548.175,00 13.548.175,00 0,00 0,00 13.548.175,00 0,39 

463000 421300 Комуналне услуге 1.611.825,00 1.611.825,00 0,00 0,00 1.611.825,00 0,05 
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463000 421400 Услуге комуникација 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 

463000 421500 Трошкови осигурања 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,01 

463000 423200 Компјутерске услуге 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,02 

463000 426100 Административни материјал 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,01 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и 
спорт 

550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,02 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 

Укупно за конто 463000 23.855.000,00 23.855.000,00 0,00 0,00 23.855.000,00 0,68 

Укупно за    4.00.19    ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 23.855.000,00 23.855.000,00 0,00 0,00 23.855.000,00 0,68 
 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.20 ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 0,01 

463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,01 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,01 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 
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463000 421200 Енергетске услуге 3.926.000,00 3.926.000,00 0,00 0,00 3.926.000,00 0,11 

463000 421300 Комуналне услуге 547.000,00 547.000,00 0,00 0,00 547.000,00 0,02 

463000 421400 Услуге комуникација 176.000,00 176.000,00 0,00 0,00 176.000,00 0,01 

463000 421500 Трошкови осигурања 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

1.285.000,00 1.285.000,00 0,00 0,00 1.285.000,00 0,04 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 

463000 426100 Административни материјал 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и 
спорт 

185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,01 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

145.000,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 

463000 426900 Материјали за посебне намене 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

Укупно за конто 463000 8.290.000,00 8.290.000,00 0,00 0,00 8.290.000,00 0,24 

Укупно за    4.00.20    ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ 8.290.000,00 8.290.000,00 0,00 0,00 8.290.000,00 0,24 
 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.21 МУЗИЧКА ШКОЛА 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 413100 Накнаде у натури 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,01 

463000 414300 Отпремнине и помоћи 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 
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463000 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 

463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 2.450.000,00 0,07 

463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,01 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,01 

463000 421200 Енергетске услуге 3.693.000,00 3.693.000,00 0,00 0,00 3.693.000,00 0,11 

463000 421300 Комуналне услуге 290.000,00 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,01 

463000 421400 Услуге комуникација 88.000,00 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 

463000 421500 Трошкови осигурања 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00 144.000,00 0,00 

463000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

463000 423200 Компјутерске услуге 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

463000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 

463000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 423900 Остале опште услуге 740.000,00 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00 0,02 

463000 424900 Остале специјализоване услуге 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 

463000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

463000 426100 Административни материјал 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 

463000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

463000 426600 Материјали за образовање, културу и 
спорт 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

463000 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,01 

Укупно за конто 463000 9.570.000,00 9.570.000,00 0,00 0,00 9.570.000,00 0,27 

Укупно за    4.00.21    МУЗИЧКА ШКОЛА 9.570.000,00 9.570.000,00 0,00 0,00 9.570.000,00 0,27 
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0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
4.00.22 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

463000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 37.132.000,00 37.132.000,00 0,00 0,00 37.132.000,00 1,06 
463000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 
4.456.000,00 4.456.000,00 0,00 0,00 4.456.000,00 0,13 

463000 412200 Допринос за здравствено осигурање 1.912.000,00 1.912.000,00 0,00 0,00 1.912.000,00 0,05 
463000 414300 Отпремнине и помоћи 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,02 
463000 415100 Накнаде трошкова за запослене 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,07 
463000 416100 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

463000 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

463000 421200 Енергетске услуге 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 
463000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02 
463000 423500 Стручне услуге 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,12 
463000 423900 Остале опште услуге 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00 960.000,00 0,03 
463000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката 
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 

463000 472900 Остале накнаде из буџета 17.650.000,00 17.650.000,00 0,00 0,00 17.650.000,00 0,50 
463000 482200 Обавезне таксе 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 
463000 512100 Опрема за саобраћај 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,03 
Укупно за конто 463000 73.410.000,00 73.410.000,00 0,00 0,00 73.410.000,00 2,09 
Укупно за    4.00.22    ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 73.410.000,00 73.410.000,00 0,00 0,00 73.410.000,00 2,09 

 

0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 
5 ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

Конто 
Расходи 

по 
наменама 

Опис Планирано 
Средства из 

буџета 
01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 0,00 3.950.000,00 0,11 
Укупно за конто 411000 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 0,00 3.950.000,00 0,11 
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412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

474.000,00 474.000,00 0,00 0,00 474.000,00 0,01 

412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 203.425,00 203.425,00 0,00 0,00 203.425,00 0,01 

Укупно за конто 412000 677.425,00 677.425,00 0,00 0,00 677.425,00 0,02 

414000 414300 Отпремнине и помоћи 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

Укупно за конто 414000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

416000 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,01 

Укупно за конто 416000 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,01 

421000 421400 Услуге комуникација 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 

Укупно за конто 421000 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 

422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

Укупно за конто 422000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

423000 423100 Административне услуге 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,01 

423000 423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

Укупно за конто 423000 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,02 

424000 424900 Остале специјализоване услуге 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

Укупно за конто 424000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

426000 426100 Административни материјал 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,01 

426000 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

Укупно за конто 426000 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,01 

465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

Укупно за конто 465000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

Укупно за конто 511000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

512000 512200 Административна опрема 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,01 

Укупно за конто 512000 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,01 

Укупно за    5    ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 6.382.425,00 6.382.425,00 0,00 0,00 6.382.425,00 0,18 
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АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 

0     БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 2020 

Број 
позиције 

Економ. 
класиф. 

Расходи 
по 

наменама 
Опис 

Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 

Средства 
из осталих 
извора 

Укупно 
Структура 

( % ) 

Раздео  4 ГРАДСКА УПРАВА 

Глава  4.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ 

4.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ 

128/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 326.414.900,00 0,00 0,00 326.414.900,00 37,05 

129/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 39.169.780,00 0,00 0,00 39.169.780,00 4,45 

129/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 16.810.372,00 0,00 0,00 16.810.372,00 1,91 

130/0 413000 413100 Накнаде у натури 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,25 

131/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,23 

131/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
чланова уже породице и друге помоћи запосленом 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

132/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,45 

133/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,68 

134/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,09 

134/0 421000 421200 Енергетске услуге 15.700.000,00 0,00 0,00 15.700.000,00 1,78 

134/0 421000 421300 Комуналне услуге 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,43 

134/0 421000 421400 Услуге комуникација 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

134/0 421000 421500 Трошкови осигурања 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,09 

134/0 421000 421600 Закуп имовине и опреме 5.700.000,00 0,00 0,00 5.700.000,00 0,65 

135/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 1.270.000,00 0,00 0,00 1.270.000,00 0,14 

135/0 422000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

135/0 422000 422400 Трошкови путовања ученика 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,02 

136/0 423000 423200 Компјутерске услуге 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,07 

136/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 

136/0 423000 423400 Услуге информисања 870.000,00 0,00 0,00 870.000,00 0,10 
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136/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03 

136/0 423000 423700 Репрезентација 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,05 

136/0 423000 423900 Остале опште услуге 21.633.000,00 0,00 0,00 21.633.000,00 2,46 

137/0 424000 424300 Медицинске услуге 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,26 

137/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

137/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,12 

138/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00 0,47 

138/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,10 

139/0 426000 426100 Административни материјал 1.140.000,00 0,00 0,00 1.140.000,00 0,13 

139/0 426000 426300 
Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 

139/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,17 

139/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

139/0 426000 426700 Медицински и лабораторијски материјали 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

139/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 44.800.000,00 0,00 0,00 44.800.000,00 5,09 

139/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 0,07 

140/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,24 

141/0 482000 482100 Остали порези 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

141/0 482000 482200 Обавезне таксе 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

141/0 482000 482300 Новчане казне, пенали и камате 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

142/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

143/1 512000 512200 Административна опрема 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,68 

Укупно за 
аналитику 

4.01   516.598.052,00     

Укупно за главу 4.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ 516.598.052,00 0,00 0,00 516.598.052,00 58,64 

. 
Глава  4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ШАПЦА 

4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ШАПЦА 

144/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 5.650.000,00 0,00 0,00 5.650.000,00 0,64 

145/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 678.000,00 0,00 0,00 678.000,00 0,08 
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145/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 290.975,00 0,00 0,00 290.975,00 0,03 

146/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,04 

147/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 64.890,00 0,00 0,00 64.890,00 0,01 

147/0 421000 421200 Енергетске услуге 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 

147/0 421000 421300 Комуналне услуге 121.694,00 0,00 0,00 121.694,00 0,01 

147/0 421000 421400 Услуге комуникација 127.682,00 0,00 0,00 127.682,00 0,01 

147/0 421000 421500 Трошкови осигурања 21.218,00 0,00 0,00 21.218,00 0,00 

147/0 421000 421900 Остали трошкови 66.435,00 0,00 0,00 66.435,00 0,01 

148/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

149/0 423000 423100 Административне услуге 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03 

149/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

149/0 423000 423400 Услуге информисања 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00 0,05 

149/0 423000 423500 Стручне услуге 810.000,00 0,00 0,00 810.000,00 0,09 

149/0 423000 423700 Репрезентација 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 0,01 

149/0 423000 423900 Остале опште услуге 5.230.250,00 0,00 0,00 5.230.250,00 0,59 

150/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

150/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

151/0 426000 426100 Административни материјал 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

151/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 169.000,00 0,00 0,00 169.000,00 0,02 

151/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

151/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,01 

152/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

153/0 482000 482100 Остали порези 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

153/0 482000 482200 Обавезне таксе 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

154/0 512000 512200 Административна опрема 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,01 

155/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 3,18 

155/1 511000 511200 Изградња зграда и објеката 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,45 

Укупно за 
аналитику 

4.02   47.036.144,00     

Укупно за главу 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ШАПЦА 47.036.144,00 0,00 0,00 47.036.144,00 5,34 
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Глава  4.03 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

4.03 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

156/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 3.650.000,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,41 

157/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 438.000,00 0,00 0,00 438.000,00 0,05 

157/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 187.975,00 0,00 0,00 187.975,00 0,02 

158/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

159/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,02 

160/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,01 

161/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 44.290,00 0,00 0,00 44.290,00 0,01 

161/0 421000 421200 Енергетске услуге 788.980,00 0,00 0,00 788.980,00 0,09 

161/0 421000 421300 Комуналне услуге 141.110,00 0,00 0,00 141.110,00 0,02 

161/0 421000 421400 Услуге комуникација 265.740,00 0,00 0,00 265.740,00 0,03 

161/0 421000 421500 Трошкови осигурања 97.465,00 0,00 0,00 97.465,00 0,01 

162/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

162/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 

162/0 422000 422400 Трошкови путовања ученика 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

163/0 423000 423100 Административне услуге 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 

163/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03 

163/0 423000 423400 Услуге информисања 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,07 

163/0 423000 423500 Стручне услуге 765.000,00 0,00 0,00 765.000,00 0,09 

163/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1.820.000,00 0,00 0,00 1.820.000,00 0,21 

163/0 423000 423700 Репрезентација 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

163/0 423000 423900 Остале опште услуге 9.690.000,00 0,00 0,00 9.690.000,00 1,10 

164/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,02 

165/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

165/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

166/0 426000 426100 Административни материјал 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

166/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,03 

166/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,01 

166/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 
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167/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

168/0 482000 482200 Обавезне таксе 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 

169/0 512000 512200 Административна опрема 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 4.03   20.460.560,00     

Укупно за главу 4.03 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 20.460.560,00 0,00 0,00 20.460.560,00 2,32 

. 
Глава  4.04 КУЛТУРА 

4.04.01 ШАБАЧКО ПОЗОРИШТЕ 

170/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 36.588.000,00 0,00 0,00 36.588.000,00 4,15 

171/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 4.390.560,00 0,00 0,00 4.390.560,00 0,50 

171/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 1.884.282,00 0,00 0,00 1.884.282,00 0,21 

172/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 1.000.000,00 40.000,00 0,00 1.040.000,00 0,12 

174/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,16 

175/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 150.000,00 50.000,00 0,00 200.000,00 0,02 

175/0 421000 421200 Енергетске услуге 4.115.000,00 0,00 0,00 4.115.000,00 0,47 

175/0 421000 421300 Комуналне услуге 584.000,00 5.000,00 0,00 589.000,00 0,07 

175/0 421000 421400 Услуге комуникација 100.000,00 380.000,00 0,00 480.000,00 0,05 

175/0 421000 421500 Трошкови осигурања 260.000,00 40.000,00 0,00 300.000,00 0,03 

175/0 421000 421900 Остали трошкови 30.000,00 95.000,00 0,00 125.000,00 0,01 

176/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,09 

176/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 500.000,00 50.000,00 0,00 550.000,00 0,06 

176/0 422000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 250.000,00 700.000,00 0,00 950.000,00 0,11 

177/0 423000 423100 Административне услуге 120.000,00 150.000,00 0,00 270.000,00 0,03 

177/0 423000 423200 Компјутерске услуге 133.400,00 20.000,00 0,00 153.400,00 0,02 

177/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

177/0 423000 423400 Услуге информисања 900.000,00 550.000,00 0,00 1.450.000,00 0,16 

177/0 423000 423500 Стручне услуге 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00 0,07 

177/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1.800.000,00 700.000,00 0,00 2.500.000,00 0,28 

177/0 423000 423700 Репрезентација 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,01 
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177/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.767.000,00 1.700.000,00 0,00 3.467.000,00 0,39 

178/0 424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 7.970.000,00 2.000.000,00 0,00 9.970.000,00 1,13 

178/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 130.000,00 900.000,00 0,00 1.030.000,00 0,12 

179/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 300.000,00 100.000,00 0,00 400.000,00 0,05 

179/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 300.000,00 100.000,00 0,00 400.000,00 0,05 

180/0 426000 426100 Административни материјал 100.000,00 60.000,00 0,00 160.000,00 0,02 

180/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 50.000,00 300.000,00 0,00 350.000,00 0,04 

180/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 380.000,00 500.000,00 0,00 880.000,00 0,10 

180/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 70.000,00 40.000,00 0,00 110.000,00 0,01 

180/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 400.000,00 410.000,00 0,00 810.000,00 0,09 

181/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03 

182/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,11 

183/0 512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 700.000,00 150.000,00 0,00 850.000,00 0,10 

184/0 515000 515100 Нематеријална имовина 0,00 92.000,00 0,00 92.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.04.01   68.282.242,00     

4.04.02 ДОМ КУЛТУРЕ ПРЊАВОР 

170/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 3.240.000,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,37 

171/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 272.400,00 0,00 0,00 272.400,00 0,03 

171/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 116.905,00 0,00 0,00 116.905,00 0,01 

173/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

175/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 15.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00 0,00 

175/0 421000 421200 Енергетске услуге 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,02 

175/0 421000 421300 Комуналне услуге 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

175/0 421000 421400 Услуге комуникација 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

175/0 421000 421500 Трошкови осигурања 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

175/0 421000 421900 Остали трошкови 55.000,00 15.000,00 0,00 70.000,00 0,01 

176/0 422000 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

176/0 422000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 150.000,00 20.000,00 0,00 170.000,00 0,02 

177/0 423000 423400 Услуге информисања 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 
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177/0 423000 423500 Стручне услуге 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 

177/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.420.000,00 115.000,00 0,00 1.535.000,00 0,17 

179/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

179/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 20.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 0,00 

180/0 426000 426100 Административни материјал 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

180/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 85.000,00 20.000,00 0,00 105.000,00 0,01 

180/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 15.000,00 100.000,00 0,00 115.000,00 0,01 

180/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 160.000,00 30.000,00 0,00 190.000,00 0,02 

181/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

183/0 512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 50.000,00 30.000,00 0,00 80.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.04.02   6.679.305,00     

4.04.03 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

170/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 8.760.000,00 0,00 0,00 8.760.000,00 0,99 

171/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.052.000,00 0,00 0,00 1.052.000,00 0,12 

171/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 450.340,00 0,00 0,00 450.340,00 0,05 

172/0 414000 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
чланова уже породице и друге помоћи запосленом 

0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,01 

174/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 725.000,00 0,00 0,00 725.000,00 0,08 

175/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 40.000,00 50.000,00 0,00 90.000,00 0,01 

175/0 421000 421200 Енергетске услуге 1.135.000,00 850.000,00 0,00 1.985.000,00 0,23 

175/0 421000 421300 Комуналне услуге 174.000,00 100.000,00 0,00 274.000,00 0,03 

175/0 421000 421400 Услуге комуникација 140.000,00 280.000,00 0,00 420.000,00 0,05 

175/0 421000 421500 Трошкови осигурања 70.000,00 20.000,00 0,00 90.000,00 0,01 

175/0 421000 421900 Остали трошкови 88.000,00 30.000,00 0,00 118.000,00 0,01 

176/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 50.000,00 70.000,00 0,00 120.000,00 0,01 

176/0 422000 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00 0,01 

177/0 423000 423100 Административне услуге 1.107.000,00 0,00 0,00 1.107.000,00 0,13 

177/0 423000 423200 Компјутерске услуге 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,01 

177/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 
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177/0 423000 423400 Услуге информисања 330.000,00 280.000,00 0,00 610.000,00 0,07 

177/0 423000 423500 Стручне услуге 556.000,00 0,00 0,00 556.000,00 0,06 

177/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,01 

177/0 423000 423700 Репрезентација 70.000,00 80.000,00 0,00 150.000,00 0,02 

177/0 423000 423900 Остале опште услуге 600.000,00 230.000,00 0,00 830.000,00 0,09 

178/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 1.960.000,00 230.000,00 0,00 2.190.000,00 0,25 

179/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 140.000,00 200.000,00 0,00 340.000,00 0,04 

179/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 160.000,00 220.000,00 0,00 380.000,00 0,04 

180/0 426000 426100 Административни материјал 90.000,00 50.000,00 0,00 140.000,00 0,02 

180/0 426000 426300 
Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

90.000,00 50.000,00 0,00 140.000,00 0,02 

180/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 50.000,00 70.000,00 0,00 120.000,00 0,01 

180/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 430.000,00 350.000,00 0,00 780.000,00 0,09 

180/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 90.000,00 60.000,00 0,00 150.000,00 0,02 

180/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 

181/0 465000 465112 Остале текуће дотације по закону 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

182/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

183/0 512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 150.000,00 145.000,00 0,00 295.000,00 0,03 

Укупно за 
аналитику 

4.04.03   18.707.340,00     

4.04.04 НАРОДНИ МУЗЕЈ 

170/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 10.900.000,00 0,00 0,00 10.900.000,00 1,24 

171/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.308.000,00 0,00 0,00 1.308.000,00 0,15 

171/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 561.350,00 0,00 0,00 561.350,00 0,06 

172/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03 

173/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00 0,09 

174/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,10 

175/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 70.000,00 10.000,00 0,00 80.000,00 0,01 

175/0 421000 421200 Енергетске услуге 984.000,00 0,00 0,00 984.000,00 0,11 

175/0 421000 421300 Комуналне услуге 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,02 
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175/0 421000 421400 Услуге комуникација 187.000,00 0,00 0,00 187.000,00 0,02 

175/0 421000 421500 Трошкови осигурања 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 0,01 

175/0 421000 421900 Остали трошкови 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 0,01 

176/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 40.000,00 50.000,00 0,00 90.000,00 0,01 

177/0 423000 423100 Административне услуге 1.204.000,00 0,00 0,00 1.204.000,00 0,14 

177/0 423000 423200 Компјутерске услуге 140.000,00 40.000,00 0,00 180.000,00 0,02 

177/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

177/0 423000 423400 Услуге информисања 400.000,00 35.000,00 0,00 435.000,00 0,05 

177/0 423000 423500 Стручне услуге 556.000,00 0,00 0,00 556.000,00 0,06 

177/0 423000 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 

177/0 423000 423700 Репрезентација 100.000,00 35.000,00 0,00 135.000,00 0,02 

177/0 423000 423900 Остале опште услуге 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 

178/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 1.550.000,00 80.000,00 0,00 1.630.000,00 0,19 

179/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 635.000,00 0,00 0,00 635.000,00 0,07 

179/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 0,02 

180/0 426000 426100 Административни материјал 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

180/0 426000 426300 
Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

93.000,00 0,00 0,00 93.000,00 0,01 

180/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 100.000,00 120.000,00 0,00 220.000,00 0,02 

180/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

180/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,01 

181/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,01 

183/0 512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00 0,02 

184/0 515000 515100 Нематеријална имовина 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 4.04.04   22.203.350,00     

4.04.05 МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 

170/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 8.365.000,00 0,00 0,00 8.365.000,00 0,95 

171/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.003.800,00 0,00 0,00 1.003.800,00 0,11 

171/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 431.200,00 0,00 0,00 431.200,00 0,05 



Страна 174 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 2 

 

 

 

172/0 414000 414300 Отпремнине и помоћи 285.000,00 0,00 0,00 285.000,00 0,03 

173/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,02 

174/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 

175/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 50.000,00 8.000,00 0,00 58.000,00 0,01 

175/0 421000 421200 Енергетске услуге 3.374.400,00 0,00 0,00 3.374.400,00 0,38 

175/0 421000 421300 Комуналне услуге 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,03 

175/0 421000 421400 Услуге комуникација 100.000,00 60.000,00 0,00 160.000,00 0,02 

175/0 421000 421500 Трошкови осигурања 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

175/0 421000 421900 Остали трошкови 100.000,00 10.000,00 0,00 110.000,00 0,01 

176/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 50.000,00 70.000,00 0,00 120.000,00 0,01 

177/0 423000 423100 Административне услуге 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,12 

177/0 423000 423200 Компјутерске услуге 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,03 

177/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

177/0 423000 423400 Услуге информисања 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,02 

177/0 423000 423500 Стручне услуге 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,07 

177/0 423000 423700 Репрезентација 25.000,00 75.000,00 0,00 100.000,00 0,01 

177/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.160.000,00 52.000,00 0,00 1.212.000,00 0,14 

178/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 50.000,00 40.000,00 0,00 90.000,00 0,01 

179/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 60.000,00 40.000,00 0,00 100.000,00 0,01 

180/0 426000 426100 Административни материјал 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

180/0 426000 426300 
Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,01 

180/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 107.000,00 90.000,00 0,00 197.000,00 0,02 

180/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 130.000,00 40.000,00 0,00 170.000,00 0,02 

180/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 80.000,00 10.000,00 0,00 90.000,00 0,01 

180/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 141.000,00 70.000,00 0,00 211.000,00 0,02 

181/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,01 

183/0 512000 512200 Административна опрема 50.000,00 100.000,00 0,00 150.000,00 0,02 

Укупно за 
аналитику 4.04.05   18.817.400,00     
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4.04.06 БИБЛИОТЕКА ШАБАЧКА 

170/0 411000 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 22.868.450,00 0,00 0,00 22.868.450,00 2,60 

171/0 412000 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 2.750.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00 0,31 

171/0 412000 412200 Допринос за здравствено осигурање 1.171.940,00 0,00 0,00 1.171.940,00 0,13 

171/0 412000 414300 Отпремнине и помоћи 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,09 

173/0 415000 415100 Накнаде трошкова за запослене 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

174/0 416000 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,01 

175/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 110.000,00 50.000,00 0,00 160.000,00 0,02 

175/0 421000 421200 Енергетске услуге 3.904.400,00 0,00 0,00 3.904.400,00 0,44 

175/0 421000 421300 Комуналне услуге 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,03 

175/0 421000 421400 Услуге комуникација 150.000,00 65.000,00 0,00 215.000,00 0,02 

175/0 421000 421500 Трошкови осигурања 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,03 

175/0 421000 421900 Остали трошкови 20.000,00 100.000,00 0,00 120.000,00 0,01 

176/0 422000 422100 Трошкови службених путовања у земљи 40.000,00 160.000,00 0,00 200.000,00 0,02 

177/0 423000 423100 Административне услуге 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,22 

177/0 423000 423200 Компјутерске услуге 350.000,00 30.000,00 0,00 380.000,00 0,04 

177/0 423000 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 

177/0 423000 423400 Услуге информисања 200.000,00 40.000,00 0,00 240.000,00 0,03 

177/0 423000 423500 Стручне услуге 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,07 

177/0 423000 423700 Репрезентација 100.000,00 150.000,00 0,00 250.000,00 0,03 

177/0 423000 423900 Остале опште услуге 2.446.000,00 120.000,00 0,00 2.566.000,00 0,29 

178/0 424000 424200 Услуге образовања, културе и спорта 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

178/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 360.000,00 60.000,00 0,00 420.000,00 0,05 

179/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 100.000,00 200.000,00 0,00 300.000,00 0,03 

180/0 426000 426100 Административни материјал 202.000,00 50.000,00 0,00 252.000,00 0,03 

180/0 426000 426300 
Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 0,01 

180/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 30.000,00 60.000,00 0,00 90.000,00 0,01 

180/0 426000 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 156.000,00 80.000,00 0,00 236.000,00 0,03 

180/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 256.000,00 40.000,00 0,00 296.000,00 0,03 



Страна 176 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 2 

 

 

 

180/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00 0,02 

181/0 465000 465100 Остале текуће дотације и трансфери 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

183/0 512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

184/0 515000 515100 Нематеријална имовина 6.500.000,00 200.000,00 0,00 6.700.000,00 0,76 

Укупно за 
аналитику 

4.04.06   46.373.790,00     

Укупно за главу 4.04 КУЛТУРА 181.063.427,00 16.732.000,00 0,00 197.795.427,00 22,45 

. 
Глава  4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

4.05.01 МЗ БЕЛА РЕКА 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 131.000,00 0,00 0,00 131.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.01   288.000,00     

4.05.02 МЗ БОГОСАВАЦ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,02 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 197.600,00 0,00 0,00 197.600,00 0,02 

190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,01 

192/0 512000 512200 Административна опрема 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.02   587.600,00     

4.05.03 МЗ БУКОР 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 
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185/0 421000 421200 Енергетске услуге 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

186/0 423000 423700 Репрезентација 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 149.000,00 0,00 0,00 149.000,00 0,02 

189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

192/0 512000 512200 Административна опрема 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.03   325.000,00     

4.05.04 МЗ БОЈИЋ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

207.000,00 0,00 0,00 207.000,00 0,02 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.04   292.000,00     

4.05.05 МЗ БАИР 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

185/0 421000 421400 Услуге комуникација 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 0,01 

186/0 423000 423400 Услуге информисања 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,03 

186/0 423000 423700 Репрезентација 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

886.000,00 0,00 0,00 886.000,00 0,10 

187/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 495.000,00 0,00 0,00 495.000,00 0,06 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 3.097.000,00 0,00 0,00 3.097.000,00 0,35 

188/0 425000 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,01 

189/0 426000 426100 Административни материјал 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

189/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

189/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,02 

189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,11 
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192/0 512000 512200 Административна опрема 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 

Укупно за 
аналитику 

4.05.05   6.734.000,00     

4.05.06 МЗ ВАРНА 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,01 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 

185/0 421000 421400 Услуге комуникација 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

472.000,00 0,00 0,00 472.000,00 0,05 

187/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 313.000,00 0,00 0,00 313.000,00 0,04 

189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 94.000,00 0,00 0,00 94.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.06   1.164.000,00     

4.05.07 МЗ ВОЛУЈАЦ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 158.000,00 0,00 0,00 158.000,00 0,02 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.07   251.000,00     

4.05.08 МЗ ГРУШИЋ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,02 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

48.006,00 0,00 0,00 48.006,00 0,01 
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188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 351.566,00 0,00 0,00 351.566,00 0,04 

189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.05.08   777.572,00     

4.05.09 МЗ ГОРЊА ВРАЊСКА 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,10 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

186/0 423000 423400 Услуге информисања 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

186/0 423000 423700 Репрезентација 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,03 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 497.692,00 0,00 0,00 497.692,00 0,06 

189/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 645.000,00 0,00 0,00 645.000,00 0,07 

191/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 56.691,00 0,00 0,00 56.691,00 0,01 

192/0 512000 512200 Административна опрема 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.09   2.529.383,00     

4.05.10 МЗ ГОРЊА РУМСКА 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.10   80.000,00     

4.05.11 МЗ ДОЊИ ШОР 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 
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185/0 421000 421300 Комуналне услуге 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 

185/0 421000 421400 Услуге комуникација 71.000,00 0,00 0,00 71.000,00 0,01 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

186/0 423000 423700 Репрезентација 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,01 

187/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 7.095.000,00 0,00 0,00 7.095.000,00 0,81 

189/0 426000 426100 Административни материјал 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

189/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

189/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,02 

192/0 512000 512200 Административна опрема 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,03 

Укупно за 
аналитику 

4.05.11   8.643.000,00     

4.05.12 МЗ ДОБРИЋ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,02 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

186/0 423000 423400 Услуге информисања 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 320.320,00 0,00 0,00 320.320,00 0,04 

189/0 426000 426100 Административни материјал 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

189/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

192/0 512000 512200 Административна опрема 53.000,00 0,00 0,00 53.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.12   656.320,00     

4.05.13 МЗ ДОЊА РУМСКА 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 
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188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 97.600,00 0,00 0,00 97.600,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.13   101.600,00     

4.05.14 МЗ ДЕСИЋ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 118.000,00 0,00 0,00 118.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.14   145.000,00     

4.05.15 МЗ ДВОРИШТЕ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.15   58.000,00     

4.05.16 МЗ ДУВАНИШТЕ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 233.000,00 0,00 0,00 233.000,00 0,03 

190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.16   365.000,00     

4.05.17 МЗ ДРЕНОВАЦ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,03 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

186/0 423000 423700 Репрезентација 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 
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187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

177.000,00 0,00 0,00 177.000,00 0,02 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 536.640,00 0,00 0,00 536.640,00 0,06 

189/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 11.639,00 0,00 0,00 11.639,00 0,00 

189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 94.000,00 0,00 0,00 94.000,00 0,01 

190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00 0,02 

192/0 512000 512200 Административна опрема 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.05.17   1.446.279,00     

4.05.18 МЗ ЖАБАР 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

99.000,00 0,00 0,00 99.000,00 0,01 

187/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00 0,01 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 90.391,00 0,00 0,00 90.391,00 0,01 

192/0 512000 512200 Административна опрема 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

Укупно за 
аналитику 

4.05.18   286.391,00     

4.05.19 МЗ ЖИКА ПОПОВИЋ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,02 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,01 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.842.386,00 0,00 0,00 2.842.386,00 0,32 

189/0 426000 426100 Административни материјал 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

189/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03 

192/0 512000 512200 Административна опрема 243.000,00 0,00 0,00 243.000,00 0,03 

Укупно за 
аналитику 

4.05.19   3.771.386,00     
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4.05.20 МЗ ЗАБЛАЋЕ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,01 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 335.104,00 0,00 0,00 335.104,00 0,04 

189/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 

189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

Укупно за 
аналитику 

4.05.20   477.604,00     

4.05.21 МЗ ЗМИЊАК 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 0,04 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

185/0 421000 421400 Услуге комуникација 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

576.000,00 0,00 0,00 576.000,00 0,07 

187/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 426.000,00 0,00 0,00 426.000,00 0,05 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 453.585,00 0,00 0,00 453.585,00 0,05 

Укупно за 
аналитику 

4.05.21   1.875.585,00     

4.05.22 МЗ ЈЕВРЕМОВА 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 0,02 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 71.000,00 0,00 0,00 71.000,00 0,01 

185/0 421000 421400 Услуге комуникација 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,01 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 

186/0 423000 423400 Услуге информисања 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

186/0 423000 423700 Репрезентација 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,01 
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187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,01 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 3.286.000,00 0,00 0,00 3.286.000,00 0,37 

189/0 426000 426100 Административни материјал 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

189/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

189/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,02 

189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 

190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,28 

192/0 512000 512200 Административна опрема 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,01 

192/0 512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

Укупно за 
аналитику 

4.05.22   6.819.000,00     

4.05.23 МЗ ЈЕВРЕМОВАЦ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 0,03 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 640.000,00 0,00 0,00 640.000,00 0,07 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

1.075.000,00 0,00 0,00 1.075.000,00 0,12 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 598.000,00 0,00 0,00 598.000,00 0,07 

189/0 426000 426300 
Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.23   2.627.000,00     

4.05.24 МЗ ЈЕЛЕНЧА 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00 0,01 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

186/0 423000 423700 Репрезентација 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

102.000,00 0,00 0,00 102.000,00 0,01 
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188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 390.184,00 0,00 0,00 390.184,00 0,04 

189/0 426000 426100 Административни материјал 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

189/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

189/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,01 

189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 

Укупно за 
аналитику 

4.05.24   1.274.184,00     

4.05.25 МЗ КАМИЧАК 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 

185/0 421000 421400 Услуге комуникација 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 

185/0 421000 421900 Остали трошкови 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 

186/0 423000 423700 Репрезентација 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

187/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 860.000,00 0,00 0,00 860.000,00 0,10 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.772.000,00 0,00 0,00 2.772.000,00 0,31 

189/0 426000 426100 Административни материјал 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

189/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

189/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,03 

Укупно за 
аналитику 

4.05.25   4.867.000,00     

4.05.26 МЗ КАМЕЊАК 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00 0,02 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,01 

185/0 421000 421400 Услуге комуникација 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 



Страна 186 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 2 

 

 

 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

186/0 423000 423400 Услуге информисања 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

186/0 423000 423700 Репрезентација 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.542.000,00 0,00 0,00 2.542.000,00 0,29 

189/0 426000 426100 Административни материјал 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 

189/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

189/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 

189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

192/0 512000 512200 Административна опрема 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.05.26   3.254.000,00     

4.05.27 МЗ КАСАРСКЕ ЛИВАДЕ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,02 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

186/0 423000 423700 Репрезентација 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 968.194,00 0,00 0,00 968.194,00 0,11 

192/0 512000 512200 Административна опрема 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

Укупно за 
аналитику 

4.05.27   1.341.194,00     

4.05.28 МЗ КРИВАЈА 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 545.870,00 0,00 0,00 545.870,00 0,06 

189/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

Укупно за 
аналитику 

4.05.28   602.870,00     



Број 2 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 187 

 

 

 

4.05.29 МЗ КОРМАН 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 134.416,00 0,00 0,00 134.416,00 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.05.29   239.416,00     

4.05.30 МЗ ЛЕТЊИКОВАЦ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

187/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 394.000,00 0,00 0,00 394.000,00 0,04 

189/0 426000 426100 Административни материјал 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

189/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

189/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

Укупно за 
аналитику 

4.05.30   615.000,00     

4.05.31 МЗ ЛИПОЛИСТ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 

185/0 421000 421400 Услуге комуникација 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 731.260,00 0,00 0,00 731.260,00 0,08 

190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,06 

Укупно за 
аналитику 

4.05.31   1.304.260,00     

4.05.32 МЗ МАЧВАНСКИ ПРИЧИНОВИЋ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 



Страна 188 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 2 

 

 

 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,15 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00 0,01 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 567.000,00 0,00 0,00 567.000,00 0,06 

189/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

189/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 

190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 640.000,00 0,00 0,00 640.000,00 0,07 

Укупно за 
аналитику 

4.05.32   2.969.000,00     

4.05.33 МЗ МЕТЛИЋ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

187/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00 0,02 

189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 5.611,00 0,00 0,00 5.611,00 0,00 

Укупно за 
аналитику 

4.05.33   292.611,00     

4.05.34 МЗ МАЈУР 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 2.110.000,00 0,00 0,00 2.110.000,00 0,24 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 535.000,00 0,00 0,00 535.000,00 0,06 

185/0 421000 421400 Услуге комуникација 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,01 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,01 

186/0 423000 423700 Репрезентација 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,14 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.187.378,00 0,00 0,00 2.187.378,00 0,25 



Број 2 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 189 

 

 

 

189/0 426000 426100 Административни материјал 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

189/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 
189/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 
189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 262.000,00 0,00 0,00 262.000,00 0,03 

190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 939.000,00 0,00 0,00 939.000,00 0,11 
192/0 512000 512200 Административна опрема 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.05.34   8.188.378,00     

4.05.35 МЗ МАОВИ 
185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 
185/0 421000 421300 Комуналне услуге 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

176.000,00 0,00 0,00 176.000,00 0,02 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 197.373,00 0,00 0,00 197.373,00 0,02 
Укупно за 
аналитику 

4.05.35   449.373,00     

4.05.36 МЗ МАЛА ВРАЊСКА 
185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
185/0 421000 421200 Енергетске услуге 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,01 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

364.000,00 0,00 0,00 364.000,00 0,04 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 116.221,00 0,00 0,00 116.221,00 0,01 
189/0 426000 426100 Административни материјал 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

192/0 512000 512200 Административна опрема 93.636,00 0,00 0,00 93.636,00 0,01 
Укупно за 
аналитику 

4.05.36   688.857,00     

4.05.37 МЗ МРЂЕНОВАЦ 
185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 
185/0 421000 421200 Енергетске услуге 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

161.000,00 0,00 0,00 161.000,00 0,02 



Страна 190 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 2 

 

 

 

187/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 56.252,00 0,00 0,00 56.252,00 0,01 

189/0 426000 426100 Административни материјал 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 6.252,00 0,00 0,00 6.252,00 0,00 

192/0 512000 512200 Административна опрема 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

Укупно за 
аналитику 

4.05.37   334.504,00     

4.05.38 МЗ МИОКУС 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 681.727,00 0,00 0,00 681.727,00 0,08 

Укупно за 
аналитику 

4.05.38   684.727,00     

4.05.39 МЗ МИШАР 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,01 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 475.500,00 0,00 0,00 475.500,00 0,05 

189/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,01 

190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.05.39   1.229.500,00     

4.05.40 МЗ МИЛОШЕВАЦ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 57.568,00 0,00 0,00 57.568,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.40   62.068,00     

4.05.41 МЗ МАЧВАНСКИ ПРЊАВОР 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 



Број 2 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 191 

 

 

 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,03 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 334.000,00 0,00 0,00 334.000,00 0,04 

185/0 421000 421400 Услуге комуникација 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

186/0 423000 423400 Услуге информисања 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.047.000,00 0,00 0,00 1.047.000,00 0,12 

189/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.41   1.786.000,00     

4.05.42 МЗ НАКУЧАНИ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00 0,01 

189/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 

Укупно за 
аналитику 

4.05.42   185.000,00     

4.05.43 МЗ ОРИД 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 73.500,00 0,00 0,00 73.500,00 0,01 

190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 37.479,00 0,00 0,00 37.479,00 0,00 

Укупно за 
аналитику 

4.05.43   152.979,00     

4.05.44 МЗ ОРАШАЦ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 



Страна 192 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 2 

 

 

 

187/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.44   155.000,00     

4.05.45 МЗ ПРЕКИ ШОР 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

186/0 423000 423700 Репрезентација 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,03 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.404.000,00 0,00 0,00 1.404.000,00 0,16 

189/0 426000 426100 Административни материјал 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00 0,01 

189/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,05 

192/0 512000 512200 Административна опрема 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,05 

Укупно за 
аналитику 

4.05.45   2.748.000,00     

4.05.46 МЗ ПОЦЕРСКИ МЕТКОВИЋ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 854.668,00 0,00 0,00 854.668,00 0,10 

Укупно за 
аналитику 

4.05.46   993.668,00     

4.05.47 МЗ ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ 

185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

185/0 421000 421200 Енергетске услуге 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,02 

185/0 421000 421300 Комуналне услуге 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

185/0 421000 421400 Услуге комуникација 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
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186/0 423000 423900 Остале опште услуге 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

640.000,00 0,00 0,00 640.000,00 0,07 

187/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 
188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.118.000,00 0,00 0,00 1.118.000,00 0,13 
189/0 426000 426100 Административни материјал 17.356,00 0,00 0,00 17.356,00 0,00 
189/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 
189/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 
190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00 0,05 
192/0 512000 512200 Административна опрема 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

Укупно за 
аналитику 

4.05.47   2.917.356,00     

4.05.48 МЗ ПРЕДВОРИЦА 
185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 
185/0 421000 421200 Енергетске услуге 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 
188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 101.757,00 0,00 0,00 101.757,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.48   165.757,00     

4.05.49 МЗ ПЕТКОВИЦА 
185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 
185/0 421000 421200 Енергетске услуге 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,04 
185/0 421000 421300 Комуналне услуге 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 
185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

166.000,00 0,00 0,00 166.000,00 0,02 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.496.000,00 0,00 0,00 1.496.000,00 0,17 
189/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.49   2.093.000,00     

4.05.50 МЗ ПЕТЛОВАЧА 
185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
185/0 421000 421200 Енергетске услуге 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,20 
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185/0 421000 421300 Комуналне услуге 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 0,01 
185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
186/0 423000 423900 Остале опште услуге 1.457.000,00 0,00 0,00 1.457.000,00 0,17 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

135.000,00 0,00 0,00 135.000,00 0,02 

187/0 424000 424900 Остале специјализоване услуге 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 
188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.288.000,00 0,00 0,00 1.288.000,00 0,15 
189/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.50   4.911.000,00     

4.05.51 МЗ РАДОВАШНИЦА 
185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
185/0 421000 421900 Остали трошкови 79.883,00 0,00 0,00 79.883,00 0,01 
188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 0,01 
189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 

Укупно за 
аналитику 

4.05.51   162.883,00     

4.05.52 МЗ РИБАРИ 
185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
185/0 421000 421200 Енергетске услуге 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 
185/0 421000 421300 Комуналне услуге 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 
185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 
185/0 421000 421900 Остали трошкови 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 
186/0 423000 423400 Услуге информисања 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

465.000,00 0,00 0,00 465.000,00 0,05 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 412.495,00 0,00 0,00 412.495,00 0,05 
189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 
190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 242.000,00 0,00 0,00 242.000,00 0,03 

Укупно за 
аналитику 

4.05.52   1.445.495,00     

4.05.53 МЗ СИНОШЕВИЋ 
185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 
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185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 192.193,00 0,00 0,00 192.193,00 0,02 

191/0 483000 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 239.000,00 0,00 0,00 239.000,00 0,03 
192/0 512000 512200 Административна опрема 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

Укупно за 
аналитику 

4.05.53   462.193,00     

4.05.54 МЗ СЛЕПЧЕВИЋ 
185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 
185/0 421000 421200 Енергетске услуге 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 
185/0 421000 421300 Комуналне услуге 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,03 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 667.652,00 0,00 0,00 667.652,00 0,08 
190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.05.54   1.243.652,00     

4.05.55 МЗ СЛАТИНА 
185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 
188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 50.850,00 0,00 0,00 50.850,00 0,01 
190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

Укупно за 
аналитику 

4.05.55   94.850,00     

4.05.56 МЗ ТАБАНОВИЋ 
185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 
185/0 421000 421200 Енергетске услуге 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,04 
185/0 421000 421300 Комуналне услуге 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,01 

185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,03 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 609.376,00 0,00 0,00 609.376,00 0,07 
189/0 426000 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 
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190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,02 
192/0 512000 512200 Административна опрема 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

Укупно за 
аналитику 

4.05.56   1.624.376,00     

4.05.57 МЗ ЦУЉКОВИЋ 
185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 
188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 673.000,00 0,00 0,00 673.000,00 0,08 

Укупно за 
аналитику 

4.05.57   677.000,00     

4.05.58 МЗ ЦЕРОВАЦ 
185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 
185/0 421000 421200 Енергетске услуге 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,10 
185/0 421000 421300 Комуналне услуге 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,01 
185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
186/0 423000 423700 Репрезентација 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

188.000,00 0,00 0,00 188.000,00 0,02 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 431.799,00 0,00 0,00 431.799,00 0,05 
189/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 
189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 
190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

Укупно за 
аналитику 

4.05.58   1.860.799,00     

4.05.59 МЗ ШЕВАРИЦЕ 
185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
185/0 421000 421200 Енергетске услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,11 
185/0 421000 421300 Комуналне услуге 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 
185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 569.521,00 0,00 0,00 569.521,00 0,06 
189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 
190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,02 
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192/0 512000 512200 Административна опрема 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,01 
Укупно за 
аналитику 

4.05.59   1.995.521,00     

4.05.60 МЗ ШТИТАР 
185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 
185/0 421000 421200 Енергетске услуге 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,01 
185/0 421000 421300 Комуналне услуге 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 0,01 
185/0 421000 421500 Трошкови осигурања 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
186/0 423000 423400 Услуге информисања 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 675.000,00 0,00 0,00 675.000,00 0,08 

Укупно за 
аналитику 

4.05.60   848.000,00     

4.05.61 МЗ ШИПУРСКЕ ЛИВАДЕ 
185/0 421000 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 
185/0 421000 421200 Енергетске услуге 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,11 
185/0 421000 421300 Комуналне услуге 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 0,02 
185/0 421000 421400 Услуге комуникација 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 
186/0 423000 423400 Услуге информисања 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,02 
186/0 423000 423700 Репрезентација 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,01 

187/0 424000 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,02 

188/0 425000 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.790.625,00 0,00 0,00 1.790.625,00 0,20 
189/0 426000 426100 Административни материјал 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
189/0 426000 426400 Материјали за саобраћај 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
189/0 426000 426900 Материјали за посебне намене 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 
190/0 481000 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,05 

Укупно за 
аналитику 

4.05.61   3.865.625,00     

Укупно за главу 4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 99.085.816,00 0,00 0,00 99.085.816,00 11,25 
 
Укупно за раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА 864.243.999,00 16.732.000,00 0,00 880.975.999,00 100,00 
 
Укупно за БК  0 БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА 864.243.999,00 16.732.000,00 0,00 880.975.999,00 100,00 
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Назив  локалне власти 0 

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ 

Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за 
период  I-X  2019. године и планирана 

пројекција за период XI-XII према Одлуци о 
буџету ЈЛС за 2019. годину на економским 

класификацијама 411 и 412    

Маса средстава за плате 
исплаћена за септембар 
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економским 

класификацијама 411 и 
412   

Маса средстава за плате планирана за 2020. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Органи и службе 
локалне власти 233   0   0   19.236.174     233 250.501.299 0   0   

      Изабрана лица 14   0   0         14   0   0   

      Постављена лица  9   0   0         9   0   0   

      Запослени 210   0   0         210   0   0   

2 
Установе културе                                                                                                             101   0   0   7.963.156     101 106.864.227 0   0   

      Постављена лица  6   0   0         6   0   0   

      Запослени 95   0   0         95   0   0   
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3 

Остале установе из 
области јавних 
служби које се 
финансирају из буџета 
(навести назив 
установе): 8 0 0 0 0 0 828.715 0 0 8 10.894.950 0 0 0 0 
1. Туристичка 
организација 5   0   0   507.396     5 6.618.975 0   0   

      Постављена лица  1   0   0         1   0   0   

      Запослени 4   0   0         4   0   0   

2. Центар за стру-чно 
усавршавање 3   0   0   321.319     3 4.275.975 0   0   

      Постављена лица  1   0   0         1   0   0   

      Запослени 2   0   0         2   0   0   

3. 0   0   0         0   0   0   

      Постављена лица  0   0   0         0   0   0   

      Запослени 0   0   0         0   0   0   

4. 0   0   0         0   0   0   

      Постављена лица  0   0   0         0   0   0   

      Запослени 0   0   0         0   0   0   

5. 0   0   0         0   0   0   

      Постављена лица  0   0   0         0   0   0   

      Запослени 0   0   0         0   0   0   

4 

Дирекције основане 
од стране локалне 
власти 0   0   0         0   0   0   

      Постављена лица  0   0   0         0   0   0   

      Запослени 0   0   0         0   0   0   
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5 

Месне заједнице 0   0   0         0   0   0   

     Изабрана лица  0   0   0         0   0   0   

      Запослени 0   0   0         0   0   0   

6 

Предшколске 
установе  434   0   0   28.664.443     434 382.395.052 0   0   

Постављена лица 1   0   0         1   0   0   

Запослени 433   0   0         433   0   0   

7 

Нове установе и 
органи (навести назив 
установа и органа):  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1. 0   0   0         0   0   0   

      Постављена лица  0   0   0         0   0   0   

      Запослени 0   0   0         0   0   0   

2. 0   0   0         0   0   0   

      Постављена лица  0   0   0         0   0   0   

      Запослени 0   0   0         0   0   0   

3. 0   0   0         0   0   0   

      Постављена лица  0   0   0         0   0   0   

      Запослени 0   0   0         0   0   0   

8 

Укупно за све 
кориснике буџетa 
који се финансирају  
са економских класи-
фикација 411 и 412 776 0 0 0 0 0 56.692.488 0 0 776 750.655.528 0 0 0 0 

       Изабрана лица 14   0   0         14   0   0   

       Постављена лица  18   0   0         18   0   0   

       Запослени 744   0   0         744   0   0   
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III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 9. 

У складу са Законом о начину одређивања макси-
малног броја запослених у јавном сектору („Слу-
жбени гласник РС“ број 68/15, 81/16 – одлука УС и 
95/2018), број запослених код корисника буџета не 
може прећи максималан број запослених на нео-
дређено и одређено време, и то: 

• 227 запослених у локалној администрацији на 
неодређено време; 

• 350 запослених у предшколским установама 
на неодређено време; 

• 109 запослених у установама културе на нео-
дређено време; 

• 6 запослених у установама јавне службе на 
неодређено време; 

• 652 запослених у јавним предузећима на 
неодређено време; 

Члан 10. 

За извршавање ове Одлуке одговоран је Градо-
начелник. 

Наредбодавац за извршење буџета је Градона-
челник. 

Члан 11. 

Наредбодавац директних и индиректних корисника 
буџетских средстава је функционер (руководилац), 
односно лице које је одговорно за управљање сре-
дствима, преузимање обавеза, издавање налога за 
плаћање који се извршавају из средстава органа, као 
и за издавање налога за уплату средстава која 
припадају буџету. 

Члан 12. 

За законито и наменско коришћење средстава 
распоређених овом Одлуком, поред функционера 
односно руководиоца директних и индиректних кори-
сника буџетских средстава, одговоран је начелник 
градске управе и руководиоци одељења у оквиру 
градске управе. 

Члан 13. 

Орган управе надлежан за финансије обавезан је 
да редовно прати извршење буџета и најмање два 
пута годишње информише градоначелника и градско 
веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку 
шестомесечног, односно деветомесечног периода.  

У року од петнаест дана по подношењу извештаја 
из става 1. овог члана, Градско веће усваја и доста-
вља извештај Скупштини града. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног 
буџета и извршења и образложење великих одсту-
пања. 

Члан 14. 

Одлуку о промени апропријације из општих 
прихода буџета и преносу апропројације у текућу 

буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о 
буџетском систему доноси Градско веће. 

Члан 15. 

Решење о употреби текуће буџетске и сталне бу-
џетске резерве на предлог органа управе надлежног 
за финансије доноси Градско веће. 

Члан 16. 

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са 
чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Градско 
веће. 

Члан 17. 

Градско веће одговорно је за спровођење фиска-
лне политике и управљање јавном имовином, при-
ходима и примањима и расходима и издацима на 
начин који је у складу са Законом о буџетском систему. 

Члан 18. 

Овлашћује се Градоначелник да у складу са 
чланом 27ж Закона о буџетском систему, може 
поднети захтев министарству надлежном за послове 
финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 
утврђеног дефицита од 10% уколико је резултат 
реализације јавних инвестиција. 

Члан 19. 

Новчана средства буџета града, директних и 
индиректних корисника средстава тог буџета, као и 
других корисника јавних средстава који су укључени 
у консолидовани рачун трезора града, воде се и 
депонују на консолидованом рачуну трезора.  

Члан 20. 

Корисници буџетских средстава приликом доде-
љивања уговора о набавци добара, пружању услуга 
или извођењу грађевинских радова, морају да поступе 
у складу са Законом о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

Члан 21. 

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 
2020. години по посебном акту (решењу) који доноси 
Градоначелник, на предлог надлежног органа за 
финансије, у оквиру следећих раздела: 

• раздео 1: Скупштина града; 

• раздео 2: Градоначелник; 

• раздео 3: Градко веће; 

• раздео 4: Градска управа; 

• раздео 5: Градско јавно правобранилаштво.  

Члан 22. 

Обавезе које преузимају директни и индиректни 
корисници буџетских средстава морају одговарати 
апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком 
одобрена и пренета. 
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Изузетно, корисници из става 1. овог члана, у 
складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, 
могу преузети обавезе по уговору који се односи на 
капиталне издатке и захтева плаћање у више година, 
на основу предлога органа надлежног за послове 
финансија, уз сагласност Градског већа, а највише 
до износа исказаних у плану капиталних издатака из 
члана 6. ове Одлуке. 

Корисници буџетских средстава су обавезни да 
пре покретања поступка јавне набавке за преу-
зимање обавеза по уговору за капиталне пројекте 
прибаве сагласност органа надлежног за финансије. 

Корисник буџетских средстава, који одређен 
расход извршава из средстава буџета и из других 
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво 
врши из прихода из тих других извора. 

Обавезе преузете у 2020. години у складу са одо-
бреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у 
току 2020. године, преносе се у 2021. годину и имају 
статус преузетих обавеза и извршавају се на терет 
одобрених апропријација овом Одлуком. 

Члан 23. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе 
морају бити извршене искључиво на принципу гото-
винске основе са консолидованог рачуна трезора, 
осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен 
другачији метод. 

Члан 24. 

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе 
само на основу писаног уговора или другог правног 
акта, уколико законом није другачије прописано. 

Плаћање из буџета неће се извршити уколико 
нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 
3. Закона о буџетском систему. 

Члан 25. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава 
извршавају се сразмерно оствареним примањима 
буџета. 

Ако се у току године примања смање, издаци бу-
џета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе 
утврђене законским прописима на постојећем нивоу 
и минимални стални трошкови неопходни за несме-
тано функционисање корисника буџетских средстава.  

Члан 26. 

Средства распоређена за финансирање расхода 
и издатака корисника буџета, преносе се на основу 
њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у 
тромесечним плановима буџета. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе ко-
мплетну документацију за плаћање (копије). 

Члан 27. 

Новчана средства на консолидованом рачуну 
трезора могу се инвестирати у 2020. години само у 

складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, 
при чему су, у складу са истим чланом Закона, Градо-
начелник, односно лице које он овласти, одговорни 
за ефикасност и сигурност тог инвестирања.  

Члан 28. 

Градско веће доноси програм рационализације 
којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, 
укључујући и одређене критеријуме за извршење тог 
програма, и о томе обавести Скупштину града. 

Корисник буџетских средстава не може, без претхо-
дне сагласности Градоначелника засновати радни 
однос са новим лицима до краја 2020. године, уко-
лико средства потребна за исплату плата тих лица 
нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у 
складу са овом одлуком, предвиђена за плате том 
буџетском кориснику и програмом рационализације 
из става 1. овог члана. 

Члан 29. 

Директни и индиректни корисници буџетских сре-
дстава у 2020. години обрачунату исправку вредности 
нефинансијске имовине исказују на терет капитала, 
односно не исказују расход амортизације и употребе 
средстава за рад.  

Члан 30. 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, 
који може да настане услед неуравнотежености кре-
тања у приходима и расходима буџета, град се може 
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о 
јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005, 
107/2009, 78/2011,68/2015 и 95/2018). Одлуку о заду-
живању доноси градоначелник. 

Члан 31. 

Градоначелник града доноси одлуку о заду-
живању за капиталне инвестиционе расходе у складу 
са чланом 33. Закона о јавном дугу („Службени 
гласник РС“ број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 
и 95/2018), по претходно прибављеном мишљењу 
Министарства. 

Члан 32. 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун 
извршења буџета до 31. децембра 2020. године, 
средства која нису утрошена за финансирање расхода 
у 2020. години, која су овим корисницима пренета у 
складу са Одлуком о буџету града Шапца за 2020. 
годину.  

Члан 33. 

Изузетно, у случају да се буџету града Шапца из 
другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) 
определе актом наменска трансферна средства, 
укључујући и наменска трансферна средстава за 
надокнаду штете услед елементарних непогода, као 
и у случају уговарања донације, чији износи нису 
могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, 
орган управе надлежан за финансије на основу тог 
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акта отвара одговарајуће апропријације за извршење 
расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона 
о буџетском систему. 

Члан 34. 

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за 
реализацију обавеза других корисника јавних сре-
дстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су 
укључени у систем консолидованог рачуна трезора 
неће се вршитти уколико ови корисници нису добили 
сагласност на финансијски план на начин прописан 
законом, одоносно актом Скупштине града и уколико 
тај план нису доставили Управи за трезор. 

Члан 35. 

У буџетској 2020. години неће се вршити обрачун 
исплата божићних, годишњих и других врста накнада 
предвиђених посебним и појединачним колективним 
уговорима, за директне и индиректне кориснике сре-
дстава буџета, осим јубиларних награда за запо-
слене који су то право стекли у 2020. години. 

Такође, у 2020. години не могу се исплаћивати 
запосленима код директних и индиректних корисника 
буџетских средстава локалне власти награде и бонуси 
који према међународним критеријумима представљају 
нестандардне, односно нетранспарентне облике на-
града и бонуса. 

Члан 36. 

Корисник буџетских средстава, који одређен ра-
сход и издатак извршава из других извора прихода и 
примања, који нису општи приход буџета (извор 01 – 
Приходи из буџета), обавезе може преузимати само 
до нивоа остварења тих прихода или примања, уко-
лико је ниво остварених прихода и примања мањи од 
одобрених апропријација. 

Корисник буџетских средстава код кога у току 
године дође до умањења одобрених апропријација 
из разлога извршења принудне наплате, за износ 
умањења предузеће одговарајуће мере у циљу при-
лагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити 
умањење обавезе, односно продужење уговорног 
рока за плаћање или отказати уговор. 

Члан 37. 

Приоритет у извршавању расхода за робе и 
услуге корисника буџетских средстава имају расходи 
за сталне трошкове, трошкови текућих поправки и 
одржавања и материјал. 

Корисници буџетских средстава дужни су да 
обавезе по основу сталних трошкова, трошкова теку-
ћих поправки и одржавања, материјала, као и по основу 
капиталних издатака измире у року утврђеном за-
коном који регулише рокове измирења новчаних 
трансакција у комерцијалним трансакцијама. 

Члан 38. 

Директни и индиректни корисници буџета који 
користе пословни простор у државној својини, а 
финансирају се средствима буџета, не плаћају закуп 
у 2020. години. 

Члан 39. 

Јавна предузећа чији је оснивач град, затим правна 
лица у којима град има директну или индиректну 
контролу над капиталом од 50% и друга правна лица 
у којима јавна средства чине 50% прихода, оства-
рену добит по завршном рачуну за 2019. годину у 
висини од 90% уплатиће на рачун буџета града а 
најкасније до 30. новембра 2020. године. 

Члан 40. 

Извештај екстерне ревизије о финансијским изве-
штајима по члану 79. Закона о буџетском систему 
саставни је део завршног рачуна за 2020. годину. 

Члан 41. 

Ову Одлуку доставити Министарству финансија и 
објавити у „Службеном листу града Шапца“. 

Члан 42. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-17/2020-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 

При изради Одлуке о ребалансу буџета града 
Шапца за 2020. годину, пошло се од Закона о лока-
лној самоуправи, Закона о финансирању локалних 
самоуправа („Службени гласник РС" број 62/2006, 
47/201, 93/2012,99/2013,125/2014,95/2015, 83/2016, 
91/2016, 104/2016, 96/2017, 89/2018 и 95/2018), Закона 
о буџетском систему ((„Службени гласиик РС", број 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/16, 113/2017, 
95/2018, 31/2019 и 72/19), Члана 20, и 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС" 129/2007, 
83/2014, 101/2016 и 47/2018) и Упутства за припрему 
Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину са 
пројекцијама за 2021. и 2022. годину, 

Законом о буџетском систему прописано је да се 
буџет града доноси за једну календарску годину. 

Одлука се саетоји из општег и посебног дела. 
Општи део буџета обухвата рачун прихода и примања, 
расхода и издатака, буџетски суфицит односно де-
фицит, укупан фискадни суфицит односио дефицит и 
рачун финансирања. Посебан део буџета исказује 
апропријације директних и индиректних корисника 
буџетских средстава у складу са програмима, прог-
рамским активностима, пројектима, економском и 
функциокалном класификацијом. 

Законом о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС", број 129/07, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) 
утврђени су послови и задаци града, као и извори 
средстава којима се ти послови финансирају. У буџету 
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града средства се обезбеђују из изворних прихода 
једииица локалне самоуправе и прихода од осталих 
нивоа власти. 

Наведеним законом утврђено је да буџету је-
динице локалне самоуправе припадају приходи и 
примања и то:  

А) Приходи од осталих нивоа власти: 

1. Уступљени приходи 

1.1. порези на доходак грађаиа 

1.2, порез на наслеђе и поклон 

1.3, порез на пренос апсолутиих права 

1.4. приходи од уступљених накнада 

2. Трансфери 

2.1 - Општи трансфер 

Право на општи трансфер имају све јединице ло-
калне самоуправе па и град Шабац. 

2.2 - Трансфер солидарности 

Трансфер солидарности распоређује се јединицама 
локалне самоуправе сходно групи и развијености. 

Град Шабац спада у II груггу развијености. 

2.3 - функционални трансфери 

Б) Изворни приходи јединице локалне само-
управе 

1. порез на имовину, осим пореза на пренос 
апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон; 

2. локалне административне таксе; 

3. локалне комуналне таксе; 

4. боравишна такса; 

5. накнаде за коришћење јавних добара, у 
складу са законом; 

6. концесиона накнада; 

7. друге накнаде у складу са законом; 

8. приходи од новчаних казни изречених у пре-
кршајном поступку за прекршаје пропиеане актом 
скупштине јединице локалне самоуправе, као и оду-
зета имовинска корист у том поступку; 

9. приходи од давања у закуп, односно на кори-
шћење непокретности и покретних ствари у својини 
Републике Србије, које користи јединица локалне 
самоуправе, односно органи и организације јединице 
локалне самоуправе и индиректни корисници њеног 
буџета; 

10. приходи од давања у закуп, односно на кори-
шћеае непокретносхи и покретних ствари у спојини 
јединице локалне самоуираве; 

11. приходи настали продајом услуга корисника 
средстава буџета јединице локалне самоуправе чије 
је пружање уговореио са физичким и правним лицима; 

12. приходи од камата на средства консоли-
дованог рачуна трезора буџета јединице локалне 
самоуправе; 

13. приходи по основу донација јединици лока-
лне самоуправе; 

14. приходи по основу самодоприноса; 

15. други дриходи утврђени законом. 

На изнетим законским решењима темељи се буџет 
града Шапца који се предлаже Одлуком о ребалансу 
I буџета града за 2020. годину у укупном износу од 
4.395.676.967,00 динара. 

Приходи 

Укупан обим прихода буџета града Шапца који се 
предлажу Одлуком о ребалансу буџета града за 
2020. годину, износе 4.395.676.967,00 динара. 

При процени могућег обима прихода и примања у 
буцету града Шагада за 2020. годину, Одлуком о 
ребалансу буџета града пошло се од 360.420.000,00 
динара трансферних средстава (733) из буцета Репу-
блике Србије, што чини 8,20% укупно планираних 
прихода буџета. 

Порез на доходак, добит и капиталне добитке 
(група 711) планирани су у укупном износу од 
1.812.113.000„00 динара, односно представљају 
41,22 % укупно плаиираних прихода буџета. 

Порез на имовину (група 713) планирани су у 
износу од 653.001.000,00 динар, што је 14,86 % уку-
пно планираних прихода. 

Порез на добра и услуге (група 714) планиран је у 
износу од 147.570.000,00 динара и чине 3,36 % укупно 
планираних прихода буџета. 

Други порези (група 716) планирани су у износу 
од 75.000.000,00 динара, што представља 1,71% укупно 
планираних прихода буџета. 

Приходи од имовине (група 741) планирани су у 
износу од 60.500.000,00 динара, односно чине 1,38 % 
у односу на укупно планиране приходе, 

Приходи од продаје добара и услуга (група 742) 
планирани су износу од 226.232.000,00 динара и 
представљају 5,15 % укупно планираних прихода. 

Приходи од новчаних казни и одузете имовинске 
користи (743) планирани су у износу од 53,660.000,00 
динара и чине 1,22% укупно планираних прихода 
буџета. 

Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица (744) планирани су у износу од 31.600.000,00 
динара, што чини 0,72% укупно планираних прихода 
буџета. 

Мешовити и неодређени приходи (745) планирани 
су у износу од 57.200.000,00 динара, што је 1,30 % 
укупно планираних прихода буџета. 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
из претходне године (група 772) планирани су у 
износу од 1.500.000,00 динара и представљају 0,03% 
укупно планираних прихода буџета. 

Примања од продаје непокретности (811) плани-
рана су у износу од 312.766.108,00 динара, односно 
чине 7Д2 % укупно планираних прихода и примања. 



Број 2 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 205 

 

 

Примања од продаје земљишта (841) планирана 
су у износу од 100.000.000, 00 динара, тако да чине 
2,27 % укупнио планираних прихода и примања. 

Предлог прихода и примања буцета за 2020. годину 
са процентуалним учешћем у укупним приходима дат 
је у Табели- План прихода-члан 2. 

Расходи 

За расходе и издатке који се финансирају из буџета 
града, Одлуком о ребансу буџета града Шапца за 
2020. годину распоређују се средства у укупном 
изиосу од 4.395.676.967,00 динара и иста ће бити 
распоређена у складу са програшжим класификаци-
јама. 

Расходи који се финансирају из сопствених прихода 
буџетских корисника распоређени су у износу од 
16.732.000,00 динара. 

Планираним средствима предвиђено је да се фи-
нансирају најнеопходнији расходи такозвана „класична 
буџетска потрошња" и приоритетна улагања у инве-
стиције и општу комуналну потрошњу. 

Буџет града је ограниченог обима па самим тим 
није било могуће удовољити и прихватити све захтеве 
како корисника буџета тако и грађана и осталих уче-
сника партиципативног буџетирања. 

Предложени распоред буцетских средстава по-
дразумева рационално располагаље средставима, 
уз неопходне мере штедње, тако даје било неопхо-
дно утврдити приоритете у извршавању расхода и 
издатака у 2020. години. 

При распоређивању средстава за плате и дода-
тке запослених иошло се од Закона о платама у 
државпим органима и јавним службама („Службени 
гласник PC', број 34/01, 62/06, 63/06, Н6/08, 92/U, 
99/11, 10/13, 55/13,99/14 21/16-др. закон). Плате и 
додаци запослених у укупним расходима буџета уче-
ствују са 17,08 %. 

За опште услуге локалне самоуправе - Програм 
0602- укупно планирана срсдства Одлуком о 
ребалансу буџета града Шапца за 2020.год, износе 
1.359.473.730,00 дшгара,што чини 30,93 % од укупно 
планираних расхода. 

У оквиру средстава за финансирање основног 
образовања и васпитања -Програм 2002 и средњег 
образовање -Програм 2003- опредељено је 
368.109.270,00 дикара, односио 8,37 % укуппо пла-
ниранмх расхода. 

За финансирање устаиова из области културе и 
информисања-Програм 1201- распоређена су сре-
дства у укуином износу од 247.795.427,00 динара, 
што је 5,64 % укупно планираних расхода. 

Опредељена средства за фитансирашз спорта и 
омладине-Програм 1301- износе 226.877.000,00 
динара, што је 5,16% од укупно планираних расхода. 

За област социјалне и дечије заштите -Програм 
0901- планирана су средства у износу од 
195.760.000,00 динара, што је 4,45 % укупно пла-
нираних расхода буџета града, 

Предшколско образовање и васпптаље - Програм 
2001- чини 11,75 % од укупно планираних расхода, 
одиосно 516.598.052,00 динара. 

За Програм 0701- Оргапнзација саобраћаја и 
саобраћајне инфраструктуре планирана су средства 
у износу од 532.406.000,00 динара, односно 12,11% 
укупно планираних расхода буцета града. 

Опредељена средства за финаншрање пољопри-
вреде и руралног развоја - Програм 0101- износе 
117.200.000,00 динара, што је 2,67% укупно планира-
них расхода. 

Укупно планирана средства за капиталне пројекте 
за 2020.год. шносе 870.827.000,00 динара или 19,81 
% укунних. расхода буџета. 

Имајући у виду да се јавна потрошња може фина-
нсирати само из реалних извора, то ће коришћење 
средстава из буџета града у 2020. години бити у 
директној зависности од остварења прихода предви-
ђених буџетом. 

Сви корисници буџета морају се понашати крајње 
дисциплиновано при наменском коришћењу буџетских 
средстава по свим апроприј ациј ама. 

На основу изложеног, предлаже се Скупштини 
града да усвоји предложену Одлуку о ребалансу 
буџета у датом тексту. 
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На основу члана 47. а у вези члана 26. став 1. 
тачка 3. и члана 29. став 2. тач. 3. Закона о јавно - 
приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник 
РС" број 88/11, 15/16 и 104/16) и члана 39. и 131. 
Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца" број 
5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 
13.02.2020. донела је: 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ ЈАВНОГ 
УГОВОРА ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 
СА ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКО - ПРИГРАДСКОГ ПРЕ-

ВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА 

l. ДАЈЕ СЕ сагласност на Нацрт јавног уговора за 
јавно - приватно партнерство са елементима 
концесије за обављање делатности градско -
приградског превоза путника на територији града 
Шапца, између Градске управе града Шапца као 
јавног партнера и „Дуга" доо као приватног партнера. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-18/2020-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД ШАБАЦ 
Број: 344-00-157/2020-16 
18.02.2020. године 
ШАБАЦ 

Ј А В Н И  У Г О В О Р  

ЗА ЈАВНО - ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО СА 
ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКО - ПРИГРАДСКОГ 

ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ШАПЦА 

Закључен између: 
Градске управе града Шапца 
са седиштем у Шапцу, улица Господар Јевремова 

бр, 6, ПИБ: 100084619 
Матични број: 07170122 
Број рачуна: 840-10640-24 код Управе за трезор, 
Телефон:015-364-147  Телефакс:015-364-150 
кога заступа начелнк Милан Васић 
(у даљем тексту: Јавни партнер) 
и 
"Дуга"доо 
са седиштем у Петловачи, ул. Весе Исаиловића 

бр. 35, ПИБ: 100187042 
Маттни број: 07374275 
Бројрачуна: 285-1001000002209-8 Назив банке: 

СБЕР банка 

Телефон: 063-353-630 Телефакс: 015-273-391 

кога заступа директор Божидар Кондић 

(у даљем тексту: Приватни партнер) , 

Основ уговора: Одлука о избору најповољније 
понуде, бр. 1/2019, од 22.01.2020. године јавно прива-
тно пертнерство са елементима концесије бр 1/19 

Члан 1. 

На основу Закона о превозу у друмском саобра-
ћају ("Сл. гаасник РС", бр. 46/95, 66/01, 91/05, 62/06 и 
31/11), Законао локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр.129/07), као и чл. 9. Закона о комуналним 
делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011), чл. 10. 
став 1., чл. 22., чл. 35. Закона о јавно-приватном па-
ртнерству и концесијама ("Службени гласник РС" бр. 
88/2011 и 15/2016) и Одлуке о линијском превозу 
путника на територији општине Шабац („Сл. лист 
општина Шабац, Коцељева, Богатаћ и Владимирци", 
број 10/2005), по јавном позиву објављеном у Слу-
жбеном гласнику РС број 93, дана 26.12.2019. године, 
понуди бр.135/2020, од 08.01.2020. године, допуни 
понуде од 17.01.2020. године, и Записника о прего-
варању од 21.01.2020. године, Градска управа града 
Шапца и „Дуга" доо, овим уговором утврђују међусо-
бна права и обавезе на реализацијц комуналне 
делатности градског и приградског превоза путника 
на територији града Шапца 

Оквирни карактер и обим услуга линијског гра-
дског и приградског превоза путника на релацијама и 
према времену одласка и повратка које треба да 
обезбеди Приватни партаер састоји се у следећем:

  ПОЛАСЦИ НА ГРАДСКИМ И ПРИГРАДСКИМ ЛИНЈАМА  

  Назив линије 
дужи на 
линнј е 

(km)  

број 
"полазака по 
смерови ма 

укупан 
број 

полазака 

укупан 
пређени 
пут у току 
године 

Г 
Р 
А 
Д 
С 
К 
Е 

1 
Штитар-Сокинакафана-Мајур-Болница-
Мишар дом 

19 

свакодневно 
55+55 
полазака, а 
суботом, 
недељом и 
државним 
празником 
19+19 
полазака 

свакодневно 
110 
полазака, а 
суботом, 
недељом и 
државним 
празником 38 
полазака 

605530 

2 
Богосавац улаз-Православна црква-
Болница-Поцерски Причиновић 

14,5 430245 

3 
Јевремовац-Тркалиште-Православна 
дрква-хотел Слобода-аутобуска станица-
полигон-Ново гробље-Летњиковац школа 

12,7 404749 

4 
Капитол парк-МЗ Јевремова-Топлана-
Болница-Православна црква-хотел 
Слобода-Базен 

7,4 235838 

5 

Триангла-Тржница-Нова Робна кућа-
Камичко гробље-Водовод- Хируршки 
блок-АС Шабц-Ново гробље-Летњиковац 
школа 

9,9 315513 

6 
Аутобуска станица - болница - Камичак -
Весковини — Картонвал (Шећерана) 

11,2 12+12 24 83220 

П 
Р 
И 

1 Шабац-Дреновац 22,4 12+12 24 141232 

2 Шабац-Дреновац-Картонвал-Шабац 40 3+3 'б 87600 

3 Шабац-Г.Врањска-Заблаће-Метлић 28 3+3 б 51240 
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Г 
Р 
А 
Д 
С 
К 
Е 

4 Шабац-Г.Врањска-Заблаће-Метлић- 41 4+4 8 104960 

 Раскршће     

5 
Шабац-Г.Врањска-Заблаће-Метлић- 
Волујац 

37 2+2+ 4 27380 

6 Шабац-Г.Врањска-Заблаће 16 3+3 6 35040 

7 Шабац-Добрић-Радовашница 25,1 13+13 26 191764 

8 
Шабац-Церовац-М.Врањска-Жабар- 
Корман 

15,8 12+12 24 104754 

9 Шабац-Дуваниште-Прњавор 32 10+11 21 199328 

10 Шабац-Скрађани-Змињак-Петковица 36 2+5 7 66060 

11 
Шабац-Орашац-Корман-Орид 
Предворица-Миокус-Мрђеновац 

31 7+7 14 102610 

12 Шабац-Липолист-Бела Река 32 13+13 26 252320 

13 
Шабац-Скрађани-Змињак-Прњавор- 
Петковица 

44 5+1 6 88440 

14 Прњавор Шести реон 14,8 7 7 24494 

15 Шабац-Поцерски Метковић-Милошевац 25 7+7 14 104000 

16 
Шабац-Маови-Варна-Добрић-Богосавац-
Липолист 

30 10+10 20 128490 

17 Шабац-Синошевић-Волујац-Букор 39 3+3 6 49076 

18 
Шабац-Синошевић-Волујац-Горња 
Румска-Букор 

46 3+5 8 86294 

19 Шабац-Двориште-Волујац-Накучани 40 5+4 9 84715 

20 
Шабац-Накучани-Волујац-Горња Румска-
Букор 

56 1+0 1 10360 

21 Шабац-Синошевић-Волујац 22 3+3 6 48180 

22 
Шабац-Синошевић-Накучани-Волујац-
Букор 

49 2+2 4 61600 

 

Приватни партнер се обавезује да региструје 
редове вожње За наведене линије у обиму услуга из 
става 2. овог члана, а према Изјави Приватног па-
ртнера из Конкурсне документације. 

Члан 2. 

Приватни партнер преузима одговорност за тро-
шкове пословања. Средства за обављање делатно-
сти линијског превоза путника на територији града 
Шапца обезбеђују се из прихода од продаје месе-
чних карата у спољној продајној мрежи, прихода од 
продаје појединачних карата у возилима. 

Захтевани износ концесионе накнаде је 0 динара. 

Понуђени попуст на цене карата коју утврђује 
Градско веће града Шапца је 0%. 

Приватни партнер се обавезује да примењује 
тарифну политику и политику цена коју утврђује 
Градско веће града Шапца веће, на предлог Оде-
љења за инспекцијске и комунално стамбене послове 
утврђује цену карте у градском и приградском сао-
браћају. Цене комуналне услуге се образују на 
основу елемената за образовање цена комуналних 
услуга прописаних Законом о комуналним делатно-
стима, а приликом утврђивања предлога за утврђивање 
цене, Одељење је дужно да претходно прибави 
калкулацију превозника. 

Јединичне цене транспортног рада по возилоки-
лометру наведене у Обрасцу структуре цене, могу се 
кориговати током реализације уговора, на основу 
промене следећих параметара: 

р.б, Параметри Ознака Утицај (%) Начин праћења промена 

1 Званични средњи курс евра НБС VE 13 Званични средњи курс евра НБС 

2 
Велепродајна цена Евро-дизела 
рафинерија у Панчеву 

CED 37 
Званични ценовник рафинерија 
Панчево 

3 
Просечна вредност три последње 
објављене зараде по запосленом у 
Граду Шапцу 

BZ 37 
Званичнн статистички извештаји 
РЗС 

4 
Пораст потрошачких цена у 
Републици Србији 

РРС 13 
Званични статисички извештаји 
РЗС 
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Вредности параметара почетног стања (на дан отварања понуде): 

Р.б. Параметри Ознака Почетна вредност: 

1 Званични средњи курс евра НБС VEskps 1€= 117,5081 РСД (18.12,2019) 

2 Велепродајна цена Евро-дизела у рафинерији 
Панчево 

CEDps 1 литар=118,288 РСД (18.12.2019) 

3 
Просечна вредност три последње објављене 
зараде по запосленом у Граду Шапцу (последњи 
објављени подаци РСЗ) 

BZps 

Јул 2019=68.183,00 РСД  
Август 2019=67.046,00 РСД 
Септембар 2019=66.189,00 РСД 
Просек=67139,33 РСД 

4 Пopacт потрошачких цена у Републици Србији 
(последњи објављени податак РСЗ) 

РРС 1.00 

Понуђена јединична цена прати се и коригује у нову јединичну цену према следећем моделу: 

�� � � · �0,13 · 
����
���� � 0,13 · ��� � 0,37 ·
�������� � 0,37 ·

���������� � 
 

где је: 

—NC-нова јединична цена (у моменту усвајања 
постаје С);  

—С-понуђена јединична цена; 

—0,13 - део основне цене на који утиче промена 
средњег курса евра; 

—VEskndk - Званични средњи курс евра НБС на 
дан подношења захтева (у моменту усвајања нове 
цене постаје VEskps);  

—VEskps - Званични средњи курс евра НБС поче-
тног стања; 

—0,13 - део основне цене на који утиче промена 
потрошачких цена; 

—РРС - промена потрошачких цена од почетног 
стања (1,00) до момента подношења захтева (у мо-
менту усвајања нове цене, постаје 1,00);  

—0,37 - део основне цене на који утиче промена 
просечне бруто зараде по запосленом у Граду 
Шапцу; 

—BZndk - Просечна вредност последње три обја-
вљене бруто зараде по запосленом у Граду Шапцу 
на дан подношења захтева (последња објављена, у 
моменту усвајања нове цене постаје BZps);  

—BZps - Просечна вредност последње три обја-
вљене бруто зараде по запосленом у Граду Шапцу 
почетног стања;  

—0,37 -део основне цене на који утиче промена 
велепродајне цене Евро-дизела у рафинерији у 
Панчеву,  

—CEDndk - Велепродајна цена Евро-дизела у 
рафинерији Панчево (усваја се према ценовнику), на 
дан подношења захтева (у моменту усвајања нове 
цене постаје CEDps) и  

—CEDps - Велепродајна цена Евро-дизела у ра-
финерији Панчево - почетно стање (усваја се према 
ценовнику). 

Вредност јединичне цене се коригује када је про-
мена параметара изазвала промену јединичне цене 
за више од 3%. Новоутврђена јединична цена постаје 
базна цена. Захтев за корекцију јединичне цене 
Граду Шапцу подноси превозник у писаној форми. 

Град Шабац, у року од 15 (петнаест) дана од дана 
пријема писаног захтева доноси одлуку којом: одбија 
захтев превозника, уколико нису испуњени услови за 
повећање односно смањење јединичне цене или 
усваја захтев превозника, уколико су испуњени услови 
за повећање односно смањење јединичне цене и о 
новој, увећаној односно умањеној јединичној цени 
обавештава превозника. 

Почетак примене нових увећаних цена је први 
дан наредног месеца, уколико је захтев поднет до 10. 
-ог у текућем месецу. 

Уколико је захтев поднет након 10.-ог у текућем 
месецу, нове увећане цене се примењују по протеку 
рока од 30 (тридесет) дана од дана доношења одлуке 
од стране Града Шапца, тако да почетак примене 
нових увећаних цена одговара почетку месеца који 
следи након истека предвиђеног рока од 30 (триде-
сет) дана. 

За период од доношења одлуке од стране Града 
Шапца до примене нових увећаних цена, Превозник 
нема право да потражује и обрачунава корекцију 
цене нити може- имати било каква потраживања према 
Граду Шапцу по том основу. 

Почетак примене нових смањених цена је први 
дан наредног месеца, уколико Град Шабац о томе 
обавести превозника писаним путем до краја текућег 
месеца. 

У јединичну цену транспортног рада по возилоки-
лометру су укључени сви трошкови превозника. 

Члан З. 

Минимални захтевани квалитет и стандард услуга 
при обављању делатности линијског превоза путника 
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на територији града Шапца које Приватни партнер 
мора да испуњава је 61 аутобус утврђени су у оквиру 
Јавног позива и Конкурсне документације. 

Члан 4. 

Приватни партнер се обавезује да обезбеди оба-
вљање комуналне делатности градског и приградског 
превоза путника на територији града Шапца на 
линијама из члана 1. овог Уговора. 

Члан 5. 

Контролу обављања градског и приградског пре-
воза путника на територији града Шапца вршиће 
Одељење за инспекцијске и комунално стамбене 
послове - саобраћајна инспекција. 

Градска управа града Шапца, преко Одељења за 
инспекцијске и комунално стамбене послове - саобра-
ћајне инспекције, је у обавези да прати параметре 
који утичу на измену ценовника и да цену мења под 
условима и роковима који су дати у чл. 2. став 5 овог 
Уговора. 

На основу поднетог образложеног захтева При-
ватног партнера уз достааљање доказа којим се 
оправдава захтев за променом цене и по претходном 
разматрању и прибављеном мишљењу надлежног 
Одељења за ииспекцијске послове о оправданости 
тог захтева, сагласност на измену цене даје Градско 
веће. 

Члан 6. 

У погледу обавезе Приватног партнера према 
Граду Шапцу, у смислу извештавања, тражења са-
гласности и др, Приватни партнер је дужан да се 
придржава одредби закона којим се регулише оба-
вљање делатности од општег интереса. 

Надзор над реализацијом јавних уговора врши 
Одељење за финансије Градске управе града Шапца. 

Овлашћења Јавног партнера и Одељења за фи-
нансије Градске управе града Шапца у вршењу 
надзора не искључује право других државних органа 
и тела да надзиру реализацију јавних уговора у 
складу са прописима. 

Јавни партнер, поред обавезног надзора из става 
3. овог члана овог члана, може, у складу са јавним 
уговором, успоставити посебан систем надзора и 
праћења испоруке јавних радова, односно јавних 
услуга за конкретан пројекат јавно-приватног партне-
рства. 

Надзор над реализацијом јавних уговора обухвата: 

1) преглед и анализе извештаја јавног и приватног 
партнера (редовни извештаји, ванредни и специјални); 

2) непосредан увид стања локације на којој се 
реализује јавни уговор, обилазак седишта приватног 
партнера (ради вршења стручног увида), у складу са 
овом уредбом; 

3) увид у документацију у вези са реализацијом 
јавног утовора која се доставља ради вршења 

надзора, а која се односи на реализацију пројекта 
који је предмет јавног уговора; 

4) сагледавања резултата анализе реализације 
пројекга јавно-приватног партнерства који је предмет 
јавног уговора извршене од стране независног стру-
чњака, односно ревизора на захтев вршиоца надзора. 

Члан7. 

Цене превоза путника у градском и приградском 
саобраћају на територији града Шапца утврђена је 
Решењем Градског већа града Шапца, број 38-
9/2014-15 од 29.08.2014. године. 

Корекције износа цене карте вршиће се у случају 
повећааа цена основних инпута како је дефинисано у 
чл. 2. став 5 овог уговора. 

Јавни и приватни партнер се обавезују да ураде 
заједничку анализу расхода и договоре поделу ри-
зика, и затражити од Градског већа доношење новог 
решења којим ће бити утврђене нове цене карата у 
складу са урађеном новом заједничком анализом 
расхода. 

Члан 8. 

Јавни партнер поверава на временски период од 
7 (седам) година, а Привагаи партнер прихвата оба-
вљање делатности градског и приградског превоза 
путника на територији града Шапца. 

Члан 9. 

Приватни партнер има исхључиво право обављања 
комуналне делатности градског и приградског пре-
воза путника на територији града Шапца на линијама 
градског и приградског превоза из члана 1. овог 
Уговора. 

Члан 10. 

Приватни партнер се обавезује да линијски пре-
воз путника у градском и приградском саобраћају на 
територији града Шапца обавља на повереним ста-
лним и сезонским линијама са регистрованим и 
овереним редовима вожње у складу са законским и 
подзаконским акгима. 

Члан 11. 

Обавеза Приватног партнера према корисницима 
услуга јесте благовремено обезбеђивање превоза 
грађана, а пре свега ђака до школа на линијама 
градско-приградског линијског превоза путника у 
оквиру утврђених пакета линија. 

Потребан број возила за испуњавање уговорних 
обавеза обезбеђује превозник. Возила у возном 
парку превозника морају бити таква да одговарају 
додељеним линијама, по врсти као и броју, какоје то 
дефинисано редом вожње. 

Приватни партнер ће бити обавезан: 

- да линијски превоз врши у свему према еле-
ментима линије садржаним у регистру и реду вожње, 
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осим у случајевима да је актом надлежне органи-
зационе јединице одређено другачије, 

- да приликом обављања линијског превоза у 
сваком возилу поседује извод из издатог овереног 
реда вожње, који може бити у електронском облику, 

- да се у обављању линијског превоза путника 
придржава регистрованог и овереног реда вожње; 

- да обезбеди обављање јавног линијског гра-
дско-приградског превоза ангажовањем сопствених 
техничких, организационих, кадровских и других 
Потенцијала којима располаже уз респектовање 
квалитета услуге, 

- да одржава аутобусе у складу са прописима и 
техничким стандардима у исправном и безбедном 
стању, као и у чистом и уредном стању споља и 
изнутра да превоз путника и целокупно пословање 
обавља у складу са важећим прописима Републике 
Србије, као и да примењује званичан тарифни систем; 
да омогући јавном партнеру контролу обављања 
комуналне делатности која му је поверена. 

Приватни партнер се обавезује да примењује 
тарифну политику и политику цена коју утврђује 
Јавни партнер 

Приватни партнер је дужан да Јавном партнеру 
доставља годишњи извештај о реализацији превоза. 
Годишњи извештај мора садржати, осим годишње 
синтезе месечних извештаја о реализацији превоза и 
следеће елементе:  

- бројно стање возила на дан 31. децембра, 

- све потребне податке које затражи Јавни 
партнер 

Годишњи извештај за претходну годину мора 
бити достављен Скупштини града Шапца од стране 
приватног паргаера најдаље до 30. јануара текуће 
године. 

Приватни партнер је сагласан да прихвата ка-
знене одредбе из одредби Одлуке о линијском 
превозу путника на територији опшгине Шабац 

У случајевима када Приватни партнер због квара 
на возилима, саобраћајне незгоде у којој је учество-
вало његово возило и сличних ситуација не обави 
неки полазак, он је у обавези да о томе извести 
Одељење за инспекцијске и комунално стамбене по-
слове града Шапца као и да обезбеди превоз путника 
са куговеним возним картама до места одредишта. 

У случајевима када Приватни партнер није оба-
вио поласке, а о разлозима неизвршења преузетих 
обавеза није известио надлежно Одељење за инспе-
кцијске и комунално стамбене послове града Шапца, 
приватном партнеру јавни партнер може актиирати 
банкарску гаранцију због неизвршавања уговорних 
обавеза. 

Члан 12. 

Овим уговором предвиђа се могућност подно-
шења писменог приговора корисника услуга на рад 

Приватног партнера, и то Градској управи града 
Шапца-Одељењу за инспекцијске и комунално ст-
амбене послове, као и начин поступања у случају 
подношења приговора. 

Члан 13. 

Овим уговором се предвиђа могућност анкетирања 
корисника услуга у вези са начином и квалитетом 
рада Приватног партнера (степен задовољства 
услугом), те последице у случају незадовољства 
корисника услуга (као што је умањење цене за 
одређени период и сл). 

Члан 14. 

Јавни партнер ће бити обавезан да овери и 
региструје ред вожње. 

Јавни партнер ће бити обавезан да у року од 15 
дана по почетку школске године преда приватном 
партнеру списак корисника превоза који имају право 
на партиципацију, односно субвенцију у трошковима 
превоза. 

Јавни партнер ће бити обавезан да по прибавље-
ној претходној калкулацији и образложеном захтеву 
приватног партнера, приступи процедури одређивања и 
корекције цене карата у линијском саобраћају. 

Јавни партнер ће бити обавезан да редовно 
контролише обављање комуналне делатности коју 
врши приватни партнер. 

Јавни партнер спроводи контролу над реализа-
цијом обавеза Приватног партнера. Приватни партнер 
гарантује Јавном партнеру слободан приступ својим 
објектима и документацији у циљу остваривања 
провере, а у вези са предметом јавног уговора. 

Члан 15. 

Изузетно, Приватни партнер може привремено из 
оправданих разлога вршити одступања од регистро-
ваних линија, за које постоје регистровани и оверени 
редови вожње, у погледу скраћења, продужења и/или 
измене трасе линија, о чему мора претходно обаве-
стити Градско веће града Шапца као и Одељење за 
инспекцијске и комунално стамбене послове - Сао-
браћајну инспекцију. Ово обавештење мора да садржи 
разлог и временско трајање одступања од регистро-
ваних линија. По добијању писмене сагласности 
Приватни партнер може да информише кориснике 
услуга о наведеном одступању. 

Члан 16. 

Категоризација ризика у складу са овим јавним 
уговором, одређена је и подељена између приватаог 
и јавног партнера, тако да Приватни партнер сноси 
ризике: 

1. Ризик наплате услуге од крајњих корисника 

2. Оштећење имовине крајњих корисника и тре-
ћих лица приликом вршењауслуге 

3. Инвестирање финансијских средстава у ауто-
бусе наменских карактеристика и капацитета 
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4. Измене npoпиca који утичу на пословање 
приватног партнера 

5. Ризик накнадног смањења броја крајњих кори-
сника 

6. Ризик понуде 

7. Повећани трошкови у случају замене, шлепања 
и поправке неисправних или оштећених аутобуса 

8. Обавезе обављања превоза у свим време-
нским и другим околностима и приликама. 

9. Ризик неизвршења услуга на уговорени начин 

Категоризација ризика у складу са овим јавним 
уговором, одређена је и подељена између приватног 
и јавног партнера, тако да Јавни партнер сноси 
ризпке: 

1. Политички ризици  

2. Ризик тражње 

Категоризација ризика у складу са овим јавним 
уговором, одређена је тако да Приватни и Јавни 
партнер деле следсће ризике: 

1. Финансијски ризик - инфлација  

2. Промене опште законске регулативе  

3. Виша сила 

Члаи 17. 

Приватни партнер се обавезује да, у року од 7 
дана од дана закључења јавног уговора преда Нару-
чиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла 
у износу од 4.457,142,86 динара, која се има подно-
сити у овом износу за сваку годину пројекта, а по-
следња у седмој години пројекта са роком важности 
30 дана дуже од уговореног рока за испуњење уго-
ворне обавезе; 

Тражене банкарске гаранције морају бити безу-
словне, неопозиве, наплатаве на први позив без 
права на приговор и мора имати исправно попуњен 
рок, износ и месну надлежност и не може садржати: 
додатне услове, краће рокове од оних које је одре-
дио наручилац, мањи износ од онога који је одредио 
наручилац, промењену месну надлежност за реша-
вање спорова одређену у моделу Уговора, нити 
услове везане за пословну политику банака. 

Јавни партнер ће уновчити банкарску гаранцију у 
случају да Приватни партнер не извршава све своје 
обавезе у роковима и на начин предвиђен јавним 
уговором о концесији. 

Члан 18. 

Уговорна страна може раскинути Уговор под 
условом да обавести другу уговорну стану, као и 
кориснике услуга превоза у линијском превозу пу-
тника, најкасније 120 (стодвадесет) дана пре раскида 
Уговора, односно престанка обављања делатности. 

У случају да Приватни партнер откаже овај уговор 
дужан је да обавља превоз путника током отказног 
периода, односно до избора другог превозника. 

У случају да Приватаи партнер обустави превоз 
путника мимо отказног рока, односно рока из става 1. 
овог члана, Градска управа града Шапца је овла-
шћена да обезбеди другог превозника а на терет 
Уговарача. 

Уговор се раскида у случајевима, када Приватни 
партнер: 

- не обавља превоз дуже од пет дана узастопно у 
току године, 

- не обавља превоз дуже од десет дана кумула-
тивно у току године. 

- не обавља превоз у обиму од најмање 80% од 
броја полазака на једној линији током једног месеца, 
без сагласности јавног партнера 

- линију прода или уступи другом превознику. 

Члан 19. 

Уговорне стране су сагласне да ће се за све што 
није предвиђено овим Уговором примењивати одре-
дбе Закона о облигационим односима и другим 
важећим прописима крји регулишу ову материју. 

Члан 20. 

Уговорну обавезу обављања комуналне делатно-
сти превоза путника на територији града Шапца 
приватни партнер преузима даном потписивања 
Уговора, за све линије на којима су обезбеђени услови 
за обављање јавног превоза путника, сходно Закону 
о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. 
гласник РС" број 68/2015,41/2018, 44/2018-др. закон, 
83/2018 и 31/2019). 

Јавни партнер се обавезује да обезбеди услове 
за обављање јавног превоза путника на свим лини-
јама у року од 3 месеца од дана потписивања Уговора. 

Члан 21. 

У случају евентуалног спора по овом Уговору, 
уговорне стране ће спорна питања решавати спораз-
умно, а, уколико то није могуће, спор ће решавати 
пред Привредним судом у Ваљеву 

Члан 22. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнаких при-
мерка од којих свака страна задржава по 3 (три) 
примерка. Сваки уредно потписан примерак овог 
Уговора има значење оригинала и производи подје-
днако правно дејство. 

ЗА ЈАВНОГ ПАРТНЕРА   ЗА ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА 

Начелник Градске управе Директор 

Милан Васић, ср. Божидар Кондић, ср.  
 

 

004 

На основу члана 117. став 6. Закона о основама 
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 
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бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и члана 39. и 131. 
Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца", бр. 
5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 
13.02.2020. године, донела је: 

О Д Л У К У  

1. ПОКРЕЋЕ се поступак преиспитивања закони-
тости акта о именовању чланова Школског одбора 
Основне школе „Јеврем Обреновић" у Шапцу везано 
за поступање истог у случају непотписивања уговора 
о раду са вршиоцем дужности директора ове школе, 
Светланом Станковић. 

2. НАЛАЖЕ се Одељењу за друштвене дела-
тности Градске управе града Шапца, да спроведе 
поступак из тачке 1. ове Одлуке. 

3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Шапца, да налаз и 
мишљење о утврђеном стању из тачке 1. ове Одлуке, 
достави Скупштини Града Шапца, у року од 30 дана 
од дана доношења ове Одлуке. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-34/2020-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

005 

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним пре-
дузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) 
и члана 39. и 131. Статута града Шапца ("Службени 
лист града Шапца", број 5/19), Скупштина града 
Шапца, на седници од 13.02.2020.године, донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈКП "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ ЗА 

2020. ГОДИНУ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 
одбора ЈКП „Срем-Мачва" Шабац о усвајању Про-
грама пословања за 2020 годину, број 320//1/19 од 
02.12.2019. године. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-33/2020-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

006 

На основу члана 22 став 3. и члана 59. Закона о 
јавним предузећима, („Сл. гласник РС" број 15/16 и 

88/19) и члана 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. 
лист града Шапца" број 5/19), Скупштина града 
Шапца, на седници од 13.02.2020. донела је: 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ" ЗА 2020. ГОДИНУ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 
Јавног предузећа „Инфраструктура Шабац" за 2020. 
год. који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа 
„Инфраструктура Шабац" на седници одржаној 
27.01.2020. год. број 157-01/2020. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-27/2020-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

007 

На основу члана 61. Закона о јавним преду-
зећима, („Сл. гласник РС" број 15/16 и 88/19) и члана 
39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града 
Шапца" број 5/19), Скупштина града Шапца, на 
седници од 13.02.2020 донела је: 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН 
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФРАСТРУКТУРА 

ШАБАЦ" ЗА 2020.ГОДИНУ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Посебан програм 
коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа 
„Инфраструктура Шабац" за 2020. год. који је донео 
Надзорни одбор Јавног предузећа „Инфраструктура 
Шабац" на седници одржаној 27.01.2020.год. број 
157-01/2020. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-28/2020-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

008 

На основу члана 22, став 3. Закона о јавним пре-
дузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) 
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и члана 39. и 131. Статута града Шапца ("Службени 
лист града Шапца", број 5/19), Скупштина града 
Шапца, на седници од 13.02.2020. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПАРКИНГ- ШАБАЦ" ЗА 2020 

ГОДИНУ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о усвајању 
Програма пословања ЈКП „Паркинг-Шабац", коју је 
донео Надзорни одбор, на сединци одржаној 
24.12.2019. године број Д-740/2019 од 24.12.2019. 
године. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-29/2020-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

009 

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним пре-
дузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) 
и члана 39. и 131. Статута града Шапца ("Службени 
лист града Шапца", број 5/19), Скупштина града 
Шапца, на седници од 13.02.2020. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈКП "ТОПЛАНА- ШАБАЦ" ЗА 2020 

ГОДИНУ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о усвајању 
Програма пословања ЈКП „Топлана-Шабац", коју је 
донео Надзорни одбор, на седници одржаној 
29.11.2019. године број 01-1605/19 од 29.11.2019. 
године. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-31/2020-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

010 

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним пре-
дузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) 
и члана 39. и 131. Статута града Шапца ("Службени 

лист града Шапца", број 5/19), Скупштина града 
Шапца, на седници од 13.02.2020. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈКП "ВОДОВОД- ШАБАЦ" ЗА 2020 

ГОДИНУ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о усвајању 
Програма пословања ЈКП „Водовод-Шабац", Шабац, 
коју је донео Надзорни одбор, на седници одржаној 
29.11.2019. године број 8614/2 од 29.11.2019. године. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-30/2020-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

011 

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним пре-
дузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) 
и члана 39. и 131. Статута града Шапца ("Службени 
лист града Шапца", број 5/19), Скупштина града 
Шапца, на седници од 13.02.2020. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ ЗА 

2020. ГОДИНУ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 
одбора ЈКП „Стари град" Шабац о усвајању Програма 
пословања за 2020 годину, број 874б//2 од 29.11.2019. 
године. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-32/2020-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

012 

Нa oснову члана 35 став 7, Закона o планирању и 
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19и други закон) и члана 39 Статута 
града Шапца (“Сл лист града Шапца” бр. 05/19), 
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Скупштина града Шапца, на седници одржаној 
13.02.2020. године, донела je: 

O Д Л У К У  

O УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ ЈЕВРЕМОВАЦ“ -

ДРУГА ИЗМЕНА 

Члaн 1.  

Усваја се Изменa и допуне Плана генералне регу-
лације „Јевремовац“-друга измена.  

Члaн 2. 

У обухвату Измене и допуне Плана генералне 
регулације „Јевремовац“-друга измена се налазе 
сле-деће катастарске парцеле или њихови делови:  

• на локацији 1: вакумска црпна станица: цела 
катастарска парцела број: 657; и делови катаста-
рских парцела број: 732/1, 523, 656, 152, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 540, 682/4, 682/5 и 682/6 КО 
Јевремовац; Површина обухвата износи: 0,53 ари 
(0 ha 53 а 14 m2); 

• на локацији 2: Новопројектована 12 и Нова 16: 
целе катастарске парцеле број: 890/2, 890/3, 890/5, 
890/6, 890/7, 890/8, 890/9, 890/10, 890/11, 890/12, 
890/13, 890/14, 890/15, 890/16, 890/17, 890/25, 890/23, 
890/24, 890/35, 890/37, 890/1, 890/18, 890/26, 890/19, 
890/32, 890/39, 890/22, 890/21, 890/33, 890/27, 890/28, 
525 и 167/1 КО Јевремовац; и делови катастарских 
парцела број: 889, 910 и 541 КО Јевремовац; Површина 
обухвата износи: 5,51 ha (5 ha 51 а 11 m2). 

Укупна површина обухвата износи: 6,04ha.  

Члaн 3. 

Циљ израде Измене и допуне Плана генералне 
регулације „Јевремовац“-друга измена Циљеви израде 
Измене и допуне ПГР-а су: 

На локацији 1: 

• Дефинисање површине јавне намене и услова 
за изградњу вакуумске црпне станице фекалне 
канализације, уз обезбеђење услова за парцелацију 
и изградњу на преосталом делу к.п.бр. 657 КО 
Јевремовац;  

• Дефинисање услова за прикључење вакуумске 
црпне станице на електроенергетску и канализа-
циону мрежу;  

На локацији 2: 

• Померање трасе саобраћајнице Новопроје-
ктована 12 са парцеле канала, на део к.п.бр. 890/1, 
који је извршеном парцелацијом за формирање 
грађевинских парцела остављен за будућу саобра-
ћајницу; 

• Корекција раскрснице Нова 17 и Новопроје-
ктована 12 у делу који излази из обухвата основног 

плана (улази у КО Горња Врањска), у складу са 
новом трасом Новопројектоване 12; 

• Смањење регулационе ширине саобраћајница: 
Новопројектована 12 и Нова 16, ради усклађивања 
са катастарским стањем, односно парцелацијом 
спроведеном премо претходно важећој урбанисти-
чкој документацији; 

Корекција правила парцелације у складу са пре-
тежно спроведеном парцелацијом 

Члан 4 

Измена и допуне Плана генералне регулације 
састоји се из текстуалног и графичког дела. Тексту-
ални део се објављује у Службеном листу Града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева. 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

I. ОПШТИ ДЕО 

1. Повод за измену и допуну ПГР-а  

2. Циљеви израде измене и допуне ПГР-а 

3. Обухват измене и допуне ПГР-а 

3.1.Подаци о катастарским парцелама у обухвату 
Измене и допуне ПГР-а 

4. Правни и плански основ 

5. Обавезе, услови и смернице из планских 
докумената вишег реда и извод из основног плана 

5.1.Извод из Просторног плана града Шапца 

5.2.Извод из основног плана: Плана генералне 
регулације Јевремовац 

6.Предмет измене и допуне ПГР-а 

7.Методологија израде измене и допуне ПГР-а 

8. Анализа постојећег стања 

8.1. Инфраструктура 

8.1.1.Саобраћај 

8.1.2.Водопривредна инфраструктура 

8.1.3. Електроенергетика 

8.1.4. Телекомуникације 

8.1.5. Гасоводна мрежа 

8.1.6.Јавне зелене површине 

II. Плански део 

1. Правила уређења 

1.1. Концепција уређења простора 

1.2. Подела простора на посебне целине и зоне 

1.3.Намена површина и површине јавне намене  

1.3.1.Планирана намена површина са билансом 
површина 

1.3.2.Попис парцела и опис локација за површине 
јавне намене 

1.3.3.Предлог парцелације површина јавне намене 

1.4.Правила уређења и грађења за површине 
јавне намене 
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1.4.1.Вакуумска црпна станица (ВЦС) –локација 1 

1.4.2.Део парцеле канала Милин поток- локација 1 

1.4.3.Резервна парцела за потребе комуналне и 
водопривредне инфраструктуре (к.п.бр. 525 КО 
Јевремовац) -локација 2 

1.5. Коридори и капацитети инфраструктуре  

1.5.1. Саобраћајна инфраструктура 

1.5.2. Водопривредна инфраструктура 

1.5.2.1. Водовод  

1.5.2.2. Канализација 

1.5.3. Електроенергетика  

1.5.4. Телекомуникације 

1.5.5. Гасоводна мрежа 

1.6. Услови и мере заштите простора  

1.6.1. Заштита природе  

1.6.2. Заштита непокретних културних добара 

1.6.3. Заштита животне средине 

1.6.4. Мере заштите од елементарних и других 
непогода 

1.6.5. Услови и захтеви за прилагођавање 
потребама одбране земље 

1.7. Инжењерско –геолошки услови изградње 

1.8. Мере енергетске ефикасности изградње  

1.9.Попис објеката за које се пре санације или 
реконструкције морају израдити конзерваторски или 
други услови 

1.10.Услови којима се површине и објекти јавне 
намене чине приступачним особама са инвалидитетом 

1.11.Степен комуналне опремљености који је 
потребан за издавање локацијских услова и грађеви-
нске дозволе 

2.1.Општа правила грађења  

2. Правила грађења 

2.2. Посебна правила грађења  

2.2.1.Подзона ТНЦ 3а Породично становање 

2.2.2. Подзона ТНЦ 3а СП Породично становање 
са пословањем 

3. Спровођење измене и допуне ПГР-а 

3.1. Опште одредбе 

3.2.Постојећа урбанистичко- техничка документа-
ција 

3.3. Начин спровођења 

3.4. Списак прибављених услова надлежних 
институција 

3.5. Завршне одредбе 

ГРАФИЧКИ ДЕО ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а 

Постојеће стање 

1. Извод из ПГР-а "Јевремовац",Претежно плани-
рана намена површина и  типичне насељске зоне и 
целине (1.1.локација 1; 1.2.локација 2) Р= 1:5 000 

2. КТП са границом обухвата и границом гра-
ђевинског подручја (1.1.локација 1; 2.2.локација 2) Р= 
1:1 000 

3. Инжењерско- геолошка карта Р= 1:50000 

4. Облици својине (4.1.локација 1; 4.2. локација 2) 
= 1:1 000 

5. Постојећа намена површина(5.1.локација 1; 
5.2.локација 2)Р= 1:1 000  

Планирано стање 

6. План намене површина и зона (6.1.локација 1; 
6.2.локација 2) Р= 1:1 000  

7. План нивелације и регулације (7.1.локација 1; 
7.2. локација 2) Р= 1:1 000 

8. Попречни профили Р= 1:100 

9. План водовода и канализације (9.1.локација 1; 
9.2.локација 2) Р= 1:1 000 

10. План електроенергетске мреже (10.1.локација 1; 
10.2.локација 2) Р= 1:1 000 

11. План електронских комуникација и гасоводне 
мреже (11.1.локација 1; 11.2.локација 2) Р= 1:1 000 

12. Аналитички подаци за дефинисање нових по-
вршина јавне намене (21.1.локација 1; 21.2.локација 
2) Р= 1:1 000  

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Члан 5. 

Стручна обрада Измене и допуне Плана генералне 
регулације „Јевремовац“-друга измена поверена је 
ЈП „Инфраструктура“ Шабац, Сектор за изградњу, 
Служба за просторно планирање и урбанизам, а 
одговорни урбаниста је Снежана Павловић, дипл. 
пр.планер (број лиценце 201 0697 04).  

Члан 6. 

Измена и допуна Плана генералне регулације 
„Јевремовац“ -друга измена са документацијом чува 
се трајно у Градској управи Града Шапца. 

Члан 7. 

Измена и допуна Плана генералне регулације 
„Јевремовац“ -друга измена мора бити доступна на 
увид јавности (правним и физичким лицима) у току 
важења плана у седишту доносиоца и на интернет 
страни Града Шапца. 

Члан 8. 

 Саставни део Измене и допуне Плана генералне 
регулације „Јевремовац“ -друга измена је Извештај о 
јавном увиду и Мишљење Комисије за планове 
сагласно члану 49.Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи 
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14,83/18, 31/19 и 
37/19 и други закон)  

Члан 10. 

Ступањем на снагу Измене и допуне Плана гене-
ралне регулације "Јевремовац" -друга измена, у 
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границама обухвата Измене и допуне ПГР-а престаје 
да важи основни план: Плaн генералне рeгулaциje 
"Јевремовац" ("Сл. лист града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева” брoj 29/2015 и 
12/2018).  

Члан 9. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-29/2020-14 од 13.02.2020. год 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЈЕВРЕМОВАЦ“ 

- друга измена 

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

I ОПШТИ ДЕО 
 

1.ПОВОД ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПГР-а 

Изради друге измене и допуне Плана гене-
ралне регулације «Јевремовац» (у даљем тексту: 
Измена и допуна ПГР-а), се приступа на основу 
Одлуке о изради Измене и допуне Плана генералне 
регулације «Јевремовац»- друга измена, бр. 352-
23/2018-14 од 28.09.2018.године ("Сл. лист града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева", бр. 23/2018). У поступку доношења пре-
дметне одлуке прибављено је мишљење Одељења 
за инспекцијске и комунално- стамбене послове 
Градске управе града Шапца (бр. 501-4-33/2018-08 од 
07.09.2018.) да „не треба вршити израду Стра-
тешке процене, обзиром да исти програм, према 
критеријумима утврђеним Законом о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл.гласник 
РС“, бр. 135/04 и 88/2010) неће имати значајан 
утицај на животну средину“ и донета је Одлука да 
се не израђује стратешка процена утицаја, на 
животну средину Измене и допуне Плана генералне 
регулације «Јевремовац» - друга измена, бр. 501-
14/2018-14 од 28.09.2018.године ("Сл.лист града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева", бр. 23/2018).  

Наручилац израде Измене и допуне ПГР-а и 
финансијер је град Шабац. Носилац изрaде Измене 
и допуне ПГР-а је надлежни орган локалне само-
управе. Израда Измене и допуне ПГР-а је поверена 
ЈП Инфраструктура Шабац, Шабац. 

Повод за израду Измене и допуне ПГР-а је 
захтев М.З.Јевремовац за измену регулационе 
ширину улица Новопројектована 12 и Нова 16, 
ради усклађивања са катастарским стањем, односно 

парцелацијом спроведеном премо претходно важе-
ћој урбанистичкој документацији. Регулациона ширина 
саобраћајницa Нова 16 и Новопројектована 12 је 
већим делом формирана према претходно важећем 
ДУП-у индивидуалног становања „ Јевремовац 
1“ у Јевремовцу (1995.), у којем је планирана 
регулациона ширина за обе саобраћајнице износила 
10,0м, док је ПГР-ом „Јевремовац“ планирана регу-
лациона ширина за обе саобраћајнице 11,0м. 

На основу „Захтева за измену ПГР Јевремовац“, 
(бр. 4985 од 22.10.2018.), који је доставило ЈКП 
„Водовод- Шабац“, а у складу са чланом 2. Одлуке 
о изради Измене и допуне ПГР-а, граница обу-
хвата Измене и допуне ПГР-а је проширена на још 
једну локацију, у улици Церској (Нова 47), северозапа-
дно од војног комплекса „Баре“, ради дефинисања 
површине јавне намене за потребе изградње ва-
куумске црпне станице фекалне канализације. 
Због близине војног комплекса „Баре“, од Минист-
арства одбране, Сектор за материјалне ресурсе, 
Управа за инфраструктуру, прибављени су услови, 
бр. 4127-4 од 12.03.2019.године. 

2. ЦИЉЕВИ ИЗРДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а 

Циљеви израде Измене и допуне ПГР-а су: 

На локацији 1: 

• Дефинисање површине јавне намене и услова 
за изградњу вакуумске црпне станице фекалне кана-
лизације, уз обезбеђење услова за парцелацију и 
изградњу на преосталом делу к.п.бр. 657 КО 
Јевремовац;  

• Дефинисање услова за прикључење вакуумске 
црпне станице на електроенергетску и канализа-
циону мрежу;  

На локацији 2: 

• Усклађивање трасе саобраћајнице Новопроје-
ктована 12 са парцелацијом спроведеном премо 
претходно важећој урбанистичкој документацији и 
формираним грађевинским парцелама; 

• Корекција раскрснице Нова 17 и Новопроје-
ктована 12 у делу који излази из обухвата основног 
плана (улази у КО Горња Врањска), у складу са 
новом трасом Новопројектоване 12; 

• Смањење регулационе ширине саобраћајница: 
Новопројектована 12 и Нова 16, ради усклађивања 
са катастарским стањем, односно парцелацијом 
спроведеном премо претходно важећој урбанисти-
чкој документацији; 

• Корекција правила парцелације у складу са 
претежно спроведеном парцелацијом;  

3. ОБУХВАТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а 

Изменом и допуном ПГР-а- друга измена, обу-
хваћене су две локације:  
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• Локација 1: вакуумска црпна станица, у се-
верном делу грађевинског подручја насеља 
Јевремовац, северозападно од војног комплекса 
„Баре“, у улици Церској (Нова 47); 

• Локација 2: Новопројектована 12 и Нова 16, у 
североисточном делу грађевинског подручја 
насеља Јевремовац, јужно од општинског пута 015, 
Јевремовац- Летњиковац (Нова 9 у ПГР-у);  

У обухвату се налазе следеће катастарске 
парцеле или њихови делови:  

• на локацији 1: вакумска црпна станица: цела 
катастарска парцела број: 657; и делови катаста-
рских парцела број: 732/1, 523, 656, 152, 154, 155, 

156, 157, 158, 159, 540, 682/4, 682/5 и 682/6 КО 
Јевремовац; Површина обухвата износи: 0,53 ари (0 
ha 53 а 14 m2); 

• на локацији 2: Новопројектована 12 и Нова 
16: целе катастарске парцеле број: 890/2, 890/3, 
890/5, 890/6, 890/7, 890/8, 890/9, 890/10, 890/11, 
890/12, 890/13, 890/14, 890/15, 890/16, 890/17, 890/25, 
890/23, 890/24, 890/35, 890/37, 890/1, 890/18, 890/26, 
890/19, 890/32, 890/39, 890/22, 890/21, 890/33, 890/27, 
890/28, 525 и 167/1 КО Јевремовац; и делови катаста-
рских парцела број: 889, 910 и 541 КО Јевремовац; 
Површина обухвата износи: 5,51 ha (5 ha 51 а 11 m2). 

Укупна површина обухвата износи: 6,04ha. 

 

 

 
1 и 2.Граница обухвата на изводу из ПГР-а: 1.Урбанистичка регулација, са грађевинским линијама за 

зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације; 2.Саобраћајно решење са регулационим 
линијама улица и површина 

Граница обухвата је дефинисана границама 
катастарских парцела и координатама преломних 
тачака на местима где граница сече катастарске 
парцеле.  

Локација 1: Граница обухвата на локацији 1 
полази од тромеђе к.п. 657, 656 и 732/1 (ул. Церска), 
иде границом к.п. 657, до преломне тачке бр. Р21, 
наставља до преломне тацке бр. Р22, Р23, Р24, Р25, 
Р26, наставља границом к.п. 523 (канал Милин поток), 
до преломне тачке бр. Р1, сече к.п. 523 до преломне 
тачке Р2, Р3, Р4, затим иде до тромеђе к.п. 152, 
732/1 и 523, иде границом к.п. 732/1, све до прело-
мне тачке бр. Р5, затим сече к.п.152 до преломне 
тачке бр. Р6, Р7, Р8, Р9, Р10, Р11, сече к.п.154 до 
преломне тачке бр. Р12, сече к.п.155 до преломне 
тачке бр. Р13, сече к.п.156 до преломне тачке бр. 
Р14, сече к.п.157 до преломне тачке бр. Р15, сече 
к.п.158 до преломне тачке бр. Р16, сече к.п. 159 до 
преломне тачке бр. Р17, сече к.п. 540 (пут), до прело-
мне тачке бр. Р18, иде до тромеђе к.п. 540, 732/1 и 

14113 (К.О. Шабац), наставља границом к.п.732/1 све 
до преломне тачке бр. Р19, сече к.п. 682/4 до прело-
мне тачке бр. Р20, сече к.п. 682/5 до преломне тачке 
бр. Р27, сече к.п. 682/6 до преломне тачке бр. Р28, 
Р29, сече к.п. 732/1 до почетне тачке у тромеђи к.п. 
657, 656 и 732/1, где се завршава.  

Локација 2: Граница обухвата на локацији 2 
полази од тромеђе између к.п. 890/2, 890/3 и 891 иде 
ка северу до тромеђе између к.п. 889 (улица Нова 9), 
890/2 и 891, сече к.п. 889до границе са к.п.888 у 
тачки прелома бр Т1 одакле скреће на североисток 
границом к.п. 889 (улица Нова 9) до тачке прелома 
бр. Т2, а од ње скреће ка југу (секући к.п. 889) до 
тромеђе између к.п. 889, 167/1 и 167/2, наставља 
источном страном к.п. 167/1 до тромеђе између к.п. 
167/1, 167/2 и 541, сече к.п. 541 до тачке прелома бр. 
Т3 одакле скреће ка западу границом између к.п. 541 
и К.О. Горња Врањска до тромеђе између к.п. 541, 
890/1 и К.О. Горња Врањска, скреће ка југу границом 
између к.п. 890/1 и К.О. Горња Врањска до тромеђе 
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између к.п. 910, 911 и К.о. Горња Врањска, одакле 
скреће ка западу границом између к.п. 910 и 911 до 
преломне тачке бр. Т4, а од ње скреће ка северу, 
секући к.п. 910 до тромеђе између к.п. 890/1, 909 и 
910, затим наставља ка северу западним странама 
к.п. 890/1, 890/19, 890/1, 890/18, 890/1, 890/17, 890/37, 
890/1, 890/15, 890/14, 890/11, 890/10, 890/3 до по-
лазне тачке у тромеђи између к.п. 890/2, 890/3 и 891. 

Граница обухвата је дефинисана координатама 
детаљних тачака и приказана је у графичком при 

-

логу број „Катастарско-топографски план са 
границом обухвата и границом грађевинског 
подручја".  

3.1. Подаци о катастарским парцелама у обухвату 
Измене и допуне ПГР-а 

Подаци о катастарским парцелама у обухвату 
Измене и допуне ПГР-а преузети су са интернет 
сервиса WWW.katastar.rgz.gov.rs/KnWeb.  

Табела: Попис катастарских парцела у обухвату Измене и допуне ПГР-а и подаци о парцелама  

К.п. 
бр. 

Површ. 
(ha.a.m2) 

=Врста земљишта 
-Начин коришћења/ култура 

Облик својине 
Врста права 

Ималац права на 
катастарскојпарцели 

Локација 1 
ЦЕЛЕ ПАРЦЕЛЕ 

657 0.41.17 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 2.класе 

приватна својина 
Адамовић Дејан, Адамовић 
Зоран 

ДЕЛОВИ ПАРЦЕЛА 

732/1 0.87.47 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-улица 

приватна својина 
-државна  
корисник/држалац 

Адамовић Зоран, Благојевић 
Милутин,  
Република Србија 
Град Шабац, Грујић Видоје, 
Стевановић Станимир, 
Тодоровић Велимир 

523 1.10.94 =Пољопривредно земљиште-канал 
-државна РС 
-корисник 

Ј.В.П."СРБИЈАВОДЕ" СА 
П.О. 

656 1.73.55 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 2.класе 

приватна својина Ковачев Ратомир 

152 1.65.71 

=Грађевинско земљиште изван 
грађевинског подручја 
-земљиште под зградог и др.објектом 
-њива 2.класе 

приватна својина Дикановић Иванка 

154 0.04.50 
=Грађевинско земљиште изван 
грађевинског подручја 
-земљиште под зградог и др.објектом 

приватна својина Стевановић Станко 

155 0.72.78 
=Пољопривредно земљиште 
-њива 2.класе 

приватна својина Чикарић Милена 

156 0.93.88 
=Пољопривредно земљиште 
-њива 2.класе 

приватна својина 
Адамовић Мирјана,  
Петровић Јелена 

157 1.23.92 
=Пољопривредно земљиште 
=Земљиште у грађевинском подручју 

приватна својина Стевановић Станко 

158 0.47.31 
=Пољопривредно земљиште 
-њива 2.класе 

приватна својина Ђорђић Ненад 

159 1.71.71 
=Пољопривредно земљиште 
-њива 2.класе 

приватна својина Адамовић Вукашин 

540 0.16.58 
=Остало земљиште 
-земљиште под зградом и другим 
објектом- некатегорисани пут 

-државна  
корисник 

Република Србија 
Град Шабац 

682/4 0.05.78 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 2.класе 

приватна својина Пауновић Слободан 

682/5 0.04.82 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 2.класе 

приватна својина Лазаревић Милисав 

682/6 0.04.96 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 2.класе 

приватна својина Лазаревић Милисав 
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Локација 2 

ЦЕЛЕ ПАРЦЕЛЕ 

890/2 0.00.30 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 5.класе 

приватна својина Дамњановић Раде 

890/3 0.10.12. 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-земљиште под зградом и другим 
објектом 

-//- Дамњановић Раде 

890/10 0.05.08 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Баругџић Милован 

890/11 0.04.92 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Живановић Милован 

890/14 0.04.79 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Јовановић Драган 

890/15 0.04.76 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Дамњановић Милета 

890/37 0.04.80 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Јовановић Владан 

890/17 0.04.72 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Милошевић Милић 

890/18 0.04.96 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Драгојевић Душан 

890/19 0.10.84 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Шарић Мирко 

910 0.04.84 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-остало вештачки створено неплодно 
земљиште 

-//- 
Јанковић Милисав; Јокић 
Томислав; Милићевић 
Драган 

890/28 0.08.02 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Јосић Ненад 

890/27 0.04.75 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Јанковић Бојан 

890/21 0.04.74 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Ђурић Миодраг 

890/33 0.04.62 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Ђурић Миодраг 

890/22 0.04.77 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Цвејић Павле 

890/39  Нема података на  KnWeb   

890/32 0.04.61 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Нинковић Стојанка 

890/26 0.04.79 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Богићевић Слободан 

890/24 0.04.68 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Станковић Јелена 

890/35 0.09.40 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Гајић Дарко 

890/23 0.04.66 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Станковић Јелена 

890/25 0.04.69 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Јевтић Стеван 

890/16 0.04.73 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Лукић Љубомир 
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890/13 0.04.71 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Илић Сретен 

890/12 0.04.74 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Дамњановић Томислав 

890/9 0.04.70 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-земљиште под зградом и другим 
објектом 

-//- Илић Златибор 

890/5 0.04.94 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Лукић Миодраг 

890/6 0.05.10 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Лукић Миодраг 

890/7 0.05.51 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Илић Милета 

890/8 0.05.48 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- Илић Милета 

890/1 1.19.217 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-њива 4.класе 

-//- 
Андрић Милутин, Николић 
Миодраг, 

525 0.29.34 
=Пољопривредно земљиште 
-канал 

-државна РС 
-корисник 

Ј.В.П."СРБИЈАВОДЕ" СА 
П.О. 

167/1 1.45.37 
=Пољопривредно земљиште 
-њива 5.класе 

приватна својина Искић Милева 

ДЕЛОВИ ПАРЦЕЛА 

889 0.54.72 
=Земљиште у грађевинском подручју 
-локални пут 

-приватна својина 
-државна  
-корисник 

Адамовић Верица;  
Милетић Катарина; 
 Милетић Александар; 
Милетић Јована 
Република Србија 
Град Шабац 

541 0.11.53 
=Остало земљиште 
-некатегорисани пут 

-државна РС 
-корисник 

Град Шабац 

 

Према наведеним подацима, у државној својини 
су: к.п.бр. 525 и 523 (канал- корисник Србијаводе) и 
к.п.бр. 541 и 540 (некатегорисани пут- корисник град 
Шабац). На катастарским парцелама локалног/општи-
нског пута (к.п.бр. 889) и улице Церске (к.п.бр. 732/1), 
уписан је удео приватне својине физичких лица и 
државне својине Републике Србије, чији је корисник 
град Шабац. У случају неслагања текстуалног и 
графичког дела, важе подаци са графичког прилога 
„Катастарско-топографски план са границом 
обухвата и границом грађевинског подручја".  

4. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Правни основ за израду Измене и допуне ПГР-а 
садржан је у одредбама: 

• Закона о планирању и изградњи ("Сл. гла-
сник РС", бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука УС, 
24/11, 121/2012, 42/2013- одлука УС и 50/2013- 
одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019 и 37/19-други закон);  

• Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања ("Сл. гласник РС", бр. 32/2019); 

• Стaтута града Шапца ("Сл. лист града Шапца 
и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" бр. 
32/08 и 33/16); 

• Одлуке о изради Измене и допуне Плана 
генералне регулације «Јевремовац»- друга измена, 
бр. 352-23/2018-14 од 28.09.2018.године ("Сл.лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева",бр. 23/2018);  

• Одлукe да се не израђује стратешка про-
цена утицаја, на животну средину Измене и допуне 
Плана генералне регулације «Јевремовац» - друга 
измена, бр. 501-14/2018-14 од 28.09.2018.године 
("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева",бр. 23/2018). 

Плански основ за израду Измена и допуна ПГР-
а садржан је у одредбама: 

• Просторног плана града Шапца («Сл.лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева», бр. 7/2012 и 23/2018);  

• Генералнog планa за Шабац и приградска 
насеља Мајур, П.Причиновић, Јавремовац, Јеленчу 
и Мишар («Сл лист општине Шабац», бр. 10/08, 
исправка техничке грешке,бр. 351-262/2013-14 од 
13.03.2013.).  
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План генералне регулације „ Јевремовац“  ("Сл. 
лист града Шапца и општина Богатић, Владими-
рци и Коцељева” брoj 29/2015 и 12/2018), предста-
вља основни плански документ, који се мења овом 
Изменом и допуном ПГР-а, односно документацију 
од значаја за израду Измене и допуне ПГР-а. 

5. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ 
ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА  

И ИЗВОД ИЗ ОСНОВНОГ ПЛАНА 
 

5.1. Извод из Просторног плана града Шапца 

� Посебни циљеви Просторног плана града 
Шапца («Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, 
владимирци и коцељева», бр. 7/2012 и 23/2018), који 
се директно односе на подручје обухвата ПГР-а су: 

• Адекватније коришћење саобраћајно- гео-
графског положаја града Шапца у Србији, као и 
природних и створених потенцијала; 

• Урбани центар: постизање вишег нивоа урба-
нитета Шапца, као и развој Шапца као функциона-
лно- урбаног подручја Србије (ФУП) и фактора 
интеграције ширег (националног подручја); 

• Рурална подручја: побољшање у целини еко-
номских, социјалних, културних и еколошких услова, 
као и изградња инфраструктурних и пратећих садржаја;  

• Одрживи развој привреде, заснован на кори-
шћењу локалних ресурса и компаративних предности 
града, у којој ће пољопривреда, индустрија и 
саобраћај бити стратешке области развоја; 

• Повећање атрактивности простора и шири избор 
решења, са локационог становишта за улагања 
страног капитала. 

� Насеље Јвремовац је приградско насеље, 
које припада градској агломерацији администра-
тивног центра града Шапца, коју чине градско насеље 
Шабац и приградска насеља Мајур, Јевремовац, П. 
Причиновић, Јеленча и Мишар. 

� Стратешка опредељења развоја привреде 
су: 

• Пољопривреда- агроиндустријски сектор, са 
програмима примарне и финалне производње у 
области ратарске, сточарске, воћарске и повртарске 
производње, као и програм производње здраве 
хране;  

• Секундарни сектор са развијеном индустри-
јом/МСП и грађевинарством; 

• Саобраћајне активности, робно-транспортни, 
логистички и интермодални центри, као и друге 
сервисне и угоститељско- туристичке активности/ 
делатности; 

� У предложеном моделу размештаја инду-
стрије (ППРС) Шабац је означен као индустријски 
центар средње величине (10.000- 20.000 запосле-
них), са значајним радним зонама и слободном 
зоном на осовинама индустријског развоја II и III 
реда. Град Шабац треба да, поред преструктурирања 
постојећих капацитета искористи и потенцијале са 
којима може да оствари конкурентске и инегративне 
предности.

5.2. Извод из основног плана: Плана генералне регулације „ Јевремовац“ 
 

 
Локација 1     Локација 2  

3 и 4..Извод из ПГР-а Јевремовац, План претежне намене површина 
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Према Плану генералне регулације ''Јевремовац'' 
("Сл. лист града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева” брoj 29/2015 и 12/2018) 
простор у обухвату Измене и допуне ПГР-а припада 
следећим зонама:  

►Локација 1: 

- к.п.бр. 657 КО Јевремовац припада зони ТНЦ 3- 
зони ниских густина становања и подзони ТНЦ 3а- 
ниске густине становања, слободностојећи макси-
малне спратности По+П+1+Пк (индивидуално стано--
вање); 

- делови к.п.бр. 732/1, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 540, 682/4, 682/5 и 682/6, припадају насељској 
саобраћајници Нова 47, са окретницом на за-
вршетку; 

- део кп.п.б. 523 припада зони ТНЦ 11- вода и 
водене површине; 

►Локација 2: 

- део простора западно од Новопројектоване 12 
припада зони ТНЦ 3- зони ниских густина становања 
и подзони ТНЦ 3а- ниске густине становања, 
слободностојећи максималне спратности По+П+1+Пк 
(индивидуално становање); 

- део простора источно од Новопројектоване 12 
припада зони ТНЦ 3- зони ниских густина становања 
(макс. По+П+1+Пк, слободностојећи) и подзони ТНЦ 
3а СП- индивидуално становање са пословањем, као 
и зони обавезне израде планова детаљне регулације. 

6. ПРЕДМЕТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а 

Изменом и допуном ПГР-а извршиће се следеће измене и допуне основног плана: 

►Локација 1: 

 
 

5.Извод из ПГР-а:Синхрон план 

- на делу к.п.бр. 657 КО Јевремовац, на кривини, 
„део површине остале намене ТНЦ 3а- индивидуа-
лно становање» (према основном плану) се мења у 
«површину јавне намене» за потребе изградње ва-
куумске црпне станице фекалне канали-зације (ВЦС); 

- за потребе напајања црпне станице електри-
чном енергијом планира се изградња подземног 
високонапонског кабловског вода 20kV од стуба 
далековода 20kV, на к.п. бр.523 и изградња сту-
бне трафо-станице 20/0.4kV на парцели вакуумске 
црпне станице;  

►Локација 2: 

- мења се траса саобраћајнице Новопроје-
ктована 12, која је основним планом (ПГР) пре-

двиђена на на к.п.бр. 525 КО Јевремовац (за коју су 
на WWW.katastar.rgz.gov.rs/KnWeb. дати следећи 
подаци: врста земљишта: пољопривредно земљи-
ште; култура: канал; својина: државана РС; право 
коришћења: ЈВП „Србијаводе“ ), истовремено је 
парцелација земљишта за формирање грађевинских 
парцела вршена према претходно важећем ДУП-у 
индивидуалног становања „ Јевремовац 1“ у 
Јевремовцу (1995.), којим је саобраћајница била 
планирана на делу к.п.бр. 890/1, поред парцеле 
будућег канала; анализом суседних важећих пла-
нова, закључено је да у продужетку парцеле канала 
ни северно (ПДР Ново гробље) ни јужно (ППГШ, 
Шема насеља Горња Врањска), нису планирани 
канали; 
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6 7  

Решење по ПГР-у 6.Шема суседних планова;7.Извод из ПГР-а: Саобраћајно решење са регулационим 
линијама улица и површина 

- врши се корекција раскрснице Нова 17 и Ново-
пројектована 12 у делу који излази из обухвата 
основног плана (улази у КО Горња Врањска) у складу 
са новом трасом Новопројектоване 12 (слика 7);  

- мења се регулациона ширина саобраћајница: 
Новопројектована 12 и Нова 16 (смањује се са 11м 
на 10м), ради усклађивања са катастарским стањем, 
односно парцелацијом спроведеном према претхо-
дно важећој урбанистичкој документацији; 

- коригују се правила парцелације у складу са 
претежно спроведеном парцелацијом. 

7. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПГР-а 

Измена и допуна ПГР-а «Јевремовац» -друга 
измена, врши се искључиво у дефинисаним гра-
ницама обухвата (локације 1 и 2). За простор у 
обухвату Измене и допуне ПГР-а дефинишу се 
правила уређења и грађења и на том простору ће се, 
по усвајању на Скупштини града Шапца, примењи-
вати искључиво Измена и допуна ПГР-а.  

Изменом и допуном ПГР-а не мења се конце-
пција основног плана, а планска решења у Измени 
и допуни ПГР-а су у потпуности усклађена са 
планским решењима основног плана.  

На простору изван обухвата Измене и допуне 
ПГР-а- друга измена примењују се: План генера-
лне регулације «Јевремовац» и Измена и допуна 
ПГР-а Јевремовац- прва измена. 

На основу анализе прикупљених услова за осно-
вни план и њиховог рока важења, оцењено је да се 
део издатих услова и података може користити и 
за израду Измене и допуне ПГР-а, јер нису вре-
менски ограничени, изузев:  

• Техничких услова за израду техничке докуме-
нтације, бр. 01-6564 од 25.09.2014.године, од ЈП 
ЕПС- «Електросрбија» д.о.о. Краљево, Електроди-
стрибуција Шабац, који важе 2 године од дана 
издавања- прибављени су нови; 

• Решења Завода за заштиту природе Србије, 
03 Број: 020-1733/2 од 05.08.2014.године- приба-
вљени су нови;  

• Обавештења ЈП «Србијагас», бр. 06-03-23668 
од 28.11.2014.године, чији је рок важења 1 година од 
дана издавања- нису тражени нови, јер у обухвату 
ПГР-а Јевремовац нема изграђених гасовода и 
гасоводних објеката, као ни планираних гасовода 
радног притиска преко 16bar, па ЈП „Србијагас“ 
није имао посебне услове за заштиту постојећих нити 
за резервисање простора за реализацију планираних 
радног притиска преко 16bar; Прибавиљени су нови 
услови од ЈКП Топлана- Шабац“, Одељење 
гасификације, Шабац; 

На основу претходне анализе прикупљених услова 
и података за основни план, као и због смањења 
регулационе ширине саобраћајница, закључено је да 
је, поред наведених (ЕПС Дистрибуција, Огранак 
ЕД Шабац и ЈП «Србијагас») потребно тражити 
нове услове и за осталу комуналну инфраструктуру, 
због њиховог међусобног укрштања и усклађивања 
траса и то од: Предузеће за телекомуникације 
ТЕЛЕКОМ- СРБИЈА А.Д.Београд, Извршна јединица 
"Шабац"; ЈКП „Водовод- Шабац“; и ЈП «Инфра-
структура Шабац», Служба за путеве;  

Због обухвата парцела канала, чији је кори-
сник „Србијаводе“, тражени су услови од ЈВП 
„СРБИЈАВОДЕ“, Водопривредни центар „Сава“ 
Нови Београд и од ВП САВА, Шабац, које се бави 
одржавањем канала. 

Због планиране изградње вакуумске црпне 
станице (ВЦС), нови услови су тражени и од: 
Министарства здравља, Сектор за инспекцијске 
послове, Одељење за санитарну инспекцију, Одсек 
за санитарни надзор, Шабац и МУП-а, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуа-
ције у Шапцу. 

Пошто се у току израде нацрта плана одустало од 
претходно предложене локације црпне станице поред 
канала Милин поток, за коју су већ били прибављени 
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услови, за нову локацију црпне станице (нову лока-
цију 1 у Измени и допуни ПГР-а), поново су тражени 
услови од: ЈП ЕПС- «Електросрбија» д.о.о. Краљево, 
Електродистрибуција Шабац, ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“,  
Водопривредни центар „Сава“Нови Београд Србије, 
МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуације у Шапцу, Предузеће за телеко-
муникације ТЕЛЕКОМ- СРБИЈА А.Д.Београд, Извршна 
јединица "Шабац" и ЈКП „Водовод- Шабац“.  

Пошто се предложена локација црпне станице 
(нова локација 1 у Измени и допуни ПГР-а), налази у 

непосредној близини војног комплекса «Баре», у 
зони заштите војног комплекса према ПГР-у, при-
бављени услови од Министарства одбране, Сектор 
за материјалне ресурсе, Управа за инфрастру-
ктуру, како би се утврдила могућност изградње 
на предметној локацији. 

Измена и допуна ПГР-а се ради на катастарско- 
топографском плану. Пошто су површине јавне 
намене предмет измена основног плана, графи-
чки прилози Измене и допуне ПГР-а, су израђени 
у размери 1: 1 000.  

8. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Обе локације обухваћене Изменом и допуном ПГР-а се налазе у грађевинском подручју насеља 
Јевремовац. 

 
8.Geosrbija-Постојеће коришћење земљишта, у обухвату и непосредном окружењу, локација 1 

Локација 1: се налази у северном делу насеља, у 
улици Церској, северозападно од војног комплекса 
„Баре“. Катастарска парцела бр. 657 је неизграђена, 
а преко пута се налазе стамбени објекти. Обу-
хваћена деоница улице Церске до канала Милин 
поток је изведена са макадамском подлогом, а на њу 

 

се на кривини прикључује улица Јевремова 2 која 
припада КО Шабац и у обухвату је ПГР-а Шабац. На 
обухваћеном делу парцеле канала налази се стуб на 
траси далековода са којег се планра напајање 
вакуумске црпне станице. 

Фотодокументација локације 1 (слике 9-16)

9 10  
9 и 10.Локација будуће вакуумске црпне станице 
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11 12  
11.Улица Церска и војни комплекс „Баре“; 12. Улица Церска, према каналу Милин поток и канал 

за атмосф.воде 

13 14  
13.Раскрсница улице Церске и Јевремова 2;  14.Прилаз из Шапца, из улице Јевремова 2 

15 16  
15 и 16. Постојећи објекти преко пута планиране локације вакуумске црпне станице 

Локација 2: се налази у североисточном делу 
грађевинског подручја насеља Јевремовац, поред 
општинског пута 015, Јевремовац- Летњиковац (Нова 
9 у ПГР-у), јужно од трасе пута и комплекса Новог 
гробља „Летњиковац“ (IV – завршна фаза реали-
зације према ПДР-у Ново гробље). Терен је раван.  

Општински пут је изведен са макадамском по-
длогом. Саобраћајница Нова 16 (ул. Момчила 
Гаврића) је већим делом формирана парцелацијом 
извршеном за формирање појединачних грађеви-

нских парцела, према претходно важећем ДУП-у инди-
видуалног становања „Јевремовац 1“ у Јевремовцу 
и изграђена је са земљаном, мањим делом и са 
макадамском подлогом.  

Дуж улице Момчила Гаврића (Нова 16) са запа-
дне стране су већим делом формиране грађевинске 
парцеле, али су претежно изграђени помоћни и мањи 
економски објекти, постављени пластеници, засађени 
воћњаци и повртњаци, као окућнице иза стамбених 
објеката орјентисаних на улицу 7. Октобар. Са источне 



Страна 226 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 2 

 

 

стране улице су формиране грађевинске парцеле и 
започела је изградња породичних стамбених обје-
ката. Стамбени објекти у обухвату су максималне 
спратности П+1+Пк, а претежна спратност је П и 
П+Пк. 

Дуж улице Новопројектована 12 започело је 
формирање грађевинских парцела, тако да је 
остављен простор поред парцеле канала за бу-
дућу саобраћајницу. Земљиште није изграђено и 
претежно се користи за пољопривредну производњу.  

 
17.Geosrbija-Постојеће коришћење земљишта, у обухвату и непосредном окружењу, локација 2 

Некатегорисани пут на к.п.бр. 541 КО Јевремовац 
на терену не постоји као пут, већ се користи некате-
горисани пут на територији КО Горња Врањска, који 
води до затечених домаћинстава ван грађевинског 
подручја. Дуж овог пута је изграђена и ел.ен.мрежа. 

Постојећа намена и коришћење земљишта при-
казани су на графичком прилогу "Постојећа 
намена површина", као и на приложеним фото-
графијама и прилозима преузетим са геопортала 
WWW.geosrbija.rs. 

Биланс постојеће намене површина у границама обухвата Измене и допуне ПГР-а 

Намена  Површина у ha.а.m2 % 

Локација 1 

Пољопривредна производња у грађевинском подручју 0.41.13 77,4 

Породично становање 0.00.25 0,5 

Улица Церска 0.08.91 16,8 

Део парцеле канала Милин поток 0.01.85 3,5 

Канал за одвођење атмосферских вода 0.00.98 1,8 

УКУПНО Локација 1 0.53.14 100 

Локација 2 

Породично становање 1.01.83 18,48 

Пољопривредна производња у грађевинском подручју 2.50.72 45,49 

Неизграђено земљиште 0.72.60 13,17 

Општински пут (макадам) 0.19.35 3,51 

Парцела канала („Србијаводе“) 0.29.34 5,32 

Формиране саобраћајнице у приватној својини (макадам, земља) 0.35.84 6,50 

Парцела некатегорисаног пута –пут не постоји (трава) 0.01.43 0,26 
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Приватни пут (земља- трава) 0.05.30 0,96 

Приватни пролаз (трава) 0.34.70 6,30 

УКУПНО Локација 2 5.51.11 100 

УКУПНО обе локације 6.04.25 - 

Напомене: Површине су добијене мерењем на карти; 

Фотодокументација локације 2 (слике 18- 44) 

Постојеће и планиране саобраћајнице (слике 18- 26) 

18 20  

18 и 20. Општински пут;  

21 22  

21 и 22.Улица Момчила Гаврића 

23 24  

23 и 24. Делимично формирана планирана саобраћајница Нова 17 
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25 26  

25 и 26.Траса (парцела) канала и планиране саобраћајнице Новопројектована 12, гледано са Нове 17 
и са општинског пута 

Постојећи објекти и окућнице са западне стране улице Момчила Гаврића (слике 27- 36) 

27 28  

27 и 28. Стамбени и помоћни објекти са западне стране улице Момчила Гаврића 

29 30  

31 32  
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33 34  

35 36  

27 – 36. Окућнице са западне стране улице Момчила Гаврића 

Објекти са источне стране улице Момчила Гаврића (слике 37- 42) 

37 38  

39 40  
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41 42  

37- 42. Изграђени објекти са источне стране улице Момчила Гаврића 

Пољопривредна производња на неизграђеним парцелама (слике 43 и 44) 

43 44  

43 и 44.Пољопривредна производња на неизграђеним парцелама 

8.1. Инфраструктура 
  

8.1.1. Саобраћај 

Прилаз локацији 1 се осварује преко улице Церске, 
која води до канала Милин поток где се завршава 
без окретнице.  

На локацији 2 у функцији су следеће формиране 
и делимично формиране саобраћајнице: општински 
пут 015, Јевремовац- Летњиковац, изведен са 
макадамском подлогом; улица Момчила Гаврића 
(Нова 16) која има формирану регулациону ширину и 
изграђена је са земљаном, мањим делом и са ма-
кадамском подлогом; На завршетку улице Момчила 
Гаврића налази се земљани пут, који води до 
домаћинстава у КО Горња Врањска.  

8.1.2. Водопривредна инфраструктура 

Обухват измене и допуне предметног ПГР-а налази 
се у зонама-локацијама које су положајно одвојене, у 
оквиру основног планског докумета и у стању разли-
чите инфраструктурне опремљености комуналном 
инфраструктуром, како у постојећем тако и планира-

ном стању. Обухват локације 1 је одређен на основу 
функционалних и урбанистичких услова за парцелу 
планиране вакумске црпне станице фекалне канали-
зације и опремања предметне парцеле комуналном и 
другом инфраструктуром.  

На локацији 2 дефинисан је конкретан циљ а то је 
корекција раскрснице, промена регулационе ширине 
саобраћајница Новопројектована 12 и Нова 16, 
корекција правила парцелације и у складу са тим 
планирање траса уличних инсталација водоводне и 
канализационе мреже.  

Снабдевање водом и одвођење отпадних вода  

Обухватом Измене и допуне ПГР "Јевремовац", 
локација 1 и 2, обухваћене су и уличне парцеле са 
изведеним цевоводима јавног водовода. Дуж улица 
Нова 16 и Нова 9, на локацији 2, изведене су уличне 
инсталације секундарне дистрибутивне водоводне 
мреже Ø100 mm и кориснички прикључци. Оне се 
прикључују на секундарни цевовод у Улици 7. Октобра 
која се као и целокупан део насеља снабдева са 
примарног вода Ø300 mm у улици Поцерска. У 
обухвату локације 2 на к.п.бр. 525 КО Јевремовац 
евидентирано је водно земљиште са правом кори-
шћења ЈВП "Србијаводе".  
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У непосредном окружењу локације 1, налази се 
приступна Улица Јевремова 2 у којој је изграђен 
секундарни дистрибутивни улични цевовод Ø100 
mm. Цевовод у Улици Јевремова 2 снабдева се са 
примарног вода Ø200 mm у Улици Поцерска. На 
цевовод из Улице Јевремова 2 надовезује се цево-
вод Ø100 mm ( два крака различитог правца), у Улици 
Нова 47.  

У обухвату наведене локације уз локацију 1, 
налази се водоток, Милин поток на парцели 151/16 
КО Јевремовац који је намењен каналисању атмосфе-
рских вода и мелиорацијама околних пољопривредних 
површина.  

У оквиру измене и допуне плана, делом су 
изграђене инсталације уличне канализационе мреже 
која је у надлежности ЈКП "Водовод Шабац" и то у 
Улицама Јевремова 2 и 7. октобра у којима је изве-
дена секундарана фекална канализација. У обухвату 
плана нема изграђене уличне мреже у надлежности 
других субјеката или групе граћана. Одвођење упо-
требљених и санитарно фекалних отпадних вода 
обавља се и преко изграђених индивидуалних септи-
чких, емшер или црних јама углавном неусловних у 
погледу водонепропусности. Због евидентног прису-
ства високог нивоа површинских слојева подземних 
вода у насељу, долази до изливања и мешања 
садржаја јама са атмосферским и "плитким" водама 
и њиховог изливања по земљишту.  

У близини парцеле одређене за вакумску црпну 
станицу налази се путни канал који на делу мења 
правац и пролази кроз пољопривредну парцелу 656 
након чега се улива у Милин поток. 

Атмосферске воде у постојећем стању на Лока-
цији 2, каналишу се провизорним путним каналима 
до већих низводних канала или се задржавају до 
каначног самоупијања или евапорације воде. 

8.1.3. Електроенергетика 

Локација 1 

У обухвату плана је далековод 20kV – извод 
„Поцерина“ из трафо-станице 110/20kV „Шабац 2“. 
Далековод је изведен проводницима типа Al-Č. на 
бетонским стубовима. Стуб далековода нб12 је 
парцели канала Милин поток (кат.парцела бр.523 
К.О.Јевремовац, водопривредно земљиште). Поме-
нути стуб далековода прихвата и нисконапонску 
мрежу на реону порталне трафо-станице 10(20)/0.4kV 
„Јевремовац 5“: проводницима типа Аl-Č. 2x16mm2 
која ел.енергијом снабдева објекте на кат.парцелама 
бр.152 и 154 К.О.Јевремовац.  

Квалитет снабдевања потрошача ел.енергијом 
није задовољавајући, обзиром да се ради о моно-
фазним прикључцима. Не постоје могућности за 
прикључак нових потрошача. 

Локација 2 

У обухвату плана, у простору регулације улице 
Нова 16, израђена је ваздушна нисконапонска мрежа 
са проводницима типа СКС 3x70+54.16+2x16mm2 на 

армирано-бетонским стубовима округлог пресека. 
Напајање НН мреже ел.енергијом је подземним ел. 
енергетским кабловским водом PP 00-A 4x150mm2 

0.4kV из порталне трафо-станице 20/0.4kV „Јевре-
мовац 7“ до убаоног стуба на позицији 27. У рову са 
нисконапонским каблом је положен и подземни кабл 
јавне расвете PP 00 4x25mm2.  

Ваздушна нисконапонска мрежа је изграђена и у 
простору регулације улице Нова 17. Од улице 7 
Октобра до носећег бетонског стуба на позицији 15, 
НН мрежа је изграђена проводницима типа СКС 
3x70+54.16+2x16mm2 , а даље проводницима типа 
Аl-Č. 2x16mm2 220V на дрвеним стубовима. Потро-
шачи који се ел.енергијом снабдевају са монофазне 
мреже немају задовољавајући квалитет ел.енергије, 
нити постоје могућности за прикључак нових. 

Прикључци објеката на ваздушну НН мрежу реа-
лизовани су као ваздушни, осим за објекат на кат. 
парцели бр.890/7 К.О.Јевремовац, до кога је изграђен 
подземни ел.ен. кабл са стуба на позицији 27. 

Положај постојећих електроенергетских објеката 
представљен је на графичком прилогу: План еле-
ктроенергетске мреже (Р 1:1000). 

8.1.4.Телекомуникације 

Oбухват плана је на реону АТЦ „Јевремовац“, 
кабловско подручје N⁰1. У обухвату нема примарне 
Тк мреже ни телекомуникационих објеката а прикљу-
чци објеката на мрежу фиксне телефоније су са 
ваздушних извода на бетонским стубовима у улицама 
уз обухват предметне Измене и допуне ПГР-а (у ул. 7 
Октобра). Месна Тк мрежа у насељу је изведена 
подземним, бакарним телекомуникационим кабло-
вима. Квалитет Тк саобраћаја је задовољавајући, 
осим што постоје веома ограничене могућности за 
прикључак нових корисника. 

Кабловски дистрибутивни систем је изведен као 
ваздушни, по стубовима мешовитог вода и нискона-
понске мреже у улицама уз обухват плана. Обухват 
је покривен сигналом мобилне телфоније сва три 
оператера. 

8.1.5. Гасоводна мрежа 

Дистрибутивна гасоводна мрежа није изграђена у 
насељу Јевремовац  

8.1.6. Јавне зелене површине  

У границама обухвата Измене и допуне ПГР-а не 
постоје уређене јавне зелене површине.  

◄●► 

II. ПЛАНСКИ ДЕО 
 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

На локацији 1, планира се нова површина јавне 
намене, делу к.п.бр. 657 КО Јевремовац, за потребе 
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изградње вакуумске црпне станице фекалне кана-
лизације (ВЦС), уз претходну проверу могућности 
формирања грађевинских парцела на преосталом 
делу катастарске парцеле на којем се задржава 
основним планом планирано становање у оквиру 
зона ниских густина становања- ТНЦ 3, подзона ТНЦ 
3а -породично становање (индивидуално стано-
вање). Задржава се и основним планом дефинисана 
регулациона ширина приступне саобраћајнице Нова 
47, заједно са окретницом на завршетку. Део парцеле 
канала Милин поток је обухваћен ради регулисања 
прикључка будуће црпне станице на електроенерге-
тску мрежу са постојећег стуба далековода и регу-
лисања улива атмосферске канализације у канал. 

На локацији 2, нису планиране нове намене ни 
зоне, у односу на основни план (ПГР Јевремовац), 
изузев што се катастарска парцела 525 КО 
Јевремовац, чији је корисник ЈВП „Србијаводе“, на 
основу „Обавештења“ прибављеног од ЈВП „Србијаводе“ 
ВПЦ „Сава-Дунав“, бр. 8191/1 од 09.10.2019.године, 
прикључује површинама осталих намена и то зони 
ниских густина становања- ТНЦ 3, подзони ТНЦ 
3а СП- породично (индивидуално) становање са по-
словањем, јер на парцели није изграђен, нити је пла-
ниран канал. Остале измене се односе на: промену 
трасе и регулационе ширине планиране саобра-
ћајнице Новопројектована 12; промену регула-
ционе ширине саобраћајнице Нове 16; померање 
раскрснице Нова 17 и Новопројектована 12 у делу 
који излази из обухвата основног плана (улази у КО 
Горња Врањска) и допуну правила грађења.  

На парцелама осталог грађевинског земљи-
шта задржава се намена становање у оквиру зона 
ниских густина становања- ТНЦ 3 и то: западно од 
Новопројектоване 12, подзона ТНЦ 3а -породично 
становање (индивидуално становање); источно од 
Новопројектоване 12, подзона ТНЦ 3а СП- поро-
дично (индивидуално) становање са пословањем. 
Пошто је северно од општинског пута планирано про-
ширење комплекса Новог граобља „Летњиковац“ 
(IV –завршна фаза реализације према ПДР-у Ново 
гробље), Изменом и допуном ПГР-а се, у овој зони, 
даје могућност изградње пословних са-држаја у 
функцији погребних услуга.  

Овом изменом и допуном ПГР-а не мења се ко-
нцепција уређења дефинисана основним планом.  

1.2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ 
И ЗОНЕ  

У обухвату Измене и допуне ПГР-а нису плани-
ране нове поделе на целине и зоне, у односу на 
основни план (ПГР Јевремовац), јер се задржавају 
претежне намене дефинисане основним планом. 
Независно од ове поделе, свака од локација на којима 
се врше измене основног плана, због просторне 
удаљености, планирана је као засебна целина. 

• На локацији 1, планирана је нова површина 
јавне намене, за потребе изградње вакуумске црпне 
станице фекалне канализације (ВЦС), која према 
подели на зоне у основном плану припада ТЦ 19 
«инфраструктурни објекти и коридори», а преостали 
део к.п.бр. 657 КО Јевремовац припада зони ТНЦ 3, 
подзони ТНЦ 3а –„индивидуално становање“ с тим 
што се термин „индивидуално становање“ овом 
изменом мења у „породично становање“;  

• На локацији 2: Изменом и допуном ПГР-а је 
обухваћен део „зоне ниских густина становања“- ТНЦ 3 
и то: део подзоне ТНЦ 3а –„индивидуално становање“ 
и део подзоне ТНЦ 3а СП- индивидуално становање 
са пословањем, с тим што се пдзона ТНЦ 3а СП- 
индивидуално становање са пословањем, проширује 
на к.п.бр. 525 КО Јевремовац, а термин „индивиду-
ално становање“ овом изменом мења у „породи-
чно становање“;  

1.3. НАМЕНА ПОВРШИНА И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ  

 

1.3.1. Планирана намена површина са била-
нсом површина 

Катастарске парцеле у обухвату Измене и до-
пуне ПГР-а се налазе у грађевинском подручју 
насеља Јевремовац. Границе грађевинског подручја 
дефинисане основним планом се задржавају. Изме-
ном и допуном ПГР-а дефинисана је претежна 
намена површина у границама обухвата, на лока-
цијама 1 и 2, а биланс претежне намене површина 
дат је у наредној табели. 

Табела: Биланс површина планираних намена *1 

Планирана намена површина у обухвату  
Измене и допуне ПГР-а 

 Површина (приближно) 

 ha  % 

 Локација 1 0.53.14 100 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 0.21.87 41,6 

Насељска саобраћајница  0.13.43 25,3 

Вакуумска црпна станица 0.06.50 12,2 

Део парцеле канала Милин поток-водно земљиште 0.01.94 3,7 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 0.31.27 58,8 

Породично становање (ТНЦ 3а) 0.31.27 58,8 
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 Локација 2 5.51.11 100 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 0.98.54 17,88 

Саобраћајнице  0.97.09 17,62 

Постојећи некатегорисани пут 0.01.45 0,3 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 4.52.57 82,12 

Породично становање (ТНЦ 3а) 2.78.82 50,59 

Породично становање са пословањем (ТНЦ 3а СП) 1.73.75 31,53 

 УКУПНО У ОБУХВАТУ Измене и допуне ПГР-а 6.04.25 - 

*1
Површине су добијене мерењем, на графичком прилогу „план намене површина и површине јавне 

намене“;  

Површине јавне намене представљају простор 

одређен планским документом за уређење или 

изградњу објеката јавне намене или јавних површина 

за које је предвиђено утврђивање јавног интереса у 

складу са посебним законом.  

1.3.2. Попис парцела и опис локација за по-
вршине јавне намене 

ПДР-ом се дефинишу следеће површине јавне 
на-мене, које се формирају (или су формиране) од 
катастарских парцела или делова парцела наве-
дених у табели: 

Површине јавне намене Формира се од следећих катастарских парцела у КО Јевремовац 

• Локација 1 

Насељска саобраћајница Делови к.п.бр. 732/1, 523, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 540, 656, 
657, 682/4, 682/5 и 682/6 

Вакуумска црпна станица Део к.п.бр. 657 

Део парцеле канала Милин поток-
водно земљиште 

Део к.п.бр. 523 

• Локација 2 

Саобраћајнице 

-Општински пут (Нова 9) Делови к.п.бр. 889, 167/1, 525, 890/8, 890/7, 890/6, 890/5, 890/1, 890/2 и 
890/3 

-Нова 16 Део к.п.бр. 890/1 

-Новопројектована 12 Делови к.п.бр. 890/1 и 525 

-Нова 17 Делови к.п.бр. 890/1 и 910 

Постојећи некатегорисани пут Део к.п.бр. 541 

 

Површине јавне намене су приказане у графи-
чком прилогу Аналитички подаци за дефинисање 
планираних површина јавне намене. У случају несла-
гања бројева катастарских парцела из текстуалног и 
графичког дела Измене и допуне ПГР-а, важе 
бројеви катастарских парцела из графичког прилога 
Аналитички подаци за дефинисање планираних 
површина јавне намене.  

1.3.3. Предлог парцелације површина јавне 
намене 

Планиране површине јавне намене су дефини-
сане аналитичко- геодетским елементима (коорди-
натама детаљних тачака), на основу података из 
катастарско топографског плана и приказане су на 
графичком прилогу Аналитички подаци за дефини-
сање планираних површина јавне намене. За форми-
рање парцела јавне намене обавезна је израда про-

јекта препарцелације. Списак координата детаљних 
тачака за планиране парцеле јавне намене налази се 
на графичком прилогу.  

1.4.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПО-
ВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

1.4.1. Вакуумска црпна станица (ВЦС) - локација 1 

Површина парцеле за потребе изградње ва-
куумске црпне станице износи 650m2. У оквиру ове 
површине дефинисана је зона изградње објеката, 
односно зона за смештај опреме. 

Примери вакуумских црпних станица су преу-
зете са сајтoва: https://flovac.com/marki-flovac-vacuum-
sewerage-system/; https://wateralliance.nl/en/largest-
vacuum-sewerage-project-in-slovenia-has-commenced-
operation/; https://sisackivodovod.hr/djelatnosti/odvodnja/
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38. Vacuum Pump Station in Marki 39.Inside the Vacuum Pump Station in Marki 

Извор: https://flovac.com/marki-flovac-vacuum-sewerage-system/ 

40 41  

Vacuum Pump Station in Slovenia Vacuum Pump Station in Estonia 

Извор:https://wateralliance.nl/en/largest-vacuum-sewerage-project-in-slovenia-has-commenced-operation/; 
https://flovac.com/marki-flovac-vacuum-sewerage-system/ 

42  43  

42. и 43. СИСАЧКИ ВОДОВОД д.о.о. –Вакум одводња; Извор: https://sisackivodovod.hr/djelatnosti/odvodnja/ 

Најважнији елементи система код вакумске 
канализације су вакумска мрежа, вакумски вентили 
и вакумске, односно муљне пумпе, које аутоматски 
раде.  

Централни део система вакумске канализације 
је вакумска црпна станица. Формирање вакума, 
сакупљање отпадне воде, даљи транспорт, упра-

вљање, контрола рада система, мерење капацитета 
(хидрулички и електронски) се дешава у оквиру овог 
објекта.  

Главни делови станице су: вакумски резервоар 
у коме се сакупљају отпадне воде, пумпа за изба-
цивање отпадне воде, вакумске пумпе, које преко 
вакумског резервоара направе вакум у целом систему, 
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уређаји за мерење и електрични контролни панел, 
који омогућава потпуно аутоматски рад вакумске 
станице. Системски вакум у просеку износи између 
0,5- 0,7 бара.  

Вакум се ствара помоћу ротационих вакум пумпи 
са воденим прстеном. Минимални број инстали-
саних вакум пумпих је два, а често се уграђују 
три једенице. Одвод употребљене воде се врши на 
постројења за пречишћавање отпадних вода или у 
неки други реципијент нпр. у гравитациону канализа-
циону мрежу. Рад вакумске црпне станице је потпуно 
аутоматизован.  

Објекат вакуумске црпне станице може да се 
изведе укопано, полукопано или изнад терена. 
Зидови и плоче објекта углавном се израђују од 
водонепропусног бетона. Ради веће сигурности рада 
потребно је обезбедити двоструко, односно резе-
рвно напајање, помоћу агрегата или на други начин. 

 За потребе напајања електричном енергијом на 
парцели вакуумске црпне станице планира се изгра-
дња стубне трафо-станице 20/0.4kV „Je времовац 
17“. У оквиру парцеле вакуумске црпне станице 
планира се интерна саобраћајница која има при-
ступ са улице Нова 47 са источне стране. Траса ове 
саобраћајнице није обавезујућа и могуће је дру-
гачије решити приступ објектима и кретање возила 
на парцели.  

У Водним условима, прибављеним од Јавног 
водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, 
Водопривредни центар „Сава- Дунав“, бр. 10507/1 од 
20.11.2018.године и 2681/1 од 18.04.2019.године, 
дати су следећи водни услови: 

• Коту насипања терена одредити према потре-
бама технологије рада вакуумске црпне станице 
фекалне канализације, заштите од великих вода 
канала „Милин поток“ и заштите од подземних вода; 

• Објекат вакуумске црпне станице фекалне 
канализације треба да испуни услове са аспекта 
животне средине. 

1.4.2. Део парцеле канала Милин поток (део 
к.п.бр. 523)-локација 1 

У обухвату локације 1 налази се део мелио-рационог 
канала Милин поток са следећим карактеристикама: 

• корити трапезног облика, 

• ширина корита у дну 2,0 m, 

• нагиб косина корита 1:1,5. 

Уз канал Милин поток није дозвољено планирати 
изградњу објеката, у обостраном појасу ширине 5,0 
m, од горње ивице корита канала, који служи за 
редовно одржавање тог канала. 

1.5. КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУ-
КТУРЕ  

 

1.5.1. Саобраћајна инфраструктура 

Предложеним решењем Измене и допуне ПГР-а 
на локацији 1, не мења се основним планом пре-

дложена регулациона ширина саобраћајнице и 
окретнице на њеном завршетку. У оквиру парцеле 
вакуумске црпне станице планира се интерна сао-
браћајница која има приступ са улице Нова 47 са 
источне стране. 

У обухвату локације 2 су: деоница општински 
пут 015, Јевремовац- Летњиковац (Нова 9 у ПГР-у), 
саобраћајнице Нова 16 и Новопројектована 12 као и 
деоница улице Нова 17.  

Изменом и допуном ПГР-а дефинисане су нове 
регулационе ширине за саобраћајнице: Нова 16 и 
Новопројектована 12 како би се ускладиле са стањем 
на терену и парцелацијом спроведеном према урба-
нистичкој документацији која је претходила изради 
ПГР Јевремовац.  

Изменом и допуном ПГР-а, задржавају се осно-
вним планом (ПГР) дефинисане регулационе ширине 
општинског пута (Нова 9) и саобраћајнице Нова 17. 

Планиране траса саобраћајница су дефинисане у 
простору геодетским координатама осовинских и 
темених тачака и карактеристичним попречним про-
филима а нивелациони положај саобраћајница је 
дефинисан котама нивелете на осовинским тачкама. 
Нивелационо и регулационо решење саобраћајних 
површина, приказано је графичким прилогом «План 
нивелације и регулације» са карактеристичним по-
пречним профилима саобраћајница 

1.5.2. Водопривредна инфраструктура  
 

1.5.2.1. Водовод 

Стратегија развоја снабдевања водом Града 
Шапца и насеља Јевремовац и изградња водоводне 
мреже, развијана је последње три деценије, кроз 
стратешке и претходне техничке документе: 

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

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

- „Претходна студија оправданости са Генера-
лним проејктом снабдевања водом насеља општине 
Шабац“,Беоинжењеринг“, Београд,2008 године; 

а спроводи се сукцесивно и у контитету, а у складу 
са економским могућностима. 

Планом генералне регулације „Јевремовац“, који 
представља основни документ, у новопројектованим 
улицама насеља Јевремовац, дефинисани су кори-
дори планираних инсталација водовода и њихов 
минимални профил. Предвиђено је да се дати кори-
дори накнадно разрађују кроз посебне Урбанистичке 
пројекте када се за то укаже потреба. 

У оквиру Измене и допуне ПГР-а "Јевремовац" 
обухваћене су две локације, опредељене основним 
документом за изградњу градске водоводе мреже.  
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Дуж Улице Нова 47, непосредно до локације 1, 
изведена је јавна водоводна мрежа са подземним 
уличним хидрантима који имају функцију заштите 
објеката у складу са противпжарним условима. На 
парцелу станице ће се извести водоводни прикључак 
за санитарне потребе црпне станице.  

Локација 2 са дефинисаним регулационим поло-
жајем уличних парцела, опремиће се секундарном 
водоводном мрежом. Трасе водовода наставиће се 
на крајевима постојећих инсталација и трасирати у 
рубним деловима уличних парцела намењених тро-
тоарима или зеленој зони. Планом је предвиђено 
повезивање водовода у прстенаст систем што обе-
збеђује двосмерност тока и поузданост у снабдевању. 
Ширење дистрибутивне водоводне мреже ће бити 
предмет даље планске разраде у складу са страте-
шким и економским интересима Града Шапца, Месне 
заједнице и надлежног комуналног предузећа. 

Трасе водоводне мреже у оквиру обухвата ПДР-а 
планиране су у виду коридора који је дефинисан 
координатама али се позиције цевовода у мањој 
мери могу кориговати у даљој планској и пројектно 
техничкој разради.  

1.5.2.2. Канализација 

Стратегија развоја канализационе мреже Града 
Шапца и насеља Јевремовац успостављена је пре 20 
година, кроз стратешке и претходне техничке 
документе: 

- „Генералним пројектом одвођења и пречи-
шћавања фекалних индустријских и атмосферских 
вода са подручја ГУП-а града“- „Енергопројект - 
Београд“,1998-1999 године; 

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

- „Генералним пројектом постројења за пречи-
шћавање комуналних и индустијских отпадних вода 
насеља општине Шабац“- „Водо-инжењеринг“, Београд 
2006.године;  

- „Иновираног Идејног пројекта Централног 
постројења за пречишћавање комуналних и инду-
стријских отпадних вода града Шапца (ЦППОВ) -
„Енергопројект- Београд“, 2005.године; 

- Идејним пројектом фекалне и атмосферске 
канализације за насеља: Летњиковац, Летњик-
овачка коса, Јевремовац, Поцерски Причиновић и 
Ливаде,- „Беоинжењеринг“, Београд 2008. године, а 
спроводи се сукцесивно у континуитету , у складу са 
економским могућностима.  

Уличне парцеле у оквиру обухвата плана имају 
делимично изведене уличне инсталације санитарно 
фекалне канализације (наведене у Анализи остој-
ећег стања), које ће представљати реципијенте 
планиране мреже. У оквиру зоне -локација 1, 
планирана је израда вакумске црпне станице за 

фекалну канализацију, која ће „ алтернативним “ 
начином евакуације, употребљену воду значајног 
дела насеља Јевремовац, транспортовати даље у 
гравитациони систем града Шапца. До вакумске 
станице биђе трасирана два доводна вакумска 
цевовода, са јужне и источне стране, паралелно са 
коритом Милиног потока и дуж Улице Нова 47. Из 
објекта станице изградиће се потисни цевовод до 
гравитационог колектора и припадајућег ревизионог 
отвора у раскрсници Улица Јевремова 2 и Нова 47. 
Пречници, капацитети и предвиђена опрема 
дефинисаће се у урбанистичкој и пројектно техничкој 
документацији. Кординате вакумске канализације 
дефинисане су условно са могућношћу корекције у 
даљој разради. 

Објекат вакумске црпне станице је подземно-
надземни објекат, са дефинисаном грађевинском лини-
јом у оквиру парцеле опредељене планом. Цевоводи 
(усис и потис на парцели) приказани планом нису 
просторно дефинисани и могућа је њихова коре-
кција у складу са техничким решењем станице. 

Локација 2, биће опремљена секундарном кана-
лизационом мрежом, осовином Улица Нова 12 и 
Нова 16 ка Улици Нова 9 након чега се отпадна вода 
усмерава ка постојећем фекалном колектору у Улици 
7. Октобра. 

Атмосферске воде које би се сакупљале на сао-
браћајницама оивиченим високим ивичњацима на 
појединим местима испуштати у земљане или кана-
лске површине. Такав начин евакуације примењивати 
до изградње уличне атмосферске канализације. У 
оквиру Улице Нова 47 предвиђена је изградња 
атмосферског колектора до излива у водоток 
Милин поток. Положај трасе атмосферске канали-
зације је примарно осовином саобраћајнице. 

За предметну измену и допуну прибављени су 
Услови од интереса, ЈКП „Водовод-Шабац“, Служба 
развоја и инвестиција, број 2226/СР-51/19 од 26.03.2019. 
године, који су и саставни део овог документа. 

1.5.3. Електроенергетика 

Локација 1 

Решење електроенергетске фазе на локацији 1 
урађено је у складу са: постојећим стањем ел. 
енергетске мреже, планираном наменом простора, 
концепцијом ел.енергетске мреже из основног 
плана и у складу са Заштитним мерама и Усло-
вима за прикључење на електроенергетску мрежу 
ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак 
„Електродистрибуција Шабац“ (бр.8.Л.1.0.0.-100887-
19 од 18.04.2019.) а који су приложени у докуме-
нтационом делу елабората. Планира се реализација 
следећих активности: 

• изградња стубне бетонске трафо-станице 
20/0.4kV „ Јевремовац 17“,  на позицији датој на 
графичком прилогу: План електроенергетске мреже 
(Р 1:1000, даље у поглављу – графички прилог). 
Трафо-станицу градити на прописно уземљеном, 
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ојачаном, армирано-бетонском стубу (У 11/1000), са 
максималним капацитетом од 250kVA и енергетским 
трансформатором снаге 160kVA у првој фази. ТС 
опремити у складу са условима електродистрибу-
тивног предузећа, одговарајућом мерном, расклопном и 
заштитном опремом. Око стуба поставити уземљи-
вач чији ће елементи бити дефинисани Пројектом за 
добијање грађевинске дозволе. Ископу темељне јаме 
и рова за уземљивач треба да претходи обеле-
жавање на терену трасе постојећег водовода, од 
стране РГЗ Службе за катастар Шабац и у присуству 
овлашћеног лица из ЈКП „Водовод-Шабац“. Трафо-
станицу опремити и пољем јавне расвете и свети-
љком јавне расвете; 

• изградња подземног високонапонског ка-
бловског вода 20kV од стуба далековода 20kV 
12н (на кат.парцели бр.523 К.О. Јевремовац) до 
планиране стубне трафо-станице 20/0.4kV „Je вре-
мовац 17“ (на парцели вакуумске црпне станице), 
по коридору који је дефинисан положајем стуба и ТС 
и координатама темених тачак рова на графичком 
прилогу. Подземни кабловски вод је типа XHE 49-A 
3x(1x150mm2) 20kV и укупном дужином се поставља 
кроз заштитну цев. Стуб далековода на коме је 
прикључак 20kV опремити вертикалним раста-
вљачем и одводницима пренапона. Уз стубове, кабл 
механички заштитити од додира постављањем чели-
чног „П“ профила, до висине 2.5m. Кабл се пола-же 
на дно земљаног рова дубине 1.2m, на слој песка 
дебљине 0.1m, а у зони коловоза улице Нове 47 тако 
да је горња ивица заштитне цеви на дубини од 1.1m 
испод пројектоване горње коте асвалтног застора. 
Ископ рова мора бити ручни и опрезан и мора му 
претходити обележавање на терену траса постојећих 
подземних комуналних инсталација од стране РГЗ 
Службе за катастар Шабац, а код које треба усни-
мити положај и дубину кабла, пре затрпавања рова. 
Радовима на ископу рова треба да присуствују овла-
шћена лица из комуналних и јавних предузећа која 
поседују и одржавају подземне инсталације дуж 
трасе. Изнад кабла се постављају пластични шти-
тни-ци и траке за упозорење. Ров засути ситнозрна-
стом земљом и шљунком - набијањем слојева до 
пројектоване носивости саобраћајнице. Све површине 
дуж трасе довести у претходно стање; 

• изградити електро прикључак вакумске 
црпне станице, са стубне бетонске трафо-станице 
- подземним нисконапонским кабловским водом 
PP 00-А 4x150mm 2 0.4kV, у складу са енергетско-
техничким условима за прикључак који ће се при-
бавити у процедури издавања локацијских услова. 
Према поменутим условима опремити измештено-
место мерења на стубу са стубном ТС, на начин да је 
приступачно због очитавања утрошка ел.енергије. 
Траса подземног нисконапонског прикључка и поло-
жај кабловског прикључног ормана на објекту биће 
дефинисани Пројектом за добијање грађевинске 
дозволе, уважавајући коридоре опредељене за 
изградњу других инфраструктура. Електроинсталације 

у објекту извести у складу са важећим прописима и 
условима електродистрибутивног предузећа. Заштиту 
од напона додира извести ТН системом са зашти-
тним уређајем диференцијалне струје (ЗУДС), теме-
љним уземљивачем и одговарајућим мерама за 
изједначавање потенцијала као заштите од напона 
корака. Извести заштиту од пренапона и адекватну 
заштиту од струја квара и за ограничавање струје-
снаге пременом нисконапонских прекидача одговара-
јуће називне струје. Мерни орман опремити у складу 
са условима електродистрибутивног предузећа: по-
луиндиректном мерном групом у категорији потрошње 
на ниском напону (СМТ 0.4kV 150/5A). Управљачки 
уређај за управљање тарифама треба да буде инте-
грисан у електронском бројилу. 

За објекат вакуумске црпне станице обезбедити 
резервно напајање ел.енергијом – дизел електри-
чном агрегатом, који ни под каквим условима (директно 
или преко инсталација) не сме доћи у електричну 
везу са нисконапонском ел.мрежом. На комплексу 
ВЦС може се складиштити дизел у количини која је 
потребна за једнодневни рад агрегата; 

Грејање објеката, уколико буде пројектовано 
мора бити неелектрично, у објектима се (по потреби), 
мора компензовати реактивна ел.енергија до 
вредности фактора снаге од 0.95. Обзиром да се 
очекују велике вредности кретних струја електромо-
торних пумпи, у зависности од режима рада и покре-
тања погона, Пројектом електро инсталација у Про-
јекту за добијање грађевинске дозволе предвидети 
примену упуштача у рад који ограничавају вредности 
кретне струје. У складу са одабраним решењем, код 
издавања Локацијских услова и прибављања енерге-
тско-техничких услова за прикључак од електро-
дистрибутивног предузећа, може бити тражена и 
максимална једновремена ел.снага мање вредности 
од 95kW, а која је процењена овим планом. 

Планирати оствељење комплекса вакуумске 
црпне станице светиљкама са LED сијалицама, а које 
се монтирају на објекат ВЦС; 

• изградити ваздушну НН мрежу у улици Новој 
47, проводницима типа СКС X00/O-A 3x70+54.6 + 
2x16mm2 0.4kV, на армирано-бетонским стубовима 
висине 9.0m, а која се прикључује на новопланираној 
стубној трафо-станици, у обухвату предметног плана. 
Постојећу монофазну нисконапонску мрежу демо-
нтирати, а прикључке пребацити на нову НН мрежу; 

Локација 2 

Решење електроенергетске фазе на локацији 2 
урађено је у складу са: постојећим стањем ел. 
енергетске мреже, планираном наменом простора, 
концепцијом ел.енергетске мреже из основног 
плана и у складу са Заштитним мерама и Усло-
вима за прикључење на електроенергетску мрежу 
ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огра-
нак „Електродистрибуција Шабац“ (бр.8.Л.1.0.0.- 
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345938/3-2018 од 12.12.2018.) а који су приложени 
у документационом делу елабората. Планира се 
реализација следећих активности: 

• изградња извода 20kV „ П.Причиновић“ из 
ТС 110/20kV „ Шабац 2“, као магистралног вода 
20kV на обухвату предметног плана. Основним 
планским документом планирана је изградња 
извода- далековода 20kV у зони општинског пута 
О-15 (Јевремовац-Летњиковац), у десном путном 
појасу. Код реализације извода, електродистрибу-
тивно предузеће је суочено са великим проблемима 
код решавања имовинско-правних питања и затра-
жило је корецију положаја трасе далековода 20kV, на 
начин да се позиционира у зони левог тротоара. У 
том смислу, планира се изградња мешовитог вода, 
на округлим армирано-бетонским стубовима, са про-
водницима типа Al-Č. 3x70mm2 20kV СКС X00/O-A 
3x70+54.6 + 2x16mm2 0.4kV. Затезање и прикључње 
високонапонских проводника извести на стубу 28у, 
постојећег мешовитог вода 20+0.4kV, на кат.парцели 
975 К.О.Јевремовац кога је могуће заменити новим 
угаоним стубом. Стубови мешовитог вода су висине 
11.0-12.0m са минималном дубином укопавања и 
фундирања у земљи до 1/6 висине. Позиције стубова 
су дефинисане координатама осовина у државном 
координатном систему, на Плану електроенергетске 
мреже (Р 1:1000, даље у поглављу – графички прилог); 

• изградња стубне бетонске трафо-станице 
20/0.4kV „Јевремовац 18“, на позицији датој на гра-
фичком прилогу. Трафо-станицу градити на прописно 
уземљеном, ојачаном, армирано-бетонском стубу, са 
максималним капацитетом од 250kVA и енергетским 
трансформатором снаге 160kVA у првој фази. ТС 
опремити у складу са условима електродистрибути-
вног предузећа, одговарајућом мерном, расклопном 
и заштитном опремом; 

• На планираном мешовитом воду, мрежу 0.4kV 
напојити са ТС „Јевремовац 18“; 

• Као засебан извод из ТС „Јевремовац 18“ 
изградити нову ваздушну нисконапонску нисконапо-
нску мрежу у улицaма: Новопројектованој 12 и Новој 
17 , проводницима типа СКС X00/O-A 3x70+54.6 + 
2x16mm2 0.4kV, на армирано-бетонским стубовима 
висине 9.0m, са минималном дубином укопавања и 
фунидрања у земљи од 1.6m. На графичком прилогу 
дефинисане су позиције угаоних стубова, закључно 
са стубом н15 постојеће мреже у ул. Новој 17, кога 
треба заменити угаоним стубом. Постојећу монофа-
зну мрежу на дрвеним стубовима у тој улици демо-
нтирати, а прикључке пребацити на нову НН мрежу; 

• Границе секундара трафо-станица реализо-
вати у складу са условима електродистрибутивног 
предузећа (на стубовима угаони на месту 15н и 28у); 

• Прикључење објеката на мрежу дистрибути-
вног напона 0.4kV реализовати у складу са решењем 
ел.енергетске мреже из овог плана и у складу са 
појединачним енергетско-техничким условима за 
прикључак које треба прибавити од електродистри-

бутивног предузећа за сваки објекат (осим помоћних 
и инфраструктурних којима не треба напајање ел. 
енергијом); 

• Изградња електроинсталација у свим објектима, 
у складу са техничким условима електродистри-
бутивног предузећа и у складу са Законом. 

Новопланираном мешовитом воду уз општински 
пут опредељује се заштитни појас ширине 9.0m (по 
4.5m са обе стране трасе). У заштитном поjасу није 
дозвољена изградња објеката, осим инфраструкту-
рних, у складу са прописима. Нису дозвољени: испади 
на објектима (терасе, балкони, стрехе), садња дрвећа 
које у одраслој форми досеже висину од 5.0m, ко-
ришћење грађевиснких машина чији покретни делови 
могу доћи у зону око фазног проводника, на расто-
јање мање од 3.0m. 

Новопланираној ваздушној нисконапонској мрежи 
се опредељује заштитни појас ширине 3.0m (по 1.5m 
са обе стране трасе) у коме нису дозвољене акти-
вности које могу довести до хабања изолационог 
слоја самонсивог кабловског снопа. 

Позиције носећих стубова мешовитог вода и 
ваздушне НН мреже могу бити кориговани Пројектом 
за добијање грађевинске дозволе и код извођења 
радова уз услов да се не угрозе коридори постојећих 
и планираних комуналних инсталација и прикључака. 
Пројектом за добијање грађевинске дозволе ће бити 
дефинисане позиције носећих стубова у улици 
Новопројектована 18. Могућа је фазна изградња НН 
мреже уз услов да се деоница затеже угаоним сту-
бом на месту носећег. 

Ископу темељних јама за стубове мора претхо-
дити обележавање на терену траса постојећих 
подземних инсталација – од стране екипа РГЗ Службе 
за катастар Шабац и у присуству овлашћених лица 
из јавних комуналних предузећа и предузећа која 
поседују и одржавају инсталације. Ископ мора бити 
ручни и опрезан. 

На сваком од стубова мешовитог вода и вазду-
шне НН мреже планира се постављање светиљке 
јавне расвете. Напајање јавне расвете је самоно-
сивим кабловским снопом – са поља јавне расвете у 
мерно-разводном орману трафо-станица. Тип свети-
љки ће бити дефинисан Пројектом за добијање 
грађевинске дозволе, такође врста светлосних извора, 
с тим што вредности фотометријске и енергетске 
ефикасности морају бити идентичне или веће од 
истих з а LED сијалице. 

1.5.4.Телекомуникације (локација 1 и локација 2) 

Фиксна телефоније, широкопојасне услуге 

Телекомуникациона мрежа у насељу реорганизо-
ваће се, денцетрализовати и доградити у складу са 
решењем фазе из основног планског документа и у 
складу са плановима развоја Предузећа за теле-
комуникације „Телеком Србија“ А.Д. Београд, ИЈ „Шабац“ 
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чији су Услови од значаја за израду плана (бр. A332-
512947 од 29.11.2018.) саставни део овог елабората 
(приложени у документационом делу). 

Извесно је да ће се за кабловска подручја нових 
приступних уређаја израђивати урбанистичко-техни-
чка документација са обухватом на ширем подручју 
од обухвата Измене и допуне ПГРа. У том смислу, 
предметним планом су дефинисани коридори за 
изградњу подземних телекомуникационих каблова у 
простору регулације новопланираних улица – коорди-
натама темених тачака рова у државном координатном 
систему, на графичком прилогу: План електронских 
комуникација и гасоводне мреже (Р 1:1000, даље у 
тексту графички прилог). Те коридоре треба усвојити 
код израде планске и техничке документације за 
кабловска подручја нових присутпних уређаја, а ако 
се врше корекције водити рачуна о положајима кори-
дора опредељеним за друге комуналне инсталације 
и, у том смислу, прибавити сагласности надлежних 
јавних и комуналних предузећа. 

Телекомуникациони каблови се полажу на дно 
рова дубине минимално 0.8m, на слој ситнозрнасте 
земље и песка дебљине минимално 0.1m. Изнад 
каблова се постављају пластични штитници и траке 
за упозорење. Ископ кабловских ровова треба да 
буде ручни и опрезан, а мора му претходити обеле-
жавање на терену траса свих постојећих подземних 
инсталација – од стране РГЗ Службе за катастар 
Шабац и у присуству овлашћених лица из јавних и 
јавних комуналних предузећа која поседују и одржа-
вају подземне инфраструктуре. У зонама укрштања и 
паралелног вођења морају се остварити прописана 
растојања и растојања дефинсана планском доку-
ментацијом уз прописане заштитне мере. Испод 
коловоза саобраћајница и паркинга, минимална де-
бљина надслоја мора бити 1.0m. Пре затрпања 
ровова, трасе ТТ каблова и дубине полагања треба 
евидентирати код поменуте службе за катастар. По 
завршетку радова све површине довести у претхо-
дно стање, 

Изградња Тк мреже је могућа и пре привођења 
земљишта јавној намени, као и на земљишту ван 
јавне намене, уз претходно решавање имовинско-
правних питања у складу са Законом, а што се односи и 
на постављање стубова ваздушне ТТ мреже (извода) 
на парцелама у приватној или мешовитој својини.  

Мобилна телефонија 

Планира се ширење мреже базних радио-реле-
јних станица постојећих и будућих оператера, у 
складу са решењем фазе из основног планског доку-
мента и у складу са плановима развоја оператера, а 
са циљем укупне покривености сигналом 4Г, а такође 
и сигналом пете генерације (и наредних). Услуге 
интернега на мобилним телефонима и пратеће ИП 
услуге, све су траженије и очекује се и даљи пораст 
интересовања како код приватних лица тако и код 
пословних субјеката. Фаворизовати постављање 
антена различитих оператера на заједничким анте-
нским стубовима.  

Нa пoдручjу Измене и допуне плана генералне 
регулације мoгућe je пoстaвљaњe aнтeнских сту-
бoвa уз услoв дa њихoвa укупнa висинa нe прe-
мaшуje 35m.  Одгoвaрajућим eлaбoрaтoм o утицajу нa 
живoтну срeдину теба дoкaзати дa eлeктрoмaгнeтно 
зрaчeњeм нeћe штeтнo утицaти нa здрaвљe људи. За 
базне радио станице мобилне телефоније, са анте-
нама постављеним на слободностојећи антенски 
стуб (на тлу), дефинише се дозвољена удаље-
ност од стамбених објеката и од зоне изградње 
стамбених објеката, и то: вредност висине стуба 
(без носача антена и антена) за стубове висине до 
30m и вредност од 30m за стубове висине преко 30 m. 
Слободностојећи антенски стуб се може поставити и 
на растојањима мањим од горе наведених, уз при-
бављање сагласности власника суседних парцела.  

Кабловски дистрибутивни систем 

Нови КДС градити на основу одговарајућих 
Одлука Градске управе и накнадних урбанистичких 
пројеката. 

Код постављања ваздушних проводника КДСа по 
стубовима ваздушне мреже 0.4kV, јавне расвете и по 
стубовима ТТ мреже, претходно обезбедити одгова-
рајуће сагласности електродистрибутивног предузећа и 
ТЕЛЕКОМ-а, а потребно је испоштовати прописе који 
се односе на положај, удаљеност телекомуника-
ционог од електроенергетског проводника и прописане 
висине проводника изнад коловоза саобраћајница. 
Није дозвољено постављање ваздушних проводника 
КДС-а на стубове мешовитог вода (20+0.4)kV.  

Подземни проводници кабловског дистирбутивног 
система могу се постављати у заједнички ров са 
телекомуникациним кабловима. Услови за изградњу 
подземног КДС-а идентични су претходно наведеним 
условима за изградњу подземних телекомуникационх 
каблова. 

1.5.5. Гасоводна мрежа (локација 1 и локација 2) 

Решење за изградњу гасоводне мреже у насељу 
дефинисано је основним планским документом. 
Уобухвату предметне измене и допуне ПГРа опре-
дељени су коридори за изградњу дистрибутивне 
гасоводне мреже (ДГМ) притиска до 4bar, а не планира 
се изградња елемената гасоводног система који су 
на вишим радним притисцима. Коридори ДГМ су 
дефинисани координатама темених тачака рова у 
државном координатном систему, на графичком 
прилогу: План електронских комуникација и гасоводне 
мреже (Р 1:1000, даље у тексту – графички прилог). 

Дистрибутивну гасоводну мрежу пројектовати и 
извести у складу са: Правилником о условима за 
несметану и безбедну дистрибуцију природног 
гаса, гасоводима притиска до 16bar. („Сл гласник 
РС“, бр.86/2015). 

Минимална дебљина надслоја изнад полиетиле-
нских цеви дистрибутивног гасовода до 4bar je 0.8m у 
зеленим површинама и зонама тротоара и минимално 
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1.1m у зонама коловоза саобраћајница и паркинга. У 
зони канала за одвођење атмосферских вода, 
гасоводне цеви се полажу на дубини од минимално 
1.0m од затечене или пројектоване дубине канала. 
За дистрибутивни гасовод до 4bar милимално ра-
стојање цеви гасовода: од темеља објеката је 1.0m, 
1.0m од стубова ваздушне НН мреже, јавне расвете 
и ТТ стубова (или више да се не би угрозила стати-
чка стабилност стуба). 

Од цеви водовода и канализације, при парале-
лном вођењу, гасовод мора бити удаљен минимално 
1.0m а исто толико и од дрвореда. Од подземних ТТ 
каблова и електроенергетских каблова минимално 
растојање је 0.5m. Koд укрштања, минимално вертика-
лно растојање је 0.3m од свих подземних инстала-
ција осим за високонапонске електрокаблове , 
водовод и канализацију од којих челична цев мора 
бити удаљена 0.5m. 

Ископ ровова за гасовод треба да буде ручни и 
опрезан, а мора му претходити обележавање на 
терену траса свих постојећих подземних инсталација 
– од стране РГЗ Службе за катастар Шабац и у при-
суству овлашћених лица из јавних и јавних комуна-
лних предузећа која поседују и одржавају подземне 
инфраструктуре. Пре затрпања ровова, трасе поли-
етиленских гасоводних цеви и дубине полагања треба 
евидентирати код поменуте службе за катастар. По 
завршетку радова све површине довести у претхо-
дно стање. 

У истом рову са инсталацијом дистрибутивног 
гасовода могуће је полагање телекомуникационог ка-
бла и кабловског дистрибутивног система. Уколико 
се то ради истовремено, потребно је испоштовати 
следећу процедуру и услове: прво се полаже гасово-
дна ПЕ цев, заварује се и испитује на притисак и 
непропуштање и по одобрењу надзора за гасовод, 
делимично затрпава песком, поставља се трака за 
опомињање и тек након тога се може приступити 
полагању ПЕ цеви за ТТ каблове и КДС проводнике и 
то тако да: буду присутни надзори оба надлежна 
предузећа, чисто хоризонтално растојање буде ми-
нимално 0.5m од гасоводне цеви, телекомуникаци-
они каблови и КДС да буду у страни рова ближој 
ивици коловоза (даље од регулационе линије). 

1.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА  
 

1.6.1. Заштита природе 

Према Решењу (03 Број: 020-3176/2 од 03.12.2018. 
године), које је доставио Завода за заштиту 
природе Србије, простор у обухвату Измене и до-
пуне ПГР-а (обе локације), се не налази унутар 
заштићеног подручја и у оквиру његових граница 
нема заштићених природних добара за које је 
спроведен или покренут поступак заштите. Такође, 
планско подручје се не налази ни у просторном 
обухвату еколошке мреже. Сходно томе, дефинисани 
су следећи услови заштите природе: 

• Планом обезбедити основ за рационално кори-
шћење, уређење, заштиту и управљање простором, 
као посебно вредним и ограниченим ресурсом којим 
се стварају услови за одрживи развој; 

• Јасно дефинисати намену површина: јавне 
намене, као и површине осталих намена и при томе 
груписати компатибилне садржаје и активности и 
раздвојити функције, зоне и објекте који се међусо-
бно угрожавају формирањем заштитног појаса 
вишефункционалног зеленила; 

• Планом предвидети таква решења и мере које 
ће обезбедити услове за очување ваздуха, земљишта, 
подземних и површинских вода, посебно иригационог 
канала Милин поток; 

• Приобални појас уредити, односно размотрити 
могућу рекреативну функцију, простор прилагодити 
за одмор (планирати зеленило, бициклистичке и 
пешачке стазе, клупе); 

• Дефинисати потпуно инфраструктурно опре-
мање подручја по високим еколошким стандардима 
(пре свега мисли се на водоснабдевање и евакуацију 
отпадних вода, као и стварање услова за даљински 
систем грејања); Такође, предвидети и ефикасан 
систем атмосферске канализације; 

• Применити сва важећа општа правила и услове 
парцелације, регулације и изградње, којима се одређују 
величина, облик, површина и начин уређења грађе-
винске парцеле, регулационе и грађевинске линије, 
правила изградње, одређивање положаја, висине и 
спољног изгледа објеката, као и друга правила 
изградње; 

• Предвидети максимално очување постојеће 
вегетације и планирањем новог зеленила обезбе-
дити највиши ниво очувања и унапређења животне 
средине, у интеракцији са постојећом и будућом 
наменом простора; 

• Сачувати вредније примерке дендрофлоре 
(појединачна стабла и групе стабала) и зелене 
површине, како би се просторно и функционално 
уградило у систем зеленила и уређења планског 
подручја; 

• Зеленило планирати према његовој функцији 
(у зони становања, око објеката, јавних услуга, дуж 
водотока) у циљу стварања квалитетнијих услова 
животне средине; 

• При одбиру заштитног зеленила комбиновати 
листопадне и четинарске врсте дрвећа и жбуња, како 
би било у функцији током целе године; Одабрати 
врсте које задовољавају критеријуме брзог пораста, 
естетске вредности и отпорности на загађиваче; 

• Приликом озелењавања простора предност 
дати аутохтоним врстама (минимално 50% врста), 
али могу се користити и алохтоне врсте (егзоте) које 
се могу прилагодити локалним условима, а да при 
том нису инвазивне и алергене; Неке од инвазивних 
алохтоних биљних врста у Србији су: јасенолисни 
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јавор или негундовац, багремац, багрем, кисело дрво, 
амерички јасен, пенсилвански јасен, амерички копри-
вић, ситнолисни или сибирски брест, сремза, касна 
сремза и др. 

• Приликом одређивања локације за изградњу 
стамбених објеката водити рачуна о стабилности 
терена како се не би изазвали инжењерскогеолошки 
процеси (клизишта и одрони и др.); 

• Дефинисати планску изградњу објеката у свим 
зонама (становања, јавне услуге/ комерцијална дела-
тност) уз све неопходне урбанистичке параметре и 
принципе енергетске ефикасности (адекватна изгра-
дња и сл.) и размотрити могућности корићења обно-
вљивих извора енергије; 

• Обезбедити највиши ниво комуналне хигијене, 
спречавањем неадекватног депоновања отпада; 
Дефинисати параметре за постављање контејнера 
за привремено депоновање комуналног отпада, по 
могућству планирати примарну рециклажу, односно 
раздвојено сакупљање отпада; 

Према Решењу (03 Број: 020-858/2 од 19.04.2019. 
године), које је, на основу поновљеног захтева за 
локацију 1 вакумска црпна станица, доставио 
Завода за заштиту природе Србије, простор у 
обухвату Измене и допуне ПГР-а на к.п.бр. 657 КО 
Јевремовац, се не налази унутар заштићеног 
подручја и у оквиру његових граница нема заштиће-
них природних добара за које је спроведен или 
покренут поступак заштите. Такође, предметно по-
дручје се не налази ни у просторном обухвату 
еколошке мреже. Сходно томе, дефинисани су сле-
дећи услови заштите природе за локацију 1: 

• Планом предвидети таква решења и мере које 
ће обезбедити услове за очување ваздуха, земљишта, 
подземних и површинских вода, посебно иригационог 
канала Милин поток; 

• Дефинисати потпуно инфраструктурно опре-
мање вакуумске црпне станице фекалне канализације 
на локацији 1, по високим еколошким стандардима 
евакуације отпада; 

• Предвидети очување приобалне вегетације 
Милиног потока и обезбедити висок ниво очувања и 
унапређења овог простора, у интеракцији са посто-
јећом и будућом наменом;  

• Сачувати вредније примерке дендрофлоре 
(појединачна стабла, као и групе стабала) и зелене 
површине, како би се просторно и функционално 
уградили у систем зеленила и уређења планског 
подручја; 

• Извођење радова који изискују сечу одраслих, 
вредних примерака дендрофлоре, захтева сагла-
сност надлежних институција, како би се уништавање 
вегетације свело на најмању могућу меру; Уколико се 
због изградње уништи постојеће јавно зеленило, оно 
се мора надокнадити под посебним условима и на 
начин који одређује јединица локалне самоуправе;  

• Планирана изградња мора бити усклађена са 
инжењерскогеолошким својствима терена у циљу 
очувања стабилности тла; 

• Применити сва важећа општа правила и 
услове парцелације, регулације и изградње којима се 
одређују величина, облик, површина и начин уређења 
грађевинске парцеле, регулационе и грађевинске 
линије, правила изградње, одређивање положаја, ви-
сине и спољног изгледа објеката, као и друга правила 
изградње за ову врсту објеката; 

• Планираном изградњом црпне станице не сме 
доћи до значајне промене режима, а посебно квали-
тативних карактеристика подземних и површинских 
вода; 

• Утврдити обавезу санације и рекултивације 
свих деградираних површина; Уз сагласност надле-
жне комуналне службе, предвидети локације на којима 
ће се трајно депоновати неискоришћени геолошки, 
грађевински и остали материјал настао приликом 
радова; 

• Предвидети превентивне и репресивне мере 
заштите у акцидентним ситуацијама уз обавезу 
обавештавања надлежних инспекцијских служби и 
установа; 

• Планом дефинисати да уколико се током радова 
наиђе на геолошко- палеонтолошка документа или 
минералошко- петролошке објекте, за које се претпо-
ставља да имају својство природног добра, извођач 
радова је дужан да у року од осам дана обавести 
Министарство заштите животне средине, као и да 
предузме све мере заштите од уништења, оштећења 
или крађе до доласка овлашћеног лица. 

Завода за заштиту природе Србије је доставио 
Мишљење о испуњености услова заштите при-
роде из акта 03 бр. 020-858/2 од 19.04.2019 године 
(03 Број: 020-858/4 од 20.12.2019.године), ради 
усвајања Измене и допуне ПГР-а „ Јевремовац“- 
друга измена. 

1.6.2. Заштита непокретних културних добара 

Мере заштите непокретних културних добара 
су преузете из основног плана (ПГР „Јевремовац“). 
За потребе израде Плана генералне регулације 
Јевремовац, Завод за заштиту споменика ку-
лтуре „Ваљево“ је доставио: "План заштите и 
ревитализације градитељског наслеђа за потребе 
израде Плана генералне регулације „Јевремовац“, 
бр.374/1 од 18.08.2014.године. Према предметном 
документу у границама обухвата Измене и допуне 
ПГР-а се не налазе: утврђена непокретна културна 
добра; евидентирана непокретна културна добра; 
вредни објекти градитељског наслеђа, нити археоло-
шка налазишта/ локалитети.  

Уколико се накнадно открију археолошки ло-
калитет, исти се не смеју уништавати и на њима 
вршити неовлашћена прекопавања, ископавања 
и дубока преоравања. 
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1.6.3. Заштита животне средине 

При доношењу Одлуке о изради Измене и допуне 
Плана генералне регулације «Јевремовац»- друга 
измена, бр. 352-23/2018-14 од 28.09.2018. године 
("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева",бр. 23/2018) прибављено 
је мишљење Одељења за инспекцијске и комуна-
лно- стамбене послове Градске управе града Шапца 
(бр. 501-4-33/2018-08 од 07.09.2018.) да „не треба 
вршити израду Стратешке процене, обзиром да 
исти програм, према критеријумима утврђеним 
Законом о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 88/2010) 
неће имати значајан утицај на животну средину“ и 
донета је Одлука да се не израђује стратешка 
процена утицаја, на животну средину Измене и 
допуне Плана генералне регулације «Јевремовац» - 
друга измена, бр. 501-14/2018-14 од 28.09.2018. 
године ("Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева",бр. 23/2018).  

Мере заштите животне средине су преузете из 
основног плана (ПГР „Јевремовац“), односно Изве-
штаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Генералног плана за Шабац и приградска 
насеља: Мајур, Јевремовац, П.Причиновић, Јеленчу 
и Мишар и Извештаја о стратешкој процени утицаја 
на животну средину Просторног плана града Шапца. 

Мере и услови заштите и унапређења животне 
средине 

У наредном периоду потребно је обезбедити 
праћење квалитета ваздуха у складу са Законом о 
заштити ваздуха ("Службени гласник РС", број 
36/09), Уредбом о условима за мониторинг и захте-
вима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", 
бр. 11/10 и 75/10), Правилником о граничним вредно-
стима емисије, начину и роковима мерења и еви-
дентирања података ("Службени гласник РС", број 
30/97 и 35/97-исправка) и Уредбом о граничним вре-
дностима емисија загађујућих материја у ваздух 
("Службени гласник РС", бр. 71/10 и 6/11-исправка). 

Праћење нивоа буке потребно је обезбедити у 
складу са Законом о заштити од буке у животној 
средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), 
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредно-
стима, методама заоцењивање индикатора буке, 
узнемиравања и штетних ефеката буке у живо-
тној средини ("Службени гласник РС", број 75/10) и 
Правилником о методологији за одређивање аку-
стичких зона ("Службени гласник РС", број 72/10). 
Сви корисници на простору плана своје активности 
морају прилагодити условима у којима интензитет 
буке неће прелазити највиши ниво буке од 55 dB(A) 
ноћу и 65 dB(A) дању, односно у згради максимум 30 
dB(A) ноћу и 35 dB(A) дању. Заштита од буке и 
аерозагађења за интензитете који прелазе максима-
лно дозвољене границе обезбедиће се успостављеним 
и планираним системом саобраћаја и каналисањем 
саобраћаја према капацитету саобраћајница.  

У За постојеће и потенцијалне изворе електро-
магнетног зрачења, неопходна су одговарајућа 
мерења и утврђивање нивоа штетности по околину 
засноване на одговарајућим истраживањима, а према 
Правилнику о изворима нејонизујућег зрачења од 
посебног интереса, врстама извора, начину и пери-
оду њиховог испитивања ("Службени гласник РС", 
број 104/09). 

На подручју плана сваки објекат или група објеката 
треба да има сабирни пункт за смештање сабирних 
посуда – канти или контејнера који треба да задо-
воље захтеве хигијене, естетске захтеве и захтеве 
свих корисника јавних површина, као и површина са 
посебном наменом. Простори треба да су обележени, 
приступачни за возила јавне хигијене, са подлогом од 
тврдог материјала и могућношћу чишћења и прања. За 
сваки контејнер потребно је обезбедити 3 m2 глатке 
носиве подлоге у нивоу прилазног пута, са одвођењем 
атмосферских и оцедних вода, на растојању не 
већем од 2 m од прилазног пута специјалног возила 
за одвоз смећа. За типску канту, зависно од величине, 
потребно је обезбедити до 0,5 m2 једнако опремљене 
површине. Ови простори морају испуњавати све 
хигијенске услове у погледу редовног чишћења, 
одржавања, дезинфекције и неометаног приступа вози-
лима и радницима комуналног предузећа задуженом 
за одношење смећа. За сакупљање секундарних 
сировина треба обезбедити специјалне контејнере 
прилагођене различитим врстама отпадака (хартија, 
стакло, пластика, метал). 

Мере заштите ваздуха:  
Заштита овог чиниоца животне средине подра-

зумева ограничење, или смањење емисија загађујућих 
материја, и то првенствено: 

• одређеним мерама стимулисати грађане са 
индивидуалним ложиштима на прелазак на алтерна-
тивне изворе загревања;  

• заштита и квалитет ваздуха обезбедиће се и 
повећањем зеленог фонда насеља, планским озеле-
њавањем јавних површина и стварањем функциона-
лног система зеленила са изградњом нових паркова 
и спортско-рекреативних терена, дечијих игралишта 
и нових дрвореда дуж улица и булевара, свуда где 
за то постоје могућности; Планском садњом зеле-
нила омогућити повезивање планираног и постојећег 
зеленила у јединствен систем зеленила. 

• коришћење алтернативних енергетских извора: 
сунчеве и геотермалне енергије, енергије биомасе и 
отпада, еолске енергије; у том смислу дефинисати 
стимулативне мере за грађане са индивидуалним 
ложиштима на прелазак на алтернативне изворе 
загревања; 

Градско и приградска насеља се штити пла-
нирањем топлификације и гасификације. Заштита 
ваздуха се унапређује и стварањем система зелених 
површина међусобно повезаних са врстама адекватно 
одабраним и одржаваним. Мере заштите ваздуха 
обухватају рекултивацију оштећеног земљишта и 
одговарајуће пејзажно уређење заштитних коридора. 
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Мере заштите вода:  

• планским третманом комуналних отпадних 
вода - ширењем канализационе мреже, (кишне и фе-
калне канализације); 

• спровести програм строге контроле и заштите 
приобаља и водотокова. Успоставити еколошку ко-
нтролу у циљу спречавања индустријског загађивања, 
испуштање хемијског отпада и прљавих индустри-
јских материја. У вези са тим пооштрити казнену 
политику; 

• изградња рециклажних острва у циљу прима-
рне селекције комуналног отпада на подручју плана у 
складу са локалним планом управљања отпадом; 

• Потпуна заштита и унапређење квалитета 
подземних вода (водоснабдевање, наводњавање, 
термоминералне и геотермалне воде);  

Мере заштите земљишта: 

• Заштита земљишта се остварује и планским 
управљањем отпадом у складу са Националном 
стратегијом управљања отпадом, чиме се спречава 
загађење земљишта и други негатини утицаји на 
воде, ваздух, здравље и др. Плански третман отпада 
се заснива на превенцији настајања и смањењу 
количине отпада на извору, поновној употреби и 
рециклажи отпада.  

• уклањање свих дивљих депонија и забраном 
неконтролисаног депоновања свих врста отпада; и 
извршити рекултивацију деградираних површина, 
контролу и превенцију непланског депоновања 
отпада; 

• изградњом непропусних септичких јама у 
деловима подручја ПГР без канализационе мреже;  

Мере заштите од буке, вибрација и нејонизујућег 
зрачења 

Смањење буке, вибрација и нејонизујућег зра-
чења врши се применом прописаних дозвољених 
нивоа буке у изграђеним подручјима насеља, као и 
применом прописаних мера заштите од нејонизујућег 
зрачења (далеководи и трафо станице). У складу са 
члановима 2. и 3. Правилника о методологији за 
одређивање акустичних зона („Службени гласник 
РС“ број 72/10) „Јединица локалне самоуправе пре-
дузима мере за становништва од буке у животној 
средини и у том циљу одређује акустичне зоне у 
насељу, као и граничне вредности индикатора буке у 
тим зонама, у складу са Законом којим се уређује 
заштита од буке у животној средини. Јединица ло-
калне самоуправе акустичним зонирањем одређује 
тихе зоне, односно заштићена подручја у којима су 
прописане граничне вредности од 50 dB(А) у току 
дана, односно 40 dB(А) у току ноћи. У тихим зонама 
је забрањена употреба извора буке који би својом 
активношћу могли да повисе ниво буке у тим зонама“. 

Зоне заштите од негативних утицаја индустрије 

Приликом изградње нових привредних објекта 
утврђују се урбанистичка правила и услови заштите 
животне средине за одређене еколошке категорије 
предузећа, која се заснивају на минималним пла-
нским површинама круга предузећа и обавезним 
заштитним растојањима између потенцијалних 
извора опасности у кругу и стамбених насеља.  

У Измену и допуну ПГР-а је уграђен део табеле, 
који се односи на мала предузећа, чији је негати-
ван утицај незнатан и испод је граничних вредности, 
а која се под одређеним условима могу градити у 
обухвату. 

КАТЕГОРИЈА ПРЕДУЗЕЋА * А (Прва) 

 Површина комплекса (hа) - 

ЗАШТИТНО ОДСТОЈАЊЕ1 (m) 10- 50 

Потребна урбанистичка документација за 
заштиту животне средине** 

- 

Извор:Извештај о стратешкој процени утицаја 
на животну средину Просторног плана града Шапца 

Категорија А (прва категорија) – мала предузећа, 
чији је негативан утицај незнатан и испод је граничних 
вредности. У оквиру делатности (производном про-
цесу) не користе се и складиште материје које би 
могле да имају негативан утицај на ваздух, воду, 
земљиште, здравље људи, биљни и животињски 
свет. Ниво буке је у оквиру дозвољених вредности 
(до 50 dB, према захтевима СРПС-у U.J6.205:2007), 
док је ризик од удеса минималан, уз обавезну 
примену мера заштите на раду. У случају евентуа-
лног удеса, последице немају негативан утицај ван 
самог извора, односно објекта. Предузећа могу бити 
лоцирана у оквиру насеља, односно стамбених 
зона уз обавезну примену противпожарних и 
других мера заштите на раду, на удаљености од 
10 до 50 m од стамбених објеката. У ову категорију 
предузећа спадају комерцијалне, угоститељско услу-
жне и производне делатности, нпр. самосталне трговине 
и занатске услуге, сервиси, пекарске, посластичарске, 
угоститељске делатности, израда и оправка предме-
та од дрвета, стакла, папира, коже, гуме и текстила, 
и друге делатности, које по правилу не изазивају 
непријатности суседном становништву. Предузећа 
не подлежу процени утицаја. 

1.6.4. Мере заштите од елементарних и других 
непогода 

Према Закону о заштити од пожара („Сл. гла-
сник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018-други закон, 

                                                 
1 Заштитно одстојање представља најмање одстојање између 
извора опасности и најближег стамбеног 
 или другог осетљивог објекта. Изведено на основу смерница 
Савеза друштава за чистоћу ваздуха  
 Југославије (1987): "Заштитна одстојања између индустрије и 
стамбених насеља".  
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87/2018 и 87/2018-други закон) приликом пројектовања 
и изградње објекта, који се гради према закону који 
уређује област планирања и изградње, морају се 
обезбедити основни захтеви заштите од пожара тако 
да се у случају пожара: очува носивост конструкције 
током одређеног времена; спречи ширење ватре и 
дима унутар објекта; спречи ширење ватре на суседне 
објекте; омогући сигурна и безбедна евакуација људи, 
односно њихово спасавање. 

Услови и мере заштите од пожара дефинисани 
су од стране МУП-а, Сектора за ванредне ситу-
ације, Одељења за ванредне ситуације у Шапцу 
(Дописи 09/34 број 217-17048/18-1 од 22.11.2018. 
године и 09.33 број 217-4667/19-1 од 15.05.2019. 
година), на следећи начин: «Измену и допуну ПГР-а 
Јевремовац- друга измена, за нову локацију 1, где је 
на к.п.бр. 656 КО Јевремовац предвиђена изградња 
вакуумске црпне станице фекалне канализације, је 
неопходно израдити у складу са важећим законима, 
техничким прописима и српским стандардима, па сходно 
томе дајемо следеће услове у погледу извршења 
потребних мера заштите од пожара и експлозије“: 

• У погледу обезбеђења испуњености основних 
захтева заштите од пожара приликом пројектовања и 
изградње објеката и то на начин утврђен посебним 
прописима и стандардима којима је уређена област 
заштите од пожара и експлозија и проценом ризика 
од пожара, којом су исказане мере заштите од 
пожара за конструкцију, материјале, инсталације и 
опремање заштитним системима и уређајима, обје-
кти 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 Прави-
лника о техничким нормативима за приступне п-
утеве, 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 техни-
чким нормативима за инсталације хидрантске мреже 
за гашење пожара («Сл.гласник РС» 3/18); 

• Придржавати се одредби Правилника о те-
хничким нормативима за заштиту нисконапонских 
мрежа и припадајућих трансформаторских станица 
(„Сл.лист СФРЈ“, бр. 13/78 и 37/95); 

• Придржавати се одредби Правилника о те-
хничким нормативима за електричне инсталације 
ниског напона („Сл.лист СФРЈ“, бр. 53 и 54/88 и 
28/95); 

• Придржавати се одредби Правилника о те-
хничким нормативима за заштиту објеката од 
атмосферског пражњења („Сл.лист СРЈ“, бр. 11/96); 

• Реализацију објеката извршити у складу са 
одредбама Правилника о техничким мерама за погон 
и одржавање електроенергетских постројења и 
водова („Сл.лист СФРЈ“, бр. 41/93); 

• Придржавати се одредби Правилника о те-
хничким нормативима за заштиту електроенерге-
тских постројења и уређаја од пожара („Сл.лист 
СФРЈ“, бр. 74/90); 

• Придржавати се одредби и других правилника 
и стандарда са аспекта заштите од пожара који про-
изилазе из горе наведених законских и подзаконских 
аката. 

Одредбе члана 30. Закона о заштити од пожара 
дају могућност да се у недостатку позитивних про-
писа у Републици Србији могу прихватити докази-
вање испуњености захтева заштите од пожара и 
према страним прописима и стандардима, као и 
према признатим методама прорачуна и моделима 
уколико су тим прописима предвиђени.  

Заштита од удара грома: У складу са чланом 6. 
Правилника о техничким нормативима за заштиту 
објеката од атмосферског пражњења („Сл.лист 
СРЈ“, бр. 11/96), класу нивоа заштите објекта 
одредити у складу са стандардом JUS IEC 1024-1-1, 
а пројектовање и извођење унутрашње и спољашње 
громобранске инсталације урадити у складу са одре-
ђеном класом објекта и одредбама поменутог прави-
лника и одговарајућих стандарда. 

Остале мере заштите од елементарних непогода 
су преузете из основног плана (ПГР „Јевремовац“). 

Пројектовање и изградња у границама обухвата 
Измене и допуне ПГР-а морју бити изведени у складу 
са законском регулативом из области заштите од 
пожара, заштите од елементарних непогода и за-
штите у случају ратних дејстава и др. Елементарне 
непогоде се могу манифестовати као сеизмичка ра-
зарања, поплаве и бујице, пожари и експлозије, 
отварање клизишта и др. које могу утицати непо-
вољно на становнике и добра. Неопходно је да се 
скупом урбанистичких и грађевинских мера одговори 
потребама заштите и то пре свега у циљу смањења 
дејстава евентуалног разарања, односно обима и 
степена разарања физичких структура. Због тога је 
при планирању обезбеђена примена и реализација 
мера заштите од елементарних и других непогода. 

У „Сеизмолошким условима за План генералне 
регулације „Јевремовац“ у општини Шабац, доста-
вљеним од стране Републичког сеизмолошког 
завода (бр. 02-376/14 од 22.07.2014.године, на 
карти сеизмичког хазарда за повратни период 475 
година, на површини терена, подручје обухвата 
Измене и допуне ПГР-а се налази у зони VIIo и VII- 
VIIIo EMS- 98 скале.  
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Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности 
пoдрaзумeвajу: поштовање степена сеизмичности 
приликом пројектовања, извођења или реконстру-
кције објеката и свих других услова дефинисаних 
геолошким условима; поштовање регулације сао-
браћајница и међусобне удаљености објеката; 
обезбеђење оних грађевина чија је функција на-
рочито важна у периоду после евентуалне ката-
строфе. 

Ради заштите од потреса објекти морају бити 
реализовани и категорисани према Правилнику о 
техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручијима („Сл.лист 
СФРЈ“ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). Мера 
заштите од земљотреса је примена одговарајућег 
грађевинског материјала, начин уградње, спратност 
објекта и др. 

Према Закону о ванредним ситуацијама („Сл. 
гласник РС“, бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), субјекти 
система заштите и спасавања припремају и спро-
воде мере цивилне заштите, а нарочито: превентивне 
мере; мере заштите у случају непосредне опасности 
од елементарних непогода и других несрећа; мере 
заштите када наступе елементарне непогоде и друге 
несреће; мере ублажавања и отклањања непосре-
дних последица од елементарних непогода и других 
несрећа; 

Ради заштите од елементарних непогода и 
других несрећа, органи државне управе, органи ло-
калне самоуправе и привредна друштва и друга правна 
лица, у оквиру својих права и дужности, дужна су да 
обезбеде да се становништво, односно запослени, 
склоне у склоништа и друге објекте погодне за 
заштиту. Склањање људи, материјалних и култу-
рних добара обухвата планирање и коришћење 
постојећих склоништа, других заштитних објеката, 
прилагођавање нових и постојећих комуналних обје-
ката и подземних саобраћајница, као и објеката 
погодних за заштиту и склањање, њихово одржа-
вање и коришћење за заштиту људи од природних и 
других несрећа. Као други заштитни објекти користе 
се подрумске и друге подземне просторије у ста-
мбеним и другим зградама, прилагођене за склањање 
људи и материјалних добара, напуштени тунели, 
пећине и други природни објекти. 

Као јавна склоништа могу се користити и посто-
јећи комунални, саобраћајни и други инфрастру-
ктурни објекти испод површине тла, прилагођени 
за склањање. Инвеститор је дужан да приликом 
изградње нових комуналних и других објеката, 
прилагоди те објекте за склањање људи. Надлежна 
служба доноси програм изградње и одржавања 
јавних склоништа. 

Власници кућних склоништа, склоништа привре-
дних друштава и других правних лица обезбеђују 
одржавање својих склоништа. Приликом коришћења 
склоништа за мирнодопске потребе, не могу се вршити 
адаптације или реконструкције које би утицале или 

би могле утицати на исправност склоништа, нити се 
склоништа могу користити у сврхе које би погоршале 
њихове хигијенске и техничке услове. 

1.6.5. Услови и захтеви за прилагођавање 
потребама одбране земље 

Према «Условима и захтевима за израду 
Измене и допуне ПГР-а Јевремовац у Шапцу», 
које је доставило Министарства одбране, Сектора 
за материјалне ресурсе, Управе за инфрастру-
ктуру (инт.бр. 4127-4 од 12.04.2019.), постављени 
су следећи услови и захтеви за прилагођавање 
Измена и допуна Плана генералне регулације 
«Јевремовац» у Шапцу потребама одбране земље:  

1. Унепосредној близини обухвата Измене и 
допуне Плана генералне регулације «Јевремовац» у 
Шапцу (локација 1 и 2) налазе се војни комплекси 
«Баре» и «Ул. «Јевремова бр. 43» који се налазе у 
Мастер плану располагања непокретностима; 

2. Војни комплекси који су закључком Владе РС 
уврштени у Мастер план, односно нису неопходни 
за функционисање Војске Србије, стављени су у 
функцију прибављања неопходних средстава за 
спровођење реформе система одбране у побољшање 
материјалног положаја Војске Србије; У предметном 
плану се за ове непокретности може дефинисати 
друга намена након отуђења истог, односно 
промене права својине на истом, а у складу са 
одредбама Закона о јавној својини Републике 
Србије («Сл.гласник РС», бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016- др. закон, 108/2016, 113/2017 и 
95/2018) и одредбама Мастер плана, у поступку пред 
Републичком дирекцијом за имовину РС; До њихо-
вог отуђења према одредбама Мастер плана 
располагања непокретностима, наведене компле-
ксе потребно је третирати као земљиште и објекте 
«посебне намене», сагласно члану 105. Закона о 
одбрани («Сл.гласника РС», бр. 116/2007, 88/2009, 
104/2009, 10/2015 и 36/2018); 

3. Приликом израде и спровођења Плана 
обезбедити:  

- проходност свих комуникација не нарушава-
јући постојеће прилазне путеве у близини наведених 
војних комплекса; 

- неповредивост војне имовине;  

4. Обавеза обрађивача плана је да приликом 
израде нижих планских докумената, исте достави 
на усаглашавање потребама одбране земље, при 
чему би МО заузимало ставове сходно 
потребама;  

5. На основу Одлуке о врстама инвестиционих 
објеката и просторних и урбанистичких планова од 
значаја за одбрану («Сл.гласник РС», бр. 85/15), 
носилац израде плана, односно обрађивач планске 
документације је у обавези да после поступања по 
наведеним условима, достави исти  
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Министарства одбране, Сектора за материјалне 
ресурсе, Управе за инфраструктуру; 

6. Ако Министарство одбране на основу доку-
ментације оцени да је поступљено по наведеним 
условима и захтевима, обавестиће о томе носиоца, 
односно обрађивача планске документације. 

Министарства одбране, Сектора за матери-
јалне ресурсе, Управе за инфраструктуру је 
доставило «Обавештење у вези Измене и допуне 
ПГР-а Јевремовац у Шапцу» (инт.бр. 4127-6 од 
12.12.2019.), у којем је наведено да, према доста-
вљеној документацији, Министарство нема приме-
дби на Нацрт Измене и допуне ПГР-а «Јевремовац»- 
друга измена и да исти може ићи у даљу проце-
дуру.  

1.7. ИНЖЕЊЕРСКО –ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
ИЗГРАДЊЕ  

За одређивање инжењерско- геолошких каракте-
ристика терена коришћена је Студија са инжење-
рскогеолошким подлогама (Омни Пројект- Земун, 
децембар 2005.), чију израду је наручила СО 
Шабац, са нивоом обраде и подлогама у размери 
1: 50.000. (Графички прилог: Извод из инжење-
рскогеолошких подлога). Према инжењерскоге-
олошкој рејониизацији терена, подручје обухвата 
Измене и допуне ПГР-а (локације 1 и 2) припада III 
инжењерско геолошком рејону, који има следеће 
карактеристике и услове за изградњу:  

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa 

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

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

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

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

Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa 

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

• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди 
сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa; 

• Лoкaлнa нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм 
шљункoвитo-пeскoвитим грaнулaтoм; 

• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe 
oбjeкaтa; 

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

Услoви изгрaдњe 

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

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

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

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

• Углaвнoм je нeoпхoднa зaштитa пoдoвa oбje-
кaтa oд влaгe или стaлнoг или пoврeмeнoг нивoa 
пoдзeмних вoдa, изрaдoм oбoдних дрeнaжa или “дрe-
нaжних тeпихa” oд шљункa кojи имajу функциjу и 
мeлиoрaтивних тaмпoнa; 

• У свим мaтeриjaлимa мoгућe je извeсти ди-
рeктнo тeмeљeњe нa трaкaмa, сaмцимa или плoчи; 
изузeтнo, укoликo су пoдински сeдимeнти прaши-
нaстa тлa, вoдoм зaсићeнa, вeликe дeбљинe и нискe 
кoнсистeнциje, нeoпхoднo je тeмeљeњe нa бушeним 
шипoвимa кojи сe oслaњajу нa шљункoвитe слojeвe;  

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

• Сaoбрaћajницe сe грaдe у шљункoвитo-пeскo-
витoм, прaшинaстoм или глинeнoм тлу, плaнирaњeм 
нaсипa и тaмпoнa oд грубoзрних грaнулaтa; у 
глинeнoм и прaшинaстoм тлу кaрaктeристикe пoстe-
љицe су нeпoвoљнe и нeoпхoднa су мeшaњa лoкa-
лнoг тлa сa другим пoвoљним врстaмa, прoсejaвaњa 
и прoсушивaњa; 
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• Oбjeкти грoбљa мoгу сe грaдити у квaртaрнoм 
тлу, гдe су нивoи вoдa испoд сaнитaрнe дубинe 
сaхрaњивaњa; пoгoднa су прoлувиjaлнa и нeвeзaнa 
пeскoвитa тлa; нeoпхoднo je пoвршинскo oдвoдњa-
вaњe тeрeнa oд пaдaвинских вoдa; 

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

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

1.8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРА-
ДЊЕ  

Према Закону о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/19 и 37/19-други закон) 
унапређење енергетске ефикасности је смањење 
потрошње свих врста енергије, уштеда енергије и 
обезбеђење одрживе градње применом техничких 
мера, стандарда и услова планирања, пројекто-
вања, изградње и употребе зграда и простора. 
Зграда која за своје функционисање подразумева 
утрошак енергије, мора бити пројектована, изграђе-
на, коришћена и одржавана на начин којим се обезбе-
ђују прописана енергетска својства зграда. Енергетска 
својства зграда јесу стварно потрошена или про-
рачуната количина енергије која задовољава различите 
потребе које су у вези са стандардизованим кори-
шћењем, а односе се нарочито на енергију за грејање, 
припрему топле воде, хлађење, вентилацију и осве-
тљење. Енергетска својства утврђују се издавањем 
сертификата о енергетским својствима зграда који 
издаје овлашћена организација која испуњава про-
писане услове за издавање сертификата о енерге-
тским својствима зграда. Сертификат о енергетским 
својствима зграда чини саставни део техничке доку-
ме-тације која се прилаже уз захтев за издавање 
употребне дозволе.  

Правилником о енергетској ефикасности 
зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/2011) ближе се 
прописују енергетска својства и начин израчунавања 
топлотних својстава објеката високоградње, као и 
енергетски захтеви за нове и постојеће објекте. 
Утврђивање испуњености услова енергетске ефика-
сности зграде врши се израдом елабората ЕЕ, који је 
саставни део техничке документације која се при-
лаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе 
или уз захтев за издавање решења којим се одо-
брава извођење радова на адаптацији или санацији 
објекта, као и енергетској санацији. 

Правилником о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским својстви-
ма зграда ("Сл. гласник РС", бр. 69/2012) ближе се 
прописују услови, садржина и начин издавања серти-

фиката о енергетским својствима зграда. Сертификат 
је документ који садржи израчунате вредности по-
трошње енергије у оквиру одређене категорије зграда, 
енергетски разред и препоруке за побољшање ене-
ргетских својстава зграде (енергетски пасош).  

Ради повећања енергетске ефикасности, прили-
ком пројектовања, изградње и касније експлоатације 
објеката, потребно је применити мере за побољшање 
енергетске ефикасности, односно, остваривање уштеде 
енергије и њено рационално коришћење применом 
савремених технологија, чије је коришћење еконо-
мски оправдано. Објекти у зависности од врсте и 
намене морају бити пројектовани, изграђени, кори-
шћени и одржавани на начин на који се обезбеђују 
прописана енергетска својства која су утврђена 
Правилником о енергетској ефикасности зграда. Осим 
примене грађевинских материјала који испуњавају 
захтеве енергетске ефикасности, на објектима висо-
коградње у обухвату плана, дозвољено је постављање 
уређаја и апарата који омогућавају коришћење обно-
вљивих извора енергије.  

1.9. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ САНА-
ЦИЈЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ ИЗРАДИТИ 
КОНЗЕРВАТОРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИ  

У границама обухвата Плана не постоје објекти 
предвиђени за санацију и реконструкцију, за које се 
морају израдити конзерваторски и други услови за 
предузимање мера техничке заштите и других ра-
дова у складу са посебним законом. 

1.10. УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И 
ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ 
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  

Према Закону о планирању и изградњи зграде 
јавне и пословне намене, као и други објекти за 
јавну употребу (улице, тргови, паркови и сл.), морају 
се пројектовати, градити и одржавати тако да свим 
корисницима, а нарочито особама са инвалидитетом, 
деци и старим особама, омогућавају несметан приступ, 
кретање и боравак, односно коришћење у складу са 
одговарајућим техничким прописима чији су саставни 
део стандарди који дефинишу обавезне техничке 
мере и услове пројектовања, планирања и изградње, 
којима се осигурава несметано кретање и приступ 
особама са инвалидитетом, деци и старим особама. 
Стамбене и стамбено-пословне зграде са десет и 
више станова морају се пројектовати и градити тако 
да се свим корисницима, а нарочито особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама омогућава 
несметан приступ, кретање, боравак и рад. 

Стандарди приступачности јесу обавезне техни- 
чке мере, стандарди и услови пројектовања, плани-
рања и изградње којима се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци 
и старим особама.  

При пројектовању и изградњи применити одредбе 
Правилника о техничким стандардима планирања, 
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пројектовања и изградње објеката, којима се оси-
гурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама ("Слу-
жбени гласник РС", бр. 22/2015). 

1.11. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИ-
ЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

Степен комуналне опремљености грађеви-
нског земљишта који је потребан за издавање 
локацијских услова и грађевинске дозволе по-
дразумева:  

• обезбеђен приступ јавној саобраћајној по-
вршини; Уколико се прилаз обезбеђује преко прива-
тног пута другог власника, пре издавања локацијских 
услова за изградњу објеката на новоформираним 

грађевинским парцелама неопходно је обезбедити 
службеност колског и пешачког приступа преко при-
ступне парцеле (приватног пута), као и сагласност за 
постављање комуналне инфраструктуре;  

• омогућено прикључење објеката на електо 
енергетску мрежу; 

• могућност прикључења на водоводну и кана-
лизациону мрежу; у случају немогућности право-
времене реализације коначног решења, коришћење 
привремених решења снабдевања водом и одво-
ђења отпадних вода, уз обавезно поштовање 
услова и мера заштите животне средине и то: сна-
бдевање водом се може решити преко бушених 
бунара, уколико квалитет воде задовољава потребе 
за које се користи; одвођење отпадних вода се може 
вршити у водонепропусне септичке јаме. 

◄●► 

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

Правила грађења на површинама осталих намена су дефинисана у следећим поглављима:  

2.1.Општа правила грађења (под редним бројем 1-17); 

2.2.Посебна правила грађења  

2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

(1) 

ОПШТА  

ПРАВИЛА  

ГРАЂЕЊА 

~Сва правила која су дефинисана у наредним поглављима, дата су као максималне (спра-
тност објеката, индекс заузетости и др.) или минималне могућности (минимална растојања, 
нормативи за зелене површине, услови за паркирање возилa и сл.) док се конкретни услови 
појединачно дефинишу на основу свих дефинисаних параметара. Вредност остварених 
пара-метара на конкретној парцели може бити мања од максимално дефинисаних и већа 
од минимално дефинисаних, што зависи од намене и величине парцеле и типологије 
изградње. 

(2) 

НАМЕНА 

ПОВРШИНА  

И  

ОБЈЕКАТА 

~Изменом и допуном ПГР-а дефинишу се правила грађења којима се уређују дозвољене 
основне/ претежне намене, као и могуће друге намене које су компатибилне са претежном 
наменом. Изградња објеката на основу овог плана може се вршити у складу са планираном 
претежном и дозвољеном компатибилном наменом. 

~Објекат компатибилне намене може се градити на површинама планираним за друге 
претежне намене, као монофункционалан или као вишефункционалан, под условом да 
својом компатибилном функцијом не реметити функцију основне/претежне намене у 
којој се налази;  

~ За одређивање дозвољене делатности на појединачној локацији примењују се 
следећи критеријуми: 

- положај локације у односу на окружење и могућност уклапања у окружење, у погледу 
изгледа и висине објекта, интензитета саобраћаја и др., како у односу на суседне парцеле, 
тако и на нивоу блока и улице; 

- површина локације/парцеле; 
- врста и интензитет могућих неповољних утицаја на суседне објекте и намене (бука, 

гасови и сл.); 
- могућност обезбеђења минимално дозвољених растојања од суседних објеката и намена, 

потребног паркинг простора, обавезног зеленила на парцели и др. 
~ Компатибилне делатности не смеју имати неповољне визуелне ефекте на околину, 

а саобраћајне и друге потребе које проистичу из појединачне делатности, не смеју да угрозе 
основну функцију зоне у којој се налазе;  

~ У оквиру дефинисаних зона могуће је организовати делатности и садржаје у капаци-
тетима, који су дефинисани у посебним правилима грађења; Правила уређења и грађења која 
се односе на зону основне/претежне намене у потпуности се односе и на компатибилну 
намену, уколико другачије није дефинисано у посебним правилима грађења.  
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~ Када је наведено да се условљава ограничена производња, максимална површина 
простора у којем се обавља предметна делатност дефинисана је у посебним правилима гра-
ђења за сваку зону. 

(3) 

ФОРМИРАЊЕ 

ГРАЂЕВИН- 

СКИХ 

ПАРЦЕЛА 

 

 

ПРАВИЛА 

ПАРЦЕЛАЦИЈ
Е 

И 

 

ПРЕПАРЦЕЛА
-ЦИЈЕ 

И 

 

ИСПРАВКЕ 
ГРАНИЦА 
ПАРЦЕЛА 

~ Свака катастарска парцела може мењати облик, површину, граница и др. парцела-
цијом и препарцелацијом у складу са Законом и Изменом и допуном ПГР-а;  

~ Постојећа катастарска парцела се може поделити, на две или више грађевинских 
парцела (парцелацијом), под следећим условима: 

- све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавну површину; 

- нове грађевинске парцеле се формирају на основу урбанистичких правила дефинисаних 
за одређену зону/ намену и тип изградње; 

- поделом се не могу формирати парцеле испод дозвољених минималних површина, осим 
у случајевима када је то дозвољено Законом и овом Изменом и допуном ПГР-а; 

- уколико постојећа парцела која се дели нема довољну ширину за поделу по дужини 
(дубини) парцеле, могућа је деоба парцеле по ширини, при чему је саставни део уну-
трашње парцеле и приступни пут (приватни пролаз) до јавне саобраћајнице, минималне 
ширине дефинисане у посебним правилима грађења; Приступни пут (колски пролаз) се може 
формирати и као засебна парцела, истог власника или са правом сувласништва или службе-
ности пролаза; 

~ Претходно дефинисана правалила се не односе на следеће случајеве формирања 
парцела: 

- за потребе формирања посебне парцеле приступног пута (приватног пролаза), ради 
обезбеђења приступа јавној саобраћајници (са правом сувласништва на парцели или правом 
службености пролаза); и 

~ формирање грађевинских парцела од катастарских парцела од којих је Планом 
предвиђено изузимање земљишта за потребе планираних површина јавне намене (јавне 
саобраћајнице), када је могуће формирати мање или веће катастарске парцеле (као 
остатке новоформираних грађевинских парцела), које ће се у следећој фази, пројектом 
препарцелације објединити у парцелу површине јавне намене, у складу са Планом. 

~ Две или више постојећих парцела могу се спајати у једну грађевинску парцелу 
(препарцелацијом), под следећим условима: 

- спајање се може вршити у оквиру граница целих парцела, тако да граница новофо-
рмиране парцеле обухвата све парцеле које се спајају; 

- за новоформирану грађевинску парцелу важе урбанистичка правила дефинисана за 
одређени тип изградње и намену. 

~ Парцеле са површином испод минимално дефинисане површине за одређени тип 
изградње, са мањом ширином уличног фронта, испод дозвољеног не могу бити грађеви-
нске парцеле, изузев:  

- ако је та могућност дефинисана општим и посебним правилима грађења;  

- већ формираних парцела, када површина парцеле може бити мања од минимално де-
финисане само уколико је ранијим поступцима земљиште (пре)парцелисано коришће-
њем других параметара за величину парцеле; 

- парцеле којима се површина смањује због планираног проширења регулационе 
ширине саобраћајница;  

- за грађење, односно постављање објеката дефинисаних чланом 69. Закона о пла-
нирању и изградњи: линијских инфраструктурних објеката, комуналаних инфраструктурних 
објеката, електроенергетских објеката, електронских објеката или комуникационих мрежа и 
уређаја, за које се може формирати грађевинска парцела која одступа од површине или по-
ложаја предвиђених планским документом за ту зону, под условом да постоји приступ 
том објекту, односно тим уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије на 
њима; Као доказ о решеном приступу јавној саобраћајној површини признаје се и уписано 
право службености на парцелама послужног добра у корист парцела на повласном добру, 
односно уговор о успостављању права службености пролаза закључен са власником послу-
жног добра, односно сагласност власника послужног добра, односно решење о експропри-
јацији у циљу успостављања тог права службености коначно у управном поступку, односно 
правноснажно решење ванпарничног суда којим се успоставља то право службености, 
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односно други доказ о успостављању права службености кроз парцеле које представљају 
послужно добро, а налазе се између јавне саобраћајне површине и повласне парцеле; 

~ Приликом израде пројекта парцелације и препарцелације, придржавати се дефини-
саних општих и посебних правила парцелације и препарцелације за изградњу различитих 
типова објеката у различитим зонама. 

~Приликом израде пројекта парцелације и препарцелације, ради формирања грађеви-
нских парцела, могу се формирати мање или веће катастарске парцеле као остаци 
грађевинских парцела када је то условљено формирањем површина јавне намене (пла-
ниране саобраћајнице или проширење регулационе ширине постојећих саобраћајница); 
Те катастарске парцеле се у сладећој фази пројектом препарцелације обједињују у парцелу 
површине јавне намене, у складу са Изменом и допуном ПГР-а; 

~ Постојеће катастарске парцеле које својим обликом, површином и ширином уличног 
фронта задовољавају критеријуме за формирање грађевинских парцела за изградњу поједи-
них типова објеката могу се задржати; 

(4) 

ИЗГРАДЊА 
НА 

ПАРЦЕЛАМА 
КОЈЕ СУ 
МАЊЕ ОД 

МИНИМАЛНО 
ДЕФИНИСАН

ИХ  

~ На грађевинској парцели чија је површина мања од минимално дефинисане у посебним 
правилима грађења, може се дозволити изградња породичног стамбеног објекта спратно-
сти до П+1, са максимално два стана и помоћног објекта, спратности П, уз максимални 
индекс заузетости парцеле 50%. 

(5) 

ПРИСТУП  

ГРАЂЕВИНСК
ОЈ ПАРЦЕЛИ 

~ Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти приступ нa jaвну саобраћајну пoвршину 
(улицу, пут); Парцелама које немају директан приступ јавној саобраћајној површини, 
мора се обезбедити колски прилаз (пролаз) преко друге парцеле (истог власника, 
сукорисничке/сувласничке или са правом службености пролаза), уколико другачије није 
наведено у посебним правилима грађења; Сагласност власника парцеле на којој се 
успоставља службеност пролаза, мора да садржи и сагласност за изградњу линијске 
комуналне инфраструктуре (прикључка) до објекта којем се обезбеђује службеност 
пролаза. 

~ Уколико се колски прилаз (пролаз) формира као засебна парцела, односно 
приватни пут, минимална ширина се утврђује у складу са условима локације и износи:  

- за две парцеле мин. 3,0м (изузев ако је другачије дефинисано посебним правилима 
грађења);  

- за више парцела до дужине од 50,0м, 5,0м; и  

- 8,0м за све приватне путеве (колске пролазе) дуже од 50,0м. 

~ Парцела приватног (приступног) пута може се користити искључиво за обезбеђења 
приступа на јавну саобраћајницу и изградњу коминалне инфраструктуре; 

(6) 

ОПШТА 

ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА 

 

ЗА  

ОБЈЕКТЕ 

~ Планирани објекат се може градити искључиво у границама сопствене парцеле и није 
дозвољена изградња објекта и његових делова на више парцела;  

~ Изградња објекта на парцели дефинисана је следећим елементима: грађевинским 
линијама, висином објекта и/или спратношћу, односом објекта према суседним парцелама и 
објектима на суседним парцелама, индексом или коефицијентом изграђености и/или индексом 
или степеном заузетости;  

~ Позиција објекта на парцели се дефинише на основу правила грађења дефинисаних 
Изменом и допуном ПГР-а и постојећег стања на терену; 

~ Грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу се 
тако да омогућују функционисање објекта на парцели и несметано постављање инфраструктуре, а 
да не угрозе функционисање и статичку стабилност објеката на суседним парцелама. 
Грађевинске линије дефинишу максималне границе градње објекта, а габарит објекта 
може бити и мањи у односу на зону изградње дефинисану грађевинским линијама.  

~ Максималне грађевинске линије нових објеката дефинисане су у графичком прилогу 
број 7. „План нивелације и регулације“; 
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~ У случају формирања нових грађевинских парцела, грађевинске линије (уколико нису 
дефинисане Изменом и допуном ПГР-а) могу се дефинисати локацијским условима (или 
урбанистичким пројектима, уколико постоје разлози за њихову израду), у складу са постојећим 
стањем и уз поштовање прописаних растојања, тако: 

- да се омогући функционисање објеката на парцели; 

- да се омогући постављање инсталација и уређаја комуналне инфраструктуре и испоштују 
прописана растојања од постојећих и планираних инсталација;  

-да минимално растојање грађевинске линије од приступног пута (приватног пролаза) 
износи 3,0м; 

- да се не угрозе објекти на суседним парцелама и др. 

~ У простору између регулационе и грађевинске линије дозвољено је постављање: 
објеката комуналне инфраструктуре, бунара, септичких јама и сл.);  

~ Могућа је доградња постојећих објеката до дефинисаних грађевинских линија, уз 
услов да буду испоштовани урбанистички параметри и остала правила грађења; 

~ Грађевинске линије постојећих објеката, се задржавају, под условима дефинисаним у 
општим правилима грађења под реденим бројем (14) –„ статус постојећих објеката и 
дозвољене интервенције на постојећим објектима“ и посебним правилима грађења;  

~ Постојећи објекти или делови објеката, који не спадају у објекте јавне намене, а 
који се налазе у оквиру планираних површина јавне намене (улице и др.), морају се уклонити. 

~ У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних 
парцела, објекти могу бити постављени:  

- као слободностојећи, када објекат не додирује ниједну линију грађевинске парцеле 
(изузев ако се објекат, поставља на међу, уз писану сагласност суседа, а није објекат у низу); 

- у прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле; 
код изузетно плитких парцела у зонама породичног становања, могу се градити двојни објекти 
који додирују задње границе парцела; 

~ Минимална растојања од граница суседних парцела и од објеката на суседним 
парцелама дефинисана су посебним правилима грађења; Постојећи објекти који су поста-
вљени на мањем растојању од дефинисаног у посебним правилима грађења, могу се задржати, 
под условима дефинисаним у делу табеле „ статус постојећих објеката и дозвољене инте-
рвенције на постојећим објектима“  у општим правилима грађења (14) и посебним правилима 
грађења.  

~ На парцели се може градити и више објеката према посебним правилима грађења. 
У случају изградње више објеката на парцели не смеју се прекорачити урбанистички 
параметри дефинисани општим и посебним правилима грађења, за одређени тип изградње и 
намену парцеле. 

(7) 

СПРАТНОСТ  
И  

ВИСИНА 
ОБЈЕКАТА 

~ Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са косим 
кровом), односно до коте венца (за објекте са равним кровом); Нулта кота је тачка пресека 
линије терена и вертикалне осе објекта. Кота приземља објекта одређује се у односу на коту 
нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта и то:  

- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте 
нивелете јавног или приступног пута; Кота приземља нових објеката може бити највише 1,2м 
виша од нулте коте; 

~ Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2 м.  

~ Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,0 м. Спрaтнa 
висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe.  

~ Мaксимaлнe спрaтнe висинe зa чистo пoслoвнe призeмнe и спрaтнe eтaжe, мoжe бити 
увeћaнa зa 10%, а за јавне објекте и више. 

~ Пoд пoткрoвљeм сe пoдрaзумeвa пoткрoвнa eтaжa, сa нaгибoм крoвнe рaвни дo мaкси-
мaлнe висинe дeфинисaнe прaвилимa грaђeњa зa зону, подручје или намену, при чeму мaкси-
мaлнa кoтa слeмeнa нe мoжe бити вeћa oд 4,5 м oд кoтe пoдa пoдкрoвљa; Пoд пoдкрoвљeм 
сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,8 м, чиje je минимaлнo 
пoвлaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5 м; Нaткривaњe пoвучeнoг спрaтa рeшaвa сe кao рaвaн крoв 
или плитaк кoси крoв, мaксимaлнoг нaгибa дo 100, бeз кoриснe пoвршинe; Кoд пoвучeнoг 
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спрaтa дoзвoљeнo je нaткривaњe oтвoрeнe тeрaсe трaнспaрeнтнoм нaдстрeшницoм, кoja у 
склaду сa укупнoм aрхитeктурoм oбjeктa нe прeлaзи зaдaту висину; Искључуje сe свaкa 
мoгућнoст нaкнaднoг зaтвaрaњa нaткривeнe тeрaсe зaдњe eтaжe; Ниje дoзвoљeнa примeнa нa 
jeднoм oбjeкту и пoткрoвљa и пoвучeнoг спрaтa. 

~ Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње 
геотехничке и хидротехничке природе. 

~ Мaксимaлна кoта слeмeнa за објекте планиране максималне спратности П+1+Пк је: 
11.70. 

(8) 

ПРИСТУП 
OБJEКТУ 

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

(9) 

OБЛИКOВAЊ
E ФAСAДE 

~ Отвoрeнe лoђe нe мoгу дa зaузимajу вишe oд 1/4 пoвршинe уличнe фaсaдe, oсим дa 
испрeд уличнe фaсaдe пoстojи прeдбaштa минимaлнe ширинe 4 м; 

~ У случajу двojних кућa, нa истoj или вишe пaрцeлa, ниje дoзвoљeнa рaзличитa oбрaдa 
фaсaдa у пoглeду диспoзициje и вeличинe oтвoрa, бoje и фaсaднe плaстикe; У прojeктнoj 
дoкумeнтaциjи мoрa бити дeфинисaнa бoja фaсaдe oбjeктa кoja нe мoжe бити флуoрoсцeнтнa, 
шaрeнa и сл. 

(10) 

ПОМОЋНИ 
ОБЈЕКАТ 

 ~Помоћни објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта, а гради се на истој 
парцели на којој је изграђен или може бити изграђен главни стамбени, пословни или објекат 
јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.);  

~ Помоћни објекти (гараже и оставе) се обавезно постављају у унутрашњост парцеле и 
њихова грађевинска линија не сме бити постављена испред грађевинске линије главног 
објекта; 

(11) 

ЗЕЛЕНЕ 
ПОВРШИНЕ 

~Под зеленим површинама се подразумевају незастрте површине под засадима или 
природно насталом вегетацијом; Површине за паркирање (паркинг места) могу бити озеле-
њене, али не улазе у минимални проценат зелених површина на парцели. 

(12) 

ОГРАЂИВАЊ
Е 

ПАРЦЕЛА 

(1) ~ Ограде могу бити пуне (непрозирне) или прозирне (транспарентне) са живицом с 
унутрашње стране; Ограда се сматра прозирном, ако је минимална прозирност 20%; Могућа 
је изградња прозирних ограда са зиданим или бетонским парапетима максималне висине до 
50 cm ; 

~ Грaђeвинскe пaрцeлe, до улице, сe мoгу oгрaђивaти трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и жи-
вицoм дo висинe oд 1.4 м (рaчунajући oд кoтe трoтoaрa); Зидaнa oгрaдa дo сaoбрaћajницe 
ниje дoзвoљeнa; Ограде се пoстaвљajу нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa oгрaдa, стубoви 
oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje;  

~Огрaдa измeђу суседних пaрцeлa може бити зидaнa, нeпрoзирнa и подиже се дo 
висинe 1.4 м уз сaглaснoст сусeдa, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa 
oгрaдe; Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти и живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja 
сe сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 
1.4 м кoja сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa 
зeмљишту влaсникa oгрaдe. 

~Oгрaдe oбjeкaтa нa углу нe мoгу бити вишe oд 0.9 м рaчунajући oд кoтe трoтoaрa, aкo 
oмeтajу прeглeднoст сaoбрaћajницe; Кoд стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у 
пoслoвни дeo oбjeктa oдвojити oд стaмбeнoг дeлa пaрцeлe. 

~ Oдступaњe oд утврђeних висинa oгрaдa прeмa сусeдимa je мoгућe сaмo уз мeђусoбну 
сaглaснoст; Oдступaњe oд услoвa зa oгрaдe прeмa улицaмa ниje дoзвoљeнo, сeм у висини и 
тo дo мaксимaлнo 20,0 cm. 

(2) ~ Парцеле на којима се налазе или граде објекти јавне намене (комунални и др. 
објекти), производни и складишни и сл. могу се ограђивати прозирном оградом макси-
малне висине 2,2м; Према суседним парцелама може се подизати и зидана ограда исте 
висине, уз сагласност суседа; 

(13) 

РЕКОНСТРУ- 

КЦИЈА, 
ДОГРАДЊА, 

~ Реконструкција јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту у 
габариту и волумену објекта којима се утиче на испуњавање основних захтева за објекат, 
мења технолошки процес; мења спољни изглед објекта или повећава број функционалних 
јединица, врши замена уређаја, постројења, опреме и инсталација са повећањем капацитета; 
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АДАПТАЦИЈА, 

САНАЦИЈА, 

ИНВЕСТИЦИ
ОНО И  

ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ 

~Доградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се изграђује нови простор 
ван постојећег габарита објекта, као и надзиђивање објекта, и са њим чини грађевинску, фу-
нкционалну, или техничку целину; Доградња подразумева обезбеђење одговарајућег броја 
паркинг места и зелених површина; 

~ Адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, којима 
се: врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, постројења, опреме 
и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не 
мењају конструктивни елементи, не мења спољни изглед и не утиче на безбедност суседних 
објеката, саобраћаја, заштите од пожара и животне средине; 

~ Санација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту којима се 
врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена конструктивних елемената обје-
кта, којима се не мења спољни изглед, не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја 
и животне средине и не утиче на заштиту природног и непокретног културног добра, односно 
његове заштићене околине, осим рестаураторских, конзерваторских и радова на ревитали-
зацији;  

~ Инвестиционо одржавање је извођење грађевинско- занатских, односно других радова 
зависно од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења објекта у току експлоатације;  

~ Текуће (редовно) одржавање објекта јесте извођење радова који се предузимају ради 
спречавања оштећења која настају употребом објекта или ради отклањања тих оштећења, а 
састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно сви 
радови којима се обезбеђује одржавање објекта на задовољавајућем нивоу употребљивости, 
као што су кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора, замена унутра-
шње и спољашње столарије и браварије, замена унутрашњих инсталација и опреме без пове-
ћања капацитета и други слични радови, ако се њима не мења спољни изглед зграде и ако 
немају утицај на заједничке делове зграде и њихово коришћење;”. 

(14) 

СТАТУС 

ПОСТОЈЕЋИХ 
ОБЈЕКАТА 

И 

ДОЗВОЉЕНЕ 

ИНТЕРВЕНЦИ
ЈЕ 

НА 

ОБЈЕКТИМА 

~ Постојећи објекти се могу задржати, под условима дефинисаним Изменом и допуном 
ПГР-а; Могуће интервенције на објектима зависе од испуњености услова (правила уре-
ђења и правила грађења) дефинисаних Изменом и допуном ПГР-а; 

~ Дозвољене су све интервенције (реконструкција, адаптација, доградња, нaдзиђивaњe 
и др.) на постојећим објектима, ако се задовоље следећи услови:  

- да је намена објекта у складу са дефинисаном претежном или компатибилном наменом 
зоне у којој се налази; 

- да се не налазе испред планираних грађевинских линија;  

- да се налазе на прописаним растојањима од међа; 

- да то не доводи до премашивања дефинисаних урбанистичких параметара;  

- да се испоштују други услови из Измене и допуне ПГР-а (заштита простора и суседних 
објеката, посебни услови изградње и др.);  

~ На постојећим објектима, који задовољавају претходно наведене услове, реконстру-
кција, адаптација, доградња и нaдзиђивaњe се изводе према дефинисаним општим и 
посебним правилима грађења; 

~На постојећим објектима, који се уклапају у планиране претежне и компатибилне 
намене али који не испуњавају неки од претходно наведених услова дозвољено је:  

◄►1:у случају да се постојећи објекат или део објекта налази у простору између пла-
ниране грађевинске и регулационе линије, објекат се може задржати, уз могућност реко-
нструкције објекта или дела објекта који прелази грађевинску линију; на делу објекта у 
зони грађења дефинисаној грађевинском линијом, могуће су све интервенције на постојећем 
објекту (доградња, назиђивање и др.), уз поштовање осталих правила грађења утврђених 
Изменом и допуном ПГР-а; У случају замене објекта, нови објекат се мора поставити на 
дефинисану грађевинску линију. 

◄►2: постојећи објекти који су постављени на мањем растојању од граница суседних 
парцела и од објеката на суседним парцелама од дефинисаног у посебним правилима 
грађења, могу се задржати, уз могућност реконструкције; Уколико се прибави сагласност 
суседа, дозвољене су све интервенције на објектима, под условом да су задовољени остала 
правила грађења, изузев за објекте за које мања растојања од прописаних нису дозво-
љена уз сагласност суседа и када је могућа само реконструкција у постојећем габариту и 
волумену;  
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◄►3: услучају да су задовољени претходно наведени услови, а постојећи објекти 
премашују дефинисане урбанистичке параметре, могућа је само реконструкција објеката 
у постојећем габариту и волумену; 

~ Објекти који нису компатибилни са планираном наменом површина могу задржати, 
са постојећом наменом, до реализације планираних решења, уз могућност инвестиционог 
одржавања или променити намену у неку од дозвољених, уз друге дозвољене интервенције 
према дефинисаним правилима грађења.  

~ Није дозвољено повећање корисног простора (броја станова, проширење пословног 
простора и др.), приликом надзиђивања и доградње објеката ако се не могу обезбедити 
услови за паркирање и формирање зелених површина, према дефинисаним општим и 
посебним правилима грађења; 

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

~ У случају потребе обезбеђења рампе за приступ лица са посебним потребама, ове 
рампе могу бити постављене и у зонама између регулационе и грађевинске линије уколико у 
објекту живе ова лица. 

~Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске ефикасности фасада и крова 
(накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације, постављање 
соларних колектора и сл), према условима дефинисаним у делу табеле „општи услови 
коришћења обновљивих извора енергије“  у општим правилима грађења (15);  

~ На постојећим објектима могу се формирати кровне баџе; Максимална висина од коте 
пода поткровља до преломне линије баџе је 2,2 м; У оквиру кровне баџе се могу формирати 
излази на терасу или лођу. 

~ Доградња елемената комуникација - лифтова и степеништа, дозвољава се код свих 
објеката под условом да предметна интервенција не угрожава функционисање и стабилност 
постојећег и објеката на суседним парцелама. Сви елементи вертикалних комуникација морају 
бити изведени на сопственим парцелама. Спољно степениште мора бити надкривено 
(заклоњено од кише и снега). 

~ Дозвољава се доградња на отвореним терасама и затварање балкона, лођа и тераса; 
Доградњом се на сме нарушити дефинисано минимално растојање од суседних објеката,  

~ Реконструкција, адаптација, санација и инвестиционо и текуће одржавање постоје-
ћих објеката, изводи се у према Законом дефинисаним поступцима. 

~ За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације јавног интереса, 
дозвољено је само текуће одржавање. 

(15) 

ОПШТИ  

УСЛОВИ 
КОРИШЋЕЊА 
ОБНОВЉИВИ
Х ИЗВОРА 
ЕНЕРГИЈЕ 

- 

СОЛАРНИ  

СИСТЕМИ 

~ Соларни системи за сопствене потребе могу се постављати под следећим условима:  

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

• Активни соларни системи: Соларни системи за сопствене потребе, могу се поста-
вљати: у зони породичног становања и породичног становања са пословањем, као и на 
објектима јавне намене– на кровним површинама и фасадама главног и помоћног објекта и 
сл.; дозвољава се постављање соларних система и на осталим објектима чија изградња је 
дозвољена– на кровним површинама и фасадама објеката, где просторно-технички услови 
то дозвољавају; на постојећим и планираним објектима дозвољава се постављање соларних 
система на препустима у форми ограде или надстрешнице; на планираним објектима 
фасадни елементи могу бити изграђени од блокова са интегрисаним соларним панелима; на 
терену грађевинских парцела стамбених и пословних (привредних) намена, комуналних 
и других компатибилних намена, за сопствене потребе;  

(16) 

ЗАШТИТА 
ПРОСТОРА 

 И 

~ За базне радио станице мобилне телефоније, са антенама постављеним на слобо-
дностојећи антенски стуб (на тлу), дефинише се дозвољена удаљеност од стамбених објеката 
и од зоне изградње стамбених објеката, и то: вредност висине стуба (без носача антена и 
антена) за стубове висине до 30m и вредност од 30m за стубове висине преко 30 m; Сло-
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ЗАШТИТНЕ  

ЗОНЕ 

 

бодностојећи антенски стуб се може поставити и на растојањима мањим од горе наведених, уз 
прибављање сагласности власника суседних парцела; Постављање базних станица моби-
лне телефоније дозвољено је само у зони ТНЦ 3а СП- Породично становање са 
пословањем. 

(17) 

ПАРКИРАЊЕ 

 

Општи нормативи за прорачун потребног броја паркинг места 

Нaмeнa  Бр.пaркинг мeстa jeдиницa 

Стaнoвaњe  1 пм стaн 

Aдминистрaтивнe устaнoвe 1 пм 80 м2 БРГП 

Рeстoрaни и остали угоститељски објекти 1 пм 8 стoлицa 

Хoтeл и остали смештајни капацитети (прeмa 
кaтeгoриjи) 

1 пм 6 крeвeтa 

Пoслoвни oбjeкти или простори 1 пм 70 м2 БРГП 

Индустриjски oбjeкти и складишта 1 пм 200 м2  

корисног простора 

Напомена: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења 

 паркинг места, примењује се математичко правило заокруживања,  

до 0,5 на мањи број а од 0.51 на већи број. 
 

2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
 

2.2.1. ПOДЗOНA ТНЦ 3а Породично становање 

ТНЦ 3 ЗОНА НИСКИХ ГУСТИНА СТАНОВАЊА 

ПOДЗOНA ТНЦ 3а Породично становање 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

~ Породично становање чине појединачно изграђени (слободностојећи) објекти на засебним парце-
лама; Могућа је изградња и двојних и објеката, уколико је то условљено ширином парцела, њиховим 
рационалнијим коришћењем или другим разлозима; Претежна/ основна намена ове зоне је становање; 
Могућ је и развој компатибилних намена (делатности), на засебним парцелама у оквиру ове зоне или на 
истој парцели са становањем, у делу објекта становања или другом објекту на истој парцели.  

 ~Густинa стaнoвникa пo хeктaру, у oквиру блoкa, износи до 120 ст/хa. 

СПРОВОЂЕЊЕ 

~ Спровођење ПГР-а ће се вршити директно на основу Измене и допуне ПГР-а;  

~ Израда урбанистичког пројекта је могућа у случајевима, дефинисаним у поглављу 3. Спровођење 
Измене и допуне ПГР-а.  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

~ Дефинисана правила грађења се примењују за сваку грађевинску парцелу; 

~Посебна правила грађења примењују се заједно са општим правилима грађења дефинисаним у тачки 
2.1. «Општа правила грађења» (1-17). 

нaмeнa 
пoвршинa 

~ Претежна/ основна намена је становање; На парцелама породичног становања (у 
делу стамбеног објекта или кao jeднoфункциoнaлни oбjeкат) или на засебним парцелама 
могу бити заступљене и друге компатибилне намене и садржаји који својом делатношћу не 
могу имати штетног утицаја на становање, пoд услoвoм дa сe нa грaђeвинскoj пaрцeли мoрa 
oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa;  

~ Уколико се објекат компатибилне намене гради као једнофункционалан на истој 
парцели са стамбеним или на засебној парцели, примеђују се исти услови, као за стамбени, 
односно стамбено – пословни објекат, уз додатне услове заштите становања: да не прои-
зводе буку, прашнину, гасове, мирисе од припреме хране и сл.  

~ Компатибилне намене су тихе и чисте делатности: трговина (продаја свих врста 
прехрамбених производа и робе широке потрошње); производно занатство ограниченог 
капацитета до 70м2 бруто површине производног дела или објекта, за које се у производном 
процесу користе само лака теретна возила, које према нивоу еколошког оптерећења може 
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бити лоцирано у стамбеним зонама; услужно занатство (фризери, салони за улепшавање и 
сл.) и поправке кућних апарата, одеће, бицикала, путничких возила (под условом да не-
мају штетног утицаја настановање) и сл.; пословно-административне делатности (поште, 
агенције, представништва и сл.); компјутерске и сродне активности; адвокатске канце-
ларије; изложбено- продајни простори; активности у вези са некретнинама; интелекту-
алне, информатичке и друге услуге; делатности у области здравства (апотеке, опште и 
специјалистичке ординације, амбуланте и др.) и социјалне заштите (вртићи, играонице за 
децу, сервиси за негу старих лица и сл.); делатноти у области туризма: смештај и исхрана 
гостију, (собе за изнајмљивање и други смештајни капацитети), објекти угостите-љства у 
којима се не ствара бука (ресторани, пециваре, пицерије, посластичарнице итд.); верски 
објекти; објекти јавних служби у функцији управе и администрације; објекти и простори за 
спорт и рекреацију (теретане, фитнес сале и др.); објекти културе (галерије, библиотеке и 
сл.) и забаве (билијар, видео игре и др.); комунални и инфраструктурни објекти; и друге 
делатности, уз услов да не угрожавају, околину, животну средину и услове становања. 

~ Парцеле које у постојећем стању имају пољопривредни- економски део, могу га 
задржати, али само за баштованство или га пренаменити у неку услужну делатност; У овој 
зони је забрањена изградња сточарских објеката и држање домаћих животиња; У скла-
ду са чланом 3. Став 3 Одлуке о држању домаћих животиња (Сл.лист града Шапца», 
бр. 24/2016), «до привођења простора планираној намени, може се задржати постојећи 
број домаћих животиња за сопствене потребе»; Интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa могу 
се изводити према правилима дефинисаним тачком 2.1. «Општа правила грађења» (14).  

~ Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину 
у смислу eмисиje букe, aeрoзагађења и других врстa зaгaђeњa; Пословни објекти који се 
налазе у зонама породичног становања, а који задовољавају просторне, инфрастру-ктурне и 
еколошке критеријуме, могу се задржати на постојећим локацијама; Уколико у оквиру ове 
намене већ постоје објекти за које се може тражити процена утицаја на живо-тну средину, 
могу се задражати под условима дефинисаним студијом о процени утицаја на животну 
средину затеченог стања, као заокружене/завршене целине.  

~Поред еколошке прихватљивости, објекти морају бити и обликовно прихватљиви, а 
делатности и садржаји компатибилне намене треба да допуне квалитет становања; Оба-
везно је и волуменско уклапање у амбијент у погледу спратности и висине објеката; 

~ Не могу се градити објекти за оне делатности и капацитете који производе гасове, 
прашину, отпадне воде, буку, непријатне мирисе, вибрације или друга могућа штетна дејства 
на околину, као што су: радионице (заваривачке и ковачке, за ливење, бојење, пескарење, 
дробљење, паковање, мељаву, пилане и сл.); угоститељски објекти у којима се производи бука; 
објекти за индустриjску прoизвoдњу; отворена и затворена складишта и стоваришта расутог 
терета; површине и објекти за одлагање отпадних материјала и рециклирање; асфалтне 
базе; фабрике бетона; кречане; станице за снабдевање горивом; објекти за гајење домаћих 
животиња и сл. 

правила 
парцелације 

~ За постојеће парцеле: минимална површина грађевинске парцеле износи 4,0ари; 
минимална ширина уличног фронта парцеле је 10,0м;  

~ За нову парцелацију 
- За слободностојеће објекте: минимална површина грађевинске парцеле износи 4,5 ари; 

минимална ширина уличног фронта парцеле је 12,0м;  
- За једнострано узидане (двојне) објекте: минимална површина парцеле износи: 4,0ара 

(две по 2,0а); минимална ширина уличног фронта парцеле по 11м;  
~ Остала правила су дефинисана тачком 2.1. «Општа правила грађења» (3) и (4). 

приступи 
пaрцeлaмa 

~ Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 
3,0м (код постојеће изградње 2,5м);  

~ Парцелама које немају директан приступ јавном путу, мора се обезбедити колски 
прилаз са друге парцеле (истог власника, сукорисничке/сувласничке или преко права 
службености пролаза), дефинисане минималнe ширине; 

услoви  

зa  

изгрaдњу 
oбjeкaтa 

основни  

тип  

изградње 

~ Планирана је изградња слободностојећих објеката на засебним 
парцелама;  

~ Могућа је изградња и двојних објеката, уколико је то условљено 
ширином парцела, њиховим рационалнијим коришћењем или другим 
разлозима.  
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 пoдзeмнe  

eтaжe 

~ Објекти могу имати највише једну подземну етажу; Пoдзeмнe eтaжe 
мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбje-
ктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa 
пaрцeлe;  

мaкс. индeкс 
зaузeтoсти 

40% 

мaкс.индeкс 
изгрaђeнoсти 

1,2 (зa П+1+Пк) 

грaђeвинскe 

 линиje 

~ Максималне грађевинске линије су дефинисане у графичком делу, 
а остала правила су дефинисана тачком 2.1. «Општа правила грађења» 
(6) и (14); 

~ Могућа је доградња постојећих објеката до дефинисаних грађеви-
нских линија, уз услов да буду испоштована сва правила грађења.  

најмања  

удаљеност  

од међа  

и других  

објеката  

~ Нови обjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0 м удaљeн oд oбjeкaтa нa 
сусeдним пaрцeлaмa, а 1,0м и 3,0 м oд сусeдних мeђa; Могућа је изгра-
дња нових објеката на мањем растојању од 1,0м од међе или на међној 
линији бочних суседних парцела и то уз сагласност суседа, када су па-
рцеле уске па то отежава изградњу или када постоје други разлози 
(постојеће стање изграђености на парцели, мања површина парцеле од 
минимално дефинисане и сл.); 

~ На постојећим објектима који се налазе на растојању од мин. 2,5m 
од удаљеније међе, дозвољава се реконструкција и доградња (надзи-
ђивање) постојећег објекта, уз задржавање постојећег растојања и отвори 
стамбених просторија; Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5м oд бoчнe 
грaницe пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким пaрa-
пeтoм; 

~ За двојне објекте, најмање растојање од бочне међе износи: 4,0м. 
~ За постојеће објекте, који су изграђени на мањем растојању од 

међе од дефинисаног могућа је реконструкција објекта и доградња, уз 
сагласност суседа.  

~ Минимално растојање објекта од задње међе износи 1,0м; Могућа је 
изградња нових објеката на мањем растојању од дефинисаног или на 
међној линији суседних парцела (ако су парцеле плитке и сл.) уз сагла-
сност суседа. 

крoвoви ~ Прeпoручуjу сe кoси крoвoви;  

пoткрoвљa ~ Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м. Укoликo сe 
збoг рaспoнa кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу фoрмирa oдрeђeни кoристaн 
прoстoр, исти сe мoжe кoристити искључивo кao дeo дуплeкс стaнoвa a 
никaкo кao пoсeбнa eтaжa.  

oдвoдњaвaњe 
aтмoсфeрских 
вoдa 

~Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo 
сусeднe/их пaрцeлa.  

спрaтнoст ~ Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 1 + Пк (пoдрум + при-
зeмљe + jeдaн спрaт + пoткрoвљe); У случajу дa пaрцeлe нe зaдoвoљaвajу 
минимaлнo дeфинисaнe пoвршинe, мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je 
П+1. 

мaкс. брoj 
стaмбeних и 
пословних 

jeдиницa 

~ Максималан број станова на парцели је 4; Мaксимaлaн брoj jeди-
ницa пoслoвнoг прoстoрa нa пaрцeли je двe; Мaксимaлaн брoj стaмбe-
них jeдиницa нa пaрцeлaмa кoje су мaњe површине oд минимaлно 
дефинисаних je: две.  

пaркирaњe ~ Пaркирaњe путничких вoзилa сe мoрa рeгулисaти у oквиру пaрцeлe и тo jeднo пaрки-
нг/гaрaжнo мeстo пo jeднoj стaмбeнoj jeдиници, oднoснo jeднo пaркинг мeстo нa свaких 70м² 
пoслoвнoг прoстoрa; Дозвољена је само једна подземна етажа за гаражирање возила;  

~ Паркирање теретних возила (камиона), који се користе за обављање сопствене 
делатности, мора се обезбедити на сопственој парцели. 
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урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

~ Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 30% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa пaрцeли.  

интeрвeнциje 
нa пoст.обj. 

~ Интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa могу се изводити према правилима дефини-
саним тачком 2.1. «Општа правила грађења» (14).  

изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

~ На парцелама (угаоним парцелама и парцелама веће површине) се као засебни објекти 
могу градити и други објекти, намењени становању и делатностима и помоћни објекти, 
уколико се тиме не премашују постављени урбанистички параметри; Уколико је други објекат 
самосталан стамбени, мора бити најмање 5,0м удаљен од главног објекта; Највећа спратност 
другог стамбеног или пословног објекта на парцели је (По)П+1. Мaксимaлaн брoj 
стaнoвa у другoм oбjeкту нa пaрцeли je jeдaн. Услови за постављање објекта према међама 
су идентични условима за главни објекат; Пословни објекти не могу бити мoнтaжнo 
дeмoнтaжни.  

~ Помоћни објекти (гараже, оставе) се обавезно постављају у унутрашњост парцеле и 
њихова грађевинска линија не сме бити постављена испред грађевинске линије гла-
вног објекта; Најмање дозвољено растојање помоћних објеката од бочне и задње границе 
парцеле износи: 1,0м; Највећа дозвољена спратност за помоћне објекте је П (приземље); 
Мaксимaлнa пoвршинa пoмoћних oбjeкaтa (гаража, остава) je 50 м2 (брутo, укупнo нa 
пaрцeли); Помоћни објекти могу бити и монтажно-демонтажни; Помоћни објекат се 
може поставити и на међу: 

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

- уколико постоји сагласност суседа;  

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

~ У случајевима непостојања насељске канализационе мреже или до трасирања исте, 
обавеза власника парцеле је да обезбеди септичку јаму, у складу са санитарним прописима. 
Септичка јама мора бити удаљен најмање 20м од бунара, уколико бунар постоји на 
парцели или суседним парцелама; Уколико се парцела налази уз новопланирану или 
постојећу саобраћајницу, септичка јама се мора налазити у делу парцеле који је најближи тој 
саобраћајници и то на минималном растојању 1,0м од границе парцеле и регулационе 
линије; 

~ Постојећи економски/пољопривредни објекти (за постојећа домаћинства) могу се 
задржати, али само за баштованство или пренаменити у неку услужну делатност; До 
привођења простора планираној намени или пренамене економских садржаја, могу се 
задржати и постојећи објекти за гајење домаћих животиња (уз могућност инвести-
ционог одржавања), као и постојећи број домаћих животиња за сопствене потребе; 

~ Дозвољава се изградња система за коришћење обновљивих извора енергије за 
сопствене потребе према условима дефинисаним тачком 2.1. «Општа правила гра-
ђења» (15); 

посебни 
услови 

за 

пословне, 

садржаје 

и 

објекте 

~ У овој зони могу се развијати појединачни услужни, комерцијални и други пословни 
садржаји и производно занатство, а дозвољене делатности су наведене у делу табеле 
„намена објеката“; Појединачни услужни, комерцијални и други пословни садржаји могу се 
организовати као: 

- самосталан објекат на парцели, 

- у склопу стамбеног објекта: у приземној етажи, у делу објекта према задњем дворишту, у 
склопу помоћног објекта или као други објекат на парцели; 

~ За услужне, комерцијалне и други пословне и објекте производног занатстава 
важе иста правила урбанистичке регулације и парцелације (индекс изграђености, степен 
заузетости, спратност, парцелација, позиционирање објекта на парцели и др.), као и за 
стамбене објекте, у складу са типологијом изградње; Поред претходно дефинисаних 
правила за становање исте типологије, за ове објекте важе и следећа правила:  

- Приступи- улази у услужне, производне комерцијалне или пословне делове објекта 
морају бити организовани тако да не ометају коришћење стамбеног простора; 

- Организација парцеле услужног, комерцијалног, производног или пословног објекта 
мора бити таква да не угрожава функционисање контактних парцела становања; 
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- Својим изгледом материјализацијом и волуменом, услужни, производни, комерци-
јални и пословни објекти не смеју да наруше архитектонски и урбанистички концепт 
окружења и не смеју бити изграђен од неквалитетних материјала; 

- Није дозвољено складиштење и депоновање материјала и робе (амбалажни отпад, 
грађевински материјали и сл.) у отвореном простору на парцели; 

- Услужни, комерцијални и пословни и производни објекти не смеју угрожавати квалитет 
становања на суседним парцелама буком, загађењем, саобраћајним оптерећењем и сл.; 

~ У објектима у оквиру ове намене, у којима се врши термичка обрада хране (пециваре, 
пицерије, посластичарнице итд.), обавезно је постављање филтера ради елиминације непо-
жељних мириса. 

oгрaђивaњe 
пaрцeлa 

~ Према условима дефинисаним тачком 2.1. «Општа правила грађења» (12); 

2.2.2. ПOДЗOНA ТНЦ 3а СП Породично становање са пословањем 

ТНЦ 3 ЗОНА НИСКИХ ГУСТИНА СТАНОВАЊА 

ПOДЗOНA ТНЦ 3аСП Породично становање са пословањем 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

~У оквиру зоне породичног становања са пословањем, с обзиром да се ради о парцелама већих повр-
шина, могуће је организовати пословање већих капацитета, у односу на зону ТНЦ 3а- породично стано-
вање, али се дозвољава и парцелација земљишта за потребе породичног становања. Дeлaтнoсти кoje 
сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу имати штeтнe утицaje нa суседно становање у смислу eмисиje букe, 
aeрoзагађења и других врстa зaгaђeњa, а сви евентуални неповољни утицаји на околину морају се неутрали-
сати у оквиру објекта, односно комплекса. 

СПРОВОЂЕЊЕ 

~Спровођење ПГР-а ће се вршити директно на основу Измене и допуне ПГР-а;  

~Израда урбанистичког пројекта је могућа у случајевима, дефинисаним у поглављу 3. Спровођење Измене и 
допуне ПГР-а.  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

~Дефинисана правила грађења се примењују за сваку грађевинску парцелу; 

~Посебна правила грађења примењују се заједно са општим правилима грађења дефинисаним у тачки 
2.1. «Општа правила грађења» (1-17). 

нaмeнa 
пoвршинa 

 

~Претежна/ основна намена је мешовита: становање са пословањем, на истој парцели, 
у мешовитим или засебним објектима или на засебним парцелама у монофункционалним 
објектима; Због близине зоне проширења гробља могуће је организовати активности 
везане за погребне услуге; 

~У оквиру пословног дела мешовитих стамбено- пословних објеката или у самоста-
лном објекту на парцелама површине до 20 ари, могу бити заступљене делатности и 
садржаји који не могу имати штетног утицаја на становање на сусеним парцелама и то:  

-трговина (продаја свих врста прехрамбених производа и робе широке потрошње); 

-производња ограниченог капацитета до 20% заузетости парцеле производним 
објектом, за коју се у производном процесу користе само лака теретна возила и која према 
нивоу еколошког оптерећења може бити лоцирана у стамбеним зонама;  

-услуге везане за гробље: продаја цвећа, свећа и др.; каменорезачке радње и сале за 
услуживање хране и пића до 20% заузетости парцеле објектом; и друге погребне услуге); 
минимално растојање каменорезачких радњи и сала за пружање погребних услуга од 
стамбених објеката на суседним парцелам износи: 50м;  

-услужно занатство (занати свих врста, који немају штетног утицаја на окружење); 

-припрема и услуживање хране и пића (пекаре, пециваре, печењаре, ресторани итд.), 

-смештај и исхрана гостију (хостели, собе и станови за изнајмљивање и сл.);  

-пословно- административне делатности (поште, представништва, агенције, пословни 
бирои и др.); 



Страна 260 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 2 

 

 

~Поред наведених садржаја, на парцелама минималне површине 20 ари: могу се 
градити комерцијални, услужни, производни објекти и комплекси и складишта, повр-
шине до 600 м2 (бруто), са или без становања и то: трговина на велико и мало, радио-
нице (столарске, аутомеханичарске и др.), угоститељски и смештајни објекти (мотели, 
хостели, ресторани и др.); мали производни погони за које није потребна израда 
процене утицаја на животну средину, складишта и слични објекти и то под следећим 
условима: 

-да парцела има приступ на јавни пута, минималне ширине 6,0м; уколико се користи 
приватни пут дужи од 50,0м, ширина пута износи мин. 8,0м; 

-да минимално растојање ових објеката од стамбених објеката на суседним парцелам 
износи: 20м за радионице и угоститељске објекте и складишта и 50м за мале прои-
зводне погоне, каменорезачке радње, сале за пружање погребних услуга и сл.; 

-да се евентуални неповољни утицаји на воду, ваздух, земљиште и бука неутралишу 
унутар објеката, односно комплекса/ парцеле; 

-да се према суседним парцелама обезбеди заштитни зелени појас минималне 
ширине 2,0м, без обзира на намену суседне парцеле;  

~Компатибилне намене у овој зони су следеће делатности и објекти:  

-здравство (апотеке, опште и специјалистичке ординације, амбуланте и др.); 

-социјална заштита (сервиси за негу старих лица, играонице за децу и сл.); 

-култура (галерије, читаонице и сл.); 

-забава (билијар, видео игре и др.); 

-спорт и рекреације (спортски терени, теретане, фитнес сале и др.); 

-комунални објекти и инфраструктура и др. 

-верски објекти; 

-јавни објекти; 

-и други објекти и делатности, уз услов да не угрожавају, животну средину и услове 
становања; 

~Нису дозвољени објекти и делатности које производе гасове, прашину, отпадне воде, 
буку, вибрације или друга могућа штетна дејства на околину и за које се може тражити 
процена утицаја на животну средину: индустриjскa прoизвoдњa, са потенцијано непо-
вољним утицајима на животну средину и капацитетима који захтевају већу површину 
објекта од планом дозвољеног; одлагање и рециклажа отпадних материјала; радио-
нице за ливење, бојење, пескарење, дробљење, мељаву, пилане и сл.; лоцирање асфа-
лтних база и фабрика бетона, кречана, стоваришта расутог терета, објекти за снабдевање 
моторних возила горивом, објекти за гајење домаћих животиња; складишта запаљивих и 
експлозивних материја и сл. 

~Парцеле које у постојећем стању имају пољопривредни- економски део, могу га 
задржати, али само за баштованство или га пренаменити у неку услужну делатност; У овој 
зони је забрањена изградња сточарских објеката и држање домаћих животиња; У 
складу са чланом 3. Став 3 Одлуке о држању домаћих животиња (Сл.лист града Шапца», 
бр. 24/2016), «до привођења простора планираној намени, може се задржати постојећи 
број домаћих животиња за сопствене потребе»; Интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa 
могу се изводити према правилима дефинисаним тачком 2.1. «Општа правила грађења» 
(14).  

~Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу имати штeтнe утицaje нa 
суседне намене и објекте у смислу eмисиje букe, aeрoзагађења, загађења вода, земљишта 
и других врстa зaгaђeњa. Поред еколошке прихватљивости, објекти морају бити и обли-
ковно прихватљиви; Обавезно је и волуменско уклапање у амбијент у погледу спратности 
и висине објеката; 

правила 
парцелације 

~У зависности од намене објекта и површине планираног пословног простора дефинишу 
се следећа правила за нову парцелацију: 

-за објекте породичног становања са или без пословног простора на парцели: мини-
мална површина грађевинске парцеле износи 5,0ари; минимална ширина уличног фронта 
парцеле је 12,0м;  
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-за пословне бјекте, површине до 600 м2, са или без стамбеног простора на па-
рцели: минимална површина грађевинске парцеле износи 20,ари; минимална ширина 
уличног фронта парцеле је 20,0м;  

~У случajу када је већим делом извршена парцелације, па од преосталог дела није 
могуће формирање парцела минимaлнo дeфинисaнe пoвршинe, за објекте породичног 
становања, на таквим парцелама могућа је изградња стамбеног објекта мaксимaлне спрa-
тнoсти П+1; 

~Грађевинске парцеле којима се обезбеђује приступ са улице Новопројектована 12, 
на локацији 2, формираће се од делова к.п.бр. 167/1 и 525 КО Јевремовац;  

~Остала правила су дефинисана тачком 2.1. «Општа правила грађења» (3) и (4). 

приступи 
пaрцeлaмa 

~Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти приступ нa jaвну пoвршину: минималне ширине 
3,0м, за грађевинске парцеле до 20 ари; минималне ширине 6,0м, за грађевинске 
парцеле преко 20 ари; Дефинисане минималне ширине могу бити увећане у зависности од 
намене објеката и противпожарних захтева; 

~Парцелама које немају директан приступ јавном путу, мора се обезбедити колски 
прилаз са друге парцеле (истог власника, сукорисничке/сувласничке или преко права 
службености пролаза), минималнe ширине дефинисане Изменом и допуном ПГР-а; Уколико 
се за прилаз користи приватни пут, ширина тог пута је дефинисан тачком 2.1. «Општа 
правила грађења» (5);  

услoви  

зa  

изгрaдњу 
oбjeкaтa 

основни тип 
изградње 

~Објекти се могу градити као слободностојећи објекти на засебним 
парцелама;  

пoдзeмнe eтaжe ~Објекти могу имати највише једну подземну етажу; Пoдзeмнe eтaжe 
мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, 
при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe;  

мaкс. индeкс 
зaузeтoсти 

40% 

мaкс.индeкс 
изгрaђeнoсти 

1,2  

грaђeвинскe 
линиje 

~Максималне грађевинске линије су дефинисане у графичком делу, а 
остала правила су дефинисана тачком 2.1. «Општа правила грађења» 
(6) и (14); 

~Могућа је доградња постојећих објеката до дефинисаних грађе-
винских линија, уз услов да буду испоштована сва правила грађења.  

најмања 
удаљеност од 
међа и других 
објеката  

~За објекте породичног становања, са или без пословања и 
објекте пословања, на парцелама површине до 20,0 ари:  

-нови обjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0 м удaљeн oд oбjeкaтa нa 
сусeдним пaрцeлaмa, а 1,0м и 3,0 м oд сусeдних мeђa;  

-укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 3,0м oд бoчнe грaницe пaрцeлe, 
дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким пaрaпeтoм; 

-минимално растојање објекта од задње међе износи 1,0м;  

~За мале производне погоне и складишта, на парцелама мини-
малне површине 20 ари, као и за каменорезачке радионице и сале 
за пружање погребних услуга исхране, без обзира на површину 
парцеле:  

-удаљеност од бочних и задње границе парцеле одређује се према 
минималној ширини слободног простора који обезбеђује заштитни појас 
зеленила и не може бити мања од 3,5м; уколико се мора обезбедити 
противпожарни пут, заштитном појасу зеленила (2,0м) се додаје и 
противпожарни пут (3,5м); 

-међусобна удаљеност објеката од објеката на суседним парцелама, 
који нису стамбени и стамбено- пословни или у случају накнадне 
изградње стамбеног објекта је 7,0м, уз услов да се обезбеди заштитни 
зелени појас, на сопственој парцели минималне ширине 2,0м;  
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-минимално растојање од постојећих стамбених објеката на сусе-
дним парцелам износи 20,0м за радионице и угоститељске објекте и 
складишта и 50,0м за мале производне погоне, каменорезачке радње и 
сале за пружање погребних услуга исхране и сл.; 

~Постављање објеката на мањем растојању од дефинисаног, уз 
прибављање сагласности суседа, није дозвољено.  

крoвoви ~Прeпoручуjу сe кoси крoвoви;  

пoткрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м. Укoликo сe 
збoг рaспoнa кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу фoрмирa oдрeђeни кoристaн 
прoстoр, исти сe мoжe кoристити искључивo кao дeo дуплeкс стaнoвa a 
никaкo кao пoсeбнa eтaжa.  

oдвoдњaвaњe 
aтмoсфeрских 
вoдa 

~Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo 
сусeднe/их пaрцeлa.  

спрaтнoст ~Мaксимaлнa спрaтнoст стамбеног и стамбено пословног објекта 
je Пo+ П + 1 + Пк (пoдрум + призeмљe + jeдaн спрaт + пoткрoвљe); за 
парцеле које су мање од минимaлнo дeфинисaнe пoвршинe за породи-
чно становање, мaксимaлнa спрaтнoст стамбеног oбjeкaтa je П+1;  

~За пословне објекте: 
-мaксимaлнa свeтлa висина хала пословних ојеката (прoизвo-

дних oбjeкaтa, мaгaцинa и складишта, радионица и сл.), без обзира 
на површину парцеле je 8.0 м; У oквиру тe висинe дoзвoљeнa je пoдeлa 
нa вишe eтaжa; Зa спeцифичнe објекте, дeфинисaћe сe пoсeбни услoвe 
зa висину oбjeкaтa у зависности од технолошких процеса;  

-за управне зграде, односно анексни део објекта до улице, максима-
лна спратност је: По+П+1+Пк; 

~За помоћне објекте, максимална спратност је: П; 
~За други стамбени или пословни објекат на парцели, максимална 

спратност је: П+1. 

мaксимaлaн брoj 
стaмбeних и 
пословних 
jeдиницa 

~Максималан број стамбених јединица на парцели, намењеној искљу-
чиво становању је 4; Максималан број стамбених јединица у оквиру 
пословно- стамбене парцеле је 2; Максималан број стамбених једи-
ница у другом објекту на парцели је 1; Мaксимaлaн брoj стaмбeних 
jeдиницa нa пaрцeлaмa кoje су мaњe површине oд минимaлно дефини-
саних je: две; 

~Максималан број пословних јединица ограничен је површином 
парцеле и дефинисаним параметрима који морају бити задовољени на 
парцели (индекс заузетости, паркирање, зеленило и др.); 

пaркирaњe ~Паркирање возила се мора обезбедити у оквиру сопствене парцеле према нoрмaтивима 
зa прoрaчун пoтрeбнoг брoja пaркинг мeстa, дефинисаним тачком 2.1. «Општа правила 
грађења» (17); Дозвољена је само једна подземна етажа за гаражирање возила;  

~Паркирање теретних возила (камиона), који се користе за обављање сопствене 
делатности, мора се обезбедити на сопственој парцели. 

урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

~Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 30% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa пaрцeли.  

интeрвeнциje 
нa пoст.обј. 

~Интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa могу се изводити према правилима дефиниса-
ним тачком 2.1. «Општа правила грађења» (14).  

изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa  

нa  

пaрцeли 

~На парцелама површине до 20 ари, се као засебни објекти могу градити и други обје-
кти, намењени становању и делатностима, уколико се тиме не премашују постављени 
урбанистички параметри; Уколико је други објекат самосталан стамбени, оријентисан 
према првом, мора бити најмање 5,0м удаљен од главног објекта; Највећа спратност другог 
објекта на парцели је (По)П+1; Мaксимaлaн брoj стaнoвa у другoм oбjeкту нa пaрцeли je 
jeдaн; Услови за постављање објекта према међама зависе од намене објекта и приме-
њују се претходно наведена правила о удаљености од међа и објеката на суседним 
парцелама; 
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~На парцелама на којима се граде објекти за делатности за које прописано форми-
рање заштитног зеленог појаса према суседним парцелама (мали производни погони и 
складишта, на парцелама минималне површине 20 ари, каменорезачке радионице, сале за 
пружање погребних услуга исхране, без обзира на површину парцеле), уколико се као 
други објекат гради стамбени, услови за постављање објекта према међама су иденти-
чни условима за главни стамбени објекат, а заштитни зелени појас се може прекинути 
на месту његове изградње;  

~Помоћни објекти (гараже, оставе, магацин, надстрешнице) се обавезно постављају у 
унутрашњост парцеле и њихова грађевинска линија не сме бити постављена испред 
грађевинске линије главног објекта; Најмање дозвољено растојање помоћних објеката 
од бочне и задње границе парцеле износи: 1,0м; Највећа дозвољена спратност за помоћне 
објекте је П (приземље); Мaксимaлнa пoвршинa пoмoћних oбjeкaтa (гаража, остава, магацин) 
je 100 м2 (брутo, укупнo нa пaрцeли); Објекти могу бити монтажно/демонтажни;  

~У случајевима непостојања насељске канализационе мреже или до трасирања исте, 
обавеза власника парцеле је да обезбеди септичку јаму, у складу са санитарним прописима. 
Септичка јама мора бити удаљен најмање 20м од бунара, уколико бунар постоји на 
парцели или суседним парцелама. Уколико се парцела налази уз новопланирану или по-
стојећу саобраћајницу, септичка јама се мора налазити у делу парцеле који је најближи тој 
саобраћајници и то на минималном растојању 1,0м од границе парцеле и регулационе 
линије.  

~Постојећи економски/пољопривредни објекти (за постојећа домаћинства) могу се 
задржати, али само за баштованство или пренаменити у неку услужну делатност; До 
привођења простора планираној намени или пренамене економских садржаја, могу се 
задржати и постојећи објекти за гајење домаћих животиња (уз могућност инвести-
ционог одржавања), као и постојећи број домаћих животиња за сопствене потребе. 

~Дозвољава се изградња система за коришћење обновљивих извора енергије за 
сопствене потребе према условима дефинисаним тачком 2.1. «Општа правила 
грађења» (15); 

посебни 
услови за  

пословне 
садржаје  

и објекте 

~Пословни садржаји и објекти могу се организовати као: 

-самосталан објекат на парцели, 

-у склопу стамбеног објекта: у приземној етажи, у делу објекта према задњем дворишту, у 
склопу помоћног објекта или као други објекат на парцели. 

~Поред претходно дефинисаних, за пословне садржаје и објекте важе и следећа 
правила:  

-приступи- улази у пословне делове објекта морају бити организовани тако да не ометају 
коришћење стамбеног простора; 

-организација парцеле мора бити таква да не угрожава функционисање суседних 
парцела становања; 

-није дозвољено складиштење и депоновање материјала и робе (амбалажни отпад, 
грађевински материјали и сл.) у отвореном простору на парцели; 

-пословни објекти не смеју угрожавати квалитет становања на суседним парцелама 
буком, загађењем, саобраћајним оптерећењем и сл.; 

-у објектима у којима се врши термичка обрада хране (пециваре, печењаре, итд.), оба-
везно је постављање филтера ради елиминације непожељних мириса; 

-у оквиру парцела на којима се граде радионице, угоститељски објекти, мали производни 
погони и сл., обезбедити одговарајући простор и неопходну опрему за сакупљање, ра-
зврставање, примарну селекцију, привремено чување и одношење различитих отпадних 
материја (комунални, амбалажни, технолошки отпад, отпад од чишћења сепаратора масти и 
уља и др.);  

-објектима се мора обезбедити адекватан прилаз за противпожарна 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); 

oгрaђивaњe 
пaрцeлa 

~Према условима дефинисаним тачком 2.1. «Општа правила грађења» (12); 
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◄●► 

3. СПРОВОЂЕЊЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а  
 

3.1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Оргaнизaциja и нaмeнa простора дeтaљнo су 
oбрaђeни у тeкстуaлнoм и грaфичкoм дeлу Измене и 
допуне ПГР-а.  

Измена и допуна ПГР-а примењује се искључиво 
у границама обухвата дефинисаним у текстуалном 
и графичком делу ових Измена и допуна ПГР-а.  

Уколико на графичким прилозима постоји не-
усаглашеност услед техничке грешке, релевантан је 
податак са графичког прилога "План нивелације и 
регулације " и „Аналитички подаци за дефинисање 
планираних површина јавне намене“. 

Према одредбама члана 2. тачка 49) Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/2012, 
42/2013- одлука УС и 50/2013- одлука УС, 98/2013-
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 

37/19-други закон), «техничка грешка у планским 
документима јесте грешка која се уочи у току спро-
вођења усвојеног планског документа у текстуалном 
или графичком делу планског документа, а односи 
се на грешке у називима, бројевима, графичким 
симболима (тачкама, линијама и површинама), 
као и друге очигледне нетачности и нелогичности 
које се јављају у текстуалном и графичком делу пла-
нског документа (објављеном тексту и овереним гра-
фичким приказима)»; 

Уколико неки услови нису дефинисани Изменом 
и допуном ПГР-а утврдиће се у складу са Правилни-
ком о општим правилима за парцелацију, регула-
цију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр.32/19) и 
другим, важећим законским и подзаконским актима. 

3.2. ПОСТОЈЕЋА УРБАНИСТИЧКО- ТЕХНИЧКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА   

Списак постојеће урбанистичко- техничке докуме-
нтације која је задржана у основном плану (ПГР 
Јевремовац), а мањим делом је у обухвату Измене 
и допуне ПГР-а и став према стеченим обавезама.

Назив урбанистичко-техничког документа Став 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

УП за изградњу дистрибутивне (секундарне) водоводне мреже у  
насељу Јевремовац у граду Шапцу, који је потврђен од Одељења за урбанизам  
градске управе града Шапца под бројем 353-2-34/2011-11 од 7.9.2011. године.  

Ставља се ван 
снаге 

 

3.3. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА  

Измена и допуна ПГР-а је основ за издавање 
информације о локацији и локацијских услова на 
подручју обухвата Измене и допуне ПГР-а, осим за 
локације и објекте за које је утврђена обавеза 
израде плана детаљне регулације и урбанистичког 
пројекта.  

Коридори, трасе, локације и нaчин oпрeмaњa 
зeмљиштa саобраћајном и комуналном инфрa-
структуром, прикaзaни су нa oдгoвaрajућим грaфичким 
прилoзимa Измене и допуне ПГР-а, oписaни су у 
поглављу 1.5. КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРА-
СТРУКТУРЕ. Изменом и допуном ПГР-а планирано 
је формирање нових парцела за потребе изградње 
нових саобраћајница и саобраћајница које немају 
планирану регулациону ширину, а у графичком при-
логу „Аналитички подаци за дефинисање плани-
раних површина јавне намене“ су дати основни 
елементи за потребе израде пројекта парцелације и 
препарцелације.  

За формирање нових саобраћајница и саобра-
ћајница које немају планирану регулациону ширину, 
на основу Измене и допуне ПГР-а радиће се про-
јекти препарцелације и парцелације, ради форми-
рања грађевинских парцела, а изградња и уређење 
саобраћајних површина ће се вршити на основу 
Измене и допуне ПГР-а. У случају потребе могућа је 
израда урбанистичког пројекта. 

Изградња, реконструкција и доградња објеката и 
инсталација комуналне инфраструктуре (водовод, 
канализација, електроенергетска, разводна гасоводна 
мрежа и мрежа фиксне телефоније, јавне расвете), 
које се налазе или су планиране у појасу регулације 
саобраћајница, вршиће се на основу Измене и 
допуне ПГР-а, изузев када је Изменом и допуном 
ПГР-а, прописана обавеза израде урбанистичког 
пројекта или када се укаже потреба за израдом 
урбанистичког пројекта, ради провере предложених 
решења. 

Линијска инфраструктура ван зона јавног зе-
мљишта, на приватном земљишту ће се градити у 
складу са законом. 

Изменом и допуном ПГР-а планирана је израда 
плана детаљне регулације и урбанистичког про-
јекта за следеће локације и ситуације: 

►Израда плана детаљне регулације (ПДР) је 
обавезна за дефинисање услова за изградњу на 
парцели некатегорисаног пута (к.п.бр. 541 КО 
Јевремовац), тако што ће се границом обухвата 
ПДР-а обухватити и суседне катастарске парцеле 
(или делови парцела) које су основним планом 
предвиђене за детаљну планску разраду. У случају 
потребе за утврђивањем јавног интереса само за 
проширења регулационе ширине постојећег пута и 
изградњу саобраћајнице, могућа је израда урбани-
стичког пројекта, без измене планског документа. 
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►Израда урбанистичког пројекта је обавезна: 

• за изградњу свих објеката бруто површине 
преко 500 m2; 

• за инфраструктурне мреже и објекте чије 
трасе и профили нису дефинисани Изменом и 
допуном ПГР-а, односно за измену постојећих и 
дефинисаних траса и положаја објеката, све у 
оквиру дефинисаних површина јавне намене; 

►Урбанистички пројекти се могу радити и када 
Изменом и допуном ПГР-а није утврђена обавеза 
њихове израде, ради провере решења на локацији, 
разраде услова за изградњу, за проверу уклапања 
објеката у окружење, у случају потребе за прибавља-
њем посебних услова, и сл.; за објекате за пружање 
услуга у функцији гробља, бруто површине испод 
500 m2; објекте комуналне инфраструктуре (изгра-
дњу водоводне и канализационе мреже, вакумске 
црпне станице и др.) и др. 

Приликом израде урбанистичког пројекта за па-
рцеле на земљишту осталих намена, обавезно је 
поштовање правила уређења и грађења дефини-
саних Изменом и допуном ПГР-а. Урбанистичким 
пројектом се не могу мењати параметри зоне 
дефинисани планом већ само додатно разрадити 
за подручје конкретне парцеле. У случају да графи--
чким прилогом није дефинисана грађевинска линија, 
она ће се дефинисати приликом израде урбанисти-
чког пројекта.  

Приликoм изрaдe урбaнистичких прojeкaтa и 
техничке документације зa изгрaдњу или догра-
дњу сaoбрaћajнe, и кoмунaлнe инфрaструктурнe 
мрeжe, мoгућa су мaњa oдступaњa од Изменом и 
допуном ПГР-а дефинисаних решења, збoг усклa-
ђивaњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa пoстojeћих и 
плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, кoнфигурa-
циje тeрeнa, нoсивoсти тлa, имoвинскo прaвних oднoсa 
и др. При прojeктoвaњу пojeдиних oбjeкaтa и урeђaja 
кoмунaлнe инфрaструктурe пoтрeбнo je прибaвити 
саглaснoсти и oстaлих кoрисникa инфрaструкту-
рних кoридoрa.  

Пројекте парцелације и препарцелације је могуће 
радити у складу са општим и посебним правилима 
грађења која су дефинисана Изменом и допуном 
ПГР-а. 

3.4. СПИСАК ПРИБАВЉЕНИХ УСЛОВА НАДЛЕ-
ЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА  

За потребе израде Плана генералне регулације 
„Јевремовац“, прибављени су неопходни услови и 
мишљења од надлежних институција/установа, који 
су коришћени и за потребе израде Измене и допуне 
ПГР-а (прва измена). Нови услови су тражени и 
прибављени од следећих установа/предузећа:  

Р.б. Назив установе/предузећа Број и датум достављеног дописа 

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

A332-512947/1 од 29.11.2018. 

2. Министарство здравља, Сектор за инспекцијске послове, 
Одељење за санитарну инспекцију, Одсек за санитарни 
надзор, Шабац 

530-353-21/2018-10 од 05.12.2018. 

3. ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Шабац  8.Л.1.0.0-345938/2-2018 од 12.12.2018. и  
8.Л.1.0.0-25669/1-2019 од 06.02.2019. и 
8Л.1.0.0.-100887-19 од 18.04.2019. 

4. ЈКП „Водовод- Шабац“,  5526/СР-231/18 од 27.11.2018. и 2226/СР-
51/19 од 26.03.2019. 

5. ЈП Инфраструктура Шабац, Служба за путеве  

6 Завод за заштиту природе Србије, Нови Београд 03 бр. 020-3176/2 од 03.12.2018. и 03 бр.020-
585/2 од 19.04.2019. и 03 бр.020-858/4 од 
20.12.2019. 

7 ЈВП "Србијаводе",Водопривредни центар „Сава- Дунав“ 
Нови Београд 

10507/1 од 15.12.2018.; 2681/1 од 18.04.2019. 
и 8191/1 од 09.10.2019. и 75 од 06.01.2020. 

8 Водопривредно друштво «САВА» Д.О.О. Шабац 715/1 од 20.11.2018. 

9. Градска управа града Шапца, Одељење за урбанизам 353-11-09/18-11 од 13.11.2018. 

10. МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуације у Шапцу 

09/34 број 217-17048/18-1 од 22.11.2018. 
и 09.33 број 217-4667/19-1 од 15.05.2019. 

11. ЈКП „Топлана-Шабац“ 01-1576/18 од 30.11.2018. 

12. Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, 
Управа за инфраструктуру 

4127-4 од 12.03.2019. и 4127-6 од 12.12.2019. 
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3.5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ДЕФИНИСАНИ 
РЕШЕЊЕМ О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ 

Решењем о издавању Водне сагласности, бр. 
75 од 06.01.2020.године, које је издало Јавно 
водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, 
Водопривредни центар „Сава- Дунав“  утврђено је 
следеће: 

1. Утврђује се да је документација коју је 
подносилац захтева ЈП Инфраструктура Шабац, 
Сектор за изградњу, Служба за просторно и урба-
нистичко планирање, приложило ради прибављања 
Водне сагласности на Измену и допуну Плана 
генералне регулације „Јевремовац“ (у даљем тексту: 
План), урађена у складу са издатим Водним 
условима број 10507/1 од 09.12.2013. године, 
издатих од стране ЈВП „Србијаводе“; 

2. Решење о издавању Водне сагласности 
престаје да важи ако се у року од 2 године од 
дана њеног добијања не поднесе надлежном 
органу захтев за усвајање планског документа; 

3. Решење је уведено у Уписник водних сагла-
сности за водно подручје Сава, под вројем 52 од 
06.01.2020.године; 

4. Решење о издавању Водне сагласности се 
издаје са следећим условима: 

4.1. Да се у правилима за пројектовање радова и 
објеката који могу да утичу на режим вода и обрнуто, 
наведе обавеза прибављања водних аката пропи-
саних одредбама Закона о водама (ЗОВ-а); да се у 
правилима пројектовања у оквиру Плана истакну 
обавезе о изради техничких решења којима ће се се 
на рационалан и економичан начин остварити нес-
метан режим протицања и евакуације великих вода 
приликом изградње објеката који се укрштају са еве-
нтуалним водотоцима (мостови, пропусти, гасоводи, 
цевоводи и др.); 

4.2. Да се у правилима пројектовања у оквиру 
предметног Плана истакну обавезе о изради таквих 
техничких решења којима ће се на рационалан и еко-
номичан начин остварити: заштита људи и добара од 
штетног дејства вода (водотока I и II реда); унапред 
спречити извођење радова и објеката који би пого-
ршали водни режим у водном земљишту водотокова; 
предвидети коридоре за службе и механи-зацију за 
спровођење одбране од поплава; предвидети реша-
вање имовинско правних односа у водном земљишту; 

4.3. Да се ради очувања квалитета подземних и 
површинских вода предвиди одговарајуће пречишћа-
вање или предтретман отпадних вода пре испуштања у 
јавну канализацију или површинске водотокове; 

4.4. Да се Локацијски услови издају на бази 
усвојених планских решења из Плана и издатих 
Водних услова; 

4.5. Уколико подручје обухвата Плана буде про-
глашено као водно земљиште (у складу са чланом 
11. ЗОВ-а) или као ерозивно подручје (у складу са 

чланом 61. ЗОВ-а), потребно је извршити ускла-
ђивање Плана уношењем аката и докумената вишег 
реда, који се односе на подручје обухвата Плана. 

3.6. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Ступањем на снагу Измене и допуне Плана 
генералне регулације «Јевремовац» -друга измена, у 
границама обухвата Измене и допуне ПГР-а 
престаје да важи основни план: Плaн генералне 
рeгулaциje "Јевремовац" ("Сл. лист града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева” брoj 
29/2015 и 12/2018).  

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а 

Постојеће стање 

1. Извод из ПГР-а «Јевремовац», 
Претежно планирана намена површина 
и типичне насељске зоне и целине (1.1. 
локација 1; 1.2.локација 2)  .........................  Р= 1:5 000 

2. КТП са границом обухвата и гра-
ницом грађевинског подручја (1.1. лока-
ција 1; 2.2.локација 2) ................................... Р= 1:1 000 

3. Инжењерско- геолошка карта  ..........  Р= 1:50000 

4. Облици својине (4.1.локација 1; 
4.2. локација 2) .............................................  Р= 1:1 000 

5. Постојећа намена површина (5.1. 
локација 1; 5.2.локација 2) ........................... Р= 1:1 000  

Планирано стање 

6. План намене површина и зона 
(6.1.локација 1; 6.2.локација 2) .................... Р= 1:1 000  

7. План нивелације и регулације 
(7.1.локација 1; 7.2.локација 2) .................... Р= 1:1 000 

8.Попречни профили .................................  Р= 1:100 

9. План водовода и канализације 
(9.1.локација 1; 9.2.локација 2) ...................  Р= 1:1 000 

10. План електроенергетске мреже 
(10.1.локација 1; 10.2.локација 2) ...............  Р= 1:1 000 

11.План електронских комуникација 
и гасоводне мреже (11.1.локација 1; 
11.2.локација 2) ............................................. Р= 1:1 000 

12. Аналитички подаци за дефи-
нисање нових површина јавне намене 
(21.1.локација 1; 21.2.локација 2) ................ Р= 1:1 000 

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Измена и допуна Плана генералне регулације 
«Јевремовац» - друга измена, ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у «Службеном 
листу града Шапца и општина: Богатић, Владимирци 
и Коцељева».  

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-29/2020-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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Нa oснoву члана члана 35. став 7 и члана 46. 
Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи (“Службeни глaсник 
РС” брoj 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 
121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон), члaнa 
39. Стaтутa грaдa Шaпцa (“Службeни лист грaдa 
Шaпцa” брoj 5/19), Скупштина грaдa Шaпцa, на се-
дници од 13.02.2020. године, дoнeла je:  

O Д Л У К У  

O ИЗРАДИ ПЛAНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ВАКУУМСКЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ 

МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ШТИТАР 

Члaн 1. 

Дoнoшeњeм oвe oдлукe приступa сe изради 
Плaнa детаљне рeгулaциje за изградњу вакуумске 
канализационе мреже у насељу Штитар (у даљем 
тексту: ПДР).  

Члaн 2. 

Оквирном границом ПДР обухваћене су следеће 
саобраћајнице, односно катастарске парцеле или 
делови парцела у КО Штитар: ул. Саве Јовановића 
(к.п.бр. 1120), од границе грађевинског подручја на 
северу до раскрснице са ул. Васе Туфегџића и па-
ралелна приступна саобраћајница на кат.парц.бр. 
303 (ул. Саве Јовановића II део), као и простор 
између ове две саобраћајнице на кат.парц.бр. 304 
КО Штитар; ул. Васе Туфегџића (к.п.бр. 1121), од 
границе грађевинског подручја, на западу до ра-
скрснице са ул. Мије Јовановића; ул. Мила Терзића 
(к.п.бр. 1122), од границе грађевинског подручја на 
северу до центра насеља и раскрснице са ул. Мије 
Јовановића (део к.п.бр. 1123); ул. Баће Трифуновића 
(део к.п.бр. 1123), од скретања ул. Мила Терзића на 
север, до границе грађевинског подручја на истоку и 
деоница ове улице на кат.парц.бр. 3567, делом у 
грађевинском подручју, а делом ван грађевинског по-
дручја до наспрам кат.парц.бр. 3091; ул. Мије 
Јовановића (к.п.бр. 1124), од центра насеља до же-
лезничке пруге Шабац- Зворник; ул. Мије Јовановића 
–прелаз преко пруге на деловима кат.парц.бр. 1126 
и 3435; ул. Мије Јовановића од железничке пруге 
до границе између КО Штитар и КО Мајур (к.п.бр. 
3560); део ул. Гробљанске (део к.п.бр. 1053); део 
приступног пута на кат.парц.бр. 2701; део присту-
пног пута на к.п.бр. 3529; ул. Села Јовановића 
(к.п.бр. 1125/1), до парцеле Средњемачванског канала 
и крак ове улице на кат.парц.бр. 909; приступни пут 
на кат.парц.бр. 869/3, 869/4 и 859; део парцеле 
Средњемачванског канала (део к.п.бр. 3413) и 
земљиште поред канала на кат.парц.бр. 906, 907 и 
908; Површина обухвата ПДР износи око 20,4 ha. 
Планирана дужина канализационе мреже износи око 
15 km. 

Након детаљне анализе постојећег стања и вре-
дновања могућих планских решења, дефинисани 
обухват планског документа може бити коригован у 
нацрту плана. Коначна граница обухвата ће бити 
усклађена и са коначном границом обухвата Плана 
детаљне регулације државног пута IБ реда Шабац- 
Лозница у Шапци, чија израда је у току. Оквирна гра-
ница обухвата ПДР-а дата је у Прилогу- Графички 
приказ оквирне границе обухвата ПДР-а.  

Члaн 3. 

Плански основ за израду и доношење ПДР-а 
представљају: Просторни план подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора државног пута I 
реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног 
пута I реда бр. 19 Шабац – Лозница („Службени 
гласник РС“, број 40/11); и Просторни план Града 
Шапца ("Сл. лист Града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр. 7/12 и и 23/2018). 

Израда ПДР-а биће заснована на важећој пла-
нској и студијској, техничкој и другој документацији, 
резултатима досадашњих истраживања и важећим 
планским документима у Републици Србији. 

Члан 4 

Израда ПДР ће се заснивати на следећим при-
нципима планирања: равномерни територијални 
развој, одрживи развој кроз интегрални приступ 
планирању, рационално коришћење земљишта, за-
штита и одрживо коришћење природних добара, 
одрживост планских решења, учешће јавности у 
доношењу планских решења, унапређење и заштита 
јавног интереса и др. Поред наведених принципа 
планирања, коришћења и уређења простора, израда 
ПДР ће се заснивати на поштовању интереса и 
захтева надлежних јавних предузећа. 

Члан 5 

Дугорочна визија је да се у насељу обезбеде 
повољнији услови за живот и рад становника, изгра-
дњом недостајуће комуналне инфраструктуре, што ће 
допринети побољшању квалитета животне средине.  

Основни циљ израде ПДР је дефинисање услова 
за изградњу вакуумске канализационе мреже и де-
финисање површине јавне намене за потребе 
изградње вакуумске црпне станице са постројењем 
за пречишћавање отпадних вода. 

ПДР ће се радити на ажурној катастарско-топо-
графској подлози у дигиталном облику, са катастром 
подземних водова. 

Члaн 6. 

Концептуални оквир планирања ПДР заснива 
се на препознавању конкретних проблема у обухвату 
плана и побољшању и унапређивању планских 
решења одвођења отпадних вода из ППГШ. ПДР-ом 
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се врши детаљна разрада планског решења одво-
ђења отпадних вода са подручја насеља, уз примену 
нових рационалнијих и економичнијих техничких ре-
шења, која испуњавају захтеве: за потпуно затво-
реним системом каналисања, рационализацијом 
количине уграђеног материјала, смањењем потре-
бног рада при извођењу канализационе мреже и 
смањењем неповољних утицаја на животну средину 
при изградњи и при експлоатацији. 

Члaн 7. 

Рoк зa изрaду ПДР из члaнa 1. oвe Oдлукe изнoси 
18 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.  

Члaн 8. 

Срeдствa зa изрaду ПДР-а oбeзбeђуje инвести-
тор, ЈКП „ВОДОВОД- ШАБАЦ“. Носилац изрaде ПДР-
а је надлежни орган локалне самоуправе. Израда 
ПДР-а је поверена ЈП „Инфраструктура Шабац“ из 
Шапца. 

Члaн 9. 

Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати у 
складу са члановима 45а и 50. Закона o плaнирaњу и 
изгрaдњи (“Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-
исп, 64/10-одл. УС, 24/1, 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), у просторијама ЈП "Инфраструктура Шабац", 
Шабац, којем је поверена израда плана. 

Члaн 10. 

У складу са чланом 9. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", 
бр. 135/04 и 88/10) и чланом 46. Зaкoнa o плaнирaњу 
и изгрaдњи (“Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-
исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19 и 37/19), састaвни дeo oвe Oдлукe je и Одлука 
да се не израђује стратешка процена утицаја плана 
на животну средину на основу Мишљења Одељења 
за инспекцијске и стамбено комуналне послове гра-
дске управе Шабац (бр.501-4-1/2020-08 од 28.01.2020.).  

Члан 11. 

Ова одлука се објављује у централном регистру 
планских докумената. 

Члaн 12. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-19/2020-14  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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Нa oснoву члaнa 9. стaв 3 и члана 11. Зaкoнa o 
стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину ("Сл. 
глaсник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члaнa 39. Стaтутa 
грaдa Шaпцa (“Службeни лист грaдa Шaпцa” брoj 
5/19), Скупштина грaдa Шaпцa, на седници од 
13.02.2020. године, дoнeла je:  

О Д Л У К У  

ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛAНA 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ВАКУУМСКЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У 

НАСЕЉУ ШТИТАР 

Члан 1. 

Доношењем ове одлуке, не израђује се стратешка 
процена утицаја на животну средину Плaнa детаљне 
рeгулaциje за изградњу вакуумске канализационе 
мреже у насељу Штитар (у даљем тексту: ПДР).  

Члан 2. 

Оквирном границом ПДР обухваћене су следеће 
саобраћајнице, односно катастарске парцеле или 
делови парцела у КО Штитар: ул. Саве Јовановића 
(к.п.бр. 1120), од границе грађевинског подручја на 
северу до раскрснице са ул. Васе Туфегџића и па-
ралелна приступна саобраћајница на кат.парц.бр. 
303 (ул. Саве Јовановића II део), као и простор 
између ове две саобраћајнице на кат.парц.бр. 304 
КО Штитар; ул. Васе Туфегџића (к.п.бр. 1121), од 
границе грађевинског подручја, на западу до ра-
скрснице са ул. Мије Јовановића; ул. Мила Терзића 
(к.п.бр. 1122), од границе грађевинског подручја на 
северу до центра насеља и раскрснице са ул. Мије 
Јовановића (део к.п.бр. 1123); ул. Баће Трифуновића 
(део к.п.бр. 1123), од скретања ул. Мила Терзића на 
север, до границе грађевинског подручја на истоку и 
деоница ове улице на кат.парц.бр. 3567, делом у 
грађевинском подручју, а делом ван грађевинског по-
дручја до наспрам кат.парц.бр. 3091; ул. Мије 
Јовановића (к.п.бр. 1124), од центра насеља до же-
лезничке пруге Шабац- Зворник; ул. Мије Јовановића 
–прелаз преко пруге на деловима кат.парц.бр. 1126 
и 3435; ул. Мије Јовановића од железничке пруге 
до границе између КО Штитар и КО Мајур (к.п.бр. 
3560); део ул. Гробљанске (део к.п.бр. 1053); део 
приступног пута на кат.парц.бр. 2701; део присту-
пног пута на к.п.бр. 3529; ул.Села Јовановића 
(к.п.бр. 1125/1), до парцеле Средњемачванског канала 
и крак ове улице на кат.парц.бр. 909; приступни пут 
на кат.парц.бр. 869/3, 869/4 и 859; део парцеле 
Средњемачванског канала (део к.п.бр. 3413) и 
земљиште поред канала на кат.парц.бр. 906, 907 и 
908; Површина обухвата ПДР износи око 20,4 ha. 
Планирана дужина канализационе мреже износи око 
15 km. 
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Након детаљне анализе постојећег стања и 
вредновања могућих планских решења, дефинисани 
обухват планског документа може бити коригован у 
нацрту плана. Коначна граница обухвата ће бити 
усклађена и са коначном границом обухвата Плана 
детаљне регулације државног пута IБ реда Шабац- 
Лозница у Шапци, чија израда је у току. Оквирна гра-
ница обухвата ПДР-а дата је у Прилогу- Графички 
приказ оквирне границе обухвата ПДР-а.  

Члан 3. 

Одлука да се не израђује стратешка процена се 
доноси на основу мишљења Одељења за инспекци-
јске и стамбено комуналне послове градске управе 
Шабац (бр. 501-4-1/2020-08 од 28.01.2020.) које је 
донето у складу са Критеријумима за утврђивање 
могућности значајних утицаја на животну средину 
планова и програма и доношење одлуке о изради 
стратешке процене из члана 5.ст.1 и 2, Прилог 1. 
Зaкoнa o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срe-
дину ("Сл. глaсник РС", бр. 135/04 и 88/10) у складу 
са планираном наменом површина у обухвату 
урбанистичког плана.  

Плански основ за израду и доношење ПДР-а 
представљају: Просторни план подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора државног пута I 
реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног 
пута I реда бр. 19 Шабац – Лозница („Службени 
гласник РС“, број 40/11); и Просторни план Града 
Шапца ("Сл. лист Града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр. 7/12 и и 23/2018). 

Израда ПДР-а биће заснована на важећој пла-
нској и студијској, техничкој и другој документацији, 
резултатима досадашњих истраживања и важећим 
планским документима у Републици Србији. 

Основни циљ израде ПДР је дефинисање усло-
ва за изградњу вакуумске канализационе мреже и 
дефинисање површине јавне намене за потребе 
изградње вакуумске црпне станице са постројењем 
за пречишћавање отпадних вода. Концептуални 
оквир планирања ПДР заснива се на препознавању 
конкретних проблема у обухвату плана и побољша-
њу и унапређивању планских решења одвођења 
отпадних вода из ППГШ. ПДР-ом се врши детаљна 
разрада планског решења одвођења отпадних вода 
са подручја насеља, уз примену нових рационалнијих 
и економичнијих техничких решења, која испуњавају 
захтеве: за потпуно затвореним системом каналисања, 
рационализацијом количине уграђеног материјала, 
смањењем потребног рада при извођењу канализа-
ционе мреже и смањењем неповољних утицаја на 
животну средину при изградњи и при експлоа-тацији. 

У Просторном плану града Шапца, у „Смерни-
цама за израду Стратешких процена на нижим 
хијерархијским нивоима“  дефинисаним у поглављу 
VII 3.4. утврђено је: 

- да се за регулационе планове (план детаљне 
регулације) не ради стратешка процена, узимајући 
у обзир додатну околност да се ови планови раде за 
објекте за које је прописана израда процене утицаја 
на животну средину (Закон о процени утицаја на 
животну средину, "Службени гласник РС", број 135/04, 
Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је оба-
везна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину, 
"Службени гласник РС", број 114/08), а за поједине 
врсте објеката и постројења и издавање интегрисане 
еколошке дозволе (Закон о интегрисаном спреча-
вању и контроли загађивања животне средине, "Слу-
жбени гласник РС", број 135/04, Уредба о врстама 
активности и постројења за које се издаје инте-
грисана дозвола, "Службени гласник РС", број 84/05); 
узимајући у обзир наведено, израда стратешке про-
цене за ове урбанистичке планове би представљала 
дуплирање документације, јер се за објекте који су 
овим плановима обухваћени ради процена утицаја 
на животну средину односно прибавља интегрисана 
еколошка дозвола;  

- да се на основу закључака до којих се дошло 
проценом могућих утицаја планских решења на жи-
вотну средину, прописује се обавеза израде Стра-
тешке процене утицаја на животну средину само за 
оне Планове детаљне регулације за које надлежно 
одељење Градске управе Шапца изврши процену и 
да Мишљење о неопходности израде Стратешке 
процене утицаја, а у складу са Законом о стратешкој 
процени утицаја на животну средину“.  

Члан 4. 

Ова Oдлука је саставни део Одлуке о изради 
Плaнa детаљне рeгулaциje за изградњу вакуумске 
канализационе мреже у насељу Штитар и објављује 
се у централном регистру планских докумената. 

Члан 5. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-30/2020-14 од 13.02.2020. год 
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Нa oснову члана 35 став 7, Закона o планирању и 
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19- др. закон) и члана 39 Статута 
града Шапца (“Сл лист града Шапца” бр. 05/19), 
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Скупштина града Шапца, на седници одржаној 
13.02.2020. године, донела je: 

O Д Л У К У  

O УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ”ЗОРКА -РАДНА ЗОНА 

ИСТОК, ИЗМЕНА 1” У ШАПЦУ 

Члaн 1. 

Усваја се Изменa и допунa Плана детаљне регу-
лације ”Зорка -радна зона Исток, измена 1” у Шапцу.  

Члaн 2. 

Границом обухвата Изменe и допунe Плана дета-
љне регулације ”Зорка -радна зона Исток, измена 1” 
у Шапцу обухваћене су следеће катастарске парцеле 
или њихови делови: 

• целе парцеле број: 6915/2, 6915/4, 6915/7, 
6915/29, 6915/30, 6915/31, 6915/32, 6915/33, 6915/34, 
6915/35, 6915/36, 6915/69, 6915/102, 6915/103, 6915/104, 
6915/68, 6915/48, 6915/37, 6915/38, 6915/39, 6915/26, 
6915/28, 6915/40, 6915/22, 6915/11, 6915/21, 6915/20, 
6915/8, 6915/9, 6915/27, 6915/25, 6915/24, 6915/23, 
6915/10, 6915/45, 6915/46, 6915/44, 6915/47, 6915/63 
K.O. Шабац. 

• део катастарске парцеле 6915/6, 6915/17, 
6915/18,6915/41, 6915/42, 6915/64, 6915/70, 6915/71, 
6915/72, 6915/73, 14407, 6915/51, K.O. Шабац.. 

• Површина обухвата Изменe и допунe ПДР-а 
износи око 24,82ha. 

Члaн 3. 

Циљ израде Изменe и допунa Плана детаљне 
регулације ”Зорка -радна зона Исток, измена 1” у 
Шапцу је проширење површина јавне намене, реви-
зија и повећање броја саобраћајних трака, ревизија 
планиране инфраструктуре (њених коридора и 
капацитета) у Улици нова 4 и Улици нова 14, укидање 
саобраћајнице Нова 15 и корекција грађевинских 
линија у том блоку. 

Члан 4 

Изменa и допунa Плана детаљне регулације 
”Зорка -радна зона Исток, измена 1” у Шапцу састоји 
се из текстуалног и графичког дела. Текстуални део 
се објављује у Службеном листу Града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева. 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

1.Општи део плана детаљне регулације 

1.1. Увод 

1.2. Правни и плански основ 

1.3. Извод из планског основа 

1.4. Опис обухвата са пописом катастарских па-
рцела 

1.5. Опис постојећег стања 

2.Плански део плана детаљне регулације 

2.1. Правила уређења 

2.1.1. Критеријуми поделе простора на урбани-
стичке зоне и целине 

2.1.2.1. Критеријуми поделе простора на урбани-
стичке зоне и целине 

2.1.3. Попис парцела и опис локација за јавне по-
вршине, садржаје и објекте 

2.1.4. Мреже инфраструктуре и услови за прикљу-
чење и зелени фонд 

2.1.4.1. Саобраћајна инфраструктура 

2.1.4.2. Електроенергетика 

2.1.4.3. Електонске комуникације 

2.1.4.4. Гасификација 

2.1.4.5. Топлификација 

2.1.4.6. Водовод и канализација 

2.1.4.7. Јавно и друго зеленило 

2.1.5. Степен комуналне опремљености грађеви-
нског земљишта по целинама и зонама, потребан за 
издавање локацијских услова и грађевинске дозволе 

2.1.6. Услови и мере заштите природних добара и 
непокретних културних добара и заштита природног 
и културног наслеђа, животне средине и живота и 
здравља људи  

2.1.6.1. Услови и мере заштите непокретних 
културних добара, објеката вредне градске архите-
ктуре и археолошких налазишта  

2.1.6.2. Услови и мере заштите природног на-
слеђа, животне средине и здравља људи 

2.1.7. Услови којима се површине и објекти јавне 
намене чине приступачним особама са инвалиди-
тетом, у складу са стандардима приступачности  

2.1.8. Попис објеката за који се пре санације или 
реконструкције морају израдити конзерваторски и 
други услови за предузимање мера техничке заштите 
и других радова по посебном закону 

2.1.9. Мере енергетске ефикасности изградње 

2.1.10. Инжењерскогеолошки услови за изградњу 
објекта 

2.1.11. Други елементи значајни за спровођење 
плана  

2.1.11.1. Постојећа урбанистичко техничка доку-
ментација и став обрађивача  

2.2. Правила грађења 

2.2.1. Правила грађења по карактеристичним 
зонама  

2.2.2. Целине и зоне за даљу планску разраду 

2.3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Изјава одговорног урбанисте 
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Б) ГРАФИЧКИ ДЕО ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а 

а. Извод из планског основа Р= 1:1 000  

1. Катастарско топографски план са границом 
обухвата  Р= 1: 1000  

2. План намене површина  Р= 1: 1000  

3. План нивелације и регулације Р= 1: 1000  

4. Попречни профили Р= 1: 100  

5. План водовода Р= 1: 1000  

6. План канализационе мреже Р= 1: 1000  

7. План електро, ТК, гасоводне и топловодне мреже 
Р= 1: 1000  

8. Граница јавног и осталог земљишта Р= 1: 1000  

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Члан 5. 

Стручна обрада Измене и допуне Плана детаљне 
регулације ”Зорка -радна зона Исток, измена 1” у 
Шапцу поверена је ЈП „Инфраструктура“ Шабац, 
Сектор за изградњу, Служба за просторно плани-
рање и урбанизам, а одговорни урбаниста је Бојан 
Алимпић, дипл.инг.арх (број лиценце 200 1467 14).  

Члан 6. 

Изменa и допунa Плана детаљне регулације 
”Зорка -радна зона Исток, измена 1” у Шапцу са 
документацијом чува се трајно у Градској управи 
Града Шапца. 

Члан 7. 

 Изменa и допунa Плана детаљне регулације 
”Зорка -радна зона Исток, измена 1” у Шапцу мора 
бити доступна на увид јавности (правним и физичким 
лицима) у току важења плана у седишту доносиоца и 
на интернет страни Града Шапца. 

Члан 8. 

Ступањем на снагу Измене и допуне плана, 
ставља се ван снаге део плана „Зорка – Радна зона 
„Исток“ у Шапцу ("Сл. лист Града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.04/16), у 
граници обухвата ове Измене и допуне. 

Члан 9. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-31/2020-14 од 13.02.2020. год 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 

ИЗМЕНА И ДОПУНА  
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 “ЗОРКА – РАДНА ЗОНА ИСТОК, ИЗМЕНА 1“, У 
ШАПЦУ 

1. ОПШТИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1.1. УВОД 

Изради измене и допуне дела Плана детаљне 
регулације «Зорка – радна зона Исток», измена 1 (у 
даљем тексту: Измена и допуна ПДР-а), се приступа 
на основу Одлуке о изради Измене и допуне дела 
Плана детаљне регулације «Зорка – радна зона 
Исток», измена 1, бр. 351-459/2017-14 ("Сл.лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева", бр 28/2017). У поступку доношења пре-
дметне одлуке прибављено је мишљење Одељења 
за инспекцијске и комунално- стамбене послове 
Градске управе града Шапца (бр. 501-4-58/2017-08 од 
04.12.2017.) да „ треба вршити израду Стратешке 
процене, обзиром да исти програм према крите-
ријумима утврђеним Законом о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 
135/04 и 88/2010) може имати значајан утицај на 
животну средину“ идонета је Одлука да израђује 
стратешка процена утицаја, на животну средину 
Плана детаљне регулације «Зорка – радна зона 
Исток», измена 1, број 351-460/2017-14 ("Сл.лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева", 28/2017). 

 Наручилац израде Измене и допуне ПДР-а и 
финансијер је град Шабац. Носилац изрaде Измене 
и допуне ПДР-а је надлежни орган локалне само-
управе. Израда Измене и допуне ПДР-а је поверена 
ЈП Инфраструктура Шабац, Шабац. 

Након израде основног планског документа (ПДР 
«Зорка – радна зона Исток» у Шапцу) дошло је до 
проглашења Лучког подручја у обухвату планског до-
кумента и повећања обима производње фабрика, 
услед тога појавила се потреба за повећањем капа-
цитета саобраћајне и друге инфраструктуре.  

Конкретан циљ израде ИДПДР-а је проширење 
површина јавне намене, ревизија и повећање броја 
саобраћајних трака, ревизија планиране инфрастру-
ктуре (њених коридора и капацитета) у Улици нова 4 
и Улици нова 14, укидање саобраћајнице Нова 15 и 
корекција грађевинских линија у том блоку. 

На основу члана 45а Закона о планирању и 
изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испрa-
вка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука 
УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 
и 145/2014) и Одлуке о изради Измене и допуне 
Плана детаљне регулације «Зорка – радна зона 
Исток», измена 1, носилац израде плана органи-
зује упознавање јавности (правних и физичких 
лица) са општим циљевима и сврхом израде Измене 
и допуне ПДР-а, могућим решењима за развој про-
сторне целине и ефектима планирања. 
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1.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Правни основ за израду ПДР садржан је у 
одредбама: 

� Закон о планирању и изградњи (''Сл. гласник 
РС'', бр. 72/09 и 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 
98/13 – Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, и 37/2019) 

� Правилника о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената просторног и урбани-
стичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 32/2019), 

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

� Одлуке о изради Измене и допуне дела Плана 
детаљне регулације «Зорка – радна зона Исток», 
измена 1, бр. 351-459/2017-14 ("Сл.лист града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр 
28/2017) 

� Одлука да се израђује стратешка процена 
утицаја на животну средину Плана детаљне регу-
лације «Зорка – радна зона Исток», измена 1, број 
351-460/2017-14 ("Сл.лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева", 28/2017) 

� Уредба о категоризацији државних путева 
("Сл. гласник РС", бр.105/2013 и 93/2015) 

Плански основ за израду ПДР је садржан у: 

� План генералне регулације „ШАБАЦ“ –
ревизија (" Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", број 18/15, 23/15, 16/18, 
5/19, 17/19), 

Документација од значаја: 

� ПДР „Зорка - радна зона Исток“ у Шапцу ("Сл. 
лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци 
и Коцељева", бр.04/16) 

1.3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ОСНОВА 

Извод из Планског основа, Плана Генералне 
регулације „Шабац“ – ревизија: 

• Привредни потенцијали:Индустрија је засту-
пљена у зонама "Север", "Исток" и "Југ" и оне пре-
дстављају најзначајнији привредни потенцијал, док 
су у осталима развијене претежно комерцијалне и 
терцијарне делатности 

• Саобраћајна инфраструктура: Пoтeз државног 
пута I Б реда бр. 21 (М-21) Нoви сад – Шабац – 
Ваљeвo кojи сe пoклапа са улицама Jeврejском и 
Хаjдук Вeљкoвом у Шапцу. 

• Постојећа железниичка инфраструктура: инду-
стријски коолосеци „Зорка“, 

• Планирана железничка инфраструктура: Изгра-
дња нове једноколосечне пруге Београд – Обреновац – 
Шабац. 

• Међународни пловни пут на подручју израде 
плана одговара категорији пловног пута III. У радној 
зoни "Исток" се налази пoстojeћe пристаништe 
"Зoркe". 

• Бициклистичка инфраструктура У радној зoни 
"Исток" се налази пoстojeћа бициклистичка инфра-
структура у Улици хајдук Вељковој 

• Трансфер станица која се налази у радној 
зони "Исток" је саставни део функције одвожења 
отпада на регионалну депонију. 

• Целина је доминантно разрађена као радна 
зона у којој доминира комплекс хемијске индустрије. 

• Примарни циљ израде ПДР-а: дефинисање 
јавних и сукорисничких интереса унутар радне зоне.  

• Секундарни циљ:дефинисање система прику-
пљања и одвођења атмосферских вода и индустри-
јских отпадних водауз изградњу посебног постројења 
за пречишћавање. 

• Општи циљ је уређење комплетне територије 
уз санацију терена и максимално поштовање услова 
заштите животне средине. 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  

• Дозвољена намена површина: индустриjскa 
прoизвoдњa, мaли прoизвoдни пoгoни, складишта, 
сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe 
сa oпштe дeфинисaнoм и са наменама затеченог 
стања. У oвoj зoни je дoминaнтнa и прeпoручљивa 
хeмиjскa прoизвoдњa и склaдиштa. У зoни сe мoгу 
нaћи и другe нaмeнe aкo нa њих нe дeлуjу штeтнo 
утицajи пoстojeћe прoизвoдњe. У oквиру oвe зoнe 
дoзвoљeнa je и изгрaдњa eнeргeтских и кoмунaлних 
oбjeкaтa и пoстрojeњa, кao и трaнсфeр стaницa и 
стaницa зa рeциклaжу oтпaдa, уз дeфинисaњe 
стрoгих услoвa зaштитe живoтнe срeдинe, кao и 
oбjeкaтa спoртa и рeкрeaциje. 

• Правила парцелације:дoзвoљeнo je фoрми-
рaњe пaрцeлa у склaду сa пoтрeбaмa пoтeнциjaлних 
инвeститoрa. Ниje дoзвoљeнo фoрмирaњe пaрцeлa 
мaњe пoвршинe oд 10 aри сем ако се другачије не 
дефинише ПДР. Мaксимaлнa пoвршинa ниje oгрa-
ничeнa. 

• Подземне етаже: Нe прeпoручуjу сe збoг 
висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли је дозвољено у 
случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe 
мeрe. 

• Индекс заузетости и изграђености: индекс 
заузетости 60%/изграђености 1.2, осим ако се 
другачије не дефинише ПДР-ом 

• Грађевинске линије: Нoви oбjeкти сe мoгу 
пoстaвљaти нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу aли 
нe ближe oд 10,0 м удaљeнoсти oд грaницe путнoг 
зeмљиштa државних путeвa. 

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

• Спратност: Мaксимaлнa свeтлa висинa нoвих, 
стaндaрдних прoизвoдних oбjeкaтa и складишта je 12 
m. У oквиру тe висинe дoзвoљeнa je пoдeлa нa вишe 
eтaжa. Зa спeцифичнe случajeвe (силoсe, вертикалне 
транспортере и сл.). Мaксимaлнa спрaтнoст aдмини-
стрaтивних oбjeкaтa je три надземне етаже (П+2). 

• Паркирање: 1 паркинг место на 20 запослених. 

• Уређење слободних површина: минимaлнo 
10% пoвршинe свaкe пaрцeлe нa кojoj сe нaлeзe 
пoстojeћи oбjeкти, минимално 20% за нове локације. 
Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти 
извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпa-
рaтoримa мaсти и уљa. 

• Интервенције на постојећим објектима: Дoзвo-
љaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo 
нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнисти-
чких пaрaмeтaрa.. За извођење свих врста радова на 
објектима: "Холдинга", куле са сатом, "Прве капије", 
библиотеке и културног центра, неопходна је израда 
урбанистичког пројекта, сем ако су у власништву 
града Шапца. Наведени објекти морају задржати 
првобитни изглед, без могућности дограђивања. 

• Изградња других објеката на парцели: Могу се 
градити други објекти исте или компатибилне намене 

Извод из документа од значаја, ПДР „Зорка - 
радна зона Исток“ у Шапцу: 

Простор у обухвату Измене и допуне ПДР-а се 
налази у оквиру блока 381 „Зорка“ . Обухват ове 
измене у оквиру ПДР-а „Зорка – радна зона Исток“ 
обухвата целине : 

• Привредна целина (у највећем делу) 

• Приобаље са инфраструктурним објектима и 
заштитним зеленим појасом 

• Заштићена целина са објектима НКД, језгро 
ХК „Зорка“ 

Површина обухвата Изменe и допунe ПДР-а 
износи око 24,82ha. 

У границама обухвата Измене и допуне ПДР-а, 
ПДР-ом су дефинисане следеће намене: РзИ(радна 
зона "Исток"), Рз1(радна зона поред државног путног 
правца), РзХ(), К2(Трансфер станица), К3(ППОВ), 
И10 (железничка станица, железничка инфраструктура 
и заштитни железнички коридор), И12(Обалоутврде 
мостови), ЈО и ЈП(објекти и површине јавне намене 
(ЛСУ и ДО)), ВП(водотокови, приобаље и каналска 
мрежа). 

Планом детаљне регулације ближе су дефини-
сане намене: 

Кз1 - Индустрија и складишта;  

Кз2 - Терцијалне делатности 

Кз7 - Инфраструктурни објекти -Коридор региона-
лне пруге Београд-Обреновац-Шабац 

Кз7 - Инфраструктурни објекти 

Јавне саобраћајнице Нова 9, Нова 2, Нова 4, 
Улица Хајдук Вељкова 

Кз7 - Инфраструктурни објекти - Сукорисничке по-
вршине 

Кз6 - Лучко земљиште 

1.4. ОПИС ОБУХВАТА СА ПОПИСОМ КАТА-
СТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

Границом обухвата Измене и допуне ПДР-а 
обухваћене су следеће катастарске парцеле или 
њихови делови: 

• целе парцеле број: 6915/2, 6915/4, 6915/7, 
6915/29, 6915/30, 6915/31, 6915/32, 6915/33, 6915/34, 
6915/35, 6915/36, 6915/69, 6915/102, 6915/103, 6915/104, 
6915/68, 6915/48, 6915/37, 6915/38, 6915/39, 6915/26, 
6915/28, 6915/40, 6915/22, 6915/11, 6915/21, 6915/20, 
6915/8, 6915/9, 6915/27, 6915/25, 6915/24, 6915/23, 
6915/10, 6915/45, 6915/46, 6915/44, 6915/47, 6915/63 
K.O. Шабац. 

• део катастарске парцеле 6915/6, 6915/17, 
6915/18,6915/41, 6915/42, 6915/64, 6915/70, 6915/71, 
6915/72, 6915/73, 14407, 6915/51, K.O. Шабац.. 

Граница обухвата дефинисана је координа-
тама преломних тачака на местима где граница 
сече катастарске парцеле. Граница обухвата је 
приказана у свим графичким прилозима елабората. 

1.5. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Постојећа намена површина, у границама Измене 
и допуне ПДР-а, није измењена, у односу на стање у 
време израде основног плана осим у деловима где 
се регулација помера па се врши корекција површина 
под одређеном наменом која је дефинисана осно-
вним планским документом.  

Након израде основног планског документа дого-
диле су се одређене измене на терену, што се тиче 
промена власничког статуса, као и у смислу рушења 
старих дотрајалих објеката и изградње нових обје-
ката и платоа за складиштење готових производа. 
Постојећа саобраћајна мрежа у оквиру самог ко-
мплекса је у јако лошем стању. Што се капацитета 
коловозних трака за кретање и паркирање теретних 
возила тиче постојеће површине не задовољавају 
капацитете и у јако су лошем стању без изведене 
атмосферске канализације. На улазној рампи се 
стварају проблеми са возилима која немају неопхо-
дну документацију и долази се у ситуацију да возла 
морају да чекају и у Улици Хајдук Вељковој.  

Табела 1 даје упоредни приказ заступљености 
садржаја у оквиру обухвата, основног планског доку-
мента и ове ИДПДРа. Уочљив је знатан пораст по-
вршина са коловозом на рачун манипулативних 
површина и у јавним и сукориснилким површинама. 
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Оваква промена ће омогућити повећање капацитета 
комплекса у смислу повећања броја саобраћајних 
трака и места за стационарни саобраћај тешког 
саобраћаја како се не би дешавала загушења јавних 
саобраћајница. У оквиру јавних површина укинут је 
део јавних површина код бивше „Екструдиране амба-
лаже Зорка EXA“, али је исто тако површина проши-
рена код дела Нове 4. Што се сукорисничних површина 
тиче настаје укупно смањење због укидања улице 
Нова 15. На овај начин је оптимизован простор како 
би се добила што боља функционална повезаност 

блокова радне зоне. Повећање од скоро 20% повр-
шине за радну зону повећаће привредни потенцијал 
саме зоне и омогућити простор за изградњу нових 
пречишћивача како би се смањио негативан утицај 
зоне на животну средину. Разрађен је простор лучког 
земљишта и простор је дефинисан тако да омогући 
функционисање лучког земљишта у одговарајућој 
површини која је мања у односу на основни плански 
документ за око 35%. Овим смањењем је омогућено 
повећање зоне индустријске производње која је 
примарна намена индустријске зоне.  

Табела 1. Упоредни приказ биланса намене површина у границама обухвата према основном пла-
нском документу и према планираној ИДПДР-а 

План / Намена  Површина у 
 ha. а. m2 

% 

ОСНОВНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ 
„Зорка - Радна зона Исток“ 

  

Површине јавне намене 
Коловоз 
Манипулативне површине и тротоари 

01.58.30 
01.14.37 
00.43.93 

6.4 
4.6 
1.8 

Сукорисничке површине 
Коловоз 
Манипулативне површине и тротоари 

05.48.63 
01.28.78 
04.19.85 

22.1 
5.2 

16.9 

К1 - Индустрија и складишта 10.27.78 41.4 

Кз2 - Терцијалне делатности 02.24.11 9.0 

Кз4 - Култура и мултимедија 00.02.92 0,3 

Коридор регионалне пруге Београд-Обреновац-Шабац 03.04.69 12.3 

Кз6 – Лучко земљиште (I фаза) 02.54.30 10.2 

Кз6 – Лучко земљиште (II фаза) 00.05.32 0.2 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПДРА 
„Зорка - Радна зона Исток“- измена 1 

  

Површине јавне намене 
Коловоз 
Манипулативне површине и тротоари 

01.54.82 
01.31.02 
00.23.80 

6.2 
5.3 
1.0 

Сукорисничке површине 
Коловоз 
Манипулативне површине и тротоари 

05.13.35 
02.00.77 
03.12.58 

20.7 
8.1 

12.6 

К1 - Индустрија и складишта 11.96.02 48.2 

Кз2 - Терцијалне делатности 01.59.82 6.4 

Кз4 - Култура и мултимедија 00.02.92 0.1 

Коридор регионалне пруге Београд-Обреновац-Шабац 03.04.69 12.3 

Паркинг за камионе 00.41.82 1.7 

Кз6 – Лучко земљиште (I фаза) 01.65.07 6.6 

УКУПНО 24.81.71 100 

Напомене: Површине су добијене из основног планског документа и планиране измене и допуне 

При доношењу Одлуке о изради Измене и 
допуне Плана генералне регулације «Зорка радна 
зона Исток»-Измена 1 у Шапцу ("Сл.лист града Шапца 
и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", 
28/2017),прибављено је мишљења Одељења за 

инспекцијске и комунално- стамбене послове Градске 
управе града Шапца (бр. 501-4-57/2017-08 од 
22.11.2017.) да треба вршити израду Стратешке 
процене, обзиром да исти програм, према критери-
јумима утврђеним Законом о стратешкој процени 
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утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 
135/04 и 88/2010) може имати значајан утицај на 
животну средину.  

Преглед анализе утицаја обухвата плана ИДПДР-а 
на животну средину 

- Хидрогеолошке карактеристике 

У хидролошкој анализи великих вода и појаве 
максималних годишњих нивоа у периоду1931.-2001. 
године коришћена је Експертиза о меродавним вели-
ким водама реке Саве на потезусистема будућег 
комплекса Централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода Шапца(Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни“) који је лоциран низводно од лока-
ције Пројекта: 

• Ниво стогодишње воде на реци Сави на водо-
мерној станициШабац 78,44 mnm 

• Протицај стогодишње воде на реци Сави на 
в.с. Шабац 6.510 m3/sна основу чега је усвојена кота 
стогодишње велике воде 78,50 mnm (на стационажи 
приближно km 102+000). 

-Изворишта 

Извориште "Табановић", у атару насеља Табановић 
(зона непосредне заштите -површине 15.9ha), лоци-
рано је 8 kmсеверно од града Шапца. За сада је само 
реализована прва фаза изградње на овом изворишту 
а сирова вода се из подземља црпи на 5 цевастих 
бунара, сваки капацитета по 80,0 l/s, тако да је 
тренутни капацитет изворишта 400,00l/s.  

Систем за снабдевање водом града Шапца фу-
нкционише сада тако да се снабдевање санитарном 
водом обавља са извришта „Табановић“ а извориште 
„Мали Забран“ служи за покривање вршне потро-
шње. Уобичајена производња воде у критичним 
летњим месецима на изворишту „Мали Забран“ се 
креће око 130,00l/s а на изворишту „Табановић“ око 
250,00l/s, односно укупно достиже око 350,00l/s.  

Водоводна мрежа 

Радна зона у обухвату плана се снабдева сани-
тарном водом са градске водоводне мреже, а проти-
впожарном и технолошком из сопствених извора 
(бунари или река Сава). 

У снабдевању санитарном водом нема проблема 
чак ни у летњим месецима а предуслови за проши-
рење водоводне мреже, постоје. 

Земљиште 

Педолошки слој терена на предметној локацији, је 
одавно измењен и уништен попуњавањем постојеће 
природне депресије тако што је терен попуњен ма-
теријалом од насипа (шљунак, шљака, шут, рефули-
рани шљунак итд.) који се наставља на самородно 
тло прашине и прашинасте глине органског и другог 
порекла.Такође северно од локације, одмах између 
индустријског железничког колосека и десне обале 
реке Сава, а западно од складишта амонијака и 

амонијачног раствора, евидентно је историјско 
загађење земљишта проузроковано депоновањем 
„пиритне изгоретине“– индустријског отпада из прои-
зводње сумпорне киселине.Пиритна изгоретина је 
уклоњена са локација у зони Зорка-Радна зона Исток. 

-Анализа квалитета ваздуха 

На административној територији града Шапца, 
највећи извор загађења сигурно јеиндустрија, али се 
не могу занемарити кућна ложишта, моторна возила 
и други чији утицајзависи пре свега од количине и 
врсте горива. Посебно треба нагласити да штетан 
утицајаерозагађења зависи од врсте и капацитета 
индустрије, броја моторних возила, броја и густине 
индивидуалних загађивача и слично. Поред тога, све 
значајнији извор загађења ваздуха језагађење 
поленом, чија количина представља незаобилазни 
индикатор стања квалитета ваздуха. 

Током зимских месеци долази до порекорачења 
GVI за чађ, као последица сагоревања у индивидуа-
лним ложиштима.На побољшање квалитета ваздуха 
у Шапцу утиче гашење старих постројења Зорка 
Шабац, гасификација Града и индустријских постро-
јења. 

-Анализа и оцена стања квалитета вода 

Кроз Шабац протиче река Сава , дуж које се и 
простире Источна индустријска зона. Агенција за зжс 
РС врши мониторинг квалитета вода: Велики део 
града и приградских насеља је покривен канализаци-
оном мрежом.  

Централно постројење за пречишћавање отпа-
дних вода (CPPOV) површине око 5ha је изграђено и 
ИДПДР-ом се омогућује прикључење на CPPOV . 
Локација постројења је у обухвату радне зоне 
"Исток", на ушћу Церског ободног канала у реку Саву. 

Све атмосферске воде пре испуштања у реку Саву 
или друге водотоке, морају задовољити услове 
дефинисане за другу класу водотока (уз потребне 
предтретмане – на таложницима и уљним сепара-
торима.) 

Све технолошке воде се могу испуштати у Градски 
канализациони систем уз претходно подвргавање-
предтретману до квалитета отпадне воде - дефини-
саног за отпадну воду у канализационојмрежи. 

Санитарно-фекалне воде се ИДПДР-ом решавају 
прикључењем на Градски систем канализациони 
цевовод и на крају на CPPOV. 

Оператери у Источној индустријској зони угла-
вном поседују системе за пречишћавање отпадних 
вода 

-Анализа и оцена стања квалитета подземнних 
вода 

Локална самоуправа у циљу подстицања и при-
влачења инвеститора за улагање у ову зону где су 
локације brownfieldсе определила за испитивање 
загађености земљишта и подземних вода. Одабране 
су локације предузећа у стечају и реструктурирању. 
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Средства су обезбеђена из локалног Фонда за зжс. 
Обављена су испитивања и утврђено је „нулто стање 
„које је важно за инвеститоре који не би морали да 
сносе последице „историјског загађења“. Сваки бу-
дући инвеститор може утврдити нулто-затечено 
стање на локацији. 

Анализа и оцена стања квалитета земљиште 

Земљиште у индустријској зони која је предмет 
израде ИДПДР-а је контаминирано због активности 
које су обављање низ година у овој зони (произво-
дња ђубрива, производња обојених метала, произво-
дња пестицида, неметала, наменске производње, 
присутна су била велика складишта киселина и 
њихова производња као што је фосфорна киселина, 
сумпорна киселина, сона киселина итд). Са локација 
у овој зони је уклоњена пиритна изгоретина захва-
љујући извозу у Кину где се прерађује у челичани 
(локације код Фармације, код фабрике Боја, на ло-
кацији код бивше Штампарије).. 

Анализа и оцена стања нивоа буке 

Град Шабац је, објавио „Одлуку о мерама за 
заштиту од буке” (Сл.листу града Шапца број 28/10 и 
23/12) којом се: 

− врши се акустичко зонирање простора насе-
љеног места Шапца; 

− утврђују услови и прописују мере заштите од 
буке. 

Анализа и оцена стања нејонизујућег зрачења 

Усвајањем Закона о заштити од нејонизујућих 
зрачења („Службени гласник РС”, бр. 36/09) и одго-
варајућих подзаконских аката објављених у Службе-
ном гласнику РС, бр. 104/09, Република Србија је по 
први пут уредила услове и мере заштите здравља 
људи и заштите животне средине од штетног дејства 
нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејони-
зујућих зрачења. Извор нејонизујућих зрачења јесте 
уређај, инсталација или објекат који емитује или 
може да емитује нејонизујуће зрачење.Обављена су 
испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у РС 2012. 
год и 2018.год и подаци су коришћени приликом 
израде ИДПДР-а. 

Комунални и индустријски отпад; нус-производи 
из индустријских процеса 

Проблем депоновања отпада на територији Града 
Шапца, је решено укључивањем у пројекат регио-
налне депоније за управљање чврстим комуналним 
отпадом за подручје Мачве и Срема, на подручју 
Града Сремске Митровице.  

Оператери у Источној индустријској зони имају 
склопљене уговоре са ЈКП Стари Град о одношењу 
комуналног отпада. Отпад се одвози на трансфер 
станицу која се налази на локацији код фабрике 
Železara Smederevо-RJ Beli limovi, а потом на депо-
нију Јарку. Оператер који је сада једини на локацији 
ИДПДР-а има израђен План управљања отпадом и 

поступа у складу са Законом о упрабљању отпадом и 
Законом о амбалажи и амбалажном отпаду; отпад се 
привремено одлаже на изграђеном складишту. 

Акциденти - поступање са опасним материјама 

Поступање са опасним материјама је регулисано 
Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник 
РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - 
др. закон и 43/2011 - одлука УС) и подзаконским 
актима донетим на основу овог Закона, као и Законом о 
хемикалијама ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 
92/2011, 93/2012 и 25/2015) и подзаконским актима. 
Оператер Elixir Zorka je seveso постројење вишег 
реда и има израђене наведене елаборате и сагла-
сности Министарства за зжс на нјих. 

У светлу поплава из маја 2014.год,оператери који 
на обали реке Саве имају потенцијално угрожене 
објекте дужни су да израде Оперативни план одбр-
ане од поплава на територији фабричког компл-
екса који мора бити усаглашен са општим планом и 
оперативним планом за воде I реда,за период од 
једне године, најкасније 30 дана од дана доношења 
оперативног плана за воде I реда. 

2. .ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУ-
ЛАЦИЈЕ 

Предмет Измене и допуне ПДР-а је корекција 
просторних и урбанистичких капацитета инфра-
структуре индустријске зоне настале променама 
у простору и проглашењем „Лучког подручја“. 
Предвиђена промена капацитета се огледа у 
већем приливу теретних возила, узевши то у обзир 
планирано је проширење јавне саобраћајнице Нова 
4 са 2 коловозне траке на 3. Компанија „ELIXIR 
Зорка минерална ђубрива ДОО“ је планирала проши-
рење броја коловозних трака у оквиру сукорисничких 
саобраћајних површина у осталом земљишту како би 
севозила која чекају на утовар задржавала само на 
тим површинама а не у Новој 4. Да би те саобра-
ћајнице биле модерније и ефикасније, део индустри-
јских колосека који се не користе и немају перспективу 
ће се укинути.  

Садржај ових измена и допуна ПДР-а су : 

• Јавне површине саобраћајнице Нова 4 (про-
ширење површине јавне намене), 

• Укидање сукорисничке површине пролаза у 
осталом земљишту између блокова 11 и 14 и форми-
рање једног блока Зоне индустрије и складишта, 

• Укидање дела јавне површине код прве капије 
и формирање сукорисничке површине, 

• Укидање непотребних индустријских колосека, 

• Повећање коловозних површина у улици Нова 
3 и Нова 7 дела Нове 1 који их повезује, 

• Ревизија неопходне инфраструктуре, у односу 
на основни плански документ, 

• Изградња улазног портала и рампи, 
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• Изградња паркинга за чекање камиона код 
улазне рампе,  

Корекција грађевинских линија у оквиру блокова 
где су измењене регулације, 

2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

2.1.1. КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ ПРОСТОРА НА 
УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ 

Пoдручje oбухвaтa Урбaнистичкoг плaнa je пoдe-
љeнo нa три oснoвнe целине и вeћи брoj зона који су 
заступљене унутар нумерисаних блoкoвa.  

Критеријуми поделе подручја на целине је засно-
ван на доминантној планираној намени унутар 
целина. Доминантне намене су индустријска произво-
дња и инфраструктурни објекти уз обалу реке Саве. 
Поред ове две доминантне целине, појавила се 
потреба за издвајањем посебне урбанистичке и 
амбијенталне целине са објектима који подлежу 
заштити НКД-а и вредних објеката градске архите-
ктуре.  

Ц I - Привредна целина 

Примарне зоне унутар Целине I, пошто се ради о 
преовлађујуће индустријској производњи, су поде-
љене на две основне зоне: 

1. Кз1 – Индустрија и складишта;  
2. Кз2 – Терцијалне делатности  

Секундарне зоне унутар Целине I: 

1. Кз7 – Инфраструктурни објекти 

• Коридор регионалне пруге Београд-Обреновац -
Шабац 

• Јавне саобраћајнице Нова 9, Нова 2, Нова 4,  

• Интерне саобраћајнице на сукорисничким 
површинама 

• Објекти инфраструктуре (трафо станице) 

Ц II - Приобаље са инфрастуктурним објектима 
и заштитним зеленим појасом 

Унутар Целине II издвајају се површине јавне 
комуналне инфраструктуре као примарне, и то: 

1. Кз6 - Лучко земљиште (фаза I) 

2. Кз7 – Инфраструктурни објекти 

• Део саобраћајнице Нова 2 

Ц III - Заштићена целина са објектима НКД, 
језгро ХК „Зорке“ 

Целина III је издвојена као посебна из разлога 
постојања потребе њене заштите. Примарна намена 
унутар ове целине је: 

1. Кз4 - Култура и мултимедија 

Оваква подела на зоне и целине је усклађена са 
основним планским документом на следећи начин: 

Границе целина нису мењане изменом плана 
тако да су нанете и једнаке основном планском 
документу  

Називи и ознаке зона такође су усклађени са 
основним планским документом (у оквиру ове измене 
нека правила уређења и изградње биће измењена и 
те измене ће се односити искључиво на обухват 
измене) 

Овде су поменуте зоне које су заступљене у 
оквиру обухвата измене плана 

2.1.2. КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ ПРОСТОРА НА 
УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ 

Концепција уређења карактеристичних грађеви-
нских зона је обрађена по карактеристичним целинама 
у оквиру обухвата овог плана. 

 

2.1.2.1. КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ ПРОСТОРА НА 
УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ 

Ц1 привредна целина 

Целина зaузимa пoвршину oд oкo 66ha у осно-
вном документу док је та целина у оквиру овог 
обухвата површине 20,94.24ha. Обухват измене у 
највећој мери обухвата ову целину и она представља 
85% обухвата ове измене (жута боја слика 1). Нa 
oвим лoкaциjaмa су мoгућe слeдeћe aктивнoсти: инду-
стриjскa прoизвoдњa, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и 
кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. Стa-
нoвaњe у oвим зoнaмa je искључивo зaбрaњeнo. У 
oвoj зoни je изричито забрањена прoизвoдњa прeхрa-
мбeних прoизвoдa.  

 Слика 1: Заступљеност целина 1,2 и 3 у оквиру ИДПДР-а 



Страна 278 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 2 

 

 

Површине јавне намене: 

Коридор регионалне пруге 

У овој зони се налази коридор регионалне пруге 
са заштитним појасом од 26 до 50m. Пруга је само 
стратешки дефинисана кроз планске документе вишег 
реда, Просторни план Републике Србије, Просторни 
план Града Шапца, и План генералне регулације 
Шабац- ревизија. Пошто још увек не постоји ни студија 
оправданости ни конкретан пројекат, овим планом 
детаљне регулације је дефинисана траса пруге са 
заштитним појасом. С обзиром да се ради о државној 
прузи, овај коридор се овим планом детаљне регула-
ције преводи у јавно земљиште. 

У коридору ове пруге овим планом се дефинише 
забрана градње објеката високоградње. Приликом 
израде пројекта за реализацију пруге биће потребна 
израда урбанистичког пројекта, или измена овог плана 
у зони обухвата овог коридора. До доношења тог 
плана у обухвату ове зоне, површине јавне намене 
су дефинисане на начин да се образује јавна колска 
саобраћајница која повезује функционалне зоне у 
оквиру целине 2. 

Корисници парцела у зони коридора пруге до 
привођења намени, могу да користе овај простор за 
постављање инфраструктуре, као саобраћајне повр-
шине, манипулативне површине, отворена складишта 
(могуће формирати изнад њих монтажно-демонтажну 
конструкцију која се мора уклонити при привођењу 
намени).  

Јавна саобраћајница Нова 9 (у заштитном пру-
жном коридору)  

Планом је дефинисана јавна саобраћајница по-
пречног профила коловоза од 6m. Саобраћајница се 
образује у циљу повезивања инфраструктурних 
функција у оквиру целине 2. 

Саобраћајница Нова 4 (Друга капија-пристаниште) 

У оквиру ове целине формира се јавна саобра-
ћајна површина регулације профила од 14,25m до 
15,5 (коловоз 10.5m са манипулативним тротоарима 
од 1.25 у малом сегменту и 2.5m у највећем делу 
саобраћајнице). Сврха ове саобраћајнице је повези-
вање пристаништа са Улицом Хајдук Вељковом код 
„Друге капије“. Изменом је додата једна саобраћајна 
трака како би се обезбедио несметан транспорт ка 
лучком земљишту који би био одвојен од саобраћаја 
индустријске зоне. На самом улазу у саобраћајницу 
из Хајдук Вељкове улице обезбеђен је паркинг за 
теретна возила чије коришћење је регулисано преко 
рампе. На уласку у саобраћајницу је планиран по-
ртал са неопходним информацијама као и рампа и 
портирница са које ће се регулисати улазак теретних 
возила. Саобраћајница је према основном планском 
документу имала 8 прелаза преко индустријских 
колосека. Ревизијом колосека тај број је смањен на 
пет, уз сагласност управљача индустријском пругом 

и „Железнице Србије а.д.“. На уласку у ХК је плани-
рано постављање портирнице и по потреби рампе са 
циљем контроле уласка у комплекс. Контролу врше 
сви корисници комплекса по договору, јер у већини 
случајева није могуће оградити појединачне кори-
снике због сукорисничких површина и индустри-јских 
колосека.  

Нова 9и, Нова 13и Нова 10и  

Ове јавне саобраћајнице повезују Главни градску 
црпну станицу са постројењем за пречишћавања 
отпадних вода. Ова јавна саобраћајница већим де-
лом прати коридор регионалне железничке пруге и 
главни градски колектор Ø1000. Важност ових сао-
браћајница заједно са Новом 2 се огледа и у томе 
што се на тај начин формира јавна саобраћајница 
непосредно уз обалу Саве, и тако обезбеђује ефи-
касно деловање у кризним ситуацијама поплава или 
индустријских незгода. 

У овој целини се планирају следеће интервенције 
на јавним површинама: решавање проблема одво-
ђења атмосферских и подземних вода одвођење 
индустријских отпадних вода; комунално опремање и 
побољшање хигијенских услова; изградња и реконстру-
кција постојећих мрежа и објеката инфраструктуре, 
асфалтирање путева, уређење тротоара, подизање 
дрвореда где је то могуће у складу са проценом ути-
цаја на животну средину.  

Образовање било каквих зелених површина у 
оквиру саобраћајница у радној зони тренутно због 
загађеног земљишта није могућ и створио би функци-
оналне проблеме инфраструктурног опремања про-
стора, тако да ће се зелене површине формирати на 
другим локацијама у оквиру обухвата основног пла-
нског документа плана. 

Остале површине 

Интерне саобраћајнице на осталом земљишту 

Поред јавних површина које потхрањују јавни 
интерес у оквиру ове радне зоне, планиране су такође 
и Интерне саобраћајнице на осталом земљишту. Те 
саобраћајнице су такође регулационо дефинисане. 
Парцеле дефинисане као интерне саобраћајнице на 
сукорисничким површинама имају намену инфра-
структурних коридора, саобраћајница, манипулати-
вних површина, индустријских колосека. Интерне 
сао-браћајнице на осталом земљишту су у заједни-
чком коришћењу, тако да сви корисници комплекса 
имају обезбеђен приступ својим парцелама у складу 
са међусобним уговорима. Осим корисника мора се 
обезбедити приступ и јавним службама града и 
Републике Србије, постојећој и планираној инфра-
структури која се налази на овим парцелама.  

На њима се не могу градити објекти високоградње 
нити се смеју преграђивати оградама јер предста-
вљају инфраструктурне комуникационе коридоре у 
оквиру комплекса. Ове парцеле је потребно оградити 
где је то потребно ради обезбеђивања неопходне 
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безбедности корисника, због проласка индустријских 
пружних коридора и саобраћајница за теретни саобраћај. 
Ограде треба да буду транспарентне, максимално до 
220cm. 

У оквиру Интерних саобраћајница на осталом 
земљишту, поред индустријских колосека и коловоза 
такође пролазе коридори примарне и секундарне 
комуналне инфраструктуре. У оквиру саобраћајница 
у овој зони планиран је профил са коловозом, инду-
стријским колосецима и манипулативним површинама 
прилагођеним и кретању пешака. Уколико еколошки 
и функционални услови омогоућавају, даје се суге-
стија формирања дрвореда у профилима ових 
саобраћајница. Они не смеју ометати функциони-
сање комплекса и не смеју ометати функционисање 
индустријских колосека (заштитни појас 6m од 
колосека). 

Конкретни профили саобраћајница су предста-
вљени графичким прилогом 

Попис парцела оптерећених сукорисничким одно-
сом:  

• Целе парцеле у К.О. Шабац 6915/69, 6915/11, 
6915/41, 6915/79, 6915/85, 6915/71, 6915/105, 6915/44 

• Делови парцела према графичком прилогу у 
К.О. Шабац: 6915/23, 6915/10, 6915/89, 6915/78, 
6915/70, 6915/9, 6915/20, 6915/21,  

• Нови делови парцела који изменом и допуном 
улазе у тај статус: 6915/33, 6915/34, 6915/35, 6915/36, 
6915/6, 6915/29, 6915/28, 6915/22, 6915/24, 6915/26, 
6915/40, 6915/46, 6915/48, 6915/68, 6915/72, 6915//73,  

Индустријска производња и складишта 

У оквиру осталог земљишта основна планирана 
намена је индустријска производња са складиштима. 
У оквиру зоне „индустријска производња и скла-
дишта“ планирања је изградња објеката индустријске 
производње са складиштима, мали производни по-
гони, сервиси, услужне делатности и компатибилне 
намене са опште дефинисаном.  

Терцијалне делатности 

У контактном појасу индустријске зоне са Улицом 
Хајдук Вељковом и заштићеним објектима целине III, 
је планирана еколошки повољнија намена земљи-
шта, као што је администрација, зaнaтскa прoизвoдњa, 
сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe 
сa oпштe дeфинисaнoм. Индустриjскa прoизвoдњa 
ниje дoзвoљeнa. Становање је забрањено. У појасу 
између регулације Улице Хајдук Вељкове и грађе-
винске линије објеката планиран је заштитни зелени 
појас.  

Целина такође обухвата постоjeћe индустријске 
колосеке. На графичком прилогу План нивелације и 
регулације приказани су индустријски колосеци који 
се задржавају и они који се укидају.  

Ц2 Приобаље са инфраструктурним објекима 
и заштитним зеленим појасом 

Целина инфраструктурних објеката се налази уз 
обалу реке Саве и налази се у функцији радне зоне и 
Града Шапца. 

Ова целина обухвата површину од око 35,26ha. У 
обухвату ове измене и допуне се налази само 2,6766 
ha и обухваћена је планирана лука. У односу на 
основни плански документ Простор на којем је пла-
нирано лучко земљиште је детаљније разрађен и 
смањена је површина неопходна за вршење лучког 
оператерства.  

Све парцеле у овој целини су површине јавне 
намене. Поред постојећих парцела Трансфер ста-
нице, Постројења за пречишћавање отпадних вода, 
црпне станице и пристаништа, планиране су и 
следеће прланске интервенције.  

1. Планира се повезивање насипа од приста-
ништа до насипа трансфер станице, како би се боље 
регулисао ток реке Саве и предупредила заштита од 
поплава. У том појасу ће се такође формирати про-
стор за проширење лучког земљишта. У aквaтoриjу 
зoне из oвe тaчкe мoгу сe грaдити пoтпoрни и oбaлни 
зидoви, oбaлe, мoлoви и лукoбрaни, пoстaвљaти нaпрaвe 
и урeђajи зa привeз плoвилa и сигнaлизaциjу, пo-
стaвљaти oбjeкти, урeђajи и инстaлaциje пoтрeбни зa 
oдвиjaњe сигурнe плoвидбe, тe oбaвљaти и други 
слични рaдoви. Свe aктивнoсти мoрajу сe усклaдити с 
oдгoвaрajућим прoписимa o услoвимa кoje мoрajу 
зaдoвoљити плaнирaни зaхвaти у прoстoру, тe с 
прoписимa o сигурнoсти плoвидбe. Лукa мoжe бити 
искључиво тeрeтна. Лука има висок приоритет за 
развој града и индустријске зоне. Лучко земљиште је 
неопходно оградити. Овај сегмент се налази непо-
средно уз обухват ове ИЗМЕНЕ. 

2. За простор дефинисан као Фаза II је обавезна 
израда урбанистичког пројекта или плана детаљне 
регулације. Након утврђивања потребних просторних 
капацитета за луку и њено проширење у зони Фаза II 
могућа је изградња и неопходних инфраструктурних 
објеката постројења за пречишћавање отпадних 
вода. Сви инфраструктурни објекти планирани у овој 
зони морају остати у јавној употреби. Ова зона је 
такође ван обухвата измене и допуне али је од ве-
лике важности за реализацију овог плана због 
могућности прикључења на планирано постројење.  

3. Формирање зеленог тампон појаса у конта-
ктном појасу радне зоне и насипа код новог моста и 
гробља. Ово је важан заштитни појас који ће имати 
функцију умањења аеро и визуелног загађења. Уколико 
је потребно може се приступити процесу биореме-
дијације у циљу умањења загађености тла. Ова зона 
је ван обухвата измене а на њу се односе укупни 
параметри зеленила и од велике важности је форми-
рање рубног заштитног појаса целе зоне док форми-
рање зелених површина унутар саме индустријске 
зоне није препоручљиво због загађености тла и 
ваздуха.  
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Ц3 Заштићена целина са објектима НКД, језгро 
ХК „Зорке“  

Ова целина симболички представља реминисце-
нцију на комплекс хемијске индустрије „ЗОРКА“ из 
времена највеће производње. Са објектима у про-
цесу проглашења НКД и вредним објектима архи-
тектонског наслеђа ова целина треба да штити 
сећање на индустријски гигант који је био покретач 
развоја града у другој половини 20тог века.  

Осим тога објекти имају потенцијал да се рено-
вирају, енергетски осавремене и користе у будућности 
за исту намену.  

Целина обухвата површину од око 2,49ha. Од ове 
целине само је 1,1981ha у обухвату ове измене У 
оквиру измене се налазе објекти Управне зграде 
Еликсир Зорка Минерална ђубрива и заштићени 
објекат Куле са сатом.  

Објекат „Куле са сатом“ је у процесу израде 
предлога проглашења непокретног културног добра 
У непосредном окружењу а ван обухвата измене и 
допуне плана се налазе и вредни објекти градске 
архитектуре: „Прва зоркина капија“ и објекат библио-
теке и културног центра, са књигама и макетом ХК 
Зорка који имају потенцијал да се уврсте у покретна 
културна добра. 

Иако објекат магацина који је повезан са „Кулом 
са сатом“ нема покренут поступак проглашења НКД, 
због близине НКД и физичке повезаности, планом се 
даје препорука да се објекат врати у првобитно 
стање, и да након реконструкције формира амбије-
нталну целину са објектом „Куле са сатом“. 

Површине јавне намене: 

Основним планом је део површина био плани-
ран као јавна намена због постојања других 
субјеката, обзиром да је Еликсир Зорка прибавио 
све земљиште и објекте није неопходно да сао-
браћајница буде јавне намене, њен статус остаје 
саобраћајница у сукорисничким осталим површи-
нама.  

Остале површине: 

Образована је саобраћајница која повезује „Прву 
Зоркину капију“ са објектима у овој зони и даље 
преко сукорисничких површина са остатком компле-
кса. Код „Прве Зоркине капије“ ова саобраћајница 
има проширење у виду платоа који је потребно 
адекватно уредити. Ова јавна саобраћајница је пла-
нирана искључиво за колски и пешачки саобраћај, 
док се теретни измешта на другу капију.  

Објекат куле са сатом и Управна зграда ХК Зорке 
су у поступку израде предлога проглашења Непо-
кретних културних добара. Они су овим планом 
предвиђени као остало земљиште, уз потенцијално 
јавно коришћење у случају претварања објеката у 
музеј. За све интервенције на објектима, потребно је 
обратити се Заводу за заштиту споменика културе 
„Ваљево“ из Ваљева. Такође је потребно идејни 
пројекат упутити на комисију за планове Града 
Шапца, ради добијања сагласности. 

Кула са сатом има планирану намену културе и 
мултимедије, препорука је да се у овом простору 
оформи музеј Зорке и хемијске индустрије, са 
пратећим садржајима.  

Табела 2: Биланс површина по целинама и зонама 

Карактеристична зона Површина зоне 
(ha) 

Површина целине 
(ha) 

ЦЕЛИНА I - Привредна целина  20,9266  

Кз1 - Индустрија и складишта;  11,0625   

Кз2 - Терцијалне делатности 00,6080  

Кз7 - Инфраструктурни објекти 
-Коридор регионалне пруге Београд-Обреновац-Шабац 

03,0469  

Кз7 - Инфраструктурни објекти 
Јавне саобраћајнице Нова 9и, Нова10и, Нова 13и, Нова 2и, Нова 
4и2 

01,5482 
 

 

Кз7 - Инфраструктурни објекти 
Сукорисничке површине 

05,1335  

ЦЕЛИНА II Приобаље са инфрастуктурним објектима и 
заштитним зеленим појасом 

 2,6731 

Кз6 - Лучко земљиште 01,7039  

Кз1 - Индустрија и складишта; 00,8977  

Кз7 - Инфраструктурни објекти 
Део саобраћајнице Нова 15и (сукорисничке површине) 

00,0514  

                                                 
2
Улице Нова 9и и Нова 10и се налазе у оквиру Коридора пруге и користе се у намени улице до реализације коридора 
железничке пруге. 
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ЦЕЛИНА III  1,2120 

Кз 3 - Администрација 00,9754   

Кз 4 - Култура и мултимедија 00,0292  

Кз7 - Инфраструктурни објекти 
Саобраћајница Нова 1ии Нова 3и (сукорисничке површине) 

00,3909  

Кз2 - Терцијалне делатности 00,7949  

Укупно  24,8171 
 

2.1.3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКА-ЦИЈА ЗА 
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ 

Један од циљева овог плана је дефинисање јавних 
површина у оквиру радне зоне «Исток». Дефинисање 
јавних површина првенствено је потребно ради ре-
шавање проблема одвођења атмосферских и подзе-
мних вода одвођење индустријских отпадних вода; 
комунално опремање и побољшање хигијенских усло-
ва; изградња и реконструкција постојећих мрежа и 
објеката инфраструктуре, асфалтирање путева, уре-
ђење тротоара и манипулативних површина, подизање 
дрвореда; формирање и уређење других јавних 
површина. 

Постојеће парцеле у јавном власништву: 

Постојеће површине у јавној употреби: парцела 
пристаништа, Нова 4, коридор пруге  

Планиране површине јавне намене: 

Планом детаљне регулације се дефинише за-
државање постојећих и дефинисања нових јавних 
површина у оквиру обухвата плана.  

Планиране јавне површине су: 

1. Коридор регионалне железнице Београд-
Обреновац-Шабац: 

Бр. к.п. у К.О. Шабац: цела к.п. 14406/9; и делови 
к.п. у К:О: Шабац 6915/42, 6915/110, 6915/44, 6915/45, 
6915/46, 6915/47, 6915/48, 6915/63, 6915/64, 6915/66, 
6915/67, 6915/108, 6915/109, 6915/111, 6915/40, 6915/39, 
6915/38, 6915/37, 6915/104, 6915/68, 6915/69, 6915/70, 
6915/105, 6915/107 

2. Саобраћајница која од «Друге Зоркине капије» 
води до коридора регионалне пруге, Нова 4 

-Део парцеле у К.О. Шабац бр: 6915/104, 6915/6, 
6915/41, 6915/34, 6915/33, 6915/35, 6915/36, 6915/37, 
6915/68, 6915/69, 6915/70, 6915/70, 6915/71, 6915/72, 
6915/73, 6915/79, 6915/102, 6915/103, 6915/7. 

3. Саобраћајница која од Градске црпне станице 
води трасом градског колектора до коридора реги-
оналне железнице Нова 2 

Бр. к.п. у К.О. Шабац: цела к.п. 6915/19 са изведе-
ним коловозом, и делови к.п. у К:О: Шабац: 6915/118, 
6915//55, 6915/53, 6915/52, 6915/44, 6915/46. 

4. Пристаниште и проширење пристаништа 
прва фаза 

Бр. к.п. у К.О. Шабац: цела к.п. 6915/49, и делови 
к.п. 6915/48, 6915/63, 6915/64.  

На графичком прилогу «Подела на јавно и остало 
земљиште» дата је поделе земљишта на јавно и 
остало. 

Због специфичне ситуације функционисања ко-
мплекса и немогућности преграђивања сукорисни-
чких површина због индустријских колосека и коловоза, 
и због рационализације контроле уласка неслужбе-
них лица у комплекс, планирано је да се контроле 
уласка врше на постојећим капијама и на прилазима 
из правца реке Саве. Контроле уласка ће бити на 
постојећим улазима у комплекс у облику портирница 
и рампи. 

Поред јавних површина предлаже се и увођење 
сукорисничких површина за коришћење колског при-
ступа и приступа индустријским колосецима за инду-
стријске блокове, који преко сукорисничких површина 
приступају јавним површинама. Сукорисничке повр-
шине имају посебан статус у ком се примењују сва 
правила уређења као и код јавних саобраћајница 
осим што земљиште може бити у «осталом» статусу.  

Сукорисничке површине су приказане на графи-
чком прилогу «Намена површина са поделом на 
карактеристичне целине и зоне и планом саобраћаја». 

2.1.4. МРЕЖЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВИ ЗА 
ПРИКЉУЧЕЊЕ И ЗЕЛЕНИ ФОНД 

 

2.1.4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Планом су дефинисати коридори, мреже и објекти 
јавне инфраструктуре који су неоходни за функцио-
нисања како објеката у радној зони, тако и за фу-
нкционисање других градских потреба. Обзиром на 
трансформацију комплекса бивше ХИ ''Зорка'', на 
подручју радне зоне се налази: више власника поје-
диначних комплекса, површине и објекти које припа-
дају граду Шапцу и површине, коридори и објекти 
инфраструктуре који служе за функционисање како 
радне зоне, тако и других градских функција и којима 
управљају јавна предузећа.  

Израдом плана треба да се обезбеде предуслови 
да се јасно разграниче површине које ће прећи у 
површине јавне намене, у које спадају приступне 
саобраћајнице и коридори инфраструктуре (желе-
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зница, електроенергетика, канализациони и водово-
дни системи, обалоутврде и слично). 

Планом детаљне регулације одређују се правила 
регулације, уређења и грађења планираних саобра-
ћајница као и постојећих које нису приведене намени.  

Друмски саобраћај: 

Постојеће стање: 

Граница ПДР-а обухвата површину од око 25 ha, 
омеђену: Хајдук Вељковом улицом, границом ко-
мплекса Доњошорског гробља, Новом 4 и саобраћа-
јницом и реком Савом. 

Границом обухвата са југозападне стране про-
стире се улица Хајдук Вељкова која има формирану 
регулациону ширину од 26 – 38 метара. Улица је 
изграђена са четири саобраћајне траке ( две траке за 
један смер кретања). Коловоз је асвалтиран у ши-
рини од 13 метара до 17 метара на местима где су 
изведене траке за укључење/искључење. Коловоз је 
одвојен од тротоара високим ивичњацима. У оквиру 
тротоара поред пешачких стаза изграђене су дели-
мично и бициклистичке стазе. 

 Улица Хајдук Вељкова се према Уредби о кате-
горизацији државних путева („Сл.гласник РС“, бр. 
105/2013) поклапа са делом деонице и према Ре-
ферентном систему ЈП „Путеви Србије“ поклапа са 
делом деонице број 1781 Шабац 1- Шабац 2 држа-
вног пута I Б реда број 21.  

У оквиру обухвата плана изграђене су интерне 
саобраћајнице које се пружају углавном дуж инду-
стријских колосека. 

Планирано стање: 

Нивелационо и регулационо решење саобраћа-
јних површина, дефинисано је графичким прилогом 
"План нивелације и регулације", са карактеристичним 
попречним профилима саобраћајница и списком 
табеларно приказаних назива саобраћајница са 
ознакама осовинских и темених тачака, геодетским 
координатама осовинских и темених тачака и котама 
нивелете 

Улица Хајдук Вељкова се према Уредби о катего-
ризацији државних путева („Сл.гласник РС“, бр. 
105/2013) и према Референтном систему ЈП „Путеви 
Србије“ поклапа са делом деонице број 1781 Шабац 
1- Шабац 2 државног пута I Б реда број 21 ( стари 
број М-21). Ова деоница је изграђена са по две 
саобраћајне траке у једном смеру. Сва укрштања 
интерних саобраћајница са улицом Хајдук Вељковом 
су постојећа а овим планом се не планирају нови 
прикључци. 

Да би се обезбедио безбеднији приступ предме-
тном комплексу са улице Хајдук Вељкове на сао-
браћајницу Нова 4 која од «Друге Зоркине капије» 
(осовинске тачке О8), води до планираног коридора 
регионалне пруге, па даље пружним прелазом до 
пристаништа, предложено је поновно активирање 
семафора који је и постојао у периоду рада Зоркиних 
фабрика. 

Бициклистичке стазе су планиране у оквиру тро-
тоара саобраћајнице НОВА 4и а делимично изграђене 
у оквиру тротоара улице Хајдук Вељкове. 

Табела 3 : Списак саобраћајница које се дефинишу Планом 

Списак саобраћајница 

Назив 
саобраћајнице 

Ознаке осовинских и темених тачака Ознака карактеристичног 
попречног профила 

Нова 1и О1-Т1-О2 1-1 

Нова 2и Т2-Т3-Т4-Т5-Т6-О3 2-2, 2a-2a 

Нова 3и О4-Т7 -О2-Т2-О33-О5-О5а-Т23-Т24-О34-О3-Т8-О6-О14 3-3,4-4,5-5,6-6,,7-7 

Нова 4и О8-О9-О10-О4-О11-О12-О13-Т9-О14-О15-О16-Т10 8-8,9-9 

Нова 5и О6-О7 10-10 

Нова 6и О9-Т11 -Т12- О10 11-11 

Нова 7и О12-О5 12-12, 13-13, 14-14 

Нова 8и О14-О17 15-15 

Нова 9и О16-Т13-Т14-О18 16-16 

Нова 10и О16-О19-О7-О20-О21-О22 16-16 

Нова 11и О21-О23 17-17 

Нова 12и О20-О24 18-18 

Нова 13и О7-О25-О26-О27-О24-Т15 19-19,20-20 

Нова 14и О26-Т16- О28-О29  21-21 

Нова 15и О19-Т17- О25 16-16,22-22 

Нова 16и Т10-Т18-О30-Т19-Т20-Т21-Т21-T22-О31 23-23 

Нова 17и О31-Т23-О32 24-24 
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Железнички саобраћај:  

Постојеће стање: 

На предметном подручју за које се израђује 
Измена и допуна Плана детаљне регулације налази 
се матични индустријски колосек који се скретницом 
број 14 одваја из железничке станице Шабац, од кога 
се одвајају колосеци за потребе привредних кори-
сника који се налазе на простору комплекса бивше 
хемијске индустрије „Зорка". 

Планирано стање: 

На основу развојних планова „Инфраструктура 
железнице Србије“ ад, као и према Просторном 
плану Републике Србије (Службени гласник РС, број 
88/10), планира се: 

1. Изградња нове једноклосечне пруге Београд-
Обреновац-Шабац. Значај ове пруге је у бољем 
повезивању Београда са Обреновцем и Шапцем. 
„Инфраструктура железнице Србије“ ад нема изра-
ђену техничку документацију за изградњу наведене 
пруге. 

2. „Инфраструктура железнице Србије“ ад за-
држава земљиште на којем се налазе капацитети 
железничке инфраструктуре, као и коридоре свих ра-
није укинутих пруга са циљем обнове уз претходно 
утврђену оправданост. 

С обзиром да се Измена и допуна предметног 
Плана ради због изградње односно повећања капаци-
тета саобраћајне инфраструктуре у циљу побољшања 
услова коришћењапростора услови железнице у 
складу са Законом о железници и Законом о безбе-
дности и интероперабилности железнице као и дру-
гим прописима који важе у железничком саобраћају су: 

1. Одредбе закона којима се уређује изградња, 
реконструкција, одржавање и заштита железничке 
инфраструктуре примењују се и на индустријску 
железницу. 

2. Путне прелазе у оквиру индустријске зоне је 
потребно осигурати у складу са Правилником о 
начину укрштања железничке пруге и пута пешачке 
или бициклистичке стазе, месту на којем се може 
извести укрштање и мерама за осигурање безбедног 
саобраћаја (Службени гласник РС, број 8972016) и 
Правилником о техничким условима и одржавању 
горњег строја железничких пруга број 340-201-2/2016 
од 07.04.2016.године. 

3. С обзиром да се на предметном подручју не 
налазе капацитети јавне железничке инфраструктуре 
за предметно подручје нема других посебних услова 
а услове, мишљење,и сагласност за планску докуме-
нтацију везану за предметни План треба тражити од 
власника односно корисника индустријских колосека. 

Обавеза обрађивача и доносиоца овог Плана је 
да достави коначан текст Измена и допуна Плана 
детаљне регулације „Зорка-радна зона исток“ у Шапцу, 
Сектору за развој, „Инфраструктура железнице 

Србије“ ад, ради коначног усаглашавања а због 
заштите и очувања железничке инфраструктуре. 

У оквиру обухвата Плана приказани су постојећи 
индустријски колосеци као и планирани коридор 
будуће железничке пруге Београд-Обреновац-Шабац 

Водни саобраћај:  

Предметним Планом приказана је локација пла-
нираног пристаништа на катастарским парцелама 
број 6915/63 и 6515/64, на основу Просторног плана 
Града Шапца („Сл.листграда Шапца" бр. 7/12).  

За потребе израде предметног Плана, Агенција за 
управљање лукама преко Министарство грађевина-
рства, саобраћаја и инфраструктуре; Сектор за 
водни саобраћај и безбедност пловидбе је доставила 
следеће услове: 

1. Пристанишна инфраструктура 

Пристаниште мора да испуњава: 

1) Дубина акваторије пристаништа и пиступног 
пловног пута мора да буде таква да омогући безбе-
дан пријем пловила; 

2) Сидриште мора да има обележено подручје , 
дубину која не може бити мања од дубине прописане 
за пловни пут на коме се сидриште налази и уређај 
за извезивање; 

3) Подручје пристаништа мора да буде огра-
ђено, а улази у пристаништа јасно обележени и под 
сталним надзором; 

4) Хидрограђевински објекти који чине обалу 
пристаништа, као и оперативне и радне претоварне 
површине да буду одговарајуће изграђени као и ада 
се одржавају у технички и функционално исправном 
стању; 

5) Оперативне и радне претоварне површине у 
пристаништу морају да имају неклизајућу подлогу, 
ефикасно одвођење атмосверских вода као и да 
буду ослобођене сувишних предмета или вегетације 
који би могли да ометају нормалан рад и кретање 
људи, возила и механизације; 

6) Носивост подлоге оперативних и тадних 
претоварних површина у пристаништу не може ад 
буде мања од 5 t/m2 и по квалитету мора да одговара 
примењеној претоварној и складишној технологији у 
пристаништу, 

7) Друмске саобраћајнице у оквиру подручја 
пристаништа које су у функцији довозно-одвозног 
теретног саобраћаја морају да буду одговарајуће 
изграђене и опремељене и да буду у технички и 
функционално исправном стању: 

8) Конструкција друмских саобраћајница у оквиру 
подручја пристаништа мора да одговара условима 
који се примењују у довозно-одвозном саобраћају, 
односно да је на њима дозвољен саобраћај за 
друмска возила чије осовинско оптерећење износи 
10 t по осовини, 
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9) Друмске саобраћајнице у оквиру подручја 
пристаништа морају да буду уређене и осветљене; 

10) Подземна и надземна комунална инфрастру-
ктура, односно водоводна мрежа питке и техничке 
воде, противпожарна хидрантска мрежа, канализа-
циона мрежа за одвођење атмосверских и фекалних 
вода, електроенергетска мрежа (трафостанице, по-
дземна и надземна преносна мрежа ), телефонскан и 
ИТ мрежа, топловоди и гасоводи морају бити дово-
љног капацитета и добро распоређени и изведени; 

11) Комунална инфраструктура мора да буде 
означена и заштићена од механичких и других оште-
ћења која могу да настану под утицајем кретања 
механизације или бруто тежине транспортних сре-
дстава и терета. 

Технолошке операције са железничким возилима 
врше се искључиво на лучким индустријским коло-
сецима који су одговарајуће изграђени, осветљени, 
опремљени и означени у технички и функционлно 
исправном стању. Лучки индустријски колосеци мо-
рају да одговарају условима који се примењују у 
довозно-одвозном саобраћају, односно да је на њима 
дозвољен саобраћај за железничка возила чије 
осовинско оптерећење износи 20 д0 22,5 t по 
осовини. 

2. Просторни и експлоатациони услови за луку 

Подручје лука и пристаништа мора да буде утвр-
ђено у скалду ЗПЛУВ и Уредбом. Прописаним посту-
пком врши се утврђивање катастарских парцела, 
како земљишних тако и водног простора, које чине 
одређено лучко подручје. Лучко подручје не може 
обухватити делове катастарских парцела већ искљу-
чиво целе парцеле. Лука мора да се налази на водном 
путу категорије Е. 

Микролокација луке мора да омогући повезивање 
најмање два вида транспорта и то: железнички-уну-
трашњи водни транспорт, друмски-унутрашњи водни 
тарнспорт. 

Макролокација луке мора да буде повезана са 
магистралним саобраћајницама друмског саобраћаја 
друмског саобраћаја тако да прикључна друмска сао-
браћајница има одговарајући товарни профил као и 
да може да прихвати најмањи осовински притисак од 
10 т по осовини . 

Луке и пристаништа својим садржајима и активно-
стима не смеју да угрожавају и нарушавају животну 
средину. 

3. Лучка инфраструктура 

Лука мора да испуњава следеће услове у односу 
на лучку инфраструктуру: 

1) Дубина акваторије луке и приступног пловног 
пута мора да буде таква да омогући пријем пловила 
која се користе на конкретном водном путу категорије Е; 

2) Хидрограђевински објекти који чине лучку 
обалу, као и оперативне и радне претоварне повр-
шине морају да буду одговарајуће изграђени као и да 

се одржавају у технички и функционално исправном 
стању, што укључује редовно текуће и инвестиционо 
одржавање; 

3) Носивост подлоге оперативних и радних пре-
товарних површина у луци не може да буде мања од 
5 t/m2 и по квалиету мора да одговара примењеној 
лучкој претоврној и складишној технологији; 

4) Мрежа друмских саобраћајница у оквиру 
лучког подручја мора да омогућава ефикасно одви-
јање овог вида саобраћаја; 

5) Конструкција друмских саобраћајница у оквиру 
лучког подручја мора да одговара условима који се 
примењују у одвозно-довозном саобраћају, односно 
да је на њима дозвољен сљаобраћај за друмска 
возила чије осовинско оптерећење износи од 10 т по 
осовини; 

6) Подземна и надземна комуналана инфрастру-
ктура, односно водоводна мрежа питке и техничке 
робе, противпожарна хидрантска мрежа, каналитза-
циона мрежа за одвођење атмосверских и фекалних 
вода, електроенергетска мрежа (трафостанице, по-
дземна и надземна преносна мрежа ), телефонскан и 
ИТ мрежа, топловоди и гасоводи морају бити до-
вољног капацитета и добро распоређени и изведени; 

7) Лучки индустријски колосеци морају да одго-
варају условима који се примењују у довозно-
одвозном саобраћају, односно да је на њима дозво-
љен саобраћај за железничка возила чије осовинско 
оптерећење износи 20 д0 22,5 t по осовини. 

2.1.4.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 

Постојеће стање: 

Сви потрошачи електричне енергије у обухвату 
предметне Измене и допуне плана детаљне регу-
лације „Зорка радна зона – исток“ (даље у поглављу 
– план), истом се снабдевају из трафо-станице 
110/35/6kV“Шабац 4“ (2х31.5MVA) која је у обухвату 
основног плана.Трафо-станица са конзумом фунцки-
онише као затворен систем за дистрибуцију ел. 
енергије у власништву "Зорка енергетике", д.о.о. 
Шабац – у стечају. У току је процедура утврђивања 
статуса поменутог предузећа у складу са Законом о 
енергетици. 

У ул. Хајдук Вељковој, изграђена је трафо-
станица 110/35kV "Шабац 1" која је у систему опе-
ратера дистрибутивнгог ситема "ЕПС дистрибуција" 
д.о.о Београд , огранак „Електродистрибуција Шабац“. 
УТС је у току доградња трансформације 110/20kV у 
складу са засебном планском документацијом. У про-
стору регулације улице Хајдук Вељкове, уз обухват 
плана је постојећи расплет подземних ел.ене-
ргетских кабловских водова 35kV, 20kVA и 10kVA, 
нисконапонски, телекомуникационо-сигнални, јавне 
расвете и спољњег осветљења. 

У обухвату плана је седам индустријских трафо-
станица 6/0.4kV у власништву "ELIXIR ZORKA – 
MINERALNA ĐUBRIVA"Шабац (даље у поглављу – 
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ELIXIR) : ТС „Водозахват“ (2х1600kVA), ТС „Контакт 
2“ (2х1600kVA), ТС „Суперфосфат“ (2х1000kVA), ТС 
„Фосфорна 1“ (3х1600kVA), ТС „Фосфорна 2“ 
(3х1600kVA), ТС „Минерална ђубрива 1“ (3х1000kVA), 
ТС „Минерална ђубрива 2“ (1х1600kVA).На страни 
напона 6kV индустријске ТС су прикључене подзе-
мним високонапонским кабловима које су у влаништву 
и ингеренцији „Зорка енергетике“. Трасе каблова 
нису уснимљене код РГЗ Службе за катастарШабац 
и у графичком прилогу План електро мреже, Тк 
мреже, гасовода и топловода (Р 1:1000) (даље у по-
глављу – графички прилог) су нанете орјентационо, и 
врло орјентационо, на основу података добијених од 
"Зорка енергетике" код израде основног плана и на 
онсову података прибављених од ELIXIRa. Такође, 
не постоје подаци о расплету нисконапонских ка-
блова из ТС 6/0.4kV (до потрошача) и исти нису 
укупно евидентирани на графичком прилогу, нити су 
предмет плана, осим што се дефинишу додатне 
заштитне мере код свих радова на ископу (темеља 
објеката, темељних јама за стубове, ровова за све 
подземне инсталације, саобраћајница, железничких 
колосека), који мора бити опрезан, у присуству овла-
шћених лица из„Зорка енергетике“ и ELIXIRа и других 
јавних и комуналних предузећа која поседују и одр-
жавају подземне инсталације у обухвату плана. Нема 
података о степену амортизованости кабловске мреже 
6kV осим што је јасно да већина ТС има двострано 
напајање. Деонице каблова 6kV ван простора јавне 
намене јесу стечена обавеза на парцелама. Изме-
штања се могу реализовати уз прибављање одгова-
рајућих услова и сагласности "Зорка енергетике". 

Диспозиција наведених електроенергетских обје-
ката дата је на графичком прилогу. Као што је већ 
наведено, трасе највећег броја подземних кабло-
вских водова 35kV и 6kV и готово укупног расплета 
0.4kV нису евидентиране код РГЗ Службе за ката-
стар и на поменутом графичком прилогу су нанете 
орјентационо и врло орјентационо. 

Планирано стање: 

Ради стварања могућности за квалитетно и поу-
здано снабдевање ел.енергијом постојећих и плани-
раних потрошача у обухвату плана, неопходно је 
реализовати следеће активности: 

- Завршити процедуру утврђивања статуса 
"Зорка енергетике", д.о.о. Шабац – у стечају, у складу 
са Законом о енергетици. До завршетка процедуре 
не планира се проширење конзума, а могућности за 
касније проширење биће дефинисане статусом. У 
постојећим капацитетима трансформације којима 
располаже поменуто предузеће постоји адекватна 
резерва за снабдевање постојећих и планираних 
потрошача у обухвату плана. У случају потребе ELIXIRa 
за додатним количинама ел.енергије, услови за испо-
руку исте биће дефинисани одговарајућим уговорима 
са „Зорка енергетиком“ и са ЈП „Електропривреда 
Србије“ - огранак „ЕПС Снабдевање“; 

- Изградити потребан број зиданих индустри-
јских трафо-станица 6/0.4kV, на позицијама које ће 
бити дефинисане Пројектом за добијање грађеви-
нске дозволе. Трафо-станице могу бити грађене као 
слободностојећи објекти и у производним халама, у 
складу са важећим прописима и правилницима; 

- Изградити потребан број подземних високона-
понскх кабловских водова 6kV до новопланираних 
ТС по коридорима који су опредељени на графичком 
прилогу, и у рову са постојећим високонапонским ка-
бловима (осим на деоницама које су у колизији са 
интерним железничким колосецима и са планираном 
наменом простора). Обзиром на присуство великог 
броја подземних инсталација чије трасе нису еви-
дентиране код РГЗ Службе за катастар, коридор 
електроенеретских каблова на графичком прилогу је 
предлог и може бити коригован Пројектом за добијање 
грађевинске дозволе и код извођења радова, на 
начин да се не угрозе коридори опредељени за 
изградњу других подземних инсталација, железничке 
пруге и саобраћајница; 

- Изместити постојеће подземне високонапонске 
каблове 6kV и нисконапонске из зоне изградње 
објеката на осталом грађевинском земљишту, а та-
кође и деонице које нису на прописаним растојањима 
од других инфраструктурних објеката. Стварне пози-
ције подземних каблова на терену утврдити позивом 
РГЗ Служби за катастар да изврши обележавање за 
кабловe који су евидентирани, а за остале опрезним 
копањем пробних ровова у присуству овлашћених 
лица из „Зорка енергетике“ , Електродистрибуције Шабац 
и ELIXIRa; 

- Изградити потребан број подземних нискона-
понских кабловских водова из постојећих и планираних 
трафо-станица до крајњих потрошача. Трасе каблова 
биће дефинисане Пројектом за добијање грађеви-
нске дозволе уз услов да се не угрозе коридори 
постојећих и планираних инсталација и инфрастру-
ктура у обухвату плана. Тип и пресек каблова биће 
дефинисани прорачунима падова напона и дозво-
љених струјних/термичких оптертљивости; 

- реализовати техничке услове из Података и 
услова од значаја за израду ПДРа ОДС „ЕПС Ди-
стрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак „Електроди-
стрибуција Шабац“ (бр. 8.Л.1.0.0.-236532/2-2019 од 
01.08.2019.год., приложени у документационом делу 
елабората. Поменути услови односе се на стварање 
могућности да се потрошачи ел.енергије истом снабде-
вају и код овог оператера (уколико то желе). Услови 
су следећи: 

- у трафо-станици 110/35kV “Шабац 1“, завршити 
започету доградњу трансформације 110/20kV, у првој 
фази постављањем трансформатора 110/20kV нази-
вне привидне снаге 31,5МVА.Такође је потребно 
опремити одговарајуће разводно постројење 20kV. У 
следећој фази заменити енергетске трансформаторе 
110/35kV новим, трансформације 110/20kV, обзи-
ром на стратегију преласка са четворно-напонског 
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(110/35/10/0.4kV) на тронапонски систем (110/20/0.4kV) 
а која је утврђена Ревизијом ПГР града Шапца и 
плановима развоја Електродистрибуције Шабац;  

- Изградити расплет подземних високонапонских 
кабловских водова 20kV из ТС 110/35/20kV "Шабац 1" 
- по коридорима опредељеним на графичком прилогу 
и по коридорима из основног плана, а на основу 
засебних урбанистичких пројеката. Пошто трасе 
већег броја подземних инсталација нису евиденти-
ране код РГЗ Службе за катастар, код израде 
урбанистичко-техничке документације и код изво-
ђења радова, могућа су одсутпања од коридора из 
овог плана да би се трасе усагласиле са постојећим 
подземним инфраструктурама на терену, уз услов да 
се не угрожавају коридори опредељени за изградњу 
других инфраструктура и да се на одступања прибаве 
сагласности од надлежних јавних комуналних пре-
дузећа и од "Зорка енергетике";  

- За прикључак код Електродистрибуције Шабац 
прибавити енергетско-техничке услове тог предузећа 
у обједињеној процедури. Захтев треба да садржи 
податак о максималној једновременој ел. снази која 
је потребна. Позиције трафо-станица 20/0.4kV на 
комплексима и трасе прикључних високонапонских 
кабловских водова 20kV као и услове за изградњу 
истих, утврдити урбанистичким пројектима. Општи 
услови за израдњу прикључка су следећи: Eлектрои-
нсталације у свим објектима извести у складу са 
важећим прописима и условима електродистрибу-
тивног предузећа; Заштиту од напона додира извести 
ТН системом са заштитним уређајем дифере-
нцијалне струје (ЗУДС), темељним уземљивачем и 
одговарајућим мерама за изједначавање потенци-
јала (заштите од напона корака); Извести заштиту од 
пренапона и адекватну заштиту од струја квара и за 
ограничавање струје-снаге применом нисконапо-
нских прекидача одговарајуће називне струје. Мерне 
ормане опремити у складу са условима електроди-
стрибутивног предузећа: трофазним двотарифним 
електронским бројилима у категорији широке потро-
шње и трофазна двотарифна бројила или полуинди-
рекнте мерне групе у категорији потрошње на ниском 
напону. Управљачки уређаји за управљање тари-
фама треба да буду интегрисан у бројилу, прикљу-
чно-расклопни уређаји електрични и мерни уређаји 
морају бити декларисани за систем напона 230V и 
3x230/400V и одобрени од Завода за мере и дра-
гоцене метале Београд. Мерно-разводне ормане 
постављати на спољашњем делу објеката за групне 
прикључке и (или) као измештена места мерења на 
граници осталог и јавног земљишта, увек на позици-
јама где је могуће неометано очитавање утрошка 
ел.енергије; Грејање објеката мора бити нееле-
ктрично, у објектима се (по потреби), мора компензо-
вати реактивна ел.енергија до вредности фактора 
снаге од 0.95. Може бити реализовано мерење 
утрошка ел.енергије на страни напона 20kV; Резервно 
напајање ел.енергије обезбедити дизел ел.агрегатима. 
Позиције нисконапонскиих водова и прикључака 

биће дефинисане пројектом за добијање грађевинске 
дозволе, у складу са техничким условима електроди-
стрибутивног предузећа, на начин да се не угрозе 
коридори опредељени за друге инфраструктуре (по-
стојеће и планиране) и планирана намена простора. 

- За комплекс пристаништа препоручује се изгра-
дња прикључка на дистрибутивну електро мрежу 
називног напона 20kV; 

- Изградити јавну расвету у простору регулације 
улица, светиљкама на прописно уземљеним мета-
лним канделаберским стубовима висине минимално 
8.0m. Напајање јавне расвете да буде подземним 
ел.енергетским кабловима са засебних мерних ормана 
(поља) у диструбитивним трафо-станицама (20/0.4kV). 
Извори светла да буду LED сијалице или други, са 
једнаким или бољим вредностима фотометријске и 
енергетске ефикасности. На графичком прилогу дат 
је предлог решења јавне расвете који може бити 
коригован Пројектом за добијање грађевинске 
дозволе и код извођења радова, на начин да се не 
угрозе коридори опредељени за изградњу других 
инсталација и инфраструктура, као ни планирана 
намена простора. ; 

- Изградити спољњу расвету у простору регула-
ције саобраћајница на сукорисничким површинама, 
као и на комплескима (остало земљиште), на пози-
цијама које ће бити дефинисане Пројектом за до-
бијање грађевинске дозволе, уз услов да се испо-
штују планирана намена простора и коридори за 
изградњу других инсталација и инфраструктура; 

Коридори за изградњу подземних ел.енергетских 
кабловских водова су дефинисани на графичком при-
логу - координатама темених тачака осе рова у држа-
вном координатном систему. Пошто за велики број 
подземних комуналних инсталација трасе нису еви-
дентиране код РГЗ Службе за катастар Шабац, 
положај коридора за ел.енергетске каблове могже бити 
коригован, на начин да се не угрожавају коридори 
опредељени за изградњу других комуналних инфра-
структрура, то јест, да се на трасе прибаве сагла-
сности јавних комуналних предузећа која поседују и 
одржавају комуналне инфраструктуре. На исти начин 
могу бити додате недостајуће деонице. 

Подземни електроенергетски каблови 20kV, 6kV, 
0.4kV се полажу на дно земљаног рова дубине 0.8-
1.0m на слој песка дебљине 0.1m. Изнад каблова се 
постављају пластични штитници и траке за упозо-
рење. Растојање између каблова у рову мора бити 
0.2m од високонапонсог каблаи 0.07m између ниско-
напонских каблова. 

Ископ рова за електроенергетске каблове и кана-
лизацију, ископ темеља за стубове јавне расвете и 
спољњег осветљења у обувату плана мора бити 
ручни и опрезан и мора му претходити обележавање 
на терену траса постојећих подземних инсталација – 
од стране РГЗ Службе за катастар. Радовима на 
ископу и на изградњи каблова треба да присуствују 
овлашћена лица из јавних комуналних предузећа 
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која поседују и одржавају инсталације и инфрастру-
ктуре(ЈП „ Србијагас“, ЕДШ, Телеком, ЈКП „Водовод-
Шабац“, ЈКП „Топлана-Шабац“), из "Зорка енергетике" и 
ЕLIXIRa. Пре затрпавања ровова, трасе каблова и 
дубине полагања уснимити код РГЗ Службе за катастар 
Шабац. Генерално, у зонама коловоза саобраћајница 
и паркинга, каблови се провлаче кроз заштитне цеви 
које се постављају тако да је горња ивица на дубини 
од 1.1m од горње коте асвалтног застора.. 

Код укрштања са железничком пругом, неопходно 
је провлачење електроенергетских каблова кроз 
заштитне цеви које се постављају тако да је дубина 
горње ивице цеви на 1.8m испод горње површине 
железничке шине. 

Код избора типа електроенеретских каблова у 
обухвату плана, узети у обзир да се ради о агреси-
вној средини, обзиром на вишедеценијско присуство 
хемијске индустрије. 

2.1.4.3. ЕЛЕКТОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

Постојеће стање: 

Oбухват Измене и допуне плана детаљне регула-
ције „Зорка радна зона – исток“ (даље у поглављу – 
план) је део реона кабловског подручја N°10 АТЦ 
"Шабац" Предузећа за телекомуникације „Телеком-
Србија“ а.д. Београд. 

У зони левог уличног појаса улице Хајдук Вељкове 
изграђена је Тк кабловска канализација ТЕЛЕКОМа а 
у продужетку је Тк канализација "Зорка енергетике", 
д.о.о. Шабац – до објекта интерне телефонске 
централе "Зорка" на кат.парцели бр.6915/12 К.О. 
Шабац (у обухвату основног планског документа) 
Трасе подземних Тк каблова из поменуте централе 
нису евидентиране код РГЗ Службе за катастар 
Шабац нити о истим постоје подаци код "Зорка ене-
ргетике". Самим тим нису ни нанети на графичком 
прилогу. 

У зони левог уличног појаса улице Хајдук Вељкове, 
у обухвату плана, кроз Тк кабловску канализацију и у 
рову са месним Тк кабловима присутна је деоница 
магистралног оптичког Тк кабла : Шабац – Орид- 
Ушће-Обреновац-Београд.  

Положај наведених телекомуникационих објеката 
(осим каблова из интерне телефонска централе) 
нанет је награфичком прилогуПлан електро мреже, 
телекомуникационе мреже, гасовода и топловода (Р 
1:1000, даље у поглављу – графички прилог). За 
један број каблова приступне и секундарне мреже 
кабловског подручја N°10 трасе нису евидентиране 
код РГЗ Службе за катастар Шабац и на графичком 
прилогу су нанете орјентационо на основу података 
добијених од Телекома. 

Генерално, задовољене су постојеће потребе у 
фиксној телефонији у обухвату ПДРа и постоје 
резерве за прикључак нових корисника. постоје и мо-
гућности за пружање широкопојасних услуга.Бакарна 

приступна мрежа је амортизована у знатном степену, 
обзиром да је изграђена 1980.год.  

Покривеност сигналом мобилне телефоније је 
добра за сва три оператера.  

Изграђен је кабловски дистрибутивни систем опе-
ратера СББ, а услуге КДСа пружа и ТЕЛЕКОМ. 
Предузеће „ЕLIXIR ZORKA – Mineralana đubriva“ има 
прикључке оптичким телекомуникационим кабловима 
код оба оператера као и своју интерну Тк централу. 
Трасе оптичких телекомуникационих каблова по 
комплексу ELIXIRa нису евидентиране код РГЗ Слу-
жбе за катастар Шабац и на графичком прилогу су 
нанете орјентационо и врло орјентационо, на основу 
података о изведеном стању прибављеним од поме-
нутог предузећа. Такође су приближно означене по-
зиције једног броја чворишта на оптичким кабловима, 
окана интенре Тк канализације, слободностојећих 
ормана и командних телекомуникационих ормана. 

Планирано стање: 

Развој телекомуникационе мреже у планираном 
периоду заснива се на модернизацији постојећег си-
стема и на изградњи нових објеката (приступне мреже, 
уређаја и опреме) а који ће омогућити континуирано, 
квалитетно и поуздано пружање услуга фиксне теле-
фоније и широкопојасних услуга (дигиталне претпла-
тничке линије ВДСЛ и АДСЛ, интернет протокол, 
дигитална телевизија, телевизија по интернет про-
токолу итд.).  

Планира се реализација следећих активности: 

- укупна замена приступне телекомуникационе 
мреже реализоване бакарним кабловима; 

- даља децентрализација система изградњом 
нових приступних уређаја и комутационих уређаја/ 
мултисервисних приступних чворова (типа ИПАН, 
мини ИПАН или МСАН) са припадајућим кабловским 
реонима. Позиције приступних уређаја биће дефини-
сане накнадним условима предузећа за телекомуни-
кације, а исти могу бити у наменским објектима, у 
слободностојећим орманима или у другим објектима. 
За присупне уређаје типа ИПАН и МСАН и припада-
јућа кабловска подручја неопходна је израда засебне 
урбанистичко-техничке документације а услови за 
изградњу уређаја типа мини ИПАН са припадајућим 
реонима могу бити утврђени Пројектом за добијање 
грађевинске дозволе ; 

- изградња оптичких телекомуниационих каблова 
из ГЦ "Шабац", као отцепа са постојећих оптичких 
каблова и из постојећих истурених степена у сусе-
дним градским блоковима и зонама; 

- изградња мреже фиксне телефоније других 
оператера као подземне или бежичне; 

- ширење мреже базних станица мобилне теле-
фоније под условима који су утврђени Ревизијом ПГР 
Шабац, а посебно за покривање обухвата сигналом 
пете генерације; 
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- изградња кабловског дистрибутивног система 
подземним телекомуникационим кабловима, у заје-
дничком рову са Тк кабловима а могуће је и кроз цев 
постојеће Тк кабловске канализације уколико се, у 
том смислу, прибаве сагласности Телекома и "Зорка 
енергетике"; 

- изградња интерних Тк кабловских водова на 
комплексу ЕLIXIRa и по саобраћајницама на сукори-
сничким површинама, по коридорима опредељеним 
на графичком прилогу и по трасама дефинисаним 
Пројектом за добијање грађевинске дозволе. Поме-
нуто предузеће нема потребу за проширењем 
капацитета постојећих телекомуникационих прикљу-
чака у догледном периоду; 

Код избора опреме и нових технологија телекому-
никационог система, посебну пажњу обратити на 
енергетску ефикасност. Телекомуникационе каблове 
постављати: у слободне цеви постојеће кабловске 
канализације, у зајадничком рову са постојећим ТК 
кабловима и са подземним проводницима кабловског 
дистрибутивног система и по наменским коридорима 
који су дефинисани координатама темених тачака у 
државном координатном систему у графичком при-
логу. Због извесног присуства великог броја подзе-
мних инсталација чије трасе нису евидентиране код 
РГЗ Службе за катастар, нити на графичком прилогу, 
или су на графичком прилогу нанети орјентационо, 
коридори дефинисани планом су предлог и могу бити 
кориговани Пројектом за добијање грађевинске до-
зволе и код извођења радова, на начин да се не угрозе 
коридори постојећих и планираних комуналних инста-
лација, инфраструктура и прикључака и уз услов да 
се испоштује планирана намена простора. 

Ван зоне кабловске ТК канализације, телекомуни-
кациони каблови се полажу на дно рова дубине 
минимално 0.8m, на слој ситнозрнасте земље и 
песка дебљине минимално 0.1m. Изнад каблова се 
постављају пластични штитници и траке за упозо-
рење. Ископ кабловских ровова мора бити ручни и 
опрезан, а мора му претходити обележавање на 
терену траса свих постојећих подземних инсталација 
– од стране РГЗ Службе за катастар Шабац и у 
присуству овлашћених лица из јавних и јавних кому-
налних предузећа која поседују и одржавају подземне 
инфраструктуре(ЈП „ Србијагас“, ЕДШ, Телеком, ЈКП 
„Водовод-Шабац“, ЈКП „Топлана-Шабац“) и посбено 
из "Зорка енергетике" и ELIXIRa. У зонама укрштања 
и паралелног вођења морају се остварити прописана 
растојања и растојања дефинсана планском докуме-
нтацијом уз прописане заштитне мере. Пре затрпања 
ровова, трасе ТКк каблова и дубине полагања треба 
евидентирати код поменуте службе за катастар. 

Генерално, у зонама коловоза саобраћајница и 
паркинга, каблови се провлаче кроз заштитне цеви 
које се постављају тако да је горња ивица на дубини 
од 1.1m од горње коте асвалтног застора (1.3m испод 
коте државног пута) и 1.0m испод дна путног јарка.  

Код укрштања са железничком пругом, неопходно 
је провлачење телекомуникационих каблова кроз 
заштитне цеви које се постављају тако да је дубина 
горње ивице цеви на 1.8m испод горње површине 
железничке шине.  

Диспозиција постојећих и планираних телекому-
никационих објеката и коридора, дата је на графи-
чком прилогу. У документационом делу елабората су 
приложени Подаци и услови „Телеком Србија“ Пре-
дузећа за телекомуникације а.д. Београд, РЈ "Шабац" 
бр.7010-465124/1 од 28.01.2015.год. и...  

2.1.4.4. ГАСИФИКАЦИЈА 

Постојеће стање: 

У обухватуИзмене и допуне плана детаљне 
регулације „Зорка радна зона – исток“ (даље у по-
глављу – план) изграђени су и у функцији следећи 
елементи система гасовода ЈП "СРБИЈАГАС": челични 
гасовод до 12bar из главне мерно-регулационе ста-
нице "ШАБАЦ 1" (Думача),(∅ 273.1mm, у зони левог 
уличног појаса улице Хајдук Вељкове), гасна мерно-
регулациона станица (МРС) "Zorka Elixir" и при-
кључни гасовод (подземни∅ 168.3mm и надземни). 
Такође је присутан део интерног гасоводног развода 
на комплексу ELIXIRa. 

У обухвату плана је, такође, део градске дистри-
бутивне мреже до 4bar, оператера ЈКП „Топлана-
Шабац“ изграђен од полиетиленских цеви∅ 63mm 
(око комплекса Доњошорског гробља). Не постоје 
могућности за ширење постојеће ГДМ, односно за 
прикључак нових корисника. 

Сви набројани гасоводи су стечене обавезе 
обавезе у простору и морају се третирати у складу са 
Законом о цевоводном транспорту гасовитих и те-
чних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљо-
водоника („Сл.гласник РС“, бр.104/2009), Правилником 
о условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16bar („Сл. 
гласник РС“, бр. 86/2015) и осталим важећим про-
писима и правилницима за ову област. 

Положај наведених објеката гасоводне мреже 
представљен је у графичком делу елабората, на 
Плану електро мреже, телекомуникационе мреже, 
гасовода и топловода (Р 1:1000, даље у поглављу: 
графички прилог). Недостају подаци о положају 
прикључка за ELIXIR (надземни и подземни челични 
гасовод у коридору магистралне железничке пруге 
Шабац-Обреновац) и подаци о укупном разводу по 
комплексима, иза МРС. 

Планирано стање: 

Услови за изградњу челичних гасовода радног 
притиска до 16bar 

Предузеће „ЕLIXIR ZORKA – Mineralana đubriva“ 
располаже довољним капацитетима природног гаса 
које им испоручује енергетски оператер ЈП „Србијагас“. 



Број 2 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 289 

 

 

Планира се замена свих ваздушних челичних 
гасовода радног притиска до 12 (16)bar подземним. 

Могуће је и ширење подземне дистрибутивне 
гасоводне мреже радног притиска до 12 (16)bar до 
заинтересованих корисника. Пројектовање и изгра-
дњу челичне гасоводне мреже до 12(16) bar извести 
у складу са Законом о цевоводном транспорту гасо-
витих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих 
угљоводоника ("Сл. гласник РС" бр.104/2009"), Пра-
вилником о условима за несметану и безбедну 
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 
16bar („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015) и осталим ва-
жећим прописима и правилницима за ову област 
укључујући и интерне акте ЈП „Србијагас“, а све на 
основу засебне урбанистичко-техничке документа-
ције и појединачних техничких услова оператера. 

На графичком прилогу опредељен је коридор за 
изградњу челичног гасовода у зони коридора плани-
ране магистралне железничке пруге, којим се мења 
постојећи ваздушни цевовод. Положај коридора је 
дефинисан координатама темених тачака у држа-
вном координатном систему. Обзиром на присуство 
великог броја подземних инсталација чије трасе нису 
евидентиране код РГЗ Службе за катастар и на 
графичком прилогу су нанете орјентационо, и на 
извесно присуство непознатих подземних инстала-
ција на терену, положај коридора може бити ко-
ригован урбанистичким пројектом, Пројектом за до-
бијање грађевинске дозволе и код извођења радова, 
на начин да се остваре прописана растојања између 
инсталација и да се не угрозе коридори опредељени 
за друге инсталације и инфраструктре као ни плани-
рана намена простора. 

Минимална дебљина надслоја изнад челичног 
гасовода у зони тротоара и у зеленим површинама 
ван зоне канала је 0.8m, a за деонице у зони 
коловоза саобраћајница или паркинга дебљина 
надслоја је 1.3m (уколико се гасовод поставља без 
додатне механичке заштите), с тим што се засипање 
рова мора извести слојевито, сабијањем слојева 
шљунка не дебљих од 0.3m. За деонице где се 
гасоводи провлаче кроз заштитне цеви дебљина 
надслоја се рачуна од коте тла до коте горње ивице 
заштитне цеви. 

За челичне гасоводе, милимално растојање цеви 
гасовода: од темеља објеката је 3.0m. Од цеви 
водовода и канализације, при паралелном вођењу, 
челични гасовод мора бити удаљен минимално 1.0m 
а исто толико и од вреловода и од дрвореда. Од 
подземних ТК каблова и електроенергетских каблова 
минимално растојање је 0.6m. Koд укрштања, мини-
мално вертикално растојање је 0.3m. Kод провођења 
челичних гасовода кроз труп железничке пруге (оба-
везно ван зона скретница), горња ивица заштитне 
цеви кроз коју се провлачи гасовод мора бити на 
дубини од минимално 1.8m испод горње коте шине, 
или у складу са условима имаоца индустријских 
колосека. 

Укрштање челичног гасовода са саобраћајницама, 
водотоцима и каналима реализује се под углом од 
90° а минимално 60°. На свим деоницама где се га-
совод провлачи кроз заштитне цеви, неопходно је 
пречнике заштитних цеви одабрати тако да је размак 
ивице цеви од гасовода најмање 50mm, a дужине 
цеви тако да су минимално по 1.0m ван зоне заштите 
објекта. Заштитне цеви краће од 20.0m морају имати 
једну одзрачну цев DN50, а дуже од 20.0m морају 
имати две одзрачне цеви DN50 - od херметичи 
затвореног краја заштитне цеви до површине земље, 
изведене у надземне луле. 

Изнад челичних гасовода је забрањено градити и 
постављати привремене и трајне, покретне и непо-
кретне објекте осим инфраструктурних, у складу са 
засебном урбанистичком документацијом која подразу-
мева прибављање одговарајућих услова и сагласности 
ЈП "Србијагас". Овлашћена лица из поменутог пре-
дузећа морају бити присутна код раскопавања и свих 
других радова у зони постојећих челичних гасовода и 
посебно у зони гасоводног прикључка за ELIXIR који 
је делом ваздушни, а делом подземни са трасом која 
није позната. 

Код извођења радова у близини изграђених че-
личних гасовода притиска 12(16)barнеопходно је 
испоштовати следеће заштитне мере: 

- У појасу ширине по 3.0m са сваке стране, 
рачунајући од осе дистрибутивног гасовода до 16bar, 
све радове на ископу изводити искључиво ручно. 
Машински ископ може одобрити искључиво овла-
шћени представник ЈП „Србијагас“ на терену, кад се, 
по копању пробних ровова, увери да су испуњени 
одговарајући услови; 

- Уколико на местима укрштања или пара-
лелног вођења дође до откопавања гасоводне цеви, 
оштећена изолациона трака (за челичне гасоводе) се 
мора заменити новом. Замену може реализовати 
искључиво ЈП „Србијагас“ , о трошку Инвеститора, а 
по достављању благовременог обавештења у том 
смислу; 

- Уколико, код било каквог ископа, дође до оште-
ћења гасоводне цеви о овоме се најхитније мора 
обавестити ЈП „Србијагас“ ради предузимања по-
требних мера које ће се одредити након увида у 
стање на терену; 

- У случају оштећења гасовода који настаје услед 
извођења радова у зони гасовода услед непридржа-
вања утврђених услова као и услед непредвиђених 
радова који се могу јавити приликом извођења 
објеката, инвеститор је обавезан да сноси све тро-
шкове санације на гасоводним инсталацијама и да 
надокнади штету насталу услед евентуалног прекида 
дистрибуције гаса; 

- Приликом извођења радова грађевинска меха-
низација мора прелазити трасу гасовода на обезбе-
ђеним прелазима урађеним тако да се изазива 
појачано механичко напрезање гасовода; 
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- Употреба вибрационих алата у близини 
гасовода је дозвољена уколико не утиче на мехничка 
својства и стабилност гасовода; 

- У зони 5m лево и десно од осе гасовода не 
дозвољава се надвишавање (насипање постојећег 
терена), скидање хумуса, односно промена апсолу-
тне коте терена која је постјала пре извођења 
радова; 

- Приликом извођења радова у зонама опа-
сности и код ослобођене гасоводне цеви потребно је 
применити све мере за спречавање изазивања 
експлозије или пожара: забрањено је радити са отво-
реним пламеном, радити са алатом или уређајима 
који могу при употреби изазвати варницу, коришћење 
возила која при раду могу изазвати варницу, кори-
шћење електричних уређаја који нису у складу са 
нормативима прописаним у одговарајућим станда-
рдима SRPS за противексплозивну заштиту, одлагање 
запаљивих материја и држање материја које су 
подложне самозапаљењу; 

- Ивеститор је обавезан, у складу са Законом о 
цевоводном транспорту гасовитих и течних угљово-
доника и и дистрибуцији гасовитих угљоводоника 
(„Сл. гласник РС“ бр.4/2009), да 10 дана пре почетка 
радова у заштитном појасу гасовода, обавести ЈП 
„Србијагас“ у писаној форми , како би се обезбедило 
присуство представника тог предузећа за време 
трајања радова у близини гасовода. 

Изградњи железниче пруге Шабац-Обреновац и 
паралелене саобраћајнице мора претходити изме-
штање гасоводног прикључа за Еликсир и ваздушног 
топло-паровода. Услови за измештање биће утврђени 
засебном урбанистичко-техничком документацијом.  

Услови за изградњу мерно-регулационих станица 
Пројектовање и изградњу мерно-регулационих 

станица max16bar (на улазу) извести у складу са 
Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних 
угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљово-
доника ("Сл.гласник РС" бр.104/2009"), Правилником 
о условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16bar („Сл. 
гласник РС“, бр. 86/2015) и осталим важећим пропи-
сима и правилницима за ову област, укључујући 
појединачне енергетско-техничке услове за прикљу-
чак ЈП „Србијагас“ и засебну урбанистичко-техничку 
документацију. 

Мерно-регулационе станице се смештају у засе-
бне објекте или слободностојеће типске металне 
ормане на одговарајућим темељима. Растојања од 
објеката дефинисана су Правилником у зависности 
од улазног притиска и капацитета МРС. За улазне 
радне притиске до 10bara морају се остварити сле-
дећа минимална растојања: 10.0m од зграда и других 
објеката и од железничке пруге и 5.0m од ивице пута 
(улице). За улазне радне притиске 10-16bar, мерно-
регулационе станице морају бити удаљене мини-
мално 15.0m oд железничких пруга а 8.0m од ивице 
пута (улице Хајдук Вељкове) и 3.0m од интерних 
саобраћајница. Простор на коме се подиже МРС 

мора бити ограђен мрежом висине најмање 2.0m, на 
растојању од минимално 3.0m oд МРС или тако да су 
зоне опасности унутар ограде. На локације МРС 
прибавити сагласности/заштитне мере Одсека за 
спашавање МУПа РС. 

Услови за изградњу гасоводне мреже до 4bar 
За проширење градске дистрибутивне мреже до 

4bar (ДГМ) у обухвату плана,неопходна је израда 
урбанистичких пројеката. Пошто не постоји адеква-
тна резерва извесно је да је, за евентуално проширење 
ДГМ, неопходна израда планске или урбанистичко-
техничке документације са ширим обухватом. Про-
ширење није извесно, али се за исто оставља могућност, 
у складу са условима ЈКП „Топална-Шабац“. 

Дистрибутивну гасоводну мрежу до 4bar плани-
рати, пројектовати и извести у складу са: Законом о 
цевоводном транспорту гасовитих и течних угљово-
доника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника 
("Сл.гласник РС" бр.104/2009"), Правилником о усло-
вима за несметану и безбедну дистрибуцију природног 
гаса гасоводима притиска до 16bar („Сл.гласник РС“, 
бр.86/2015), а на онсову засебне урбанистичко-те-
хничке документације.Минимална дебљина надслоја 
изнад полиетиленских цеви дистрибутивног гасовода 
до 4bar je 0.8m у зеленим површинама и зонама 
тротоара и минимално 1.1m у зонама коловоза сао-
браћајница и паркинга. За дистрибутивни гасовод до 
4bar милимално растојање цеви гасовода: од темеља 
објеката је 1.0m а 0.5m од стубова јавне расвете и 
стубова ваздушних цевовода (или више да се не би 
угрозила статичка стабилност). 

За прикључке на дистрибутивну гасоводну мрежу 
до 4bar, као ни за интерни развод (иза МРС) није 
неопхдонда израда засебне урбанистичко-техничке 
документације, већ се исти пројектују и изводе у 
складу са наведеним законском регулативом и важе-
ћим прописима и у складу са техничким условима 
ЈКП „Топлана-Шабац“ (за прикључак на ДГМ) 

Ископ рова за изградњу гасовода свих радних 
притисака треба да буде ручни и опрезан, а мора 
му претходити обележавање на терену траса свих 
постојећих подземних инсталација – од стране РГЗ 
Службе за катастар Шабац и у присуству овлашће-
них лица из јавних и јавних комуналних предузећа 
која поседују и одржавају подземне инфраструктуре 
(ЈП „ Србијагас“, ЕДШ, Телеком, ЈКП „Водовод-Шабац“, 
ЈКП „Топлана-Шабац“) и посебно из "Зорка енерге-
тике" и из ELIXIRa. У зонама укрштања и паралелног 
вођења, морају се остварити прописана растојања и 
одговарајуће заштитне мере. Пре затрпања ровова, 
положај цеви и дубине полагања треба евидентирати 
код поменуте службе за катастар. 

Саставни део елабората су Услови и подаци од 
значаја за израду плана Одељења гасификације ЈКП 
"Топлана-Шабац", (бр.01-953/19 од 13.08.2019.) По-
штопредузеће ЈП СРБИЈАГАС није одговорило по 
захтеву за израду предметне Измене и допуне плана 
детаљне регулације, приложени су услови из осно-
вног плана (бр.06-03/25744 од 13.01.2015.). 



Број 2 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 291 

 

 

Диспозиција познатих постојећих и појединих 
планираних елемената система гасификације у обу-
хвату плана, представљена је, и орјентационо пре-
дстављена, на графичком прилогу: Плану електро 
мреже, телекомуникационе мреже, гасовода и топло-
вода (Р 1:1000).  

2.1.4.5. ТОПЛИФИКАЦИЈА 

Постојеће стање: 

У обухватуИзмене и допуне плана детаљне 
регулације „Зорка радна зона – исток“ (даље у погла-
вљу – план) постоје интерне топлане и котларнице 
предузећа „ЕLIXIR ZORKA – Mineralana đubriva“, које 
нису предмет плана, већ систем у складу са својим 
потребама развија поменуто предузеће. 

Постојеће стање: 

У складу са Условима Одељења топлификације 
ЈКП „Топлана-Шабац“ (бр.01-953/19 од 13.08.2019., 
приложени у документационом делу) преко обухвата 
плана резервисан је коридор за изградњу деонице 
подземног цевовода за пречишћену отпадну воду. 
Цевовод је полиетиленски, ∅ 350mm и треба да 
повеже Централно постројење за пречишћавање 
отпадних вода и главну црпну станицу у зони Новог 
моста, а у којој се планира изградња топлотне пумпе 
и топлане. Полазна и крајња тачка су ван обухвата 
плана. Положај коридора је дефинисан координа-
тама темених тачака у државном координатном 
систему и представљен је на графичком прилогу: 
План електро мреже, телекомуникационе мреже, 
гасовода и топловода (Р 1:1000, даље у поглављу – 
графички прилог). Ширина коридора је 1.0m. За 
цевовод ће бити израђена засебна планска или 
урбанистичко-техничка документација којом ће бити 
дефинисани услови за изградњу. У том смислу, а 
узимајући у обзир да су на обухвату плана присутне 
подземне инсталације и инфраструктуре чије трасе 
нису евидентиране код РГЗ Службе за катастар и на 
графичком прилогу су нанете орјентационо (и врло 
орјентационо), и да су врло вероватно присутне и 
непознате инсталације, планском или урбанистичко-
техничком документацијом за повратни цевовод 
могуће је кориговати положај коридора, на начин да 
се не угрозе коридори опредељени за изградњу 
других инсталација и инфраструктура (обезбеде 
сагласности оператера и власника) и да се испоштује 
планирана намена простора. Општи услови за 
изградњу цевовода за пречишћену отпадну воду су 
идентични условима за изградњу подземних 
електроенергетских каблова, а који су дефинисани у 
поглављу Електроенергетика.  

2.1.4.6. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

Постојеће стање: 

Опште 

У обухвату Изменe и допунe ПДР „Зорка-Радна 
зона исток“ у Шапцу налазе се парцеле и објекти у 

оквиру пословног комплекса Elixir Grupa d.o.o., суко-
рисничке парцеле и парцеле јавне намене у власни-
штву Града Шапца. 

Снабедање водом  

У Улици Хајдук Вељковој изграђена је PEНD 
водоводна мрежа (потисни вод) профила Ø 300 mm 
са које је изведен прикључак Ø 200 mm (OD 225 mm) 
за фабрику Elixir, и кат. парцелу бр. 6915/14, завршен 
и шахту са водомером у кат. парцели бр. 6915/120. 
Других прикључака са јавне водоводне мреже нема. 
За потребе снабдевања индустријском водом кори-
сте се углавном постојећи бунари који су изведени на 
парцелина различитим странама комплекса. Изда-
шност постојећих бунара се креће од 4 l/s до 25 l/s. 
Снабдевање санитарном и противпожарном водом 
фабрика: Еlixir, Тikkurila - Zorka, обавља се са градске 
водоводне мреже, односно са потисног вода про-
фила PE Ø 300 mm у Улици Хајдук Вељковој у 
Шапцу. 

Дуж лучке саобрађајнице, приликом њене израде, 
констатоване су инсталације водовода које су у 
оквиру мреже бунарског система.  

У оквиру комплексаделом изведени су хидранти 
на интерној хидрантској мрежи која је делимично 
изведена. 

Трасе постојећих водоводних инсталација нису у 
потпуности познате, нити су евидентиране у катастру 
подземних водова. 

Сакупљање и евакуација санитарно-фекалих и 
технолошких отпадних вода 

У обухвата плана трасиран је главни градски 
фекални GRP канализациони колектор порфила 
Ø1000 mm, (“Колектор Зорка“) од постојеће КЦС 
„Главна“ до постојећег градског централног постро-
јења за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ). 
Прикључење отпадних вода индустријске зоне на 
наведени колектор , НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО. 

У обухвату плана постоје старе канализационе 
инсталације бивших фабрика ХК „Зорка“ за евакуа-
цију санитарно-фекалних и атмосферских отпадних 
вода, као и индустријских отпадних вода (киселог и 
базног порекла). Те инсталације су доста старе и да 
би се евентуално ставиле у употребу, неопходно их 
је испитати деоницу по деоницу. Поменуте инстала-
цијеу постојећем стању примарно се користе за 
одвођење атмосферских вода. Констатовано је да се 
одређене количине условно „чисте“ воде свакодне-
вно транспортују кроз бетонске колекторе из правца 
пословних комплекса са друге стране Улице Хајдук 
Вељкова (базен, хала..).У обухвату плана налази се 
и стари гравитациони излив у Реку Саву . 

У оквиру лучке улице, а због потреба завршног 
уређења и асфалтирања изведен је део трасе фе-
калне канализацијеØ250 mm који је у постојећем 
стању ван употребе и није пуштен у функцију. 
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На предметном простору не постоје и нису у 
функцији постројења за пречишћавање санитарно-
фекалних и индустријских отпадних вода. 

Сакупљање и евакуација атмосферских вода 

Сакупљање атмосферских вода са подручја у 
обухвату плана, обавља се кроз постојећу, затечену 
канализациону мрежу општег типа, слободним сли-
вањем у околне водотоке – реку Саву на два изливна 
објекта, а без претходног пречишћавања . 

У оквиру лучке улице изведен је део трасе 
атмосферске канализације у пречнику Ø800 –Ø500 
mm и прикључен на постојећи бетонски колектор који 
је изведен ка јужном изливу у Реку Саву. 

На платоима који су изведени за смештај готових 
производа и који заузимају значајне површине изра-
ђена је независна мрежа која се сакупља сливним 
каналима и уводи у шахтове и сепараторе и затим 
уводи у новоизграђену канализацију у улици за 
приступ луци. 

Постојеће стање инсталација и објеката водовода 
и канализације, дато је у графичком прилогу „План 
канализационе мреже“. 

Планирано стање: 

Снабедање водом  

Снабдевање санитарном и противпожарном 
водом предметног комплекса, и осталих пословних 
система који се налазе у обухвату плана, обављаће 
се са градске водоводне мреже, односно са посто-
јећег потисног вода профила ПЕØ315mmу улици 
Хајдук Вељковој у Шапцу. 

Постојећи прикључак водовода је у функцији 
снабдевања комплекса Elixir Grupa d.o.o и реги-
строван на наведеног корисника и комплетан развод 
инсталација санитарне водоводне мреже дуж сао-
браћајница представља интерни водоводни развод. 

За те потребе, предвиђена је изградња дистри-
бутивне водоводне инсталације профила Ø90mm, 
дуж планираних јавних саобраћајница у оквиру 
комплекса „Зорка-Радна зона исток“ који би се кори-
стио искључиво за санитарне потребе. Трасе плани-
ране санитарне воде разведени су до објеката у 
којима инвеститор очекује санитарну потрошњу. 
Усвојени пречници и дефинисане трасе могуће је 
изменити у складу са коначним захтевима и по-
требама у количини. Дубина полагања цевовода је 
минимум 0.80 m, осим на местима где цевовод 
пролази испод будућег коридора железничке пруге 
где је минималан надслој цеви 1.80 m.  

Траса планираних инсталација дистрибутивног 
водовода, дефинисана је у простору геодетским коо-
рдинатама темених тачака, које су саставни део 
графичког прилога „План водовода и канализације“.  

Пројектовање и изградњу јавне водоводне мреже 
извести у складу са Техничким условима ЈКП „Водовод-
Шабац“, 5400/СР-166/19, од 20.09.2019. године , који 
су саставни део документације овог УП-а. 

Снабдевање индустријском водом у оквиру ове 
радне зоне, обављаће се из постојећих и планираних 
бунара. Индустријске водоводне мреже мора пре-
дстављати посебну целину и ни у ком случају не сме 
бити повезана са градском водоводном инсталацијом 
(односно са хидратском и санитарном водоводном 
инсталацијом у оквиру сваке фабрике). Положај и 
капацитети постојећих и планираних бунара усвојени 
су у основном плану у складу са захтевима прои-
зводње. 

Чишћење и опремање постојећих и изградњу нових 
бунара, изводиће се у свему према Водопривредним 
условима ЈВП“Србијаводе“-ВПЦ “Сава“ , бр. 4840/1 
од 07.12.2015.г. који су прибављени у процедури 
израде основног плана. 

Хидрантску мрежу пројектовати као засебан си-
стем са уградњом посебног водомера. Све водомере 
поставити и заједничко склониште одговарајућих ди-
мензија и на приступачном месту. Хидрантска мрежа 
конципирана је на начин да се у оквиру пословног 
комплекса формира примарни прстен по ободним 
улицама пречника Ø225 mm, док сесекундарна хи-
дрантска мрежа планира по осталим саобраћајним 
кооридорима у пречнику Ø160 mm. Захтевани капа-
цитети и остали противпожарни услови дефинисаће 
се приликом израде пројектно-техничке документа-
ције у складу са важећим законским противпожарним 
прописима. 

Број мерних уређаја зависи од броја независних 
пословних јединица и оквиру комплекса - уколико се 
констатује таква потреба. За сваку независну по-
словну јединицу предвидети посебан мерни уређај. 

Хидрантску мрежу пројектовати као засебан систем 
са уградњом посебног водомера. Све водомере по-
ставити и заједничко склониште одговарајућих диме-
нзија и на приступачном месту. 

Димензионисање водоводне мреже извршити 
рачунајући са радним притиском и уличној мрежи од 
3,5 - 3,8 бара у нормалним условима водоснабде-
вања. За све остале потребе обратити се посебним 
захтевом. 

Сакупљање и евакуација санитарно-фекалих и 
технолошких отпадних вода 

Тренутно стање одвођења отпадних вода у 
оквиру комплекса „Зорка-Радна зона исток“ се врши 
општим системом канализације, и како су постојеће 
инсталацијенеадекватне, старе и дотрајале, пре-
двиђа се сепарациони систем каналисања који ће 
уважити нове карактеристике везане за отпадну воду 
из процеса производње, санитарно фекалну и атмо-
сферску. Колектори који се користе за одводњавање 
јесу стари бетонски колектори киселинске канали-
зације који су уз индустријску воду евакуисали и 
атмосферску санитарну.Даље коришћење наведене 
мреже захтева сукцесивну реконструкцију у сврху 
уклапања у планирану мрежу. 
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За потребе сакупљања и евакуације санитарно-
фекалних отпадних вода у обухвату ИДПДР „Зорка-
Радна зона исток“, предвиђена је изградња нове 
„фекалне„ канализације. Траса планиране фекалне 
канализације, опредељена је делом кроз планиране 
јавне саобраћајнице, лучку улицу у којој је и изведен 
део инсталацијаи у саобрађајницама које су у вла-
сништву пословног система за чије се потребе гради. 
Траса је дефинисана је у простору геодетским 
преломним тачкама, чији списак је саставни део гра-
фичког прилога „план канализационе мреже“. 

Излив планираног главног сабирног фекалног 
канализационог колектора, планиран је у Главни 
градски канализациони колектор од КЦС Главна до 
ЦППОВ, профила Ø 1000mm, у шахту после изве-
дене каскаде.  

Напомињемо, да је у оквиру плана трасиран Главни 
градски канализациони колектор од КЦС Главна до 
ЦППОВ, профила Ø 1000mm, али прикључење отпа-
дних вода овог индустријског комплекса на поменути 
колектор није дозвољено. 

Димензионисање интерне фекалне канализације 
Зорка - Радна зоне исток, извести на основу хидрау-
личког прорачуна. Профили дати на графичком прилогу 
су минималнии усаглашени су са профилима за са-
нитарно фекалну уличну канализацију у приградским 
насељима града. Пошто је део фекалне канализације у 
лучкој улици изведен извршиће се прикључење пла-
ниране санитарно фекалне канализације на изведену и 
у складу са дозвољеним падовима трасирати до свих 
корисника који имају захтев за изливањем канали-
зације. На делу комплекса због плитког укопавања 
није могуће гравитационо каналисање тако да се 
мора увести препумпавање канализационе мреже у 
делу који обухвата зону око управне зграде холдинга, 
портирницу и објекте (2. Зоркина капија).  

Због специфичности рада постројења за пречи-
шћавање отпадних вода (ЦППОВ) и потенцијалне 
осетљивости и угрожености на индустријске воде, 
ЈKР "Водовод-Шабац" начин и услови под којима је 
могуће извршити прикључење (мониторинг, узорко-
вање, мерење количина,".) одређени су одговарајућим 
одредбама Уредбе о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја и воде и роковима за њихово 
достизање (Службени гласник РС, бр. 67/2011, 
48/2012, 112016 ). 

Сваки производни погон мора пречистити своје 
индустијске отпадне воде до нивоа који је дефинисан 
у интерној фекалној канализационој мрежи радне 
зоне исток, пре испуштања исте у фекалну кланали-
зацију. 

ЈKР "Водовод-Шабац" задржава право да кори-
сника искључи са мреже уколико квалитет испуштене 
воде у улични колектор не прилагоди законској регу-
лативи. Kорисник преузима одговорност за квалитет 
испуштене воде. 

Будући да се па комплексу "Елиxир"-а у Шапцу 
отпадне воде јављају као санитарне, технолошке и 

атмосферске отпадпе воде, обавеза корисника је да 
изврши раздвајање ових вода ради њиховог разли-
читог третмана приликом уливања у градску канали-
зацију. ЈKР "Водовод-Шабац" је у обавези израде 
одговорајућег новог Генералног пројекта одвођења 
отпадних вода и одговарајуће планске документације 
којом би се разматрала могућност прикључења и 
уливања техполошких вода (одговарајућег квалитета) 
из погона бивсе ХK "Зорка". У процедури прикљу-
чења па Главни градски канализациони колектор у 
овом тренутку могуће је разматрати само уливање 
санитарно фекалних отпадних вода. Kаналисање 
технолошких отпадних вода може се узети у обзир 
тек по изградњи предтретмана, односно интерног 
Постројења за пречишћавање технолошких отпадпих 
вода и израде новог Генералног пројекта и то ће 
бити предмет посебне процедуре која се се спрово-
дити у више фаза. 

Kвалитет отпадних вода које се испуштају у гра-
дски канализациони систем мора да буде и складу са 
Уредбом о граничним вредностима емисије загађују-
ићих материја и воде и роковима за њихово достизање 
(Службени гласник РС, бр. 67/2011, 48/2012, 112016 ) 
као и одлукама Скупштине града Шапца: Одлуком о 
санитарно- техницким условима за испустања отпа-
дних вода и јавну канализацију (бр. 020-107/2007-14 
од 26.12.2007.године) и Одлуком о изменама и допу-
нама одлуке о санитарно-техницким условима за 
испустања отпадних вода ујавну канализацију (бр. 
020-69/2014-14 од 28.03.2014.године). 

Пројектовање и изградњу фекалне канализаци-
оне мреже извести у складу са Техничким условима 
ЈКП „Водовод-Шабац“, 5400/SR -166/19, од 20.09.2019. 
године, који су саставни део документације овог 
планаи у којима се посебно наглашава следеће: 

1. За започињање процедуре прикључења пео-
пходна је обавезна израда Пројекта за прикључење 
на канализациону мрежу па нивоу Пројекта за 
извођење (ПЗИ). Пројектовање прикључка канали-
зације за пословни комплекс "Елиxир" извршити на 
бази података прикупљених па терену, важећих 
прописа и стандарда, као и свих услова издатих до 
сада за предметни комплекс. 

2. Пројекат за извођење (ПЗИ) - Пројекат за 
прикључење на канализациону мрежу мора се 
доставити надлежној служби ЈKП "Водовод-Шабац" 
ради давања сагласности на исти. 

3. У Пројекту за извођење (ПЗИ) - Пројекат за 
прикључење на канализациону мрежу мора садр-
жати тачне количине санитарних отпадних вода 
са хидрауличким прорачуном, приказане детаље 
прикључка, грапични ревизиони силаз, сагласности 
(службености пролаза) за постављање инстала-
ција кроз парцеле које нису и власништву "Елиxир 
Зорка-Минерална ђубрива" д.о.о., Шабац, као и са-
гласпости надлежних јавних предузећа за израду 
капализационог прикључка. 
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4. Обавеза Пројектанта и Инвеститора да 
предвиди изградњу Грапичног ревизионог силаза у 
непосредној близини шахта на јавном колектору Ø 
1000мм у коме ће се вршити прикључење. 

5. Сагласно члану 99. Закона о водама ("Слу-
жбени гласник РС, бр. 30110, 93/12, 101116 и 95/18) 
дужни сте поставити уређаје за континуирано 
мерење количине отпадних вода и испитивање 
биохемијских и механичких параметара квалитета 
отпадних вода. Непосредно уз прикључни шахт 
предвидети изградњу мерача протока сагласно те-
хничким прописима уградње. У случају гравитационе 
канализације мерач протока треба поставити уз 
Граничпи ревизиони силаз. Гранични ревизиони 
силаз представљао би разграничење надлежности 
над одржавањем колектора. 

6. Израда и одражавање интерних колектора 
који би отпадну воду каналисали до граничпог реви-
зионог силаза била би у надлежности Kорисника. 

7. Kориспик у чије име се врши прикључење и 
регистрација дужан је да одржава интерну коле-
кторску мрежу, онемогући уливање отпадних вода 
са парцела које су ван комплекса "Елиxир Зорка-
Минерална ђубрива" д.о.о" Шабац. Све промене у 
количини и квалитету отпадне воде које не би биле 
у складу са пројектованим стањем и одговарајућим 
прописима имплицирале би одговорност за реги-
строваног корисника. 

8. Приликом пројектовања капализационог при-
кључка (канализационе мреже -јавне и/или интерне) 
придржавати се постојећих стапдарда и прописа. С 
обзиром на то да дуж интерне капализационе 
мреже постоје земљишта загађена киселинама и 
пиритном изгоретином, те да је земљиште изуз-
етно загађено, потребно је посебну пажњу посве-
тити избору цевног материјала који мора бити 
отпоран па агресивне утицаје тла (ПВЦ, ПЕНД, 
ГРП,...). Kоришћење бетонских цеви и бетонских 
ревизионих шахтова није препоручљиво. Потребно 
је усвојити цевни материјал са минималном храпа-
вошћу. 

9. Изградња јавне канализације па подручју гра-
дског грађевинског земљишта је у надлежности 
Јавног предузећа "Инфраструктура Шабац". ЈKП 
"Водовод-Шабац" извршиће прикључење уз Потврду 
о праву прикључка па водоводну и канализациону 
мрежу коју издаје падлежпа установа. 

10. Упуштање технолошких отпадних вода у 
колектор јавне канализације кроз предметни при-
кључак није дозвољено и разматра се се у посебној 
процедури. Технолошке отпадне воде морају имати 
одговарајући предтретман до квалитета дефини-
саног "Уредбом о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја и воде, као и роковима за 
њихово достизање" ("Службени гласник РС'', бр. 

67/2011, 487/2012 и 1/2016) и у складу са одлукама 
Скупштине града Шапца: "Одлука о санитарно-те-
хничким условима за испуштање отпадних вода у 
јавну канализацију", бр. 020-107/2007-14 од 26.12.2007. 
године и "Одлука о изменама и допунама одлуке о 
санитарно-техничким условима за испуштања 
отпадних вода у јавну канализацију", бр. 020-
69/2014-14 од 28.03.2014.године. 

Атмосферска канализација 

За потребе сакупљања и евакуације атмосфе-
рских вода са кровова, саобраћајница и манипулати-
вних површина, обухвата измен и допуне индустријске 
зоне Зорка-Радна зона исток, предвиђена је изгра-
дња интерне атмосферске канализације, трасиране 
дуж јавних саобраћајница. 

Атмосферска канализација у оквиру ИДПДР, по-
дељена је у два слива. Након пречишћавања на 
таложнику са уљним сепаратором, предвиђено је 
упуштање атмосферских вода у реципијент, реку Саву, 
преко постојећих (изливних грађевина са уставама, а 
након мерења на мерачу протока.  

Димензионисање интерне атмосферске канализације 
Зорка-Радна зоне исток, извести на основу хидраули-
чког прорачуна. Профили дати на графичком прилогу 
су минимални. 

Траса планиране интерне атмосферске канали-
зације, дефинисана је у простору геодетским коо-
рдинитама државне геодетске мреже, чији списак је 
саставани део графичког прилога „план канали-
зационе мреже“-планирано стање. 

Температура воде која се испушта у атмосферску 
канализациону мрежу, не сме прећи 40 C. 

Пројектовање и изградњу атмсферске канализа-
ционе мреже извести у складу са: подацима изу 
основног плана тј. који су прибављени у процедури 
израде основног плана: РХМЗ, бр. 92-III-1-110, 111, 
113/2014 од 25.12.2014.г., Мишљењем ЈВП „Србијаводе 
– ВПЦ „Сава“, бр. бр. 4840/1 од 07.12.2015.г., а који 
су саставни део документације ове измене и допуне 
ПДР-а. 

Пројектном документацијом предвидети радове 
који подразумевају отежане околности извођења ра-
дова због присустава неевидентираних инсталација 
бивших фабрика ХК „Зорка“ као и присустава желе-
зничких колосека и режима извођења у стању пуног 
радног капацитета пословног комплекса.Након изгра-
дње цевовода биће неопходна реконструкција постоје-
ћих односно изградња нових саобраћајних површина 

2.1.4.7. ЈАВНО И ДРУГО ЗЕЛЕНИЛО 

Постојеће стање 

Зелене површине и њихов квалитативни и кванти-
тативни обим имају посебан значај у дугорочној 
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концепцији развоја где се, уз релативно мала ула-
гања, често добијају позитивни ефекти са аспекта 
заштите животне средине и здравља становништва. 
Општи став је да је потребно формирати адекватан 
еколошки оквир за развој различитих намена и у 
највећој могућој мери сачувати постојеће природне 
ресурсе. 

На подручју обухвата плана тренутно не постоји 
уређена зелена површина јавне намене, што предста-
вља велики проблем у смислу заштите од негативног 
утицаја на животну средину и здравље људи. Непо-
стојање зелених површина које би умањиле штетне 
утицаје на животну средину и визуелно загађење 
умањује квалитет рекреације реком Савом и у окру-
жењу. Компанија Еликсир Зорка је започела озеле-
њавање парцела на којима су се налазили објекти 
који се више не користе. У непосредној близини обје-
ката управне зграде компаније је засађена зелена 
травната површина а постоје планови да се посади и 
високо растиње и тако направи зеелна оаза која има 
сврху да штити запослене од директног негативног 
утицаја индустрије. 

Зелене површине у уличној регулацији су ретке и 
недовољно уређене и заштићене. У оквиру површина 
парцела индустријских колосека и сукорисничких 
површина у власништву компаније Еликсир засађен 
је велики број садница високог зеленила. 

Планирано стање: 

Овим планом је предвиђено формирање зеленог 
појаса, односно тампон зоне између Радне зоне 
«Исток» и гробља све до насипа пута и реке Саве. 
Ова зелена тампон зона би служила да умањи ште-

тне утицаје аерозагађења на градско насеље. За-
штитно зеленило би требало да буде у стању да 
врши биоремедијацију, тј. да уклања загађења која 
су се задржала у тлу.  

Зелени тампон појас такође ће имати функцију да 
умањи визуелна загађења, тако што ће психолошки 
умањити осећај присутности загађења хемијске инду-
стрије.  

У оквиру свих јавних површина у оквиру компле-
кса, где год је то могуће потребно је засадити високо 
зеленило.  

Дуж Улице Хајдук Вељкове како у регулацији 
улице тако и између регулационе и грађевинске 
линије, потребно је хортикултурно опремити простор, 
високим и ниским растињем.  

2.1.5. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА И 
ЗОНАМА, ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИ-
ЈСКИХ УСЛО-ВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

У складу са Законом, дефинише се минимални 
степен комуналне опремљености грађевинског 
земљишта, потребан за издавање локацијске и гра-
ђевинске дозволе. 

За издавање Локацијских услова и Грађеви-
нске дозволе, инвеститору је неопходно да има 
обезбеђен приступ на површину јавне намене – 
саобраћајницу, или на сукорисничку површину дефи-
нисану као такву овим планом. 

За издавање употребне дозволе, неопходно је 
обезбедити комуналну опремљеност према следећој 
табели:

Табела 5: Потребан степен комуналне опремљености за издавање Употребне дозволе 

Типична зона Мин. степен комуналне опремљености 

Индустријска производња са складиштима  приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација; 
обавеза условљавања изградње уређаја за пречишћавање 
отпадних вода за произвођаче који их имају у технолошком 
поступку 

Администрација са зaнaтском 
прoизвoдњом, сeрвисима, услужним 
дeлaтнoстима и кoмпaтибилним 
нaмeнама.  

приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација; 
обавеза условљавања изградње уређаја за пречишћавање 
отпадних вода за произвођаче који их имају у технолошком 
поступку 

Објекти инфраструктуре (трафо станице) У складу са захтевима сваког објекта појединачно. 

Лучко земљиште приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација; 

Зелени тампон појас  / 

Администрација приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација; 

Култура и мултимедија објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, 
канализација, 
површине: пре изградње партерних површина јавне намене, сви 
планирани објекти и мреже инфраструктуре морају бити 
постављени 
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2.1.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И 
ЗАШТИТА ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ  

 

2.1.6.1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ОБЈЕКАТА ВРЕДНЕ ГРАДСКЕ 
АРХИТЕКТУРЕ И АРХЕОЛОШКИХ НАЛАЗИШТА  

За потребе Плана детаљне регулације „Зорка- радна зона Исток“ у Шапцу су коришћени услови 
прибављени за План генералне регулације „Шабац“ –ревизија, бр. 01-60 од 14.01.2015.г.од Завода за заштиту 
споменика културе "Ваљево". 

Табела 6. Објекти у процесу израде предлога проглашења непокретног културног добра; 

Просторна 
целина 
историјског 
комплекса 

ХК „Зорка“ 

Ова два објекта заједно са срушеним објектом плавог камена су изузетни примерци 
грађевина које припадају групи популарно названој „Индустријска археологија“. За објекте 
који се штите урбанистичким плановима постоји широк спектар начина реконструкције, 
адаптације, доградње, осавремењавања уз једини услов да се задрже, како би се 
сачувао дух града и поштовала његова историја.  

1. Кула са 
сатом 

Зграда куле са сатом представља репрезентативан примерак модерне у индустријској 
архитектури: фасаде без декоративне пластике, употреба бетона у констуктивне сврхе, 
велике стаклене површине које смањују доминацију затворених маса, раван кров са 
металном оградом, сама спратност куле, као и слова у реклами представљају авангарду 
за своје времеа не само у индустријској архитектури Шапца.  

 

Услови чувања, одржавања и коришћења утвр-
ђених непокретних културних добара:  

1. Мере техничке заштите оквирно и у најширем 
смислу одређене су самом Одлуком односно Реше-
њем о утврђивању, посебно за свако културно добро.. 

2. Власници односно корисници Непокретног 
културног добра (у даљем тексту: НКД) дужни су да 
пре предузимања било које врсте интервенције на 
објекту (инвестиционо одржавање, реконструкција, 
адаптација, санација и ревитализација) да поднесу 
надлежном Заводу за заштиту споменика културе 
Захтев за добијање Решења о предузимању мера 
техничке заштите, као и да исто доставе надлежној 
Урбанистичкој служби како би она издала локацијске 
услове. 

3. Мере техничке заштите првенствено се издају 
у циљу враћања објекта у аутентично стање. На 
објектима где се по процени стручњака надлежног 
Завода могу дозволити одступања од аутентичног 
габарита, као и изворног изгледа, мере техничке 
заштите су таквог карактера да имају за циљ да 
одступања не смеју битно нарушавати аутентични 
изглед, као и примену материјала, а не могу у погледу 
габарита и регулационе линије супростављени 
општој регулацији. 

4. Тенде и рекламе се могу поставити уз дозволу 
и по условима надлежне Службе заштите. 

Мере заштите заштићене околине споменика 
културе: 

1.  Ограничење спратности трајних или привре-
мених објеката који својом наменом, волуменом 
габарита по висини и облику могу угрозити или 
деградирати споменик културе и његову заштићену 
околину, 

2. Урбанистичко и комунално уређење, хорти-
културно опремање и редовно одржавање простора 
заштићене околине извести у функцији очувања и 
презентације споменика културе. 

3. У заштићеном простору се не дозвољава 
постављање надземних и ТТ водова. 

4. У просторним целинама постојење и режим 
саобраћаја се регулишу по условима надлежних 
органа и службе заштите. 

5. Рушење објеката у заштићеној околини се 
може вршити уз дозволу и по условима надлежне 
службе заштите. 

Услови и мере очувања вредних објеката архи-
тектонског наслеђа 

Табела 5. Вредни објекти архитектонског на-
слеђа 

У самом обухвату ове измене не постоје Вредни 
објекти архитектонског наслеђа али се они налазе у 
непосредном окружењу унутар целине III. 

Ови објекти, заједно са објектима Управне зграде 
ХК "Зорка" и куле са сатом треба да чине културно-
историјску целину, те је потребно покренути утврђи-
вање НКД. 

Аутентичне вредности локалне архитектуре и 
градитељства и све мањи број оваквих објеката лока-
лна заједница не сме да занемари. Интерес локалне 
заједнице и њене обавезе у погледу очувања култу-
рног наслеђа су установљене Законом о локалној 
самоуправи. 

Наведени, стручно одабрани објекти чине своје-
врстан попис културног ресурса града Шапца, само 
се директна обавеза старања о њима препушта 
локалној заједници, при чему се свакако подразу-
мева стручна сарадња службе заштите непокретних 



Број 2 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 297 

 

 

културних добара, али не на основу одредби Закона 
о културним добрима него на основу планских аката 
локалне самоуправе.  

Археолошки локалитети који се налазе у непо-
средном окружењу обухвата плана: 

• бр. лок.: 0.10; назив лок.: Јеврејско гробље на 
Д. гробљу; насеље; хронолошка припадност: средњи 
век  

• ид бр. 411; назив локалитета: Доњошорско гро-
бље; гробље / некропола; припадност: вишеслојни (02) 

Мере заштите и услови чувања, одржавања и 
коришћења археолошких локалитета:  

1. Археолошки локалитети се не смеју уништа-
вати и на њима вршити неовлашћено прекопавања, 
ископавања и дубока заоравања (преко 30 цм). 

2. У случају трајног уништавања или наруша-
вања археолошког локалитета због инвестиционих 
радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку 
инвеститора. 

3. Инвеститор објекта је дужан да обезбеди 
средства за истраживање, заштиту, чување, публико-
вање и излагање добра које ужива предходну заштиту 
које се открије приликом изградње инвестиционог 
објекта - до предаје добра на чување овлашћеној 
установи заштите.. 

4. У непосредној близини археолошких локали-
тета инвестициони радови спроводе се уз повећане 
мере опреза и присуство и контролу надлежних служби 
заштите (надлежног завода за заштиту споменика 
културе). 

5. Уколико би се током радова наишло на архео-
лошке предмете извођач радова је дужан да одмах, 
без одлагања прекине радове и обавести надлежни 
Завод за заштиту споменика културе и да предузме 
мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се 
сачува на месту и у положају у коме је откривен. 

6. Забрањује се привремено или трајно депоно-
вање смећа и земље и других материјала на и у 
близини археолошких локалитета. 

7. Дозвољавасе инфраструктурно опремање про-
стора археолошких локалитета и његово уређење 
према посебним условима и стручним мишљенима 
које доноси надлежни завод за заштиту споменика 
културе. 

8. Забрањено је вађење и одвожење камена, 
земље и грађевинског материјала са археолошких 
локалитета. 

2.1.6.2. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ 
НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗДРАВЉА 
ЉУДИ 

2.1.6.2.1. Концепција заштите природног наслеђа 

Унутар граница ПДР-а, нема евидентираних и 
заштићених споменика природе. 

У флористичком смислу, на подручју општине 
Шабац налазе се 152 биљневрсте (дендрофлора) а 
које углавном нису одраз постојеће вегетације. Фло-
ристичкисастав није богат ни по врстама а ни по 
количини. У вегетацији су заступљенепретежно врсте 
из редова: Salix sp. (врбе), Populus sp. (тополе), Tilia 
sp. (липе) иRobinia sp. (багрем). 

На територији града и приградских насеља не 
живи ни једна животињска врстакоја може бити од 
значаја за заштиту фауне. 

2-1.6.2.2. Урбанистичке мере за заштиту живо-
тне средине и живота и здравља људи 

У процедури доношења ИДПДР, у складу са 
Одлуком о изради стратешке процене утицаја на 
животну средину ИДПДР „Зорка – радна зона Исток“ 
у Шапцу ("Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", 28/2017).урађен је Изве-
штај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину (ЈУП «ПЛАН» Шабац и екстерни стручни тим, 
октобар 2019.год.)  

Имајући у виду да су на локацији присутне и пре-
двиђене будуће изградње производних и склади-
штних простора хемијске индустрије, потребно је да 
власник и будући инвеститор поштује обавезу израде 
Студије утицаја на животну средину односно Захтева 
о потреби израде Студије о процени утицаја на 
жс,којом ће бити обухваћена и синергетска дејства и 
међусобни утицаји свих техничко - технолошких це-
лина присутних на локацији обухваћеном ИДПДР-а. 
Стрaтешкa проценa aнaлизирa нaјповољнија решења 
сa стaновиштa зaштитеживотне средине, могуће ште-
тне утицaје и предлоге мерa зa њихово отклaњaње. 

2-1.6.2.2.1. Општи и посебни циљеви страте-
шке процене 

Основни циљ заштите животне средине на 
подручју ИДПДР-а је очување и унапређење стања 
животне средине, уодносу на постојеће стање и 
планиранe активности на подручју које је предмет 
израде ИДПДР-а, уз примену начелапревенције и 
предострожности и начела одрживог развоја у 
будућем развоју планског подручја. 

Општи циљеви стратешке процене утицаја: 

*редукција емисије штетних материја у атм-
осферу 

*редукција степена изложености становништва 
загађеним ваздухом поштовањем прописа који 
регулишу квалитет амбијенталног ваздуха 

*спречавање загађења земљишта 

*превенција пожара, експлозија, хаварија, акциде-
ната, инцидената 

*спречавање загађивања подземних и површи-
нских вода, 
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*заштита природних ресурса, заштићених би-
љних и животињских врста 

*унапређењеинформисања јавности по питањима 
животне средине и одрживог развоја, циркуларне 
економије и др. 

* усклaдити нaмену објекaтa у складу са 
ИДПДР-ом  

2 -1.6.2.2.2. Приказ процењених утицаја плана на 
животну средину са описом мера за спречавање и 
ограничавање негативних, односно увећање позити-
вних утицаја на животну средину: 

1) Уређење саобраћајница које обезбеђују уре-
ђење локације и адекватан приступ свим парцелама 
у оквиру обухвата Плана, објектима у оквиру 
индустријског комплекса и прилаз пристаништу са 
повећаним бројем трака; на овај начин се уређује 
транспорт на локацији и управљање транспортом на 
одржив начин уз смањење дифузног загађења 

2) Уређење одвођења санитарно-фекалних вода 
kao и технолошких кроз градски канализациони 
систем уз изградњу цевовода-колектора за прихват 
ових вода; одвођење атмосферских вода кроз цево-
вод и преко сепаратора и испуштање у реципијент; 

на овај начин се спречава загађење реципијента-
река Сава, пре свега санитарно фекалним и техно-
лошким водама и постиже заштита животне средине 
и природног ресурса, одвођењем вода у градски 
канализациони систем, а потом и на пречишћавање 
на постројењу за пречишћавање вода;за нова 
постројења која ће евентуално емитовати отпадне 
технолошке воде, пројектовати постројења за пред-
третман пре одвођења у канализациони систем 

3) Санација терена и максимално поштовање 
услова заштите животне средине укључујући рушење 
старих објеката и озелењавање простора 

4) Спречавање акцидентних ситуација изградњом 
танквана  

5)Спречавање загађења ваздуха уградњом деми-
стера, изградњом „топле везе „ и изградњом новог 
емитера Е1 ;ИДПДР омогућује процес препарцела-
ције и самим тим, уз уклањање интерне саобраћа-
јнице омогућује изградњу новог емитера на погону за 
производњу минералних ђубрива 

Табела 7. Могући утицаји наживотну средину на 
локацији обухвата ИДПДР-а су детаљно анализи-
рани кроз СПУ укључујући прво сагледавање посто-
јећег стања као и будуће стање.  

Област Процењени утицаји на животну средину 

Земљиште и подземне воде До загађење земљишта и подземних вода дошло је током претходних 
активности док за нове пројекте морају одмах бити поштовани прописи који 
регулишу ове области; потребно је урадити „нулто стање“ тј. анализирати 
земљиште,подземне воде,буку, ваздух, површинске воде 

Отпадне воде До загађење реципијента отпадним водама је долазило у претходном 
периоду, а за нове пројекте морају бити поштовани прописи проистекли из 
Закона о водама; изменама ПДР-а ће бити могуће прикључење на Градски 
канализациони систем и потом на ЦЦПОВ,док ће се атмосферске воде 
укључивати на цевовод за атмосферску канализацију преко сепаратора 

Ваздух За нова постројења прописане су обавезе према Закону о ваздуху, према 
којима се обавезе поштовања ГВЕ морају одмах применити.То се односи на 
постојећа и будућа постројења у обухвату ИДПДР-а 

Отпад Неадекватно поступање са отпадом може значајно да утиче на загађење 
животне средине услед неадекватног складиштења и транспорта; Пошто-
вањем израђеног Плана управљања отпадом, изградњом привременог 
складишта отпада као и предаја отпада овлашћеним оператерима омогућују 
безбедно управљање отпадом 

Акциденти Неадекватно поступање са опасним материјама и хемикалијама може 
довести до акцидената пре свега због неадекватног руковања, складиштења 
и транспорта; редовна обука запослених, поштовање упутстава, изградња 
заштитних танквана омогућују безбедно управљање опасним материјама; 
такође и заштита од пожара је важан сегмент  

Бука и вибрације До повећаног нивоа буке и вибрација може доћи због одвијања произво-
дних процеса као и због транспорта на манипулативним површинама и 
интерним саобраћајницама; избором опреме и мерењем буке се постиже 
побољшање 
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2-1.6.2.2.3. Опис мера за спречавање и ограни-
чавање негативних, односно увећање позитивних 
утицаја на животну средину 

Остваривање заштите животне средине на наве-
деној локацији за коју се ради ИДПДР подразумева 
поштовање великог броја прописа који регулишу ову 
област, а који су дефинисани кроз Документа и Услове 
у Прилогу . 

Наглашавамо да је потребно исходовати решење 
надлежног органа о потреби израде студије утицаја 
на животну средину, а у складу са Законом о процени 

утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“ бр.135/04 и 
36/09) за евентуално проширење капацитета фа-
брике,за нове производне као и друге активности које 
подлежу изради Студије; морају се поштовати мере 
заштите животне средине прописане у Студији 
утицаја на животну средину или Решењем којим се 
ослобађа инвеститор израде студије утицаја на 
животну средину. 

ИДПДР омогућује спровођење мера које спреча-
вају и ограничавају негативне утицаје на животну 
средину.

Табела 8. 

Област Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на животну средину 

Земљиште 
и 
подземне 
воде 

- Адекватно складиштење сировина и готових производа 
- Транспорт сировина путем „топле везе“ омогућује смањење дифузног загађења 
- Изградња и реконструкција танквана на складиштима опасних материја обезбеђује бе-

збедније складиштење. Поштовање мера и услова надлежних органа у поступку добијања 
дозвола 

- Редовни мониторинг у складу са законским прописима 

Отпадне 
воде 

- За нова постројења поступити према условима надлежним органа и граничне вредности 
емисије из Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима 
за њихово достизање и 

- Прикључење на градску канализациону мрежу је могуће јер је ИПДР-ом то могуће и (по-
ред саобраћајнице од друге капије до Луке је у коридору поставлјен цевовод за атмосферску и 
цевовод за фекалну канализацију у коју се могу уливати и индустријске отпадне воде уз 
обавезан предтретман) Уградња уређаја за третман воде у постројењу (таложници, скрубери, 
филтерпресе, биодискови и други уређаји за хемијски и биолошки третман воде) за будуће 
инвестиције 

- Постављање таложника и сепаратора масти и уља на местима манипулативних површина и 
према условима надлежних органа 

- Редовни мониторинг у складу са законским прописима 

Ваздух - За постојеће IPPC постројење поштовање услова датих Интегрисаном Дозволом  
- Доградња завршног емитера који је уједно и скрубер уградњом „демистера“ у циљу побо-

љшања изгледа перјанице на емитеру и додатног смањења емисије 
- Уградња уређаја за пречишћавање ваздуха од присуства загађујућих материја (скрубери, 

циклони, филтер вреће и сл.) 
- Изградња новог емитера на локацији некадашње интерне саобраћајнице 
- Редовни мониторинг у складу са законским прописима 

Отпад -  Адекватно складиштење и транспорт отпада 
- Ажурирање Плана управљања отпадом 
- Отпад привремено чувати у привременом складишту 
-  Обезбедити привремено складиштење уз мере заштите (заштићено од атмосферилија, 

обезбеђена таквана или одлив у прихватни суд за течан отпад, довољан број канти, контејнера 
и других посуда,...) 

-  Предаја отпада овлашћеним оператерима који поседују дозволе надлежних органа 
- Утврђивање карактера и категорије отпада у складу са Законом о управљању отпадом 

Акциденти - Адекватно складишење и транспорт опасних материја и хемикалија 
- Поступање према плановима заштите од удеса и плановима заштите од пожара 
- Поштовање мера из безбедносних листа 
- Поштовање СЕВЕСО прописа  
- Успостављање система превентиве и противпожарне заштите 
- Редовне обуке запослених у области заштите од пожара и превенције удеса 

Бука и 
вибрације 

- Поштовање ГВЕ буке из Закона о буци, а према Карти зона буке за Град Шабац 
- Редовни мониторинг у складу са законским прописима 
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Закључак:Негативни утицај може бити лока-
лног карактера; преовлађујући утицај је позитиван 
уз поштовање тј. примену мера заштите животне 
средине и других мера и захтева надлежних 
органа. 

2-1.6.2.2.4. Смернице за израду стратешких 
процена на нижим хијерархијским нивоима и процена 
утицаја на животну средину 

У хијерархији просторних планова ИДПДР је 
најнижи ниво, тако да нема потребе давати смернице 
за израду стратешке процене утицаја на нижем 
нивоу. Циљ је да се омогући брже обезбеђење гра-
ђевинске и употребне дозволе  

Програм праћења стања животне средине у току 
спровођења плана: 

Посебан део Извештаја о стратешкој процени је 
програм праћења стања животне средине. Програм 
праћења стања животне средине (мониторинг) има 
за циљ да обезбеди праћење утицаја на животну 
средину дефинисаних овом стратешком проценом и 
реализацију припремљених услова и мера заштите у 
току спровођења плана; значајно је поменути обаве-
штавање Агенције за зжс и надлежног Министарства 
и локалне самоуправе. 

2-1.6.2.2.5.Поступање у случају удеса 

Закон о заштити животне средине је усвојен у 
децембру 2004. год. Пошто овим Законом није импле-
ментирана SevesoIIДиректива то је у мају 2009. год. 
Закон измењен и допуњен одредбама које импле-
ментирају ову Директиву која се бави удесима већег 
обима. Потом су донета и подзаконска акта: 

- Правилник о садржини обавештења о новом 
севесо постројењу односно комплексу, постојећем 
севесо постројењу, односно комплексу и о трајном пре-
станку рада севесо постројења, односно комплекса 
(„Службени гласник РС“, број 41/10); 

- Правилник о Листи материја и њиховим количи-
нама и критеријумима за одређивање врсте документа 
које израђује оператер севесо постројења, односно 
комплекса („Службени гласник РС“, број 41/10); 

Правилник о садржини политике превенције уде-
са и садржини методологије израде извештаја о 
безбедности и Плана заштите од удеса („Службени 
гласник РС“, број 41/10)престао да важи Правилник 
о методологији за процену опасности од хемијског 
удеса ... („Службени гласник РС“, број 60/94); 

Имајући у виду поплаве из маја 2014.год за опе-
ратере који имају објекте на обали реке постоји 
обавеза израде Оперативног плана одбране од 
поплава на територији фабричког комплекса који 
мора бити усаглашен са општим планом и операти-
вним планом за воде I реда ,за период од једне године, 
најкасније 30 дана од дана доношења оперативног 
плана за воде I реда.Сви оператери у овој зони који 
има такву обавезу. 

2.1.7. УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И 
ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ 
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА 
СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ  

Приликом пројектовања и изградње површине 
јавне намене и објекта који је је у јавној употреби, 
неопходно је применити одредбе Правилника о те-
хничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава несметано 
кретањеи приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/15)  као и 
Закона о спречавању дискриминације особа са 
инвалидитетом србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/06). 

Приликом реконстуркције постојећих објеката јавне 
намене водити посебну пажњу о приступачности 
објеката корисницима са посебним потребама. 

2.1.8. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈИ СЕ ПРЕ 
САНАЦИЈЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ 
ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ И ДРУГИ УСЛОВИ 
ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И 
ДРУГИХ РАДОВА ПО ПОСЕБНОМ ЗАКОНУ 

Пре реконструкције и санације Објеката „Управне 
зграде куле са сатом потребно је обратити се 
надлежном заводу за заштиту споменика културе 
ради утврђивања потребе претходне израде конзе-
рваторских радова. 

2.1.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
ИЗГРАДЊЕ 

Објекти у зависности од врсте и намене морају 
бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржа-
вани на начин на који се обезбеђују прописана 
енергетска својства која су утврђена Правилником о 
енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", 
бр. 61/11). 

На равним крововима се дозвољава постављање 
"зелених кровова".  

Осим примене грађевинских материјала који испу-
њавају захтеве енергетске ефикасности, на обје-
ктима високоградње у обухвату плана је дозвољено 
постављање уређаја и апарата који омогућавају 
коришћење обновљивих извора енергије. Дозвољава 
постављање соларних колектора на кровним 
површинама и топлотних пумпи, у оквиру сопствених 
парцела. Дозвољено постављање и других уређаја 
(мини ветрењача, и сл.) под условом да немају 
утицаја на суседе и површине јавне намене.  

2.1.10. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА 

У складу са елаборатом "Инжењерско-геолошке 
подлоге за просторно и урбанистичко планирање на 
подручју општине Шабац", 2006.г., "Омни Пројект" 
доо, из Земуна(који је рађен за ниво општине 
Шабац), подручје урбанистичког плана заузима зоне 
реона: VI (рејони су назначени на графичком при-



Број 2 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 301 

 

 

логу), који се у основи разликују по геолошкој грађи 
терена, морфолошким, хидрогеолошким, па и сеи-
змичким условима. Рејонизација је извршена по 
редоследу повољности терена за изградњу, узевши у 
обзир све утицајне параметре тла, стена и терена, 
као и опште услове изградње, заштите и експлоа-
тације објеката. 

Рejoн VI 

Инжeњeрскo гeoлoшки рejoн VI oбухвaтa aлуви-
jaлну зaрaвaн измeђу дeлoвa рejoнaIV и нa зaпaднoм 
дeлу Града, у тeрeну сa надмoрскoм висинoм дo 80 
м. Гeoлoшки прoфил тeрeнa изгрaдjуjу aлувиjaлни 
сeдимeнти Сaвe, типa пoвoдњa, плaжa, кoритa и 
мртвaja. Изгрaђeни су oд aлeвритских глинa и пeскoвa, 
лoкaлнo шљункa, рeђe муљeвитих сeквeнци. Дe-
бљинa aлувиjaлних нaслaгaje врлo прoмeнљивa, oд 
jeднoг мeтрa, дo дeсeт мeтaрa у приoбaљу Сaвe. 
Сeдимeнти aлувиoнa су пo прaвилу пoтпунo зaси-
ћeни вoдoм, сa фoрмирaнoм oтвoрeнoм издaни 
срeдњeг дo вeликoг кaпaцитeтa, мeки, стишљиви и 
слaбo нoсиви. 

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa 

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

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

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

Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa 

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

• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди 
сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa; 

• Чeстo нeoпхoднa нивeлaциja - издизaњe тeрeнa 
нaсипaњeм шљункoвитo-пeскoвитим грaнулaтoм и 
рeфулaциoним пeскoм; 

• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa иизгрaдњe 
oбjeкaтa; 

• Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa 
зa 70и 7+0 МCS сeизмичкoг интeнзитeтa. 

Услoви изгрaдњe 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.11. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  
 

2.1.11.1. ПОСТОЈЕЋА УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И СТАВ ОБРАЂИВАЧА  

Табела 9. Урбанистичко технички документи, реализација и став поводом истих 

 Урбанистичко технички документ Реализација 
Став 
обрађивача 

1 УП примарног канализационог колектора од новог моста до 
ЦППОВ, канализационе црпне станице и пратећих објеката у 
Шапцу (353-2-28/08-11 од 28.02.2008.) 

реализован Примењује се 
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2 УП за изградњу МРС, прикључног и излазног гасовода на 
к.п.бр.6915/120, 6915/29, 6915/35, 6915/36, 6915/41 К.О. Шабац, 
секундарне дистрибутивне мреже гасовода у Хајдук Вељковој 
улици на к.п.бр. 14424/1 К.О. Шабац и складишта помоћних 
хемикалија и платоа на к.п.бр. 6915/36 (353-2-6/13-11 од 
29.01.2013.) 

реализован Примењује се 

3 УП за изградњу новог теретног улаза у фабрику минералних 
ђубрива и саобраћајног прикључка на државни пут Iб реда бр.13 
у Улици Хајдук Вељковој, на к.п.бр. 6915/120 и делу к.п.бр. 
14424/1 К.О.Шабац (353-2-18/13-11 од 03.07.2013.) 

Није реализован. 
Није добијена 
сагласност ЈП 
„Путеви Србија“ 

Није уграђен у 
планско решење 

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

2.2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО КАРАКТЕРИСТИЧНИМ ЗОНАМА  

Кз 1 КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗОНА 1 - ИНДУСТРИЈА И СКЛАДИШТА 

1 

Правила уређења У оквиру зоне „индустријска производња и складишта“ 
планирања је изградња објеката индустријске производње са 
складиштима, сервиси, услужне делатности и компатибилне 
намене са опште дефинисаном.  

2 

Намена површина У овој зони је могућа: индустриjскa прoизвoдњa, складишта, 
сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe 
дeфинисaнoм и са наменом дефинисаног стања. У oвoj зoни je 
дoминaнтнa и прeпoручљивa хeмиjскa прoизвoдњa и склaди-
штa. У зoни сe мoгу нaћи и другe нaмeнe aкo нa њих нe дeлуjу 
штeтнo утицajи пoстojeћe прoизвoдњe. У оквиру ове зоне 
могућа је изградња интерних пумпних станица. 

У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa eнeргeтских и 
кoмунaлних oбjeкaтa и пoстрojeњa, уз дeфинисaњe стрoгих 
услoвa зaштитe живoтнe срeдинe. 

3 

Правила парцелације У oквиру свaкoг пojeдинaчнoг блoкa кojи су дeфинисaни 
jaвним и сукорисничким сaoбрaћajницaмa, дoзвoљeнoje фoрми-
рaњe пaрцeлa у склaду сa пoтрeбaмa пoтeнциjaлних инвeсти-
тoрa. Ниje дoзвoљeнo фoрмирaњe пaрцeлa мaњe пoвршинeoд 
15aри, осим за инфраструктурне објекте. Мaксимaлнa пoвршинa 
ниjeoгрaничeнa.Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ 
нajaвну или сукорисничку пoвршину минимaлнe ширинe 4,5m. 
Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe 
вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. 

4 

Приступи парцелама Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa 
пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe6m за двосмеран и 
4,5m за једносмеран. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoри-
стити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ 
прoтивпoжaрнoг вoзилa. 

5 

Услови за 
изградњу 
објеката 

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

6 Индекс заузетости До 100%  

7 Индекс изграђености Максимално 1 

8 
Грађевинске линије Просторно дефинисане на графичком прилогу „План ниве-

лације и регулације“ 



Број 2 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 303 

 

 

 

9 
 Удаљеност од међа и 

суседа 
Утврђује се минимална удаљеност од међа од 5,0m, која 

може додатно бити коригована противпожарним условима и 
заштитним зонама специфичних технологија. 

10 

Спратност  Мaксимaлнa свeтлa висинa нoвих, стaндaрдних прoизвo-
дних oбjeкaтa и складиштаje12m, осим у посебним случајевима 
када технологија производње захтева максимална висина до 
20m уз обавезно обезбеђивање противпожарних и других усло-
ва из важећих правилника. Димњаци и други објекти у функцији 
пречишћавања испусних гасова немају ограничења у висини, 
али морају испунити услове које прописују правилници везани 
за противпожарне услове, безбедност летења и сл. У oквиру тe 
висинe дoзвoљeнaje пoдeлa нa вишeeтaжa. Зa спeцифичнe 
случajeвe (силoсe, вертикалне транспортере и сл.), дeфинисaћe 
сe пoсeбни услoви зa висину oбjeкaтa у склaду сa пoтрeбoм 
oбeзбeђeњa сигурнoсних услoвa и сл. Мaксимaлнa спрaтнoст 
aдминистрaтивних oбjeкaтajeтри надземне етаже (П+2). 

За парцеле мање од дефинисане максимална спратност је 
П+1, а висина складишта је 9m. 

11 

Паркирање  Минимум 1 паркинг место на 20 запослених. Уколико се 
једна компанија налази на већем бројем парцела дужна је да у 
складу са условима обезбеди на одговарајућем простору па-
ркирање за моторна возила.  

12 

Уређење слободних површина Собзиром на девастацију тла у оквиру радне зоне, у окру-
жењу индустријских постројења није могуће формирати зелене 
површине. Формирање зелених површина у које би се спрово-
диле атмосфералије, само би допринело додатном загађењу 
тла. Површина ове зоне од око 22,7ha има апроксимативно 
опредељену површину зеленог тампон појаса од око 3ha, што 
укупно гледајући целину комплекса одговара око 13% озељених 
површина. 

Уколико је у понеким деловима ове зоне могуће формирати 
зелену површину са одговарајућим типом зеленила који би 
умањио штетан утицај на животну средину могуће је додатно 
формирати зелене појасеве и у оквиру парцела у зони Кз1 и Кз2. 

Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoрa бити у склaду сa 
услoвимa живoтнe срeдинe у Истoчнoj зoни. Свe мaнипулaтивнe и 
кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу 
сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa. 

13 

Интервенције на постојећим 
објектима 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe, и доградња пoстojeћих oбje-
кaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних 
урбaнистичких пaрaмeтaрa. Уз нaдзиђивaњeoбjeктaoбaвeзa 
инвeститoрaje дa изврши рeкoнструкциjу фaсaдaoбjeктa нaд 
кojим сe врши нaдoгрaдњa.  

14 

Изградња других објеката на 
парцели 

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

У oквиру зoнeje дoзвoљeнa и изгрaдњa хeлиoдрoмa. 

15 

Објекти чија је изградња 
забрањена 

У oвој зoни je искључивo зaбрaњeнoстaнoвaњe. Забрањене 
судeпoниjе зaoдлaгaњeoтпaдних мaтeриja из дoмaћинствa, 
индустриjских, пoљoприврeдних и других дeлaтнoсти кao и 
муљa из урeђaja зa прeчишћaвaњeoтпaдних вoдa, бeз пoсeбних 
мeрa зaштитe пoвршинских и пoдзeмних вoдa; упуштaњe oтпa-
дних вoдa (зaгaђeних aтмoсфeрских, фeкaлних, индустриjских и 
др.) у тлo; фaрми зa узгoj стoкe, грoбaљa. Унутaр oвих зoнa нe 
смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". 
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Унутaр oвих зoнa нe смejу сeoбaвљaти дeлaтнoсти које су 
изричито забрањене и дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa".  

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

У oвoj зoни je забрањена прoизвoдњa прeхрaмбeних прo-
извoдa. 

 

Кз 2 КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗОНА 2 - ТЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1 

Правила уређења У контактном појасу индустријске зоне са Улицом Хајдук 
Вељковом и заштићеним објектима целине III, је планирана 
еколошки повољнија намена земљишта, као што је админи-
страција, зaнaтскa прoизвoдњa, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и 
кoмпaтибилнe нaмeнe сaoпштe дeфинисaнoм. Индустриjскa 
прoизвoдњa ниje дoзвoљeнa. Становање је забрањено. 

У појасу између регулације Улице Хајдук Вељкове и гра-
ђевинске линије објеката планиран је заштитни зелени појас 
минималне ширине 10m (уз додатни услов обавезног испу-
њења 20% зелене површине по парцели). Озелењавање ове 
тампон зоне хортикултурално уредити тако да се образује густо 
високо зеленило које ће умањити ефекте визуелног загађења 
простора. 

2 

Намена површина У овој зони планирана је еколошки повољнија намена зе-
мљишта од индустријске производње, као што је администра-
ција, зaнaтскa прoизвoдњa, сeрвиси, комерцијалне делатности, 
платои за складиштење, манипулативне површине, услужнe 
дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сaoпштe дeфинисaнoм. 

У појасу између регулације Улице Хајдук Вељкове и гра-
ђевинске линије објеката планиран је заштитни зелени појас.  

3 

Правила парцелације У oквиру свaкoг пojeдинaчнoг блoкa кojи су дeфинисaни 
jaвним и сукорисничким сaoбрaћajницaмa, дoзвoљeнoje фoрми-
рaњe пaрцeлa у склaду сa пoтрeбaмa пoтeнциjaлних инвeсти-
тoрa. Ниje дoзвoљeнo фoрмирaњe пaрцeлa мaњe пoвршинeoд 
10aри, максимална површина није дефинисана. За инфрастру-
ктурне објекте могуће је одвојити мање парцеле неопходне за 
њихово функционисање Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн 
приступнa jaвну или сукорисничкупoвршинуминимaлнe ширинe 
4,5m.Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe 
вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. 

4 

Приступи парцелама Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa 
пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe6m за двосмеран и 
4,5m за једносмеран. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoри-
стити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ 
прoтивпoжaрнoг вoзилa. 

Собзиром да Улица Хајдук Вељкова има статус државног 
пута, није предвиђено формирање нових прикључака, тако да 
све парцеле морају користити искључиво постојеће прикључке 
и интерне саобраћајнице. 

5 

Услови за 
изградњу 
објеката 

 

 

Подземне етаже Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдaaли у 
случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe 
мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних 
дeлoвaoбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa 
oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте 
зелене површине. 
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6  

 

 

 

Индекс заузетости 80% 

7 Индекс изграђености 2 

8 
Грађевинске линије Просторно дефинисане на графичком прилогу „План ниве-

лације и регулације“ 

9 
Удаљеност од међа и 
суседа 

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

10 

Спратност  Мaксимaлнa свeтлa висинa нoвих, стaндaрдних прoизвoдних 
oбjeкaтa и складиштаje12m. У oквиру тe висинe дoзвoљeнaje 
пoдeлa нa вишeeтaжa.  

Мaксимaлнa спрaтнoст aдминистрaтивних oбjeкaтa je три 
надземне етаже (П+2). 

Могући су архитектонски акценти објеката висине више од 
12m а ниже од 20m. 

За парцеле мање од дефинисане максимална спратност је 
П+1, а висина складишта је 9m. 

11 

Паркирање  Минимум 1паркинг место на 20 запослених. Уколико се 
једна компанија налази на већем бројем парцела дужна је да у 
складу са условима обезбеди на одговарајућем простору па-
ркирање за моторна возила. 

За административне објекте важи 1пм на 70 m2 корисног 
простора. 

12 

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

Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнoje фoрмирaњeнезастртих зeлe-
них пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe свaкe пaрцeлe и 
oзeлeњeн пaркинг. 

13 

Интервенције на постојећим 
објектима 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe, и доградња пoстojeћих oбjeкaтa 
укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaни-
стичких пaрaмeтaрa. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeсти-
тoрaje дa изврши рeкoнструкциjу фaсaдaoбjeктa нaд кojим сe 
врши нaдoгрaдњa.  

Објекат магацина који се анлази у овој зони, а који је пове-
зан са „Кулом са сатом“ нема покренут поступак проглашења 
НКД, због близине НКД и физичке повезаности, планом се даје 
препорука да се објекат врати у првобитно стање, и да након 
реконструкције формира амбијенталну целину са објектом 
„Куле са сатом“. 

14 

Изградња других објеката на 
парцели 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне на-
мене према одређеним условима за блок у ком се налази 
грађевинска парцела. 

У oквиру зoнeje дoзвoљeнa и изгрaдњa хeлиoдрoмa. 

15 

Објекти чија је изградња 
забрањена 

У oвој зoни je искључивo зaбрaњeнoстaнoвaњe,дeпoниja 
зaoдлaгaњeoтпaдних мaтeриja из дoмaћинствa, индустриjских, 
пoљoприврeдних и других дeлaтнoсти кao и муљa из урeђaja зa 
прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa; упуштaњeoтпaдних вoдa (зaгaђe-
них aтмoсфeрских, фeкaлних, индустриjских и др.) у тлo; 
фaрми зa узгoj стoкe; грoбaљa. 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сeoбaвљaти дeлaтнoсти које су 
изричито забрањене и дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".  
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Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или 
ограничене другим законским прописима, одлукама локалне 
самоуправе, еколошким елаборатима. 

У oвoj зoни je забрањена прoизвoдњa прeхрaмбeних прo-
извoдa. 

 

Кз 4 КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗОНА 4 – КУЛТУРА И МУЛТИМЕДИЈА 

1 Правила уређења Објекти у овој зони симболички представља реминисце-
нцију на комплекс хемијске индустрије „ЗОРКА“ из времена 
највеће производње. Ова зона треба да штити сећање на 
индустријски гигант који је био покретач развоја града у другој 
половини 20тог века.  

Осим тога објекти имају потенцијал да се реновирају, ене-
ргетски осавремене и користе у будућности за исту намену.  

2 Намена површина У овој зони планирани су објекти културних садржаја, 
мултимедије, са пратећим услужним дeлaтнoстима и кoмпaти-
билним нaмeнама. 

3 Правила парцелације Ради се о парцелама на којима се налазе заштићени обје-
кти, није дозвољена измена постојећих парцела, осим у случају 
где је регулацијом у оквиру овог плана дефинисано (код библи-
отеке и културног центра) 

4 Приступи парцелама Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ 
нa пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe6m за 
двосмеран и 4,5m за једносмеран. Приступнa пoвршинa сe нe 
мoжe кoри-стити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити 
приступ прoтив пoжaрнoг вoзилa. 

5 Услови за 
изградњу 
објеката 

Подземне етаже Нису дозвољене. 

6 Индекс заузетости У постојећим габаритима. 

7 Индекс изграђености Према постојећим параметрима. 

8 Грађевинске линије Просторно дефинисане на графичком прилогу „План 
нивелације и регулације“ 

9 Удаљеност од међа и 
суседа 

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

10 Спратност  Мaксимaлнa свeтлa висинa нoвих, стaндaрдних прoизвoдних 
oбjeкaтa и складиштаje12m. У oквиру тe висинe дoзвoљeнaje 
пoдeлa нa вишeeтaжa. Зa спeцифичнe случajeвe (силoсe, ве-
ртикалне транспортере и сл.), дeфинисaћe сe пoсeбни услoви 
зa висину oбjeкaтa у склaду сa пoтрeбoм oбeзбeђeњa сигурнo-
сних услoвa и сл. Мaксимaлнa спрaтнoст aдминистрaтивних 
oбjeкaтajeтри надземне етаже (П+2). 

Могући су архитектонски акценти објеката висине више од 
12m, а мање од 20m. 

11 Паркирање  Потребно је обезбедити паркинг за минимум 1пм/70 m2 
корисног простора. 

12 Уређење слободних површина Пошто се ради о објектима парцелама, или објектима са 
врло мало слободне површине која је на неким месима и ума-
њена померањем регулационе линије, зелене површине је 
потребно надоместити на суседним парцелама јавне намене.  

13 Интервенције на постојећим 
објектима 

За извођење свих врста радова на објектима: "Холдинга", 
куле са сатом. Наведени објекти морају задржати прво-
битни изглед, без могућности дограђивања. 

14 Изградња других објеката на 
парцели 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене 
према одређеним условима за зону у којој се налази грађевинска 
парцела. 
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15 Објекти чија је изградња 
забрањена 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сeoбaвљaти дeлaтнoсти које су 
изричито забрањене и дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa".  

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

У oвoj зoни je забрањена прoизвoдњa прeхрaмбeних прoи-
звoдa. 

 

Кз 6 КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗОНА 6 – ЛУЧКО ЗЕМЉИШТЕ 

(ФАЗА I И II) 

1 Правила уређења Планира се повезивање насипа од пристаништа до насипа 
трансфер станице, како би се боље регулисао ток реке Саве и 
предупредила заштита од поплава. У том појасу ће се такође 
формирати простор за проширење лучког земљишта. У aквa-
тoриjу зoне из oвe тaчкe мoгу сe грaдити пoтпoрни и oбaлни 
зидoви, oбaлe, мoлoви и лукoбрaни, пoстaвљaти нaпрaвe и 
урeђajи зa привeз плoвилa и сигнaлизaциjу, пoстaвљaти 
oбjeкти, урeђajи и инстaлaциje пoтрeбни зa oдвиjaњe сигурнe 
плoвидбe, тe oбaвљaти и други слични рaдoви. Свe aктивнoсти 
мoрajу сe усклaдити с oдгoвaрajућим прoписимa o услoвимa 
кoje мoрajу зaдoвoљити плaнирaни зaхвaти у прoстoру, тe с 
прoписимa o сигурнoсти плoвидбe. Лукa мoжe бити искључиво 
тeрeтна.Лука има висок приоритет за развој града и инду-
стријске зоне. Лучко земљиште је могуће оградити. 

За простор дефинисан као Фаза II је обавезна израда 
урбанистичког пројекта или плана детаљне регулације. Након 
утврђивања потребних просторних капацитета за луку и њено 
проширење у зони Фаза II могућа је изградња и неопходних 
инфраструктурних објеката постројења за пречишћавање 
инду-стријских отпадних вода. Сви инфраструктурни објекти 
плани-рани у овој зони морају остати у јавној употреби. 

2 Намена површина У овој зони ФАЗЕ I је могућа искључиво намена лучког 
земљишта и компатибилних намена у функцији доминантне 
намене. 

У зони означеној као ФАЗА II након израде пројектне 
докуме-нтације у складу са посебним законима и правилни-
цима, потребно је приступити изради урбанистичког пројекта. 
Уколико се утврди да постоје локацијски капацитети у зони 
ФАЗА II могућа је изградња и посебног постројења за пречи-
шћавање инду-стријских отпадних вода. 

3 Правила парцелације На основу члана 210 закона о лукама  

„Члан 210.* 

Луке и пристаништа морају да испуњавају услове у погледу 
оперативне обале,уређаја за прекрцавање и складиштење 
робе и друге техничко-технолошке иорганизационе услове.* 

Влада, на предлог Агенције, ближе прописује услове које 
морају да испуњавајулуке, пристаништа и привремена прето-
варна места.* 

Влада, на предлог Агенције, одређује луке и пристаништа.* 

Пре доношења одлуке из става 3. овога члана мора бити 
утврђено лучко подручјеза сваку конкретну луку, односно при-
станиште.* 

Агенција одређује привремено претоварно место.* 
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*Службени гласник РС, број 18/2015“ 

И других чланова овог закона и подзаконских аката, на 
основу утврђеног лучког подручја могуће је дефинисати мини-
малну величину парцеле. 

4 Приступи парцелама Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ 
нa пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe 6m за дво-
смеран и 4,5m за једносмеран. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe 
кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ 
прoтивпoжaрнoг вoзилa. 

5 Услови 
за 
изградњу 
објеката 

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

6 Индекс заузетости Максимално 60% 

7 Индекс изграђености Максимално 1,8 

8 Грађевинске линије Просторно дефинисане на графичком прилогу „План 
нивелације и регулације“ 

9 Удаљеност од међа и 
суседа 

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

10 Спратност  Мaксимaлнa свeтлa висинa нoвих, стaндaрдних прoизвoдних 
oбjeкaтa и складиштаje12m. У oквиру тe висинe дoзвoљeнaje 
пoдeлa нa вишeeтaжa. Зa спeцифичнe случajeвe (силoсe, верти-
калне транспортере и сл.), дeфинисaћe сe пoсeбни услoви зa 
висину oбjeкaтa у склaду сa пoтрeбoм oбeзбeђeњa сигурнoсних 
услoвa и сл. Мaксимaлнa спрaтнoст aдминистрaтивних oбje-
кaтa je три надземне етаже (П+2). 

11 Паркирање  Минимум 1 паркинг место на 20 запослених.  

12 Уређење слободних површина Oбaвeзнoje фoрмирaњeнезастртих зeлeних пoвршинa нa 
минимaлнo 10% пoвршинe свaкe пaрцeлe нa кojoj сe нaлeзe 
пoстojeћи oбjeкти. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoрa 
бити у склaду сa услoвимa живoтнe срeдинe у Истoчнoj зoни. 
Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну 
кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и 
уљa. 

Зa нoвe прoизвoднe пoгoнe, нa нoвим лoкaциjaмa, нeoпхoднo 
je oбeзбeдити минимaлнo 20% незастртих зeлeних пoвршинa. 

13 Интервенције на постојећим 
објектима 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe, и доградња пoстojeћих oбje-
кaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних 
урбaни-стичких пaрaмeтaрa. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa 
инвeсти-тoрaje дa изврши рeкoнструкциjу фaсaдaoбjeктa нaд 
кojим сe врши нaдoгрaдњa.  

14 Изградња других објеката на 
парцели 

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

У oквиру зoнeje дoзвoљeнa и изгрaдњa хeлиoдрoмa. 

15 Објекти чија је изградња 
забрањена 

У oвој зoни je искључивo зaбрaњeнoстaнoвaњe,дeпoниja 
зaoдлaгaњeoтпaдних мaтeриja из дoмaћинствa, индустриjских, 
пoљoприврeдних и других дeлaтнoсти кao и муљa из урeђaja 
зa прeчишћaвaњeoтпaдних вoдa, бeз пoсeбних мeрa зaштитe 
пoвр-шинских и пoдзeмних вoдa; упуштaњeoтпaдних вoдa 
(зaгaђeних aтмoсфeрских, фeкaлних, индустриjских и др.) у 
тлo; фaрми зa узгoj стoкe, бeз пoсeбних мeрa зaштитe пoврши-
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нских и пoдзeмних вoдa; грoбaљa. Унутaр oвих зoнa нe смejу 
сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сeoбaвљaти дeлaтнoсти које су 
изричито забрањене и дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa".  

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

У oвoj зoни je забрањена прoизвoдњa прeхрaмбeних 
прoизвoдa. 

 

Кз 7 КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗОНА 7 – ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ 

1 Правила уређења 

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

• И-п - путна инфраструктура, саобраћајне петље и раскрснице 

• И-тс – трафо станица 

• И-н - насип 

• И-рас - релејни и антенски стубови 

• И-зеек - заштитни ее коридор 

• И-згк - заштитни гасни коридор 

• И-ж - железничка инфраструктура и заштитни коридори 

• И-јп - јавни паркинг 

• И-ом - обалоутврде, мостови 

• И-вт - водоторањ. 

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

Све планиране локације инфраструктурних мрежа и објеката које су предложене Планом су 
планерски дефинисане. Постоји реална претпоставка да ће приликом реализације плана бити по-
требне одређене корекције у смислу разраде капацитета и профила. Смернице за спровођење 
планираних решења Плана су за ову врсту објеката дефинисане поглављем "Мреже инфраструктуре и 
услови за прикључење, и зелени фонд " и дата је могућност да се урбанистичким плановима или урба-
нистичким пројектима дефинишу нове или друге локације. 

2 Правила грађења 

Заштитни појасеви у инфраструктурним коридорима  

Заштитни појасје површина уз ивицу земљишног појаса, на спољну страну и која служи за заштиту 
јавног пута и саобраћаја на њему. 

Појас контролисане изградњеје површина са спољне стране од границе заштитног појаса на којој 
се ограничава врста и обим изградње објеката, која је исте ширине као и заштитни појас и која служи 
за заштиту јавног пута и саобраћаја на њему. Ширина заштитних појасева трасе и објеката 
инфрастуктурних система инфраструктурном коридору државних путева првоги другог реда, као и у 
коридорима појединих инфраструктурних система, утврђена је на основу законских и подзаконских 
аката.  

Врсте и ширине заштитних поајсева са правилима грађења и режимима заштите 

Планом се дефинишу обострани заштитни појасеви траса и објеката постојећих и планираних 
инфраструктурних система унутар инфраструктурног коридора на подручју града, и то:  
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Непосредни појас заштите  

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

- од осе крајњег железничког колосека – према графичком прилогу нивелације и регулације; 

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

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

- од осе оптичког телекомуникационог кабла – 1 m. 

- у непосредном појасу заштите је забрањена изградња стамбених, пословних и помоћних 
објеката, као и свих објеката који нису у функцији инфраструткурног система; 

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

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

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

Заштитни појас далековода 110kV 

- 25m са обе стране вода мерено од крајњег фазног проводника, у складу са чланом 218 Закона о 
енергетици. 

Шири појас заштите  

- појас контролисане изградње од границе непосредног појаса заштите, и то: 20 m за ДП 1; 10 m 
за ДП 2; 5 m за општински пут, 175 m за железничку пругу и гасовод,  

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

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

Правила за постављање инсталација поред државних путева I и II реда: 

- у заштитном појасу поред јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним путевима 
(„Сл.гласник РС“, бр. 101/05 и 123/07), може да се гради, односно поставља водовод, канализација, 
топловод, железничка пруга и други слични објекти, као и телекомуникациони и електро водови, 
инсталације, постројења и сл. по претходноприбављеној сагласност управљача јавног пута која 
садржи саобраћајно-техничке услове. 

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

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

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

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

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

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

- уколико се инсталације паралено воде, морају бити постављене минимално 3м од крајње тачке 
попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одво-
дњавање) изузетно ивице коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза. 
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- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и 
извести адекватна заштита трупа државног пута. 

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

Правила за коришћење површина и изградњу објеката саобраћајне инфраструктуре: 

- сви јавни путеви на планском подручју се граде по важећим прописима, уз примену одгова-
рајућих техничких стандарда;  

- у постојећим насељима регулације улица се задржавају осим ако постоје потребе за променом 
као што су побољшање саобраћајног решења, инфраструктуре, нивелације и др;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- саобраћајна површина аутобуског сталалишта на јавном путу, осим улице, мора се изградити 
ван коловоза јавног пута;  

- уколико је главни приступ привредној зони преко општинских путева, минимална ширина 
коловоза предметног пута је 7 m; коловозну конструкцију на таквим путевима димензионисати за 
тешки теретни саобраћај. 

Правила грађења и уређења некатегорисане путне мреже: 

- Најмања дозвољена ширина појаса регулације за некатегорисане путеве и улице је 10 m;  

- у појасу регулације некатегорисаног пута изводе се обострани тротоари ширине по 1,5 m а 
изузетно може једнострани тротоар исте ширине;  

- ван изграђеног простора насеља изводе се обостране банкине ширине по 1,5 m са тврдим 
застором; 

- у обостраном разделном појасу између коловоза и тротоара ширине 1,5-2m формира се 
дрворед и/или бициклистичка стаза, у складу са локалним условима и потребама; 

- све подземне инсталације се, по правилу, постављају у појасу регулације;  

- кота нивелете пута мора бити најмање 1 м нижа од висине приземља објекта поред пута, осим 
у случају када су постојећи објекти изграђени у непосредном појасу заштите пута; 

- коловозни застор је асфалтни, бетонски или туцаник са дебљином коловозне конструкције од 
око 50 cm; 

- паркинг површине са тврдим застором формирају се за теретна возила поред улазно-излазног 
путног правца у изграђен простор насеља, а за путничка возила у централном делу изгађеног 
простора насеља; и  
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- земљани и шумски путеви који се укрштају или прикључују на регионалне путеве, морају се 
изградити у складу са законом.  

Пешачки и бициклистички саобраћај  

- Пешачке стазе и тротоари морају бити обавезно физички издвојене у посебне површине које су 
заштићене од осталих видова моторног саобраћаја;  

- Минимална ширина тротоара за мимоилажење пешака је 1,5 m, а за мимоилажење инвалида са 
помагалима је 1,8 m;  

- Планирати просторе за паркирање бицикала у централним насељским зонама, атрактивним 
туристичким зонама и другим реперним тачкама;  

Постављање антенских стубова и базних станица  

Нa пoдручjу oбухвaћeнoм Плaнoм мoгућeje пoстaвљaњeaнтeнских стубoвa и сличних инфрaстру-
ктурних урeђaja и спрaвa, уз услoв дa њихoвa укупнa висинa нe прeмaшуje 35м. У случajу кaдa 
сeaнтeнски стубoви и слични инфрaструктурни урeђajи и спрaвe пoстaвљajу нaoбjeктe висoкoгрaдњe 
њихoвa висинa нe смe прeмaшити 5m. Aнтeнски приjeмници/прeдajници у прeнoсним мрeжaмa, 
рaдиoрeлejнe, тeлeвизиjскe, рaдиjскe и oстaлe стaницe мoгу сe пoстaвљaти у пoдручjу oбухвaћeнoм 
Плaнoм нa пoстojeћe и плaнирaнeoбjeктe, пoд услoвoм дa вeличинoм и oбликoм нe нaрушeeвeнтуaлнe 
излoжeнe визурe, тe дa сeoдгoвaрajућим eлaбoрaтoм o утицajу нa живoтну срeдину дoкaжe дa нaрo-
читoeлeктрoмaгнeтним зрaчeњeм нeћe штeтнo утицaти нa здрaвљe људи и oстaлих живих бићa. За 
базне радио станице са антенама постављеним на слободностојећи антенски стуб (на тлу) дефинише 
се дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од зоне изградње стамбених објеката, и то: 
вредност висине стуба (без носача антена и антена) за стубове висине до 30m и вредност од 30m за 
стубове висине преко 30m. Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на растојањима 
мањим од горе наведених, уз прибављање сагласности власника суседних парцела.  

Базне радио станице са антенама се не могу постављати у зонама природних и културно 
историјских добара (проглашених и евидентираних). Базне радио станице са антенама се не могу 
постављати у зонама насељских центара нити у близини цркава у радијусу од минимално 100m 
(заштита визура насеља). Уколико постоје наведени објекти у овим зонама - исти се морају уклонити.  

Остали пoстojeћи aнтeнски приjeмници мoгу сe зaдржaти у прoстoру тe им сeoмoгућити услoви 
рeкoнструкциje уз услoв дa сeoдгoвaрajућим eлaбoрaтoм зaштитe живoтнe срeдинe дoкaжe дa нeћe 
штeтнo утицaти нa здрaвљe људи и oстaлих живих бићa. При тoмe сe пoстojeћим aнтeнским приje-
мницимa смaтрajу aнтeнски приjeмници пoстaвљeни нaoснoву и у склaду с oдoбрeњeм зa грaдњу, или 
другим зaкoнским прoписoм. 

Градња у близини или испод ваздушних високонапонских водова 

Градња у близини далековода је условљена Законом о енергетици (''Сл.гласник РС'', бр.145/2014), 
Законом о планирању и изградњи, Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV (''Сл.лист СФРЈ'', бр.65/88 и ''Сл.лист 
СРЈ'', бр.18/92), Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постојења називног 
напона изнад 1000V(''Сл.лист СФРЈ'', бр.4/74), Правилником о техничким нормативима за уземљење 
електроенергетских постојења називног напона изнад 1000V(''Сл.лист СРЈ'', бр.61/95), Законом о 
заштити од нејонизујућих зрачења (''Сл.гласник РС'', бр.36/2009) са припадајужим правилницима и 
Правилницима и Техничким условима заштитне подземних металних цевовода од утицаја електро-
енергетских посторјења и условима везаним за заштити од утицаја на телекомуниациона постројења 
(заштита од опасности и заштита од сметњи). 

У непосредном заштитном појасу далековода забрањена је изградња објеката за стални боравак 
људи, испади на објектима (стрехе, балкони), садња дрвећа. Градња других инфраструктурних обје-
ката је дозвољена уз поштовање заштитних мера прописаних законом и услова надлежних предузећа 
за пренос и дистрибуцију ел.енергије. Непосредни заштитни појас далековода је представљен на 
одговарајућем графичком прилогу. 

У заштитном појасу далековода 110kV (25m од ближег фазног објеката) за градњу објеката 
неопхднод је прибављање сагласност ЈП ''Електромрежа Србије'' – по процедури која је дефинисана у 
Условима за потребе израде измене и допуне ПГР ''Шабац'' поменутог предузећа (бр.0-1-2-322/1од 
12.03.2015.год) који су приложени у документацији елабората, а која се издаје на одговарфајући 
Елаборат израђен од овлашћене пројектне организације. 
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У заштитном појасу далековода 110kV ни на који начин (приликом извођења радова, приликом 
експолоатације објеката) не сме доћи до нарушавања сигурносне удаљености од 5m од проводника 
далековода. То се односи и на садњу дрвећа које би могло растом или падом нарушити сигурносну 
удаљеност, а такође и коришћење прскалица за воду и млаза за заливање уколико постоји могућност 
да се млаз приближи на мање од 5m проводнику далековода.Нисконапонске телефонске прикључке , 
ТК и КДС прикључке извести подземно. Код извођења било каквих грађевинских радова, нивелације 
терена и ископа у близини далековода ни на који начин се не сме угорзити статичка стабилност 
стубова далековода. Генерално, терен испод далековода не треба насипати, а код изградње сао-
браћајница (или далековода преко саобраћајница) морају се испоштовати прописане сигурносне 
висине, као и мере појачане електричне и механичке изолације на далеководу је 1m. 

Градња у близини гасовода 

Градња у близини магистралног гасовода и главних мерно-регулационих станица је условљена 
Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска 
◦већег од 16bar (''Сл.лист РС'', бр.37/2013) и интеним прописима ЈП ''Србијагас'' (2009.год), У непо-
средном заштитном појасу магистралног гасовода до 50bar (eксплоатациони појас) 30m са обе стране 
трасе, забрањено је градити објекте за становање и боравак људи, а могуће је градити привремени и 
трајни објекти у функцији гасовода и други инфраструктурни објекти уз поштовање одговарајућих 
прописа. 

У појасу ширине 5m са обе стране трасе магистралног гасовода забрањена је садња биљака чије 
корен досеже дубину већу од 1m односно за које је потребно да се земљиште обрађује до дубине веће 
од 0.5m. У том појасу не сме бити никаквих препрека (ограда и сл.) због неопходности приступа 
тешким машинама у случају интервенције на гасоводу. Код изградње укрштања саобраћајница са 
маги-стралним гасоводом, неопходно је прибављање одговарајућих услова и сагласности ЈП 
''Србијагас''. Генерално, угао укрштања мора бити између 90 и 60 степени, морају се применити мере 
додатне механичке заштите и систем за одзрачивање. 

За гасоводе притиска до 16bar услови за изградњу и прописана растојања дефинисани су 
Интерним техничким правилима ЈП ''Србијагас'' (2009.год) и табеларно су дати у акту поменутог јавног 
предузећа – Издавање услова за потребе израде измене и дупуне ПГР Шабац (бр.06-01-7106/1 од 
27.01.2015.год.) а који је приложен у документацији елабората. 

Остали услови 

Приликoм утврђивaњa микрoлoкaциja инфрaструктурнe мрeжe мoгућa су мaњaoдступaњa збoг 
усклaђeњaeлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa, пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, кoнфи-
гурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa тe имoвинскo прaвних oднoсa и др., с тим дa сe услoвљaвa дa сe у 
плaнирaни кoридoр рeзeрвaциje прoстoрa мoрa смeстити укупaн пoпрeчни прoфил планираног 
коридора. При прojeктoвaњу пojeдиних oбjeкaтa и урeђaja кoмунaлнe инфрaструктурe пoтрeбнoje 
прибaвити суглaснoсти и oстaлих кoрисникa/власника инфрaструктурних кoридoрa.  

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

3 oбjeкти чиjaje изгрaдњa 
зaбрaњeнa 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сeoбaвљaти дeлaтнoсти које су 
непоменуте у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". Зaбрaњeнoje овим 
Планом пoљoприврeднo зeмљиштe (свих категорија) кoристити 
зa: aутooтпaдe, дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa 
и сл. 

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

 НЕПОМЕНУТИ УСЛОВИ 

 Сви непоменути услови који нису дефинисани ПДР, дефинисаће се у складу са условима и 
правилима који су дефинисани Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу ("Сл. гласник РС", бр.22/15) и другим, важећим законским и подзаконским актима. 
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2.2.2. ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ 
РАЗРАДУ 

Зона предвиђене за даљу урбанистичку разраду: 

Овим планом је дефинисан коридор пруге Београд -
Обреновац-Шабац, у којој се овим планом дефинише 
забрана градње објеката високоградње. Приликом 
израде пројекта за реализацију пруге биће потребна 
израда урбанистичког пројекта. Ова зона у целости 
се овим планом планира као јавна површина. Она је 
нивелационо и регулационо разрађена и дефини-
сана графичким прилозима. Корисници парцела у 
овој зони до доношења овог плана могу да користе 
овај простор за постављање инфраструктуре, као 
саобраћајне површине, манипулативне површине, 
отворена складишта (могуће формирати изнад њих 
монтажно-демонтажну конструкцију).  

Собзиром да се на овом простору налазе објекти, 
до привођења парцела јавној намени могуће је на 
објектима вршити искључиво само радове техничког 
одржавања.  

Урбанистички пројекти се израђују за: 

• У случају потребе за изградњом Платоа за 
привремено складиштење опасног отпада.  

• Изградња недостајућих инфраструктурих мре-
жа и објеката 

• Интерне пумпне станице 

• Фаза II лучког земљишта 

Орган локалне самоуправе, у случајевима специ-
фичних захтева, може захтевати израду урбанистичких 
пројеката (комплексна питања прикључења објекта 
на мреже и објекте инфраструктуре, уклапање објекта у 
насељску матрицу, потреба прибављања посебних 
услова, израда студија заштите животне средине и сл.). 

Инвеститор може захтевати израду урбанистичког 
пројекта и на локацијама које нису Планом детаљне 
регулације предвиђене за разраду урбанистичких 
пројеката, ради провере решења локације или ра-
зраде специфичних захтева.  

Пројекти парцелације и препарцелације је мо-
гуће радити искључиво на захтев инвеститора и у 
складу са правилима парцелације/препарцелације 
који су дефинисани Планом детаљне регулације. 

Идејне пројекте објеката које је неопходно упу-
тити на комисију за планове: 

• Локације на којима се налазе објекти НКД и 
вредног архитектонског наслеђа (целина 1. Зашти-
ћена целина комплекса „ХИ Зорке“) 

Урбанистички пројекат и пројекат рекултивације је 
потребно израдити за зону санације депоније. 

2.3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

План детаљне регулације «Зорка – радна зона 
Исток, Измена 1» у Шапцу, ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 

Ступањем на снагу Измене и допуне плана, 
ставља се ван снаге део плана „Зорка – Радна зона 
„Исток“ у Шапцу ("Сл. лист Града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.04/16), у 
граници обухвата ове Измене и допуне. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-32/2020-14  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

016 

Нa oснову члана 35 став 7, Закона o планирању и 
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19- др. закон) и члана 39 Статута 
града Шапца (“Сл лист града Шапца” бр. 05/19), 
Скупштина града Шапца, на седници одржаној 
13.02.2020. године, донела je: 

O Д Л У К У  

O УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
“СЕОСКО ГРОБЉЕ” У МАЧВАНСКОМ 

ПРИЧИНОВИЋУ  

Члaн 1.  

Усваја се План детаљне реулације “Сеоско гро-
бље” у Мачванском Причиновићу .  

Члaн 2. 

Планом детаљне реулације “Сеоско гробље” у 
Мачванском Причиновићу обухваћене су следеће 
кат.парцеле или њихови делови: кат.парц.бр. 3944 
(приступна саобраћајница), 2014/2, 2014/1, 2016, 
2015 и 2013 све КО Maчвански Причиновић. Планом 
је дефинисана граница обухвата, величине око 3,0hа, 
од чега је комплекс гробља (укључујући део за про-
ширење и резервну површину за проширење) вели-
чине око 1,919hа. 

Члaн 3. 

Циљеви израде Плана детаљне реулације “Сеоско 
гробље” у Мачванском Причиновићу: 

• Општи циљеви 

- унапређење квалитета живљења и задовоља-
вање потреба становника подизањем нивоа комуналне 
опремљености, безбедности и унапређење елеме-
ната урбане структуре, са акцентом на дугорочност 
планског решења 

- стварање услова за сврсисходно коришћење 
подручја у обухвату, уз свођење могућих сукоба у 
простору на најмању могућу меру 

- заштита и унапређење стања животне средине 
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• Посебни циљеви 

- препознавања и заштите јавног интереса и де-
финисање јавног простора 

- поштовања приоритета у планирању и реализа-
цији јавног интереса 

- уважавања компаративних просторних предно-
сти локације, одн. решевања овог сегмента комуналних 
потреба за дужи временски период 

- рационалнијег коришћења земљишта 

- одрживости планског решења 

- учешћа јавности у одређивању приоритета у 
доношењу планских решења 

Поред наведених циљева, израда ПДР се заснива и 
на поштовању потреба и интереса грађана захтева 
локалне самоуправе и надлежних јавних предузећа. 

Члан 4 

План детаљне реулације “Сеоско гробље” у 
Мачванском Причиновићу састоји се из текстуалног и 
графичког дела. Текстуални део се објављује у Слу-
жбеном листу Града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева. 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

I ОПШТИ ДЕО  

I 1. Правни и плански основ  

I 2. Образложење правног и планског основа  

I 2.1. Обавазе, услови и смернице из планских 
докумената вишег реда (ПП Града Шапца)  

I 2.1.1. Објекти и мрежа комуналне инфрастру-
ктуре  

I 2.1.2. Просторни развој инфраструктурних система 

I 2.1.3. Шематски прикази уређења насеља 

I 2.1.4. Спровођења просторног плана  

I 3. Опис постојећег стања  

I 3.1. Статус земљишта (власнички режим) 

I 3.2. Начин коришћења земљишта и валоризација 
стања  

I 3.3. Саобраћана и комунална инфраструктура  

II плански део 

II 1. Правила уређења  

II 1.1. Општи концепт, циљеви уређења и изградње 
и основни програмски елементи 

II 1.2. Основни подаци о територији у обухвату, 
попис катастарских парцела у обухвату и опис обу-
хвата плана  

II 1.3. Концепција уређења карактеристичних 
грађевинских зона/ целина одређених планом према 
локацијским, морфолошким, планским и другим кара-
ктеристикама са описом и критеријумима поделе и 
билансима зона и површина  

II 1.3.1. Грађевинско подручје  

II 1.3.2. Карактеристичне целине  

II 1.3.3. Подела простора на површине јавне и 
остале намене, опис детаљне намене површина и 
објеката и могућих компатибилних намена, са билансом 
површина  

II 1.3.3.1. Површине јавне намене 

II 1.3.3.2. Површине осталих намена 

II 1.3.3.3. Биланси планираних површина  

II 1.4. Капацитети и мрежа комуналне и техничке 
инфраструктуре 

II 1.4.1. Саобраћајни инфраструктурни систем  

II 1.4.1.1. Улична мрежа и стационарни саобраћај  

II 1.4.1.2. Саобраћајне површине у оквиру компле-
кса гробља  

II 1.4.1.3. Јавни превоз путника  

II 1.4.2. Остали инфраструктурни системи  

II 1.4.2.1. Водовод 

II 1.4.2.2. Канализација  

II 1.4.2.3. Електроенергетика  

II 1.4.2.4. Телекомуникације 

II 1.4.2.5. Топлификација и гасификација  

II 1.5. Систем зелених површина 

II 1.6. Општи и посебни услови и мере заштите 
природног и културног наслеђа, животне средине и 
живота и здравља људи  

II 1.6.1. Заштита природних добара 

II 1.6.2. Заштита културних добара  

II 1.6.3. Концепција и мере заштите животне 
средине  

II 1.6.3.1. Опис мера за спречавање и огранича-
вање негативних и увећање позитивних утицаја на 
животну средину  

А/ Заштита ваздуха, заштита од буке, вибрација и 
јуонизујућих зрачења  

Б/ Заштита вода и заштита земљишта 

В/ Заштита и унапређење природе, природних 
добара и предела 

Г/ Управљање отпадом 

Д/ Заштита од негативних утицаја на околне 
садржае  

 Ђ/ Заштита пољопривредног земљишта 

Е/ Мере заштите од елементарних непогода 

Ж/ Мере заштите у смислу сеизмичности  

З/ Превентивне мере заштите од клизишта и 
ерозије  

И/ Превентивне мере заштите од ветра  

Ј/ Превентивне мере заштите од леда, снега и 
других атмосферилија  

К/ Превентивне мере заштите од пожара  

Л/ Друге мере заштите животне средине  

Љ/ Управљање зеленим фондом  
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II 1.6.4. Огранизација простора од интереса за 
одбрану земље  

II 1.6.5. Огранизација простора од интереса за 
безбедност територије  

II 1.6.6. Инжењерско геолошки услови изградње  

II 1.6.7. Посебни услови којима се површине и 
објекти јавне намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом у складу са стандардом приступа-
чности 

II 1.7. Смернице за спровођење плана детаљне 
регулације  

II 1.7.1. Зоне директног спровођења плана и лока-
ције за које се обавезно ради урбанистичко техничка 
докумантација  

II 1.7.2. Општа правила уређења простора, пра-
вила и услови усмеравајућег карактера и остали 
услови уређења за израду урбанистичко техничких 
докумената  

II 1.7.2.1. Организација и намена простора 

II 1.7.2.2. Израда пројеката парцелације и препа-
рцелације 

II 1.7.3. Остали елементи од значајни за спро-
вођење ПДР  

II 1.7.3.1. Опште одредбе  

II 1.7.3.2. Издавање локацијских услова 

II 1.7.3.3. Приоритети у спровођењу ПДР 

II 2. Општа правила  

II 2.1. Општа правила уређења и грађења 

II 2.2. Посебна правила уређења и грађења и 
правила грађења по просторним типичним цели-
нама/зонама 

II 2.2.1. Комплекс сеоског гробља 

II 2.2.2. Остале површине јавне намене  

II 2.2.3. Површине осталих намена 

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Изјава одговорног урбанисте 

II.ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 

Постојеће стање 

1. Извод из ПП Града Шапца 

 "Шематски приказ уређења сеоског насеља 
Мачвански Причиновић" 

-Намена површина Р= 1:5000  

-Инфраструктура Р= 1:5000  

2. Катастарско топографски план  

3. Власнички статус земљишта Р= 1:500  

Планирано стање 

1. Граница плана са границом јавног и осталог 
земљишта са планом парцелације јавних површина 
(предлог) Р= 1:500  

2. План намене површина Р= 1:500  

3. Фазе реализације комплекса сеоског гробља 
Р= 1:500  

4. План нивелације и регулације са списаком гео-
детских координата, осовинских и темених тачака са 
нивелационим котама Р= 1:500  

4а. Попречни профили саобраћајница Р= 1:500  

5. План водовода и канализације Р= 1:500  

6. План електро мреже Р= 1:500  

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Члан 5. 

Стручна обрада Плана детаљне реулације “Сеоско 
гробље” у Мачванском Причиновићу поверена је ЈП 
„Инфраструктура“ Шабац, Сектор за изградњу, Слу-
жба за просторно планирање и урбанизам, а одгово-
рни урбаниста је Миомира Васовић, дипл.инж.арх 
(број лиценце 200 1206 10). 

Члан 6. 

План детаљне регулације "Сеоско гробље" у 
Мачванском Причиновићу са документацијом чува се 
трајно у Градској управи Града Шапца. 

Члан 7. 

План детаљне регулације "Сеоско гробље" у 
Мачванском Причиновићу мора бити доступан на 
увид јавности (правним и физичким лицима) у току 
важења плана у седишту доносиоца и на интернет 
страни Града Шапца. 

Члан 8. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-33/2020-14 од 13.02.2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
“СЕОСКО ГРОБЉЕ“ У МАЧВАНСКОМ 

ПРИЧИНОВИЋУ 

A. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

I ОПШТИ ДЕО 

Изради Плана детаљне регулације "Сеоско 
гробље" у Мачванском Причиновићу се приступило 
ради дефинисање услова за коришћење, уређење и 
изградњу територије у његовом обухвату, а у складу 
са смерницама за спровођење Просторног плана 
Града Шапца, којим је овај део територије предвиђен 
за даљу планску разраду. Концептуално и планско 
решење је разрађено у складу са Просторним планом 
града Шапца, као важећим планским документом. 

I 1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Правни основ за израду ПДР “Сеоско гробље" у 
Мачванском Причиновићу, садржан је у одредбама:  
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• Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник 
РС”, бр.72/2009,  81/2009, 64/2010 -одл. УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одл. УС РС, 50/2013 -одл. УС РС, 
98/2013 - одл. УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019 и 37/19 - др.закон) 

• Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког пла-
нирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15 и 32/19) 

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

• Закона о сахрањивању и гробљима ("Сл. гла-
сник СРС", бр 20/77, 24/85, 06/89 и "Сл.гласник РС", 
бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 и 120/12 -УС и 84/13 -
УС), 

• Закона о комуналним делатностима ("Сл. гла-
сник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), 

• Стaтутa Града Шапца (“Службeни лист града 
Шапца”, бр.05/19) 

• Одлуке о сахрањивању и гробљима на подручју 
града Шапца ("Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 17/97, 28/09, 
28/10, 3/12 и 5/14), 

• Закона о комуналним делатностима ("Сл. гла-
сник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) 

• Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које 
је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које 
се може захтевати процена утицаја на животну 
средину ("Сл. гласник РС", бр.114/08) 

• Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
“Сеоско гробље“ у Мачванском Причиновићу" ("Сл. 
лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци 
и Коцељева", бр. 11/19) 

• Одлуке да се не израђује стратешка процена 
утицаја на животну средину за Плана детаљне регу-
лације “Сеоско гробље" у Мачванско Причиновићу 
("Сл. лист општине Града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр. 11/19) 

Плански основ за израду ПДР “Сеоско гробље" у 
Мачванском Причиновићу је садржан у одредбама: 

• Просторног плана Града Шапца и ИДППГШ 
("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр.07/12 и 23/18) 

I 2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРАВНОГ И ПЛАНСКОГ 
ОСНОВА 

 

I 2.1. ОБАВАЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ 
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА (ПП 

ГРАДА ШАПЦА) 
 

I 2.1.1. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Гробља 

Већина постојећих комуналних објеката су од 
локалног интереса, а њихов распоред је у зависности 

од затечених услова и природе комуналне дела-
тности. Према Одлуци о уређивању и одржавању 
гробља и сахрањивању Града Шапца, управљање, 
уређење и одржавање гробља у граду Шапцу, врши 
ЈКП “Стари град“, а у осталим насељеним местима 
на подручју Града о уређењу и одржавању гробља 
старају се Месне заједнице на чијим подручјима 
(катастарских општинама) се гробље налази. 

I 2.2.2. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУ-
РНИХ СИСТЕМА 

Зелена површине 

За подручје у обухвату Просторног плана, дефи-
нишу се следећи услови: 

- у зони проширења гробаља обезбедити зашти-
тне појасеве зеленила према саобраћајницама и 
суседним наменама; зону заштите гробља озеленити 
високим растињем 

-дуж саобраћајница планирати подизање контину-
алног ивичног линеарног зеленила састављеног од 
обостраних дрвореда високих лишћара, уз могућност 
формирања линеарних ивичних травњака, 

I 2.2.3. ШЕМАТСКИ ПРИКАЗИ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА 

Изградња објеката на територији сеоских насеља 
ће се вршити на основу Шематских приказа насеља 
који су саставни део Просторног плана. Шематски 
прикази  уређења сеоских насеља рађени су на 
катастарским подлогама по катастарским општинама 
(једна или више спојених у зависности од површине 
КО). Шематским приказима насеља су дефинисана 
грађевинских подручја насеља и намене површина 
унутар њих. У деловима насеља за која није било 
могуће дефинисати грађевинска подручја (непосто-
јање ажурних катастарских планова, неприступачност 
терена и немогућност идентификације објеката на 
терену) а што се очекује код брдских/планинских 
насеља, парцеле постојећих домаћинстава ће имати 
статус затечених домаћинстава.Шематски прикази 
свих сеоских насеља су саставни део Графичког 
дела Просторног плана. 

Правила уређења и правила грађења 

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. 
Између осталог, типичнe цeлинe (ТЦ) чинe и: 

- ТЦ 10: комунални објекти -10а: гробље 

- ТЦ 13: заштитно зеленило 

- ТЦ 16: пољопривредно земљиште 

Напомена1 : 

У графичком прилогу ПП града Шапца ("Шематски 
приказ уређења сеоског насеља Мачвански Причи-
новић"), направљена је техничка грешка, тако да су 
као постојећа парацела гробља и парцела за његово 
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проширење, погрешно назначене друге парцеле. Као 
парцела постојећег гробља и дела за прошитење 
означена је кп.бр. 2016, уместо кп.бр. 2014/2 (посто-
јеће гробље) и кп.бр.2014/1 (део за приширење). 

На графичким прилозима са изводима из ПП, 
коришћеним за потребе овог планског документа, 
ова грешка је задржана, с тим што је током разраде 
планског решења, ова грешка исправљена (у складу 
са чл. 47а Закона о планирању и изградњи). Исправка 
техничке грешке има правно дејствоод кад и плансли 
докуменнт у коме се исправља техничка грешка. 

Напомена 2: 

Измене и допуне просторног плана града Шапца 
обухватају два сегмента, од којих је сегмент II реле-
вантан за израду ПДР “Сеоско гробље" у Мачва-
нском Причиновићу, а одноди се на измену и допуну 
текстуалног дела плана недостајућим или изме-
њеним правилима уређења и правилима грађења, 
конкретно за типичне целине:ТЦ 2, ТЦ 4б, ТЦ 19 и ТЦ 
16 (Пољопри-вредни земљиште, затечена и сезо-
нска домаћинства). 

ТЦ 10 КOМУНAЛНИ OБJEКТИ 

ПOДЗOНA 10а ГРOБЉA 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Постојећа гробља се налазе и унутар и ван грађевинских реjона насеља. 

Плaнoм сe утврђуjу услoви зa рeкoнструкциjу и проширење пoстojeћих oбjeкaтa и кoмплeксa, или изградњу 
нових. 

Пoд oбjeктимa нa грoбљу сe пoдрaзумeвajу: грoбнe пaрцeлe, грoбнa мeстa, кaпeлe, кoлскe и пeшaчкe 
сaoбрaћajницe, прилaзни пут, пeшaчки трг, нaдстрeшницe и други oбjeкти кoмпaтибилнe нaмeнe (вeрски, сaлe 
зa пaрaстoсe, eкoнoмски oбjeкти грoбљa, прoдaвницe пoгрeбнe oпрeмe, цвeћa, постављање цистерни за воду 
и сл.). 

Зa пoтрeбe oтвaрaњa нoвих гробаља и плaнирaних прoширeњa постојећих, нeoпхoднa je изрaдa 
урбaнистичких плaнoвa. До доношења плана детаљне регулације забрањује се изградња објеката и 
промена намене земљишта на парцелама које су планиране за проширење гробаља (ТЦ 13). 

Минимална ширина заштитног зеленог појаса око гробних поља је 10m у оквиру којег је потребно засадити 
минимално два реда високог дрвећа. Зона заштите гробља (ТЦ 13), која је у приватној својини задржава 
статус осталог земљишта. Може се користити као пољопривредно земљиште (воћњак, ливада и сл.) или се 
може уредити заштитним зеленилом и пошумити. У овој зони је забрањено сахрањивање и изградња објеката 
гробља до прибављања земљишта за потребе изградње објекта јавне намене, као и изградња економских, 
помоћних и других објеката. Гробови који су у време доношења плана постојали у зони заштите гробља (на 
парцели МЗ и приватној парцели) задржавају се. Није дозвољена изградња било каквих других објеката или 
надстрешница над гробним местима. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

НАМЕНА 

ОБЈЕКАТА 

Доминантна намена: погребне услуге. 

Компатибилне намене: 

- трговина на на мало aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи 
oбjeктa; Услуге одржавања објеката и околине; канцеларијско административне и друге 
помоћне пословне активности; делатност верских организација 

ПРАВИЛА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Плaнoм су дeфинисaнe нeoпхoднe пoвршинe зa прoширeњe грoбaљa у склaду сa 
пoтрeбaмa (приказано на графичким прилозима за шеме насеља). 

ПРИСТУПИ 
ПАРЦЕЛАМА 

Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 
4m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити 
приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. Свим објектима је неопходно обезбедити приступ 
лицима са посебним потребама. 

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 

ОБЈЕКАТА 

пoдзeмнe eтaжe Нису дозвољене. 

грaђeвинскe линиje Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa прeoвлaђуjућу 
грaђeвинску линиjу улицe при чeму трeбa пoштoвaти пoтрeбну 
oриjeнтaциjу oбjeктa. 

удaљeнoст oд мeђa 
и сусeдa 

Нoви oбjeкти трeбa дa буду нajмaњe 4m удaљeни oд мeђa. 
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крoвoви Нa глaвним oбjeктимa (кaпeлaмa) су дoзвoљeнe свe врстe крo-
вoвa. Нa oстaлим oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси крoвoви, нaгибa 
крoвних рaвни oд нajвишe 45°. 

 пoдкрoвљa Није дозвољено. 

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeкaтa и сa пaртeрних 
пoвршинa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. 

спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст других oбjeкaтa нa пaрцeли је призе-
мље, под условом да висина слемена не може бити виша од 
висине слемена верског објекта (капеле). 

ПАРКИРАЊЕ У oквиру пoстojeћих грoбaљa сe нe мoгу фoрмирaти пaркинг прoстoри. 

Прoстoр зa пaркирaњe je нeoпхoднo oбeзбeдити нa jaвним пoвршинaмa у нeпoсрeднoj 
близини лoкaциja или у зонама ТЦ 13. У oквиру плaнирaних, нoвих лoкaциja je нeo-
пхoднo oбeзбeдити oдгoвaрajући пaркинг прoстoр. 

УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

Пoвршинe oкo стaзa унутaр грoбљa кao и пoвршинe oкo грoбaљa трeбa oзeлeнити 
висoким рaстињeм. У oквиру oвих пoвршинa дoзвoљeнo je пoстaвљaњe чeсми и вeрских 
или спoмeн oбeлeжja. 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% пoвршинe нових 
кoмплeксa. 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

НА 

ПОСТОЈЕЋИМ 

ОБЈЕКТИМА 

Зa oбjeктe кojи су утврђeни услoви зa зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe и 
пoсeбни услoви кojи су истим дeфинисaни. Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe 
oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу 
услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa у циљу пoпрaвљaњa грaђeвинскoг 
стaњa oбjeкaтa и прoширивaњa кaпaцитeтa. 

ИЗГРАДЊА 

ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА 
ПАРЦЕЛИ 

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe 
нaмeнe кoja je дeфинисaнa у дeлу "нaмeнa". 

Пoстaвљaњe мoнтaжнo дeмoнтaжних oбjeкaтa зa прoдajу цвeћa и свeћa je мoгућe 
искључивo у oквиру грaницa пoстojeћих грoбaљa, aкo зa тo пoстoje прoстoрнe мoгућнoсти. 

ПОМОЋНИ 

ОБЈЕКТИ 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa. 

ОГРАЂИВАЊЕ 
ПАРЦЕЛА 

Oгрaдa кoмплeксa грoбљa прeмa jaвнoм путу и нeизгрaђeнoм зeмљишту je трaнспaрe-
нтнa, висинe 140 – 220cm. 

Укoликo нe пoстojи зeлeни зaштитни кoридoр oкo грoбљa, oгрaдa прeмa стaмбeним 
oбjeктимa у нeпoсрeднoj близини трeбa дa будe зидaнa, висинe дo 220cm, пoд услoвoм 
дa нe угрoжaвa инсoлaциjу стaмбeних oбjeкaтa. 

ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

Сaхрaњивaњe нa грoбљимa сe врши нa мeснo уoбичajeн нaчин, прeмa прaвилимa 
прeдхoднo дoнeтe урбaнистичкe дoкумeнтaциje, услoвимa нaдлeжнoг кoмунaлнoг прeду-
зeћa и прaвилимa сaхрaњивaњa oдрeђeнe вeрскe зajeдницe. Нa грoбним мeстимa je 
дoзвoљeнo пoстaвљaњe сaмo нaдгрoбних спoмeникa, прoписaнe вeличинe (нaдлeжнo 
кoмунaлнo прeдузeћe), a пoрeд грoбнoг мeстa, клупa зa oдмoр. 

Свa грoбљa сe мoрajу oбeзбeдити oснoвнoм инфрaструктурoм. Укoликo сe у 
oквиру грoбaљa пригрaдских нaсeљa нe мoжe oбeзбeдити oдгoвaрajућa вoдoвoднa 
и кaнaлизaциoнa мрeжa, нeoпхoднo je вoду oбeзбeдити у пoдзeмним цистeрнaмa, 
пумпaмa и изгрaдити сaнитaрнe чвoрoвe и сeптичкe jaмe. 

Ниje дoзвoљeнo сaхрaњивaњe у зaштитнoj зoни дaлeкoвoдa, тaкo дa сe тa пoвршинa 
мoжe урeдити искључивo кao зeлeнa пoвршинa или сe у oквиру њe фoрмирaти пoтрeбaн 
пaркинг прoстoр. 

Нa зeмљишту кoje je плaнoм oпрeдeљeнo зa прoширeњe грoбaљa ниje дoзвoљeнa 
изградња oбjeкaтa и истo сe мoжe кoристити искључивo кao пoљoприврeднo 
зeмљиштe. Нa пoљoприврeднoм и путнoм зeмљишту oкo пoстojeћих грoбaљa ниje дoзвo-
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љeнo пoстaвљaњe мoнтaжнo дeмoнтaжних oбjeкaтa нити дeпoнoвaњe кaмeнoрeзaчкoг 
мaтeриjaлa тe сe исти мoрajу уклoнити. 

Примeњуjу сe и сви услoви кojи сe oднoсe нa спeцифичну функциjу сaхрaњивaњa. 
Објекти се морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у скалду са 
важећим Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Сл. гласник 
РС", бр. 18/97). 

ОБЈЕКТИ ЧИЈА 
ЈЕ ИЗГРАДЊА 
ЗАБРАЊЕНА 

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

 

ТЦ 13 ЗAШТИТНO ЗEЛEНИЛO 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Заштитно зеленило се може подизати унутар и ван грађевинског реона. У оквиру граница Плана постоји 
више врста и категорија зелених површина који имају функцију заштитног зеленила. 

ЗEЛEНE ПOВРШИНE У OКВИРУ И ОКО ГРOБЉA: Зeлeнe пoвршинe у oквиру грoбљa су њихoв сaстaвни 
дeo: дрвoрeди, пaркoвскo зeлeнилo, линeaрнo, пaртeрнo и зaштитнo изoлaциoнo зeлeнилo. 

Зелене површине око гробаља се могу корисити као пољопривредно земљиште али на њима није дозво-
љена изградња објеката. 

У случају потребе за проширењем постојећег гробља, планом детаљне регулације се у оквиру ових 
површина могу утврдити услови за проширење. 

Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa издaћe сe Локацијска дозвола на основу овог Плaнa, сeм aкo je 
у питaњу oбjeкaт инфрaструктурe, кaдa je нeoпхoднa изрaдa урбaнистичкoг прojeктa или када је у пита-
њу проширење гробља, када је потребна израда Плана детаљне регулације. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

ЗEЛEНE ПOВРШИНE У OКВИРУ ГРOБЉA: 

Дуж глaвних aлeja прeдвиђajу сe двoрeднe сaдницe чeтинaрa или лишћaрa висoкoг узрaстa. 

Нa укрштaњу стaзa и нa другим пoгoдним мeстимa фoрмирajу сe мaњe, пaртeрнo урeђeнe пoвршинe - 
прoширeњa сa прoстoрoм зa oдмoр, чeсмoм, клупaмa, нaдстрeшницoм и зeлeнилoм. 

Овим површинама је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама. 

ОБЈЕКТИ 
ЧИЈА 

ЈЕ  
ИЗГРАДЊА 

ЗАБРАЊЕ

НА 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". 

Мoгућнoст изградње непоменутих објеката oдрeдићe сe нa oснoву компатибилности са 
пoписaним наменама. 

 

I 2.2.4. СПРОВОЂЕЊА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

План се спроводи на следећи начин: 

• За делове у којима не долази до промене ре-
гулације, спровођење се врши директно на основу 
важећих урбанистичких планова, односно на основу 
Правила уређења и Правила грађења дефинисаних 
Планом чији су саставни делови графички прилози 
"Шематски приказ уређења насељених места"; даље 
спровођење је дефинисано Законом о планирању и 

изградњи, и подразумева добијање Локацијске до-
зволе за сваку грађевинску парцелу; 

• За делове у којима се предвиђа трасирање 
нових саобраћајница, промена регулације и утврђ-
ивање јавног грађевинског земљишта врши се 
израда Планова генералне/ детаљне регулације; 
Планови генералне/детаљне регулације могу да се 
раде и за: све објекте и мреже примарне инфрастру-
ктуре и комуналних објеката на подручју Града која је 
дефинисана Просторним планом, или за коју се, 
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услед до сада непознатих техничких и функцио-
налних потреба, иста није Планом дефинисала, или 
се стекну технички услови да се планиране трасе 
рационалније дефинишу (трансфер станице, рецикла-
жна дворишта, гробља, сточна гробља, трафо станице, 
постројења за коришћење обновљивих извора ене-
ргије и сл.); израда урбанистичких планова могућа је 
и у свим зонама у којима се за то укаже потреба, у 
складу са дефинисаним доминантним наменама Плана. 

• Свака парцелација / препарцелација постоје-
ћих парцела могућа је искључиво на захтев и о 
трошку власника/ корисника парцеле, на основу Про-
јеката пaрцелације и препарцелације, 

• Урбанистички пројекат ће се радити и за 
потребе спровођења Плана, када је та могућност 
предвиђена Правилима уређења и грађења, или се 
при подношењу захтева надлежном органу закључи 
да је за издавање одобрења за градњу, потребна 
израда Урбанистичког пројекта 

• Земљиште у грађевинском рејону насеља 
може се користити за изградњу, уколико је Планом 
предвиђено за изградњу и ако одговара условима 
прописаним Правилима уређења и Правилима гра-
ђења из Плана. 

Смернице за израду урбанистичких планова и 
пројеката 

Приликом издавања Извода из Плана и/или 
израде Урбанистичких пројеката, неопходно је пошто-
вање свих услова дефинисаних Просторним планом. 

Израдом Планова генералне/детаљне регула-
ције могуће је извршити делимичну корекцију дефини-
саних услова и разграничења намене. Сва одступања 
морају бити у складу са правилима струке, позитивним 
законским прописима, јавним и општим интересом,  
стеченим правима и обавезама и економским крите-
ријумима који се заснивају на правилном и исправном 
вођењу земљишне политике. 

У случају захтева за делимичним корекцијама 
намене површина које су дефинисане Шематским 
приказима насеља путем израде ПДР, примењује се 
правило да је унутар грађевинских рејона домина-
нтна намена она, која је еколошки прихватљивија 
(нпр. становање на индивидуалним пољопривредним 
економијама је доминантно у односу на захтев за 
изградњом производних капацитета, станица за сна-
бдевањем горива и сл.), а ван грађевинских рејона 
она која је економски исплативија а није у супротно-
сти са неким од услова заштите (експлоатација рудних 
богатстава, узгој и прерада примарних пољопривредних 
производа великих капацитета и сл. је доминантна у 
односу на нерентабилну пољопривредну производњу 
на земљиту ниских бонитетних класа. 

За недостајуће услове Просторног плана, или 
ако исти нису довољно детаљно дефинисани, при-
мењује се Правилник о општим правилима за парце-

лацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр. 
50/11), односно позитивни законски прописи из ове 
области. 

Издавање локацијских дозвола на локацијама 
за које је обавезно доношење урбанистичког плана 

Локацијске дозволе зa зaхвaтe у прoстoру нa 
пoдручjимa зa кoje je, прeмa oдрeдбaмa oвoг Плaнa 
(текстуалног и графичког дела) oбaвeзнo дoнoшeњe 
урбaнистичкoг плaнa, нe мoгу сe издaвaти дo дoнo-
шeњa тих плaнoвa, oсим зa рeкoнструкциjу пoстojeћих 
oбjeкaтa и зa рeкoнструкциjу пoстojeћих и изгрaдњу 
нoвих oбjeкaтa и мрeжe сaoбрaћajницa и инфрa-
структурe. 

I 2.2. ОБАВАЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ 
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА (ИДПП 

ГРАДА ШАПЦА) 
 

I 2.2.1. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 

Други сегмент измене и допуне представља измену 
одређених правила која треба да важе на терито-
рији целог плана. То су, између осталог; услови 
изградње на пољопривредном земљишту где су 
плански дата тумачења везано за објекте за гајење 
стоке. Услед неусагла-шености измена правилника 
који регулишу ову област, дошло је до неусаглашености 
тумачења услова из стратешке и па су дефинисани 
нови услови у којима су јасно назначени капацитети 
објеката који се могу наћи унутар грађ подручја. 
Такође су детаљније дефинисани услови изградње 
ел.енергетских објеката јер је дошло до нових за-
хтева а основни план није имао довољно услова за 
примену. Такође је редукована обавеза израде 
урбанистичких пројеката на захтев локалне управе. 
Овај сегмент измене и допуне се примењује заје-
дно са основним планским документом на целом 
подручју обухвата. 

За недостајуће услове ИДППГ, или ако исти нису 
довољно детаљно дефинисани, примењују се 
услови који су дефинисани Просторним планом 
града Шапца и Правилником о општим прави-
лима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. 
гласник РС", бр. 22/15), односно позитивни зако-
нски прописи из ове области. 

I 2.2.1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА ЗА ПОДРУЧЈА У ОКВИРУ ИДППГ 

Површине унутар грађевинских подручја у обу-
хвату ИДППГ на којима се може градити, подељени 
су на типичне целине у којима су омогућени идентични 
или слични услови грађења у складу са доминантном 
наменом и компатибилним наменама. Ознаке зона су 
усклађене са номенклатуром зона основног плана. 

Правила уређења и грађења за ТЦ 16: Пољо-
привредно земљиште, затечена и сезонска дома-
ћинства се у потпуности замењују следећим: 
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ТЦ 16 ПOЉOПРИВРEДНO ЗEМЉИШТE, ЗАТЕЧЕНА И СЕЗОНСКА ДОМАЋИНСТВА 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Земљиште у овој зони је пољопривредно земљиште ван грађевинског подручја и  пољопривредно 
земљиште у грађевинском подручју које није приведено планираној намени и користи се као пољопривредно 
земљиште. 

У складу са законом, пољопривредним земљиштем (ван грађевинског подручја насеља) се сматрају: њиве, 
вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре, као и друго земљиште (вртаче, 
напуштена речна корита, земљишта обрасла ниским жбунастим растињем и друго) које по својим природним 
и економским условима може рационално да се користи за пољопривредну производњу. Обрадиво пољопри-
вредно земљиште јесу: њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде. 

Пољопривредно земљиште које је се налази у грађевинском подручју, до привођења планираној намени 
се користи за пољопривредну производњу. 

Приликoм плaнирaњa пoљoприврeднoг зeмљиштa a сa стaнoвиштa зaштитe живoтнe срeдинe вaжe слe-
дeћa прaвилa: 

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

- у зaштитнoм пojaсу измeђу грaницe пoљoприврeдних пaрцeлa и oбaлe вoдoтoкa oд 10 m ниje дoзвo-
љeнo кoришћeњe пeстицидa и вeштaчких ђубривa; 

- минимaлнa зaштитнa oдстojaњa измeђу грaницa кoмплeксa стoчних фaрми и oбjeкaтa у сусeдству су: 
oд стaмбeних згрaдa 200 m, oд мaгистрaлних путeвa 200 м, oд рeчних тoкoвa 200 m и oд извoриштa вoдoснaб-
дeвaњa 200 m. Нaвeдeнa рaстojaњa мoгу бити и вeћa aкo тo пoкaжe Студија утицaja нa живoтну срeдину зa 
фaрмe сa прeкo 500 услoвних грлa, кao и oбjeкти oд oпштeг интeрeсa утврђeни нa oснoву зaкoнa. 

Затечена домаћинства се задржавају на постојећим локацијама. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa (које се планом задржава као пољопривредно земљиште или се 
користи као пољопривредно до привођења намени), дoзвoљeнo je: 

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

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

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

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

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

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

- подизање пољозаштитних појасева, 

- изгрaдњa oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe: објекти за смештај механизације, 
репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних производа, стаје за гајење стоке, објекти за 
потребе гајења и приказивања старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих животиња, објекти за 
гајење печурки, пужева, риба, пијавица. 

- Електроеенргетски објекти и постројења за производњу електричне и топлотне енергије се градити ван 
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грађевинског подручја, на пољопривредном земљишту, у складу са законом. За изградњу електроенергетских 
објеката је неопходна израда урбанистичких пројеката, осим за електроенергетске објекте који користе био 
масу, снаге до 1 MW. 

Утврђују се минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточних фарми (капацитети: 20 
и више копитара, 20 и више папкара, 100 и више грла свиња, 150 и више грла оваца и коза или 350 више једи-
нки живине и кунића) и објеката у суседству, и то од стамбених зграда 200 метара, од државних путева Iб 
реда 200 метара, од речних токова 200 метара и од изворишта водоснабдевања 800 метара. Наведена 
одстојања могу бити и већа ако то покаже анализа утицаја на животну средину за фарме са преко 500 усло-
вних грла. Сточне фарме могу да се граде на пољопривредном земљишту. 

Гајење животиња у сточним стајама (објекти у којима се гаје животиње а испод су капацитета који су сма-
трани фармама) је дозвољено у зонама ниских густина становања – рурално становање, зонама затечених 
домаћинстава и у зони пољопривредног земљишта унутар и ван грађевинског подручја. Број грла није дефи-
нисан јер се исти дефинишу различитим актима: општинским одлукама, одредбама заштите животне средине 
и др. који се често мењају и усклађују са европским законодавством и развојем техничко-технолошке опреме 
која прати ову врсту објеката. Такође, број грла које се гаје у домаћинству може бити ограничен и санитарним 
условима који се ослањају на специфичне локацијске услове: удаљеност у односу на извор пијаће воде, бунар, 
присуство септичких јама, осочара и сл. Неопходно је да се сваки појединачни инвеститор обрати Одељењу 
за инспекцијске и комунално-стамбене послове Захтевом за давање мишљења о потреби подношења захтева 
за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за сваки појединачни пројекат у коме ће јасно 
бити наведена врста и број условних грла. 

"Економски објекти који су у функцији примарне пољопривредне производње у смислу Закона о пољопри-
вредном земљишту су објекти за смештај механизације (трактора, комбајна, прикључних машина, алата и 
друге механизације), објекти за чување готових пољопривредних производа (воћарских, ратарских, поврта-
рских) где се подразумевају хладњаче и објекти који се користе за гајење стоке: штале, складишта за храну 
(сењаци, силоси, амбари, подруми, објекти за силажу, објекти за чување воде - резервоари, објекти за посе-
бно чување чврстих и течних отпадака у сточарској производњи, ограђени и неограђени простори за гајење 
стоке са надзором за пашу, ограђени и неограђени, ограде, испусти и др, простор одређен за ђубриште и 
објекти за сточне отпатке. Ту се могу сврстати и компостилишта за компостирање биљних и животињских 
отпадака са газдинства. 

Гајење стоке подразумева и постојање одређених специфичности, посебно када се ради о живинарској 
производњи где је одгајивач дужан да у складу са зоохигијенским и другим нормативима, користи опрему за 
смештај, храњење, напајање, чишћење и негу, као и опрему за превоз животиња и животињских отпадака. 

Такође, у објекте примарне пољопривредне производње се могу сврстати и сушаре за сушење житарица, 
силоси и подна складишта, као објекти који чине део технолошког процеса чувања пољопривредних 
производа али без поступака прераде примарног производа."3 

Заузетост земљишта под објектима не може бити већа од 30% Стакленици, пластеници и други објекти 
који немају темељење нити асфалтиране платое, не улазе у обрачун урбанистичких параметара. 

У случају када се ради о захтеву који је неусаглашен са овим условима, локацијски услови се могу издати 
уколико се прибави позитивно мишљење Министарства пољопривреде и/или4 надлежног органа за заштиту 
животне средине. 

ОБЈЕКТИ 
ЧИЈА 

ЈЕ  
ИЗГРАДЊА 

ЗАБРАЊЕНА 

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa: прoизвoдних oбjeкaтa кojи eмитуjу штeтнe утицaje нa oкoлину. 

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

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

                                                 
3
  Дефиниције преузете из Тумачења Групе за заштиту и уређење пољопривредног земљишта Управе за пољопривредно 
земљиште Министарства пољопривреде и заштите животне средине од 25.10.2016. које се налази у документацији плана 
4  Захтев за тумачење се подноси Министарству пољопривреде када је у питању дискутабилна намена објеката која се 
ради на пољопривредном земљишту а надлежном одељењу за заштиту животне средине када су у питању утицаји 
планираних капацитета на животну средину и прописана удаљења. 
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Извод из ПП града Шапца 

Шематски приказ уређења сеоског насеља Мачвански Причиновић - шири приказ локације 

I 3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

1. I 3.1. СТАТУС ЗЕМЉИШТА (ВЛАСНИЧКИ 
РЕЖИМ) 

Земљиште у обухвату Плана је у три облика 
свијине: јавној, државној и приватној. 

Мањи део територије је јавна и државна својина 
(држаоц је Град Шабац), а преостали део је земљи-
ште у приватној својини (држаоци су физичка лица). 

Све кат.парцеле у обухвату су КО Мачвански 
Причиновић. 

Постојећи власнички статус земљишта је прика-
зан на графичком прилогу "Статус земљишта". 

Табела 1: 

број кат. парцеле врста својине власнички статус 

2014/2 јавна својина Град Шабац 

3944 (део) државна својина Град Шабац 

2014/1, 2015, 2016 и 2013 (део) приватна својина физичка лица 

Напомена: Подаци о катастарским парцелама у обухвату пројекта (облици својине и имаоци права 
на катастарским парцелама), преузети су са Интернет сервиса WWW.katastar.rgz.gov.rs/KnWeb  
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I 3.2. НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА И 
ВАЛОРИЗАЦИЈА СТАЊА 

Према решењу из Просторног плана парцеле које 
формирају комплекс гробља су у саставу грађеви-
нског подручја ван насељеног места. 

Постојећу структуру коришћења земљишта чини 
јавно грађевинско земљиште (приступна саобраћа-
јница и постојећи део гробља), а преостали део 
обухвата је пољопривредно земљиште. 

У непосредном окружењу (изван грађевинског по-
дручја) је такође пољопривредно земљиште. 

На делу обухвата, фактичко стање не одговара 
катастарском: део кп.бр. 2015 и 2013 су под заузећем: 
на кп. бр. 2015, заузеће чине гробна поља и стазе 
око њих, а на делу кп.бр. 2013 је постојећа макада-
мска саобраћајница, која је изведена уз кп. бр. 2014/2 
до кп.бр.2014/1. 

Кат. Парц. 2014/1, преостали делови кп.бр. 2015 и 
2013 и цела кп.бр. 2016 се користе као пољопривре-
дно земљиште (њиве). 

Терен је у нивелацији у односу прилазну саобра-
ћајницу) и релативно је раван (висинска разлика у 
обухвату је око 1m са падом терена у правцу северо-
запад -југористок). 

Површина постојећег дела гробља износи око 
6200 m² и на њену је реализовано 20 гробних поља 

са приближно 500 гробних места. У оквиру гробних 
поља смењују се појединачна и двојна гробна места. 
Око постојећих низова гробних места изведене су 
бетонске прилазне стазе, ширине од 0.90 -1.25m, као 
и главна бетонска стаза, на предњем делу парцеле, 
ширине 1,0 одн.2,0m. На делу постојећег гробља, уз 
приступну саобраћајници, изграђен је темељ будуће 
капеле. Само гробље није ограђено и нема уређен 
паркинг. 

Напомена: 

На око 150m југозападно од локације која је у 
обухавту ПДР, налази друго, старије насељско гро-
бље, које је нешто мање по површини. Иако је према 
решењу ПП и за ово сеоско гробље дефинисана по-
вршина за проширење, њена величина је недовољна 
за потребе сахрањивања, тако да ово старије гро-
бље, практично нема просторни капацитет за даље 
коришћење. 

У прилог томе иде и чињеница да је новије гробље 
(предмет разраде овог ПДР), већ формирано и у 
функцији је 10-15 год. 

Овакво фактичко стање је узето у обзир при 
одређивању гравитационог подручја новијег гробља, 
одн. одређивању Процене временско-просторног 
капацитета локације (поглавље II 2.2.1. Комлекс 
сеоског гробља). 

Извод из ПП града Шапца 

Шематски приказ уређења сеоског насеља Мачвански Причиновић 

Постојећа насељска гробља 
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Постојећа намена површина (фактичко стање) приказана је на прилогу преузетом са геопортала 
WWW.geosrbija.rs; Google Earth. 

 

I 3.3. САОБРАЋАЈНА И КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Приступна саобраћајница је продужетак ул. М.Тита, 
одн. некатегорисани пут Мачвански Причиновић- 
Шеварице (део кп.бр. 3944). Пут је асфалтиран у 
ширини од око 3,0m. 

Уз парцелу гробља (кп.бр. 2014/2), изведена је 
макадамска саобраћајница ширине од 2,80 -2,20m и 
проширењем на крају ширине 3,30m. 

На локацији нема инфраструктурних водова и 
инсталација (нн- мреже, водовода, канализације те-
лекомуникација и ост.). 

I 4. ПРЕДХОДНИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

У складу са одредбама члана 45а. и 47б. Закона о 
планирању и изградњи, у току раног јавног увида 
Елабората за рани јавни увид, прибављени су услови и 
други значајни подаци за израду планског документа, 
од релевантних органа, посебних организација, има-
оца јавних овлашћења и других институција. 

Табела 2:  Преглед прикупљених података и услова од значаја 
за израду Плана детаљне регулације 

НAЗИВ ОГРАНА, ПОСЕБНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, 
ИМАЛАЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И 
ДРИГИХ  ИНСТИТУЦИЈА 

БРOJ И ДAТУМ 
ЗAХТEВA 

БРOJ И ДAТУМ 
ПРИСПEЋA 

РС МУП, Сектор за ванредне ситуације, 
Одељење за ванредне ситуације у Шапцу 

2597-04/3 
од 30.08.2019. 

09.33 бр.217-13101/19-1 
од 24.09.2019. 

ЈКП “Водовод” Шабац 
Служба развоја и инвестиција 

2597-04/4 
од 30.08.2019. 

зав.бр.6322/РС-213/19 
од 12.09.2019. 

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА 
РЦ Електросрбија Краљево 
Огранак Електродистрибуција Шабац 

2597-04/2 
од 29.08.2019. 

8L.1.0.-275035 1-19 
од 23.10.2019. 
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Предузеће за телекомуникације 
ТЕЛЕКОМ- СРБИЈА АД Београд, 
Дирекција за технику, 
Сектор за фиксну приступну мрежу, 
Служба за планирање и изградњу мреже Бгд. 
Одељење за планирање и изградњу мреже Шабац 

2597-04/1 
од 29.08.2019. 

инт.бр. А332-391904/1 
бр.ИЗ ЛКРМ-39 
од 04.09.2019. 

РС, Министaрствo oдбрaнe, Сектор за материјалне 
ресурсе, Упрaвa зa инфраструктуру 

3077/04- 04/5 од 
21.10.2019. 

бр.20704-2 од 23.10.2019. 
 

 

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

1. За потребе анализе постојећег стања комуна-
лне инфраструктуре и објеката, подаци су добијени 
од надлежних јавних и комуналних предузећа. Остали 
подаци битни за анализу постојећег стања кори-
шћења простора, путне инфраструктуре, комуналне 
инфраструктуре и објеката, преузети су из ПП Града 
Шапца и ажурурани у складу са фактичким стањем 

2. Из елабората "Инжењерско-геолошке подлоге 
за просторно и урбанистичко  планирање на подручју 
општине Шабац", 2006.г., "Омни Пројект" доо, из 
Земуна (која су урађена за ниво општине Шабац), 
преузета је инжењерско геолошка рејонизација, при 
чему су узети у обзир сви утицајни параметре тла, 
стена и терена, као и општи условиизградње, зашти-
те и експлоатације објеката. 

3. Сеизмичка рејонизација је преузета из Сеизми-
чних услова рађених за потребе ПП Града Шапца, 
добијених од Републичког сеизмолошког завода (бр. 
01-887од 01.07.2010.г.). 

4. Подаци везани за услове чувања, одржавања и 
коришћења преузети су из услова који су приба-
вљени за израду ПП Града Шапца, а који је израдио 
Завод за заштиту споменика културе Ваљево из 
Ваљева (бр.296/1 од 31.08. 2010.) 

5. Подаци о заштићеним природним добрима 
преузети су из услова заштите, прибављених од 
Завода за заштиту природе за потребе израде ПП 
Града Шапца (бр.01-1185 од 14.09.2010.) 

II  ПЛАНСКИ ДЕО 
 

II 1.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

II 1.1. ОПШТИ КОНЦЕПТ, ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И 
ИЗГРАДЊЕ И ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

Просторни план Града Шапца, који је плански 
основ за израду овог плана, кoнципирaо је своје 
генералне и посебне циљеве, у оквиру којих су дефи-
нисане и зоне за даљу планску разраду. 

Једна од тих зона, разрађена је овим Планом 
детаљне регилације, уз поштовање стратешких, ге-
нералних и посебних циљева и задатака из плана 
вишег реда. 

Концепт уређења ПДР се заснива на препозна-
вању конкретних проблема на локацији, од којих су 
свакако највећи: недовољан капацитет (постојећи део 
гробља је на граници попуњености) и неопредељења 
јавна површина за његово проширење, недовољна 
уређеност и опремљеност простора комуналног обје-
кта (непостојање комуналне мреже -водоводне и 
канализационе), нереализована саобраћајна инфра-
структура, непостојање уређених паркинга, недефи-
нисани прилазни колски и колско-пешачки правци. 

Концепција уређења ПДР дефинише планска ре-
шења за уређење целог комплекса (успоста-вљање 
просторног и функционалног обједињавања постоје-
ћег и новог дела, одн. уређење дела планираног за 
проширење), уређења заједничког прилазног дела и 
утврђивање просторно- временског капацитета. На 
основу специфичности предметне локације и циља 
израде ПДР, принципи просторног развоја се засни-
вају на дефинисању стратешког циља, који се пре-
дставља кроз: подизање опште развијености и нивоа 
уређења овог дела територије и рационалнијег кори-
шћења земљишта, уз поштовање смерница дефини-
саних Просторним планом Града Шапца, постојећих 
просторних капацитета и потенцијала локације и при-
нципа економски одрживог развоја, кроз интегрални 
приступ у планирању и подстицањем мера урбане 
реконструкције. 

Општи циљеви 

-  унапређење квалитета живљења и задовоља-
вање потреба становника подизањем нивоа комуналне 
опремљености, безбедности и унапређење елеме-
ната урбане структуре, са акцентом на дугорочност 
планског решења 

-  стварање услова за сврсисходно коришћење 
подручја у обухвату, уз свођење могућих сукоба у 
простору на најмању могућу меру 

-  заштита и унапређење стања животне средине 

Посебни циљеви 

- препознавања и заштите јавног интереса и дефи-
нисање јавног простора 

- поштовања приоритета у планирању и реали-
зацији јавног интереса 

- уважавања компаративних просторних предности 
локације, одн. решевања овог сегмента комуналних 
потреба за дужи временски период 

- рационалнијег коришћења земљишта 
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- одрживости планског решења 

- учешћа јавности у одређивању приоритета у 
доношењу планских решења 

Поред наведених циљева, израда ПДР се заснива и 
на поштовању потреба и интереса грађана захтева 
локалне самоуправе и надлежних јавних предузећа. 

Планом се предвиђа: 

- дефинисање површина јавне намене и то на 
делу територије Плана, одн. утврђивање јавног инте-
реса на површинама које су предвиђене као јавне 
површине (комплекс гробља и јавне саобраћајне по-
вршине), као основе за разрешавање имовинско-
правних односа 

- утврђивање детаљне намене јавног грађеви-
нског земљишта 

- успостављање оптималне регулације саобраћа-
јних површина, уз максимално уважавање фактичког 
стања и прописаних урбанистичких стандарда и 
норматива, а у циљу обезбеђивања несметане кому-
никације и планиране намене у овом делу територије 

II 1.2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕРИТОРИЈИ У 
ОБУХВАТУ, ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У 

ОБУХВАТУ И ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА 

Планом детаљне регулације "Сеоско гробље" у 
Мачванском Причиновићу, обухваћена је локација 
једног од два сеоска гробља, одн. новијег гробља, 
које је према одредницама ПП града Шапца, пла-
нирано за проширење. Локација овог гробља је у 
североисточном делу насеља, на удаљености од око 
1600m од центра. 

Планским решењем обухваћене су следеће 
кат.парцеле или њихови делови: кат.парц.бр. 3944 
(приступна саобраћајница), 2014/2, 2014/1, 2016, 
2015 и 2013 све КО Maчвански Причиновић. Планом 
је дефинисана граница обу-хвата, величине око 
3,0hа, од чега је комплекс гробља (укључујући део за 
проширење и резервну површину за проширење) 
величине око 1,919hа. 

Граница обухвата је приказана у свим графичким 
прилозима елабората. 

Табела 3. Попис катастарских парцела у обухвату плана 

катастарска општина попис катастарске парцеле или њихових делова 
(према катастарском плану) 

Мачвански Причиновић 3944, 2014/2, 2014/1, 2016, 2015 и 2013. 
 

Опис границе плана (према катастарском стању) 
је следећи: 

Граница почиње од тромеђе кат. парц. бр. 2016, 
2017 и 3947(пут) и иде границом кат. парцеле бр. 
2016, 2015, 2014/1, сече кат. парц. бр.2013, иде 
границом кат. парц. бр. 3944 (пут), сече кат. парц. бр. 
3944, наставља границом кат. парц. бр. 3944, сече 
кат. парц. бр. 3944, иде границом кат. парц. бр. 2016 
до тромеђе кат. парцела бр. 2016, 2017 и 3947, где 
се и завршава. 

II 1.3. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕ-
РИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА/ ЦЕЛИНА 
ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ ПРЕМА ЛОКАЦИЈСКИМ, 
МОРФОЛОШКИМ, ПЛАНСКИМ И ДРУГИМ КАРА-

КТЕРИСТИКАМА СА ОПИСОМ И КРИТЕРИЈУМИМА 
ПОДЕЛЕ И БИЛАНСИМА ЗОНА И ПОВРШИНА 

 

II 1.3.1. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 

У складу са решењем ПП Града Шапца, комплекс 
гробља (постојећи део, површина за проширење која 
се овим планом уређује, као и део резервисан за 
даље проширење) је у саставу грађевинског подручја 
ван насељеног места, а преостали део обухвата је 
изван грађевинског подручја. 

Граница грађевинског подручја је преузета из 
Просторног плана, с тим што је модификована у складу 
са постојећим стањем, одн. фактичким стањем изгра-
ђености, постојећом и планираном наменом. 

У обухвату Плана, издиференцирана је oснoвнa 
пoдeлa зeмљиштa нa површине јавне намене и 
остале површине, која је приказана на графичком 
прилогу "Граница плана са границом јавног и осталог 
земљишта". 

Опис границe грађевинског подручја: 

Граница јавног и осталог земљишта  почиње од 
тромеђе кат. парц. бр. 2015, 2016 и 3947 (пут) и иде 
границом кат. парц. бр.2015, 2014/1, сече кат. парц. 
бр.2013, иде границом кат. парц. бр. 3944 (пут), сече 
кат. парц. бр. 3944, иде границом кат. парц. бр. 3944, 
сече кат. парц. бр.3944, иде границом кат. парц. бр. 
3944, сече кат. парц. бр. 2016, иде границом кат. 
парц. бр. 2015 до тромеђе кат. парцела бр. 2015, 
2016 и 3947 где се и завршава. 

II 1.3.2. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ 

Планом је утврђена намена површина, које су де-
финисане као доминантне намене простора. 

Основне намене површина су следеће: 

- комуналне делатности 

- зелене површине (заштитни зелени појас) 

- пољопривредно земљиште 

Валоризацијом површина, извршена је и подела 
на просторне, односно типичне целине -зоне, у којима 
су предвиђени идентични или слични услови грађења у 
складу са доминантном наменом. 
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На основу стратешких опредељења, анализе стања 

постојеће изграђености земљишта, расположиве 

урбанистичке документације, преовлађујућих кара-

ктеристика намене, типологије изградње и начина 

просторне организације и уређења, планским реше-

њем дефинисане су следеће зоне (типичне целине): 

- зона комплекса гробља (сеоско гробље, укљу-
чујући стазе, зелене површине и заштитини зелени 
појас у оквиру гробља) 

- зона резервисана за проширење гробља 
- зона саобраћајних и површине осталих комуна-

лних намена 
- зона пољопривредног земљишта 

Табела 4:  Биланси површина планираних зона 

Зона (подцелина) 
површина 

(hа) 
удео зоне у укупној 

површини грађ.подр. (%) 

Зона комплекса гробља 1.43.77 70,614 

Зона резервисана за проширење гробља 0.48.11 23,630 

Зоне саобраћајних и површина ост. комуналних намена 0.11.72 5,756 

Зона пољопривредног земљишта 0.90.33 / 

укупна површина у грађевинском подручју: 2.03.60 69,268% 

укупна површина у ван грађевинског подручја: 0.90.33 30,732% 

укупна површина у обухвату Плана: 2.93.93 100% 
 

ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ И 
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ, ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ 

ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ 
КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ 

ПОВРШИНА 
 

II 1.3.3.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Узимајући у обзир планирана решења ПП, фа-
ктичко стање као и потребе у овом сегменту комуна-
лних потреба, уз предходно разрешавања имови-
нско-правних односа, планско решење се своди на 
редефинисање/утврђивање површина јавне намене, 
како за путно земљиште, тако и за комунални објекат- 
гробље. Осим тога, утврђују се услови за уређење 
површине за проширење сеоског гробља, планским 
решењем се постојећи и планирани део гробља 
интегришу у јединствену просторно-функционалну 
целину, а планирана је и резервна површина за 
проширење. 

Планом је дефинисана и прелиминаран став о 
основној подели простора на јавно и остало грађе-
винско земљиште. Површине јавне намене предста-
вљају простор одређен планским документом за 
уређење или изградњу објеката јавне намене или 
јавних површина за које је предвиђено утврђивање 
јавног интереса у складу са посебним законом. 

Планом детаљне регулацје су дефинисане сле-
деће јавне намене простора: 

- комплекс гробља, укључујући и резервну повр-
шину за проширење 

- саобраћајне површине (приступна саобра-
ћајница са окретницом и површине за стационарни 
саобраћај и уређене зелене површине планиране у 
уличном профилу). 

Попис катастарских парцела за јавне површине, 
садржаје и објекте (према катастарском стању): део 
3944, 2014/2, 2014/1, 2015 и делови кп.бр. 2013 и 2016, 
све КО Мачвански Причиновић. 

Опис локације за јавне површине, садржаје и 
објекте 

Локација за површине, садржаје и објекте јавне 
намене, а у складу са циљевима уређења простора, 
заузима већи део територије у обухвату (69,268%). 

Граница јавног и осталог земљишта се поклапа са 
границом грађевинског подручја, а укупна површина 
јавне намене износи 2.03.60hа. 

II 1.3.3.2. ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 

Планом је дефинисана само једна површина 
земљишта осталих намена - пољопривредно земљи-
ште. Заузима релативно мали део обухвата (30,732%) 
и лоцирана је на североисточном делу обухвата.

II 1.3.3.3.  БИЛАНСИ ПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА 

Табела 5: Биланси површина планираних намена у обухвату Плана 

намена површина 

према планском решењу 

 површина 
(hа) 

удео намене у 
ук. површини 
обухвата (%) 

јавно грађевинско земљишта (површине јавне намене): 2.03.60 69,268 
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*Комплекс гробља 
(постојећи део и део за 
проширење) 
 

зона улаза са сакралним платоом 0.03.10 0,922 

остали платои/одморишта 0.01.44 0,490 
саобраћајне површине 
(колско-пешачка, пешачке 
саобраћајнице и приступне стазе) 

0.53.55 18,219 

површине за сахрањивање 
(гробна поља) 

0.58.13 19,777 

уређене зелене површине 0.10.80 3,674 

Заштитини, обимни зелени појас 0.17.07 5,787 
Резервна површина 
за проширење гробља 

 0.48.11 16,368 

Саобраћајне површине 

прилазна саобраћајница са 
окретницом 

0.10.10 3,436 

паркинзи 0.01.25 0,425 
уређене зелене површине 
у појасу регулације 

0.00.05 0,170 

остало грађевинско земљиште (површине осталих намена): 0.90.33 30,732 

Пољопривредно земљиште  0.90.33 30,732 
укупна површина у обухвату Плана: 2.93.93 100 

* у површину гробља су укључени комунални инфраструктурни коридора 

 

II 1.4. КАПАЦИТЕТИ И МРЕЖА ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ 
И ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

II 1.4.1. САОБРАЋАЈНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ 
СИСТЕМ 

 

II 1.4.1.1. УЛИЧНА МРЕЖА И СТАЦИОНАРНИ 
САОБРАЋАЈ 

Како су Просторним планом дефинисани кори-
дори постојећих насељских саобраћајница (са потре-
бном регулационом ширином), планским решењем су 
разрађена нивелационо-регула-циона решења за 
саобраћајнице у обухвату, која су максимално ускла-
ђена са фактичким стањем и допуњена површинама 
за стационарни саобраћај. 

Планом детаљне регулације дефинишу се пра-
вила регулације, правила уређења и правила грађења 
насељских саобраћајница, тачније постојеће при-
лазне саобраћајнице (део кп.3944 КО Мачвански 
Причиновић, која је уједно и део некатегорисаног 
пута Мачвански Причиновић-Шеварице). 

У склопу саобраћајног решења, задржана је по-
стојећа прилазна саобраћајница (са редефини-саном 
регулационом ширином), која је уједно и противпожа-
рни пут са новопланираном окретницом. Укупна 
ширина пуног профила саобраћајнице износи 7,0m. а 
окретнице 5,0m. 

Осим тога, уз њу су планиране и површине за 
стационарни саобраћај, димензионисане тако да за-
довољавају постојеће гравитационо подручје и оче-
кивану динамику коришћења гробља. С обзиром на 

расположиву површину, обезбеђен је максимални 
могући број места за стацио-нарни саобраћај на ја-
вним површинама (10x 2,5x5,0m). 

У појасу регулације планиране су и уређене 
зелене површине, а на паркингу линијско зеленило 
(мањи дрворед). 

Предложеним решењем су изпоштована сва пра-
вила која се односе на техничке карактеристике 
друмских саобраћајница, техничке карактеристике у 
области безбедности, техничка решења за заштиту 
пута итд. 

II 1.4.1.2. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ 
КОМПЛЕКСА ГРОБЉА 

Имајући у виду фактичко стање, процењено је да 
се постојећи концепт уређења (који је успостављен 
приближно на половини новоформираног компле-
кса), усвоји и настави и на преосталом, одн. новом 
делу гробља. То важи и за успостављање интерне 
саобраћајне  матрице у оквиру комплекса, које усме-
равају саобраћајни ток и обезбеђују уједначеност 
приступа свим деловима гробља. 

Унутрашњост комплекса је предвиђена за пеша-
чки саобраћај и пролаз искључиво комуналних возила 
(превоз до гробног места, за потребе уређења, 
одржавања, одвожење зеленог и комуналног отпада 
и сл.). 

Као саобраћајне површине у оквиру гробља, пла-
ниране су следеће интерне саобраћајнице: 

-  колско пешачка саобраћајница 

Планирана је по ободу комплекса и има карактер 
колско-пешачке саобраћајнице, а веза са ул.“М.Тита“ 
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остварена је преко два споредна улаза (Б) на јужној и 
северној страни, с тим што северни улаз остварује 
везу индиректно, преко планиране окретнице. Како је 
унутрашњи колски саобраћај на гробљу занемарљив, 
није било потребно извршити раздвајање колског и 
пешачког саобраћаја. Ширина планиране саобраћа-
јнице је 3,50m. 

- алеје 

Планиране су као пешачка веза између кракова 
колско-пешачке саобраћајнице и то уз сакрални 
плато (на предњем делу комплекса) и као веза изме-
ђу постојећег и планираног дела гробља. Како су 
планиране алеје изједначене по значају, имају ши-
рина од 1,20 (алеја уз сакрални плато) и 2,40m. што 
представља довољну ширину за очекивани пешачки 
саобраћај. 

- остале стазе 

Позициониране су тако да настављају концептуално 
решање са постојећег дела гробља и омогућавају 
обострани приступ гробним пољима, одн. свим гро-
бним местима. 

Планирана ширина ових стаза је 1,20m. 

За израду планираних саобраћајница користити 
материјале, као што су застор од асфалт бетона (пре 
свега за обимну колско-пешачку саобраћајницу), бе-
тонске растер плоче или камене плоче, који омогућавају 
лако одржавање и задовољавају успостављене кри-
теријуме за ову врсту комуналнух објеката. 

Нивелациони положај свих планираних саобра-
ћајница је максимално прилагођен условима терена. 
Планиране трасе саобраћајница су дефинисане у 
простору геодетским координатама осовинских и 
темених тачака и карактеристичним попречним про-
филима, а нивелациони положај саобраћајница је 
дефинисан котама нивелете на осовинским тачкама. 
Нивелационо и регулационо решење саобраћајних 
површина, дефинисано је графичким прилогом "План 
нивелације и регулације ". 

II 1.4.1.3. ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
 

Кроз приступну саобраћајницу ка гробљу (ул. 
“М.Тита“), није успостављена аутобуска линија. 

II 1.4.2. ОСТАЛИ  ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 
 

II 1.4.2.1. ВОДОВОД 

У делу насеља Мачвански Причиновић, које је у 
ширем окружењу обухвата плана, не постоји орга-
низовано снабдевање водом са јавног система 
водоснабдевања. У улицама oкo насељског центра 
постоји водоводна мрежа у надлежности ЈКП „Водо-
вод-Шабац“ Шабац, примарни вод Северно мачва-
нског водоводног прстена Ø 225 mm дуж Државног 
пута IIб реда 332 и секундарни кракови Ø 100 mm у 
бочним улицама којима се напајају објекти школе и 
амбуланте. Удаљеност територије у обухвату плана 

од најближих уличних инсталација јавне водоводне 
мреже је око 1700 m. На парцели постојећег гробља, 
у оквиру обухвата плана евидентирано је постојање 
индивидуалног снабдевања водом преко бунара и 
изливног места - чесме. Карактеристике постојећег 
бунара у смислу издашности и опреме нису познати. 

У оквиру обухвата Плана детаљне регулације 
"Сеоско гробље" планирано је инфраструктурно 
опремање парцеле инсталацијама санитарне воде 
(за техничке потребе) и инсталацијама хидрантске 
водоводне мреже. 

Санитарну водоводну мрежу чине чесменски изводи 
позиционирани на одређеним деловима обухвата са 
радијусом покривања максимално од 50-80 m. 

Цевовод који снабдева мрежу трасиран је уз 
колско пешачке саобраћајнице, у зеленој зони, поред 
коридора хидрантске мреже (могуће у истом рову). 
Привремено снадбевање санитарном водом изли-
вних места, до стварања услова за прикључење на 
јавну водоводну мрежу, вршиће се изградњом бушеног 
бунара. Вода из бунара користиће се искључиво 
као техничка док се за потребе воде за пиће море 
допремати санитарно-технички, бактериолошки и 
хемијски исправна вода. 

У случају захтева да се вода користи у санитарне 
потребе, као вода за пиће, неопходно је посебном 
документацијом у процедури прибаљања грађеви-
нске дозволе прeдвидети третман воде који се кори-
сти за воду са предметне издани којим се постиже 
одговарајући квалитет. 

Након изградње уличне водоводне мреже и израде 
прикључака извршиће се напајање водоводних инста-
лацијама санитарном водом уз услов физичког одва-
јања бунарског система снадбевања са нове водоводне 
инсталације. 

Димензионисање планираног цевовода (свих ње-
гових деоница В1-В5-Ч1-Ч4) ће се обавити на основу 
потреба за водом и хидрауличког прорачуна у оквиру 
процедуре израде пројектне документације. Трасе 
планираних водоводних инсталација, дефинишу се у 
простору геоде-тским координатама темених тачака 
државне геодетске мреже, чији списак је саставни 
део графичког прилога али је могућа њихова коре-
кција у складу са усвојеним пројектним решењем. 

У складу са условима Одељења за ванредне 
ситуације у Шапцу, Сектор за ванредне ситуације, 
Министарство унутрашњих послова РС, 09/33 број 
217-13101/19-1 од 24.09.2019. године, неопходна је 
изградња одговарајуће хидрантске мреже. Снабдевања 
водом и заштита локације од пожара, предвиђена је 
водоводном (хидрантском) мрежом која је дефини-
сана инсталационим коридором. Планирана је 
израда прстенасто постављеног цевовода на којем је 
распоређен одређен број противпожарних хидраната, 
размештених тако да покрију целокупну површину 
која би могла бити угрожена пожаром. У складу са 
важећим противпожарним прописима, предвиђен је 
минимални профил будуће водоводне (хидрантске) 
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мреже ø100mm, са противпожарним хидрантима 
минималног профила ø80mm. Снабдевање водом 
коридора хидрантске мреже биће дефинисано накна-
дно у складу са тренутно расположивим капацитетима. 
Неопходно је обезбедити одређену количину и 
захтевани притисак воде. 

У случају доградње уличне водоводне мреже дуж 
уличне парцеле неопходно је извести водоводни 
прикључак одговарајућег пречника. Индивидуално 
снабдевање хидрантске мреже водом подразумева 
израду одговарајућег бунара (издашност) или резе-
рвоара (капацитета за два сата непрекидног гашења 
пожара). Наведене објекте за обезбеђивање воде 
неопходно је накнадно дефинисати у фази израде 
пројектно техничке документације. 

II 1.4.2.2. КАНАЛИЗАЦИЈА 

У оквиру предметне парцеле не постоје инста-
лације фекалне или атмосферске канализације. 

Фекална канализација 

Санитарно-фекалне отпадне воде комплекса ће 
се евакуисати посебном фекалном канализационом 
мрежом комплекса, минималног профила ∅160mm, 
пада Ј =1.0% која ће се уливати у резервоар типа 
водонепропусних емшер, септичких јама или сенкрупа. 

Употребљена вода из излива чесми евакуисаће 
се у упојне јаме или бунаре малог капацитета који се 
налазе испод изливних места. 

Димензионисање фекалне канализације, положаја 
реципијента и динамике пражњења јаме за предметни 
комплекс обавиће се кроз пројектну документацију, у 
складу са потребама планираних објекта и компле-
кса преко хидрауличког прорачуна. Корисну запре-
мину септичке јаме определити према потребама за 
водом и броју пражњења јаме у току године, а у 
зависности од тога изабрати и врсту материјала од 
кога ће септичка јама бити направљена (армираног 
бетона или ПВЦ -а). Водонепропусна септичка јама 
ће се празнити од стране надлежног јавног комуна-
лног предузећа, до стицања услова за прикључење 
на будући канализациони колектор. 

Атмосферска канализација 

Сакупљање и евакуација атмосферских вода 
комплекса, евакуисаће се посебном интерном атмо-
сферском канализацијом комплекса која ће се 
гравитационо одвести до објекта упојне јаме и затим 
до водопропусних слојева. У циљу ефикасније ева-
куације атмосферских вода, на простору градског 
гробља, планира се изградња интерне атмосферске 
канализационе мреже, профила мин ø200- ø250mm, 
пада 0,3-0,5%, којом ће се одводити атмосферске 
воде са бетонских и асфалтних површина. Као и на 
постојећем делу гробља, траса је предвиђена сре-
дином пешачких стаза, а на преломним тачкама 
деонице предвидети ревизиона окна. 

Атмосферске отпадне воде са површина планираног 
паркинга ће се евакуисати нивелацијом саобраћајних 

површина ка уљном сепаратору након чега ће се 
укључити у интерну канализациону мрежу. 

Израда инсталација водовода и канализације 
пројектоваће се и изводити у складу са Сагласности 
и техничким условима за израду Плана дедаљне 
регулације за "Сеоско гробље", у Мачванском Причи-
новићу, у улици Сремска, на катастарским парце-
лама број 2014/2, 2014/1, 2015 и 2013 КО Мачвански 
Причиновић. број 6322/SР-213/19 од 12.09.2019. 
године који су и саставни део документације овог 
плана. 

Планирано решење водоводне и канализационе 
мреже приказано је графичким прилогом "План во-
довода и канализације". 

II 1.4.2.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 

Решење електроенергетске фазе у обухвату 
плана урађено је у складу са: планираном наме-
ном простора, Условима за израду ПДРа ОДС 
„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак „Еле-
ктродистрибуција Шабац“ (бр.8L.1.0.0.-275035.1-19 
од 23.09.2019., приложени у докуме-нтационом 
делу елабората) и у складу са решењем електро-
енергетске мреже у насељу из Просторног плана 
града Шапца. У графичком делу елабората при-
ложен је извод из Просторног плана града Шапца, 
са Шематског приказа уређења насеља Мачвански 
Причиновић – План инфрастурктуре (Р 1:5000). 

Планира се реализација следећих активности: 

- Прибављање енергетско-техничких услова за 
прикључак комплекса гробља на дистрибутивну електро 
мрежу напона 0.4kV, од ОДС „ЕПС Дистрибуција“ 
д.о.о. Београд, огранак „Електродистрибуција Шабац“, у 
поступку издавања локацијских услова (обједињена 
процедура); 

- Реконструкција постојеће ваздушне мреже у 
улици Маршала Тита, од трафо-станице „М. Причи-
новић 2 – Кула“ до стуба д1 (на кат.парцели бр. 357  
К.О.М.Причиновић), у складу  са условима издатим 
за потребе израде ПДРа од поменутог електроди-
стрибутивног предузећа. Реконструкција подразумева 
замену постојећих дрвених стубова НН мреже за-
тезним и носећим бетонским стубовима и замену 
проводника типа Аl-Č.2x25mm2 220V, проводницима 
типа X00/O-A 3x70+54.6 mm2+2x16mm2 0.4kV, у 
приближној дужини од око 650m. Проводнике за 
напајање јавне расвете прикључити иза одговајућих 
бројила за мерење потрошње у поменутој трафо-
станици; 

- Изградња недостајуће деонице ваздушне ни-
сконапонске мреже, од угаоно бетонског стуба на 
месту постојећег дрвеног стуба д1 (на кат.парцели 
бр. 357 К.О.М.Причиновић) до комплекса насељског 
гробља, у укупној дужини од око 300m. Деоницу 
изградити проводницима типа X00/O-A 3x70+54.6 
mm2+2x16mm2, на армирано-бетонским стубовима, у 
складу са условима електродистрибутивног предузећа 
прибављеним за израду ПДРа, у складу са  условима 
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дефинисаним Просторним планом града Шапца и 
приложеним изводом са Плана инфраструктуре са 
Шематског приказа уређења насеља Мачвански 
Причиновић. Позиције стубова биће утврђене Проје-
ктом за добијање грађевинске дозволе, уз решавање 
имовинско-правних питања у складу са Законом. 
Обзиром да се ради о  пољопривредном земљишту, 
могуће је постављање стубова у међу између 
парцела; 

- Изградња ваздушне нисконапонске мреже  
преко обухвата плана детаљне регулације, са пози-
цијом стубова дефинисаном координатама осовина у 
државном координатном систему на графичком 
прилогу: План електро мреже (Р 1:500). Нисконапо-
нска електро мрежа се гради проводницима типа 
X00/O-A 3x70+54.6mm2+2x16mm2, на армирано-бето-
нским стубовима округлог пресека (затезним и носећим) 
висине 9.0m који се укопавају и фундирају у земљи 
до дубине од минимално 1.6m. Могућа је корекција 
положаја стубова Пројектом за добијање грађеви-
нске дозволе, на начин да се не угрозе коридори 
резервисани за изградњу других уличних и интерних 
инсталација и планирана намена простора. Такође 
могуће је завршити НН мрежу на стубу уб2, то јест, 
изградњу мреже даље у улици могуће је реализовати  
накнадно. Уколико се мрежа гради до стуба уб3 стуб 
уб2 може бити носећи.; 

- Прикључак комплекса реализовати у складу 
са енергетско-техничким условима електродистри-
бутивног предузећа из прве наведене планиране 
активности. Прикључномерни орман за комплекс 
поставити на стуб уб2 или на други стуб који је на 
комплексу у ограђеном делу); 

- Са прикључно-мерног места реализовати 
интерни расплет 0.4kV до потрошача на комплексу. 
На графичком прилогу дат је предлог решења инте-
рног развода – подземним електроенергетским 
кабловским водовима 0.4kV до објекта капеле, до 
помоћног објекта (бр.2) и до слободностојећих ормана 
п1-4 у којима се могу прикључити грађевинске ма-
шине (мешалице за бетон, брусилице за камен и 
слично). Интерни развод на комплексу може бити 
решен на други начин или коригован Пројектом за 
добијање грађевинске дозволе уз услов да се не 
угрозе коридори за изградњу водоводне мреже и да 
се подземни електро каблови не нађу у зони посто-
јећих и планираних гробних места. Уколико се граде, 
слободностојећи електро-омрани са прикључницама 
морају бити прописно уземљени, закључани и са 
прописаним степеном заптивености. Тип и пресек 
проводника подземних ел.ен. каблова биће опреде-
љени прорачунима у Пројекту за добијање грађеви-
нске дозволе, на начин да се остваре прописане 
вредности падова напона до крајњег потрошача 
(брусилица за камен или други уређај ел.снаге 1kW 
прикључена на најудаљенијем електро омрану – 
продужним каблом дужине 50m). 

Подземне ел.енеретске каблове полагати на дно 
земљаног рова дубине 0.8m, на слој ситнозрасте 

земље или песка дебљине 0.1m. Изнад каблова 
поставити пластичне штитнике и траке за упозорење. 
У зони коловоза приступа на парцеле и интерних 
саобраћајница ел.ен. каблове провући кроз заштитне 
цеви које се постављају тако да је горња ивица цеви 
на дубини од 1.0m од горње коте застора. Водити 
рачуна о положају интерне водоводне и канализа-
ционе мреже на комплексу гробља. Пре затрпавања 
ровова, трасе каблова и дубине полагања уснимити 
код РГЗ Службе за катастар Шабац. Ров засути 
уситњеном земљом из ископа уз надвисивање због 
накнадног слегања. 

У зони коловоза ров засути набијањем слојева 
шљунка. 

Пошто се напајање ел.енергијом  може реали-
зовати и са дизел електричних агрегата, планирано 
решење за интерни електро развод преко комплекса 
је опционо; 

Сигурносна висина самоносивог кабловског снопа 
НН мреже изад коловоза колских приступа на 
комплекс и преко зоне паркинга је 6.0m. На сваком 
стубу у обухвату урбанистичког пројекта поставити 
светиљку јавне расвете са LED сијалицом снаге до 
100W, или другим светлосним извором са истим или 
већим вредностима фотометријске и енергетске 
ефикасности. 

Положај планираних електроенергетских објеката, 
приказан је на графичком прилогу "План електро 
мреже". 

II 1.4.2.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

У документационом делу елабората приложени 
су Услови и подаци за израду ПДРа Предузећа за 
телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, 
Одељења за планирање и изградњу мреже Шабац 
(бр.А332-391904/1 од 04.09.2019.). 

II 1.4.2.5. ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА 

На предметној локацији не постоје инсталације 
даљинског грејања, као ни дистрибутивна гасна мрежа, 
а планским решењем није ни предвиђено предви-
ђено прикључење објеката на ове системе. 

II 1.5. СИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Заштитни зелени појас, као део система зелених 
површина има тројаку функцију: 

- еколошко-заштитну улогу, која подразумева те-
рмичку и ветрозаштиту, очување режима влажности 
и нивоа подземних вода, смањење могућег ареозага-
ђења и јонизујућег зрачења, као и очување природног 
станишта (постојећи биодиверзитет) 

- инжињерско-техничку функцију, која се манифе-
стује као спречавање ерозије и учвршћивање поте-
нцијалних клизишта, контрола (усмеравање) саобраћаја, 
заштита од снежних наноса и сл. 

- естетску функцију (визуелна баријера, усмера-
вање кретања, визура и сл.) 
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Узимајући у обзир ове изузетно битне функције 
заштитног зеленог појаса, као основни циљеви Плана, 
а који се односи на формирање и развој система 
зелених површина дефинише се: 

- формиње зоне заштитног зеленила сеоског 
гробља, у складу са временском динамиком његовог 
даљег проширења 

- обавезно озелењавање простора за паркирање. 
Препорука је да се на паркингу планирају саднице на 
растојању од 5,0-7,50m. 

- преуређивање и одржавање постојећих и успо-
стављање нових отворених зелених површина у 
уличној регулацији, а где год је могуће уз постојећу 
улицу формирање уличних дрвореда 

- забрана коришћења зелених површина јавне 
намене за: планирање сталних објеката за занатске, 
туристичке, угоститељске и др. сличне сврхе; уништа-
вање биљног материјала и узнемиравање и убијање 
животиња које их настањују; пуштање кућних љуби-
маца осим у деловима који су за то предвиђени; 
одлагање грађевинског и др. материјала, истовар 
земље и шута, робе, амбалаже, отпадака и сл; ло-
жење ватре, кретање и паркирање возила ван места 
предвиђених за то. 

Било да је реч о заштитном зеленом појасу гро-
бља или јавном зеленилу у појасу регулације, партерна 
решења морају бити заснована на свеобухватној 
анализи и уважавању природних услова, а избор 
врста садница и њихово компоновање, у складу са 
наменом простора. 

При садњи дендроматеријала, неопходно је во-
дити рачуна о следећим условима: 

- саднице треба да су правилно расаднички ра-
звијене и однеговане, карактеристичног хабитуса, 
неоштећеног кореновог система и без уочених енто-
молошких и фитопатолошких оболења. Предност 
дати врстама из непосредног окружења. 

- при садњи дендроматеријала дуж приступне 
саобраћајнице, водити рачуна да не буде угрожена 
сагледивост правца или било који аспект који угро-
жава нормално функционисање или безбедност 
саобраћајног тока 

- саднице треба да буду удаљене минимално 2,5m 
од подземних уређаја и инсталација 

До привођења намени, земљиште планираног 
комплекса (укључујући и резервну површину за про-
ширење гробља), се користити у пољопривредне 
сврхе. 

Намена пољопривредног земљишта у обухвату 
Плана се обавезно задржава. 

Зeлeни фoнд и услoви кojи су дeфинисaни зa 
oдржaвaњe пoстojeћих и пoдизaњe плaнирaних зeлeних 
пoвршинa, пoтпунo су рaвнoпрaвни сa свим oстaлим 
услoвимa зa изградњу/урeђeњe кoмунaлнe инфрaстру-
ктурe. Oвa oдрeдбa знaчи, дa ни jeднo стaблo нe мoжe 
бити уклoњeнo бeз рeшeњa oдгoвaрajућeг oпштинскoг 
oргaнa. 

II 1.6. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ 
ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА 

ЉУДИ 
 

II 1.6.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

На основу услова добијених од Завода за за-
штиту природе Републике Србије (бр.01-1185 од 
14.09.2010.), издатих за потребе израде ПП Града 
Шапца, у обухвату Плана нема заштићених приро-
дних добара, а предметно подручје није у обухвату 
простора еколошке мреже, на основу Закона о 
заштити природе ("Сл. гласник РС", бр.36/2009, 
88/2010 и 91/2010- испр.). 

Имајући у виду наведене податке, планом су де-
финисани следећи услови заштите природе: 

- планом предвидети таква решења и мере, које 
ће обезбедити услове за очување ваздуха, земљи-
шта, подземних и површинских вода 

- у оквиру граница Плана обезбедити максимално 
очување постојеће вегетације. Задржати постојеће 
зеленило и планирањем новог обезбедити највиши 
ниво очувања и унапређења квалитета животне сре-
дине планског подручја 

- сачувати вредније примерке високе вегетације 
на простору обухвата (појединачна стабла, дрвореде) 
како би се просторно и функционално инкорпорирали 
у концепцију система зеленила и уређења простора 

- на подручју гробља где су објекти (управна зграда, 
капела), планирати зеленило које ће омогућити изо-
лацију наведених објеката и главних пешачких стаза 
и створити одређену просторну композицију у ко-
мплексу 

- планирати одговарајући зелени појас дуж границе 
комплекса гробља, чиме би се обезбедила заштита 
од директних и индиректних негативних ефеката: 
буке, загађења ваздуха и сл. Код формирања за-
штитног појаса комбиновати лишћарске и четинарске 
врсте дрвећа и жбуња, како би зеленило било у 
функцији читаве године 

- избор биљних врста одређује се према каракте-
ристикама делатности, карактеру и концентрацији 
штетних материја, а такође и према њиховим еколо-
шким, функционалним и декоративним својствима 

- приликом избора зеленила одабрати врсте које 
задовољавају критеријуме као што су брз раст, есте-
тска вредност. Препоручује се углавном аутохтона 
дендрофлора. Избегавати врсте које су детермини-
саме као инвазионе и алергене, чије спонтано ширење 
не само да угрожава природну вегетацију, него знатно 
повећава и трошкове одржавања зелених површина. 
Такође, инсистирати на редовном уређењу зелених 
површина (као и гробних места, чиме би се сузбило 
појављивање и ширење амброзије) 
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- обезбедити довољан број паркинг места за 
сваку зону гробља, у циљу спречавања паркирања 
на зеленим површинама, тротоарима и саобраћа-
јницама 

- при изградњи паркинга избећи формирање ве-
ликих, компактних асфалтних или бетонских површина 
садњом појединачних стабала и/или формирањем 
затрављених површина 

- планирати формирање линијског зеленила дуж 
саобраћајница 

- при изградњи планираних објеката обезбедити 
услове очувања ресурса, тј. рационално коришћење 
земљишта, односно хумусни слој уклонити и сачу-
вати како би се искористио за санирање и озеле-
њавање простора, након изведених радова 

- предвидети забрану сервисирања возила и гра-
ђевинских машина за време извођења радова на пла-
нском подручју. Уколико дође до хаваријских изливања 
горива, уља/мазива и др. штетних материја, оба-
везна је санација површине и враћање у првобитно 
стање 

- обезбедити ограду око комплекса гробља која 
ће онемогућити неконтролисани улазак људи и жи-
вотиња. Ограда, поред осим функционалног треба да 
задовољи и естетски критеријум 

- обезбедити довољан број пешачких и колско-
пешачких (прилаза) са чврстом подлогом (асфалт, 
ризла, бетон и тсл.). Дуж стаза треба планирати 
зеленило, клупе за одмор, корпе за отпатке, чесме и 
друге непходне садржаје 

- обезбедизи највиши ниво комуналне хигијене 
спречавањем неадекватног депоновања отпада. Де-
финисати начин сакупљања свих врста отпада (кому-
налног, отпада насталог у производним погонима и 
самом гробљу - увело цвеће и венци) и његово редо-
вно евекуисање. Размотрити могућност  за примарну 
рециклажу, односно раздвојено сакупљање папира, 
стакла, пластике, метала и другог 

- утврдити обавезу, да уколико се у току земља-
них радова наиђе на документа која су геолошко-
палеонтолошког или минералишко- петрографсгог 
порекла (фосили, минерали, кристали и сл.) а која би 
могли представљати заштићену природну вредност, 
извођач је дужан да о томе обавести Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине и пре-
дузме све мере заштите од уништења, оштећења 
или крађе до доласка овлашћеног лица. 

Предметне активности и радови се могу реали-
зовати под условима дефинисаним овим Решењем, 
јер је процењено да неће угрозити природне вре-
дности предметног подручја. 

II 1.6.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

На подручју обухвата предметног плана не налазе 
се утврђена нити евидентирана  непокретна културна 
добра, вредни објекти градитељског наслеђа, као ни 
археолошки локалитети. 

Уколико би се током радова наишло на архео-
лошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, 
без одлагања прекине радове и обавести надлежни 
Завод за заштиту споменика културе и да предузме 
мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се 
сачува на месту и у положају у коме је откривен. 

II 1.6.3. КОНЦЕПЦИЈА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Зaштитa живoтнe срeдинe пoдрaзумeвa пoштo-
вaњe свих oпштих мeрa зaштитe живoтнe срeдинe и 
прирoдe кao и свих тeхничкo-тeхнoлoшких мeрa и 
прoписa утврђeних пoзитивнoм зaкoнскoм рeгулaти-
вoм и услoвимa нaдлeжних oргaнa. У тoм кoнтeксту 
мeрe зaштитe живoтнe срeдинe у фaзи изрaдe плaнa 
су усмeрeнe нa зaштиту oснoвних чинилaцa живoтнe 
срeдинe (вoдe, вaздухa и зeмљиштa), штo je у фaзи 
изрaдe извeштaja стрaтeшкe прoцeнe утицaлo нa 
oпрeдeљeњe зa избoр рeлeвaнтних пoкaзaтeљa 
(индикaтoрa). 

Приликом израде Плана уважена је Одлука да се 
не израђује стратешка процена утицаја на животну 
средину за План детаљне регулације “Сеоско гробље" 
у Мачванском Причиновићу ("Сл. лист општине Града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", 
бр. 11/19), из разлога што се намена површина за 
овај део територије, задржава према основном 
планском документу (Просторни план Града Шапца). 
За ПП града Шапца рађена је стратешка процена 
утицаја (бр.501-4-11/12-09), а предмет је било посто-
јеће сеоско гробље и његово планирано проширење, 
тако да према Мишљењу Одељења за инспекцијске 
и комунално-стамбене послове, за исти није потре-
бно израду нове Стратешке процене. 

Према Стратешкој процени утицаја на животну 
средину ПП Града Шапца, за регулационе планове 
(планови генералне и детаљне регулације) не ради 
се стратешка процена, узимајући у обзир додатну 
околност да се ови планови раде за објекте за које је 
прописана израда процене утицаја на животну сре-
дину (Закон о процени утицаја на животну средину, 
"Службени гласник РС", број 135/04, Уредба о утвр-
ђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину, "Службени 
гласник РС", број 114/08). 

Стратегија зaштитe живoтнe срeдинe која је де-
финисана ПП Града Шапца, а која је преузета за 
потребе израде овог Плана, заснива се нa oснoвним 
нaчeлимa стрaтeшкe прoцeнe утицaja нa живoтну 
срeдину: oдрживoг рaзвoja, интeгрaлнoсти, прeдo-
стрoжнoсти, хиjeрaрхиje и кoрдинaциje и jaвнoсти, 
приликoм привoђeњa прoстoрa нaмeни и изгрaдњe 
нoвих oбjeкaтa нa oснoву прoцeнe утицaja нa живoтну 
срeдину свих глaвних плaнских рeшeњa, прoгрaмa и 
aктивнoсти нa спрoвoђeњу плaнa, нaрoчитo у oднoсу 
нa рaциoнaлнo кoришћeњe рeсурсa, мoгућe угрo-
жaвaњe живoтнe срeдинe и eфикaснoст спрoвoђeњa 
мeрa зaштитe. 
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Мeрe зa смaњeњe зaгaђeнoсти живoтнe срeдинe 
утврђуjу сe путeм интeгрaлнoг плaнирaњa нaмeнe 
зeмљиштa у циљу прoстoрнoг рaздвajaњa зaгaђи-
вaчa и oсeтљивих нaмeнa, примeнoм зaкoнскe рeгу-
лaтивe из oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe у циљу 
примeнe чистиjих прoизвo-дних тeхнoлoгиja и смa-
њeњa eмисиje зaгaђуjућих мaтeриja, пoбoљшaњeм 
eфикaснoсти кoнтрoлe квaлитeтa чинилaцa живoтнe 
срeдинe и укључивaњeм jaвнoсти у дoнoшeњe oдлукa 
пo питaњимa зaштитe живoтнe срeдинe. 

1.6.3.1. ОПИС МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И ОГРА-
НИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ ИУВЕЋАЊЕ ПОЗИТИ-
ВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

А/ Зaштитa вaздухa, зaштитa oд букe, вибра-
ција и јонизујућих зрачења 

Загађење ваздуха на подручју Плана, може се 
очекивати искључиво као последица одвијања сао-
браћаја. 

У циљу заштите квалитета ваздуха, потребно је: 

- подићи степен комуналне хигијене; 

- извршити фазну реконструкцију насељске 
саобраћајнице у обухвату, у складу са меродавним 
саобраћајним оптерећењем и тиме обезбедити бољу 
саобраћајну проточност; 

- извршити фазну реконструкцију постојећих и 
фазну реализацију планираних зелених површина 
свих категорија, према просторним и локацијским 
условима; 

- обострано/једнострано озелењавање саобраћа-
јница свих рангова и категорија и озелења-вање свих 
површина у функцији саобраћаја (паркинг -простора, 
платоа); 

- избор врста садног материјала прилагодити 
основној функцији – заштити од штетних утицаја и 
поправљању предеоних и пејзажних вредности 
(аутохтоне, брзорастуће, декоративне врсте високих, 
средњих лишћара и четинара, жбунасте врсте и 
травне површине); 

- носиоци пројеката/оператери генератора буке су 
у обавези да примењују мера техничке заштите од 
буке за све објекте и делатности генераторе буке; 

Бука која се јавља на гробљима при редовном 
коришћењу је занемарљива. Повремена бука од 
евентуалног коришћења механизације, за радове на 
гробљу је ублажена планираним заштитним зеленим 
појасом у оквиру гробља. Осим у време укопа и ве-
рских празника, повећање саобраћајног оптерећења 
је занемарљиво.У наведеним случајевима где се 
очекује нешто повећано саобраћајно оптерећење ка 
гробљу, као и за рад планиране радне зоне, ниво 
буке је сведен на прихватљив формацијом заштитног 
зеленог појаса и одговарајућим функционалним 
решењем приступних саобраћајница и паркинга. 

- утицај вибрација, јонизујућих и нејонизујућих 
зрачења на гробљима је исто тако занемарљив. За 

случај потребе, заштиту од вибрација и јонизујућег и 
нејонизујућег зрачења обезбедити применом про-
писаних мера заштите . 

Б/ Зaштитa вoда и зaштитa зeмљиштa 

Мере заштите површинских и подземних вода се 
спроводи у складу са циљевима заштите животне 
средине и то: очувања живота и здравља људи, сма-
њења загађења и спречавања даљег погоршања стања 
вода, обезбеђења водоснабдевања и несметаног ко-
ришћења вода за различите намене, заштите водених 
екосистема и постизања стандарда квалитета жи-
вотне средине. 

Мере заштите вода: 

- максимално уважавати актуелни водни режим 
површинских и подземних вода, као и режим оти-
цања атмосферских вода 

- забрањено је директно и индиректно загађи-
вање површинских и подземних вода, односно свaкo 
испуштaњe oтпaдних и фeкaлних вoдa (без пре-
дходног третмана), као и комуналног отпада у стaлнe 
вoдoтoкe у окружењу 

- неопходна је планирана изградња водоводне 
канализационе мреже, као и реализација атмосфе-
рске канализације, у складу са условима надлежног 
комуналног предузећа 

- техничким решењем за цео комплекс гробља 
обезбедити спречавање инфилтрације загађе-них и 
потенцијално загађених атмосферских и отпадних 
вода у површинске воде и подземље 

- за прикупљање атмосферских-кишних вода (које 
нису загађене), предвидети систем ободних канала, 
путем којих ће ове воде евакуисати у најближи 
реципијент 

- прикупљање санитарно-фекалних отпадних вода 
на комплексу гробља планирати посебним системом 
канализационе мреже, која ће се евакуисати у водо-
непропусне септичке јаме одговарајућег капацитета, 
као прелазно решење до прикључења на јавну 
канализациону мрежу 

- са површина за паркирање и осталих површина 
на којима се може очекивати појава зауљених атмо-
сферских вода, обавезно је каналисање и третман 
истих у сепаратору таложнику до захтеваног нивоа, 
пре упуштања у реципијент 

Мере заштите земљишта од загађивања и де-
градације обухватају: 

- организовано управљање отпадом на подручју 
Плана које подразумева прикупљање, прима-рну 
селекцију, транспорт и одлагање на трансфер ста-
ницу и даље, на регионалну депонију 

- контролу управљања отпадом и отпадним 
водама; 

Како се према постојећем стању, а до реализа-
ције планираних намена земљиште може користити 
као пољопривредно, заштиту земљишта дефинисати 
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кроз рад aкрeдитoвaних институциjа нa лoкaлнoм 
нивoу зa праћење физичких, хeмиjских и биoлoшких 
oсoбинa зeмљиштa кao и квaлитeтa пoљoприврeдних 
прoизвoдa. 

В/ Заштита и унапређење природе, природних 
добара и предела 

Заштита природе обухвата: 

- заштиту, очување и унапређење биолошке, гео-
лошке и предеоне разноврсности, 

- одрживо коришћење и управљање природним 
добрима и ресурсима, 

- унапређење стања нарушених делова природе, 

- усклађивање људских активности, економских и 
друштвених развојних планова и пројеката са одрживим 
коришћењем обновљивих и необновљивих приро-
дних ресурса, 

- дугорочно очување природних предела и при-
родне равнотеже 

Опште мере заштите природних вредности на 
подручју Плана: 

- обавезно је очување и унапређење природног и 
вештачког вегетацијског покривача, као и заштита и 
очување зелених заштитних појасева и вегетације у 
рубним деловима, а у циљу ублажавања екстремних 
утицаја и побољшања микроклиматских услова; 

- одржавање и подизање зелених површина у 
оквиру јавних и осталих намена, у циљу смањења 
концентрације штетних гасова у ваздуху и побо-
љшања општих микроклиматских услова; 

- одрживо планирање и реализацију инфрастру-
ктурних коридора, чиме ће се утицај на предеоне 
карактеристике, свести на прихватљиву меру 

- обавезне су мере еколошке компензације у 
циљу ублажавања штетних последица на природу 
(мере санације, примарна рехабилитација, успоста-
вљање новог локалитета или комбинацију мера). 

Г/ Упрaвљaњe oтпaдoм 

Поступање са комуналним отпадом мора бити у 
складу са Локалним планом управљања отпадом. 
Сакупљање, транспорт, третман и одлагање комуна-
лног отпада са комплекса гробља мора бити органи-
зовано преко надлежног комуналног предузећа, одн. 
управљача гробља. 

Сервисне површине за смештај контејнера, ло-
цирати уз обимну колско -пешачку саобраћа-јницу у 
комплексу гробља, код паркинга и дуж главних стаза 
и сл., како би његово одвожење комуналним возилом 
било ефикасније. 

Предвидети постављање судова за примарно 
сакупљање отпада (контејнера), са радијусом покри-
вања око 100m при чему водити рачуна о његовој 
уједначеној доступности. Уз гробна поља, према 
потребама интерне организације гробља, поставити 

корпе за отпад, али тако да покривају радијус од око 
50 m. Простори за поставку контејнера могу да буду 
бетонирани платои и ограђени живом оградом. По-
стављање судова (контејнера, корпи) за сакупљање 
отпада, реализовати уз поштовање принципа при-
марне селекције отпада. 

Формирати простор/ зону за одлагање отпада 
привременог карактера, одн. “зеленог, биоразградивог 
отпада“ (трава, гране, лишће, увело цвеће, венци и 
сл.). За случај потребе  формирати компостилишта. 

Зоне за одлагање отпада привременог карактера 
и компостилишта  лоцирати у или уз заштитну зону 
зеленила, по ободу гробља. 

На графичким прилозима Плана дате су орјента-
ционе локације платоа за смештај контејнера, као и 
зоне за одлагање отпада привременог карактера. 

Д/ Заштита од негативних утицаја на околне 
садржаје 

С обзиром да су околни садржаји одн. намена, 
како према фактичком тако и према планираном ста-
њу, пољопривредно земљиште, негативан утицај на 
околне садржаје не постоје. 

Ђ/ Заштита пољопривредног земљишта 

Управљање заштитом пољопривредног земљи-
шта треба да се врши кроз: ангажовање акреди-
товане институције за вршење испитивања физичких, 
хемијских и биолошких особина земљишта као и 
квалитета пољопривредних производа, увођењем 
финансијске дисциплине у промет пестицида, посто-
јање формиране базе података о продаји и начину 
употребе пестицида, обављање континуираног мони-
торинга земљишта, производњом органски здраве 
хране по стандардима ЕУ, извршеном калцифи-
кацијом земљишта, постојањем уско специјализо-
ване регионалне институције за газдовање земљиштем 
са адекватним стручним службама са осмишљеним 
плановима рада, постојањем адекватног и савре-
меног система за наводњавање, заштитом земљишта 
од поплава, укрупњавањем пољопривредних повр-
шина, едукацијом пољопривредних произвођача и 
стимулисањем пољопривредних произвођача путем 
прихватљивог кредитирања. 

Е/ Мере заштите од елементарних непогода 

Елементарне непогоде се могу манифестовати 
као сеизмичка разарања, поплаве и бујице, пожари и 
експлозије, отварање клизишта и др. које могу утицати 
неповољно на становнике и добра. Неопходно је да 
се скупом урбанистичких и грађевинских мера одго-
вори потребама заштите и то пре свега у циљу 
смањења дејстава евентуалног разарања, односно 
обима и степена разарања физичких структура. Због 
тога је при планирању обезбеђена примена и 
реализација мера заштите од елементарних и других 
непогода. 
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Ж/ Мере заштите у смислу сеизмичности 

Као сеизмички услови за израду Плана, коришћени 
су услови достављени од стране Републичког сеи-
змолошког завода, а за потребе израде Просторног 
плана Града Шапца (бр. 01-887од 01.07.2010.г.), где 
су дати су следећи подаци: 

- сеизмолошким условима за потребе изградње и 
припадајуће инфраструктуре утврђене су регионалне 
вредности очекиваних максималних параметара 

 

осциловања тла на површини терена, неопходни за 
потребе просторног планирања и израде идејног 
пројекта. 

- основа за пројектовање по ЈУС стандарду, 
важећој законској регулативи у Србији, је сеизмички 
интензитет приказан на Сеизмолошкој карти за 
повратни период од 500 година према Правилнику о 
техничким нормативима за изградњу објеката ви-
сокоградње у сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ 
31/81,49/82,29/83,21/88 и 52/90). 

 
 

Превентивне мере заштите  у смислу сеизмично-
сти пoдрaзумeвajу: 

- на сеизмолошкој карти за повратне периоде 50, 
100, 200, 500, 1.000 и 10.000 година, која приказује 
очекивани максимални интензитет земљотреса, са 
вероватноћом појаве 63%, територија кат.општине 
Мачвански Причиновић, се на олеати за повратни 
период од 500 година налази у зони 70+ 

скале. Мере 
заштите подразумевају максимално поштовање сте-
пена сеизмичности, приликом пројектовања, извођења 
или реконструкције објеката као и свих других услова 
дефинисаних геолошким условима 

- поштовање регулације саобраћајница и међусо-
бне удаљености објеката, обезбеђење оних грађевина 
чија је функција нарочито важна у периоду после 
евентуалне катастрофе. 

За утврђивање посебних параметара конкретних 
локација потребна су посебна истраживања чији је 
резултат карта сеизмичке рејонизације за потребе 
израде планских докумената, односно карта сеизми-
чке микрорејонизације за потребе пројектовања. 

З/ Превентивне мере заштите од клизишта и 
ерозије 

Мере заштите од клизања земљишта су прве-
нствено просторно - планске мере које обухватају 
избегавање планирања било какве изградње на нес-
табилним теренима и угроженим подручјима, пла-
нирање инфраструктурних објеката који заобилазе 
угрожена подручја и планско пошумљавање потенци-
јалних клизишта, за шта је потребно претходно 
израдити катастар клизишта. За детекцију клизишта 
потребно је урадити Катастар исказаних клизишта, а 
за њихову санацију спровести детаљно истраживање 
сваког клизишта појединачно и елаборат о резулта-
тима са предлогом мера. Иако на локацији нема 
исказаних клизишта, Планом се препоручује да се 
пре изградње објеката раде геомеханичка испити-
вања терена за све јавне објекте јер обрађивач плана 
нема релевантне податке о стабилности земљишта 
на територији у обухвату Плана.Уређење ерозивних 
делова састоји се од техничких мера (изградња за-
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штитних објеката као што су преграде, уставе, каскаде, 
ретенције и сл.) и биолошких мера (пошумљавање, 
затрављивање и сл.). 

И/ Превентивне мере заштите од ветра подра-
зумевају: 

- грађевинско-техничке мере код изградње обје-
ката у односу на дату ружу ветрова, 

Имајући у виду диспозицију постојећег и плани-
раног дела гробља, а с обзиром на правац домина-
тнких ветрова (правца северозапад и југоисток), зелени 
појасеви, планирани уз обимну интерну саобраћајницу, 
уз границу гробља, чине уједно и ветрозаштиту. Ши-
рина појасева је од 4,0-5,0m на северозападној 
страни, одн. 3,0m на југозападној и југоисточној. 

- забрана сече високог растиња и подстицај на 
пoдизaње нoвих, пре свега у заштитном зеленом 
појасу, који је уједно и ветрозаштитни, у односу на 
доминантне ветрове 

Ј/ Превентивне мере заштите од леда, снега и 
других атмосферилија 

Прeвeнтивнe мeрe подразумевају: уређење и 
одржавање саобраћајних површина на прилазу и у 
оквиру гробља, као и громобранску инсталацију на 
планираним објектима. 

На подручју плана нема изграђених противгра-
дних станица, а нове нису планиране. 

К/ Превентивне мере заштите од пожара 

Спровести у склaду сa подацима и услoвимa за 
заштиту од пожара кoje je утврдиo Сектор за ва-
нредне ситуације МУП РС, Одељење за ванредне 
ситуације у Шапцу, (09.33  бр. 217-13101/19-1 oд 
24.09.2019), a кojи су сaстaвни дeo Дoкумeнтaциje 
Плана. 

Мере су садржане у следећем: 

- објектима обезбедити приступни пут за ватро-
гасна возила у складу са одредбама Правилника о 
техничким нормативима за приступне путеве, окре-
тнице 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 техни-
чким нормативима за електричне инсталације ниског 
напона (“Сл.гласник СФРЈ“, бр.53 и 54/88 и 28/95) 

- придржавати се одредби Правилника о техничким 
нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења (“Сл.лист СРЈ“, бр.11/96) 

- придржавати се и свих других Правилника и ста-
ндарда са аспекта заштите од пожара, који произилазе 
из горе наведених законских и подзаконских аката 

Одредбе Закона и заштити од пожара, дају мо-
гућност да се у недостатку позитивних прописа у 
Републици Србији, могу прихватити доказивање 
испуњености захтева заштите од пожара и према 
страним прописима и стандардима, као и према 
признатим методама прорачуна и моделима уколико 
су тим прописима предвиђени. 

Сагласно одредбама Закона о планирању и изгра-
дњи (“Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18), Прави-
лника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (“Сл. гласник РС“, бр.113/15, 
96/16 и 120/17) и Закона о заштити од пожара, потре-
бно је доставити на сагласност пројекте за извођење 
објеката, а пре отпочињања поступка за утврђивање 
подобности објеката за употребу, ради провере при-
мењености датих услова и усклађености са осталим 
планским актима у поступку обједињене процедуре. 

Л/ Другe мeрe зaштитe живoтнe срeдинe 

Остале мере заштите засноване су на следећим 
поставкама: 

- обeзбeђeњу нeсмeтaних услoвa зa рaд кoмунa-
лнe инспeкциje у свим oблaстимa кoje су дeфинисaнe 
зaкoнoм 

- правовременом, истинитом и кoнтинуирaнoм инфo-
рмисaњу jaвнoсти o стaњу живoтнe срeдинe 

Љ/ Упрaвљaњe зeлeним фoндoм 

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

II 1.6.4. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД 
ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 

Министарство одбране РС, Сектор за матери-
јалне ресурсе,Управа за инфраструктуру, у складу са 
тачком 3. и 8. Одлуке о врстама инвестиционих обје-
ката и просторних и урбанистичких планова значајних 
за одбрану земље ("Сл. лист СРЈ", бр. 85/15), издало 
је Обавештење бр. 20704-2 oд 23.10.2019. у којем се 
наводи да за обухват Плана детаљне регулације 
“Сеоско гробље", у Мачванском Причиновићу, нема 
посебних услова и захтева за прилагођавање потре-
бама одбране земље. 

II 1.6.5. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД 
ИНТЕРЕСА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ 

Услови од интереса за безбедност територије се 
састоје у следећем: 

- ради заштите од елементарних непогода и 
других несрећа, потребно је зонирање територије 
према степенима угрожености и заштите у складу са 
местом и улогом коју поједини делови територије 
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треба да имају, што подразумева истовремено дефи-
нисање услова и мера, обима и степена заштите, 
односно врсте заштитних објеката; 

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

Плaнoм сe дeфинишу и следећи услови: 

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

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

У циљу заштите од акцидената и техничко техно-
лошких удеса, приликом изградње и коришћења 
објеката неопходно је поштовати све позитивне 
законске прописе из те области: Закон о ванредним 
ситуацијама ("Сл. гласник РС" 111/09, 92/11 и 93/12) 
и др. 

II 1.6.6. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
ИЗГРАДЊЕ 

У елаборату "Инжењерско-геолошке подлоге за 
просторно и урбанистичко  планирање на подручју  
општине Шабац", 2006.г., "Омни Пројект" доо, из 
Земуна (која су урађена за ниво општине Шабац), 
подручје Плана највећим делом заузима зоне. Рејо-
низација је извршена по редоследу повољности 
терена за изградњу, узевши у обзир све утицајне 
параметре тла, стена и терена, као и опште услове 
изградње, заштите и експлоатације објеката. 

Територија у обухвату Плана је у инжињерско 
геолошком рејону V. 

Рејон V 

Инжињeрскoгeoлoшки рejoн V oбухвaтa aлувиja-
лну зaрaвaн измeђу дeлoвa рejoнa IV и нa зaпaднoм 
дeлу Града, у тeрeну сa надмoрскoм висинoм дo 
80m. Гeoлoшки прoфил тeрeнa изгрaђуjу aлувиjaлни 
сeдимeнти Сaвe (пoвoдњaци, плaже, кoритa и мртвajе). 
Дeбљинa aлувиjaлних нaслaгa je врлo прoмeнљивa, 
oд jeднoг мeтрa, дo дeсeт мeтaрa у приoбaљу Сaвe. 
Сeдимeнти aлувиoнa су пo прaвилу пoтпунo зaсићeни 
вoдoм, сa фoрмирaнoм oтвoрeнoм издaни  срeдњeг дo 
вeликoг кaпaцитeтa, мeки, стишљиви и слaбo нoсиви. 

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa 

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

-  изгрaдњa сe рeaлизуje у aлувиjaлним прaшинa-
стo-пeскoвитим сeдимeнтимa висoкe дeфoрмaбилнoсти, 
мaлe нoсивoсти, у лoкaлним дeпрeсиjaмa чeстo и 

муљeвитим,  нeпoдoбним зa грaдњу, сa нeoпхoдним 
сaнaциjaмa тлa, кao и oбjeктимa oдбрaнe и зaштитe 
oд висoких вoдa, a у приoбaљу oд пoплaвнoг тaлaсa; 

-  вoдoзaсићeњe тлa je свудa присутнo, нивoи 
вoдa су нeпoсрeднo испoд пoвршинe тeрeнa, нa oкo 1 
m дубинe, нeрeткo и при пoвршини. 

Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa 

-  изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa oдбрaнe и зa-
штитe oд висoких и кaтaстрoфaлних вoдa, рeгулaциja 
кишних, пoвршинских и пoдзeмних  вoдa; 

-  изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди 
сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa; 

-  чeстo нeoпхoднa нивeлaциja - издизaњe тeрeнa 
нaсипaњeм шљункoвитo-пeскoвитим грaнулaтoм и 
рeфулaциoним пeскoм; 

-  дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe 
oбjeкaтa; 

-  прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa 
зa 7+0 МCS сeизмичкoг интeнзитeтa. 

Услoви изгрaдњe 

-  хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и фe-
кaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe сa нaгибимa дo 
3% и мaњe, a oслaњajу сe нa дo jaкo стишљивo тлo; 
нeoпхoднo je прeдвидeти сaнaциoнe пoдлoгe, a кoд 
oбjeкaтa вeликoг прeчникa прeдвидeти и мoгућнoст 
плиткoг шипирaњa кoд дубoких искoпa пoтрeбнa je 
стaбилнa зaштитa рaзупирaњeм, тaлпирaњeм и ши-
пирaњeм тeрeн je пoтпунo вoдoзaсићeн, пa je нeoпхoднo 
црпљeњe вoдa пумпaмa кaпaцитeтa 5-8 l/s 

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

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

- обjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индус-
триje, jaвних и спoртских нaмeнa, сa нaпoнимa вeћим 
oд 100 kN/m2, тeмeљe сe нa дубoким тeмeљимa, aли 
je мoгућa и изрaдa тaмпoнa чиja сe дeбљинa и зби-
jeнoст усклaђуjу сa нaпoнимa у тлу 

-  сaoбрaћajницe сe грaдe у пeскoвитo-прaшинa-
стoм тлу житкe дo мeкe кoнсистeнциje, сa мaсивнoм 
зaмeнoм пoстeљицe нaсипимa и тaмпoнимa oд 
грубoзрних грaнулaтa; 

-  обjeкти грoбљa нe мoгу сe грaдити у oвoм тлу, 
oсим нa лoкaлним узвишeњимa, изнaд нивoa вoдa 
мин. 3 m, укoликo тaквe лoкaциje пoстoје 
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- вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je из 
aлувиjaлних пeскoвa и шљункoвa, сa вишe нивoa 
aквифeрa, aли je пoтрeбнa дeфeризaциja вoдa. 

II 1.6.7. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ 
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ 

ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИ-
ДИТЕТОМ У СКЛАДУ СА СТАНДАРДОМ 

ПРИСТУПАЧНОСТИ 

Приликом пројектовања и изградње површине 
јавне намене и објекта који је је у јавној употреби, 
неопходно је применити одредбе Правилника о 
техничким стандардима планирања,  пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци 
и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/15) као и 
Закона о спречавању дискриминације особа са инва-
лидитетом Србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/06 и 13/16). 

Обавезно изпоштовати следеће елементе присту-
пачности за: савлађивање висинских разлика (рампе, 
лифтови, подизне платформе), кретања и боравак у 
простору (стандарди за просторе, просторије и опре-
му, уређаји за управљање и регулацију инсталација), 
коришћење јавног саобраћаја (тротоари, пешачке 
стазе, пешачки прелази и острва, паркинзи, стајали-
шта, урбани мобилијар). системи за орјентацију -
знакови и табле за обавештавање и натписне плоче, 
морају бити видљиви, читљиви и препознатљиви. 

1/ Елементи приступачности за савлађивање 
висинских разлика 

▪ Прилази до објекта 

Прилаз до објекта предвиђа се на делу објекта 
чији је приземни део у нивоу терена или је мање 
уздигнут у односу на терен. Савладавање висинске 
разлике између пешачке површине и прилаза до 
објекта врши се: 

- рампама за пешаке и инвалидским колицима, за 
висинску разлику до 76cm; 

- спољним степеницама, степеништем и подизним 
платформама, за висинску разлику већу од 76cm. 

▪ Рампе за пешаке 

Савладавање висинских разлика до 76cm између 
две пешачке површине и на прилазу до објекта врши 
се применом рампи тако да: 

- нагиб рампе није већи од 5% (1:20), а изузетно 
може износити 8.3% (1:12) за кратка растојања (до 
6m) 

- највећа дозвољена укупна дужина рампе у 
посебном случају износи 15m 

- рампе дуже од 6m, а највише до 9m у случају да 
су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима најмање 
дужине 150cm 

- најмања чиста ширина рампе за једносмеран 
пролаз износи 90cm, а уколико је двокрака чиста 
ширина рампе износи мин. 150cm, са подестом од 
мин. 150cm; 

- рампе су заштићене са спољних страна ивичња-
цима висине 5cm, ширине 5-10cm и опремљене са 
обе стране двовисинским рукохватима подесног 
облика за прихватање на висини од 70cm, одн 90cm 

- рукохвати треба да буду непрекидни и да се 
протежу најмање 30cm испред почетка и иза завр-
шетка рампе 

- рукохват треба да буде добро причвршћен за 
зид (носач), а завршеци рукохвата да буду окренути 
према зиду, односно према носачу 

- боја шипке треба да буде у контрасту са бојом 
позадине 

- рукохвати су пречника 4cm, обликовани на начин 
да се могу обухватити дланом 

- рукохвати су постављени на две висине, од 
70cm и од 90 cm, продужени у односу на наступну 
раван рампе за 30cm, са заобљеним завршетком 

- на огради рампе која се налази у спољном про-
стору, рукохват је изведен од материјала који није 
осетљив на термичке промене 

- ограду са испуном од стакла потребно је 
уочљиво обележити 

- површина рампе је чврста, равна и отпорна на 
клизање 

- површине рампи могу бити у бојама које су у 
контрасту са подлогом; 

- за савладавање већих висинских разлика, могу у 
посебним случајевима из прве ставке “Рампе за пе-
шаке“, применити двокраке рампе са одмориштем 
између супротних кракова, обезбеђене оградом, ру-
кохватима или зидовима 

- подести на двокраким рампама морају бити 150 
cm са 170 cm како би се обезбедио простор за окре-
тање инвалидских колица 

2/ Елементи приступачности за кретање и 
боравак у простору 

- објекти за јавно коришћење 

Прилазни простор у грађевину је улаз до којег се 
долази директно с јавне пешачке површине или уз 
помоћ елемената приступачности за савладавање 
висинских разлика. 

Приступачан улаз у зграду пројектује се и изводи 
тако да: 

- испред улазних врата буде раван пешачки плато 
димензија мин. 150 x 150cm 

- светла ширина улазних врата најмање 90-120cm 
а код јавних објекета најмање 183cm. 

Ако зграда има више спољних улаза, предходно 
наведене услове мора испуњавати најмање један 
улаз, који се означава знаком приступачности осо-
бама са инвалидитетом 

- све стаклене површине су од неломљивог ста-
кла и обезбеђене физичком запреком на висини од 
90cm и означене на висини од 140-160cm 
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3/ Елементи приступачности јавног саобраћаја 

▪ Тротоари и пешачке стазе 

- тротоари и пешачке стазе треба да буду присту-
пачни, у простору са међусобно повезани и прила-
гођени за орјентацију и са нагибима који не могу бити 
већи од 5% (1:20), а изузетно до 8.3% (1:12) 

- највиши попречни нагиб уличних тротоара и пе-
шачких стаза управно на правац кретања износи 2% 

- ради несметаног кретања ширина уличних тро-
тоара и пешачких стаза износи 180cm а изузетно 
120cm, док ширина пролаза између непокретних 
препрека износи мајмање 90cm 

- у коридору основних пешачких кретања не 
постављају се стубови, рекламни панои или друге 
препреке, а постојеће препреке се видно обеле-
жавају 

▪ Места за паркирање 

- места за паркирање возила која користе особе 
са инвалидитетом предвиђају се у близини улаза у 
објекте за јавно коришћење и др. и означавају се 
знаком приступачности 

- места за паркирање треба да испуне следеће 
услове: 

1/ најмања уповршина места за паркирање во-
зила која користе особе са инвалидитетом износи 
370 x 480cm 

2/ приступачно паркинг место мора увек да се 
пројектује у хоризонталном положају, а никад на 
уздужном нагибу. Дозвољен је само одливни попре-
чни профил од максимално 2% 

3/ приступачно паркинг место треба да има дире-
ктну пешачку везу између пројектованог слободног 
простора за маневар и најближе пешачке стазе, без 
изласка на коловоз, у складу са препорукама датим 
за пешачке стазе 

4/ јавна паркиралишта, као и паркиралишта уз 
објекте за јавно коришћење морају имати најмање 
једно место за паркирање особа са инвалидитетом 

II 1.7. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

II 1.7.1. ЗОНЕ ДИРЕКТНОГ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА 
И ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ 

УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКА ДОКУМАНТАЦИЈА 

План детаљне регулације се спроводи дире-
ктно на деловима у којима не долази до промене 
регулације, а на деловима у којима је утврђена нова 
регулација која се не поклапа са постојећом односно 
границом катастарске парцеле, уз обавезну израду 
пројеката парцелације/ препарцелације. 

Даље спровођење је дефинисано Законом о плани-
рању и изградњи, и подразумева добијање Локацијских 
услова. 

Израда урбанистичких пројеката: 

- за инфраструктурне мреже и објекте који се 
налазе у оквиру површина јавне намене, а чије 

трасе и профили нису дефинисани овим Планом, 
или уколико се у оквиру планиране регулације јавних 
саобраћајних површина, врши прерасподела/измена 
планираних садржаја и инфраструктурног опремања 
(коловоз, тротоар, паркинзи, позиција инфрастру-
ктуре). Осим тога повод за израду УП, могу бити и 
комплексна питања прикључења објекта на мреже и 
објекте инфраструктуре, уклапање објекта у насељску 
матрицу, потреба прибављања посебних услова, 
израда студија заштите животне средине и сл. 

(Линијска инфраструктура ван зона јавног земљи-
шта, на приватном земљишту ће се градити на 
основу уговора о установљавању права службености.) 

- на деловима територије где су потребне провере: 
урбанистичко архитектонског обликовања површина 
јавне намене, решења локације или разраде спе-
цифичних захтева (прикључење на инфраструктурну 
и комуналну мрежу и ост.) 

- инвеститор може захтевати израду урбанисти-
чког пројекта, иако ПДР-е нема предвиђених лока-
ција за разраду, ради урбанистичко архитектонског 
обликовања површина јавне намене, провере ре-
шења локације или разраде специфичних захтева. 

Напомена: 

Уколико на графичким прилозима постоји неусаг-
лашеност услед техничке грешке, релевантан је 
податак са графичког прилога "План нивелације и 
регулације". 

Израда додатне документације: 

- за комплкс гробља препорука је израда Главног 
пројекта хортикултурног уређења зелених површина 

- по потреби могуће је расписивање јавних архи-
тектонских или урбанистичких  конкурса за предметну 
локацију и објекте 

II 1.7.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА, 
ПРАВИЛА И УСЛОВИ УСМЕРАВАЈУЋЕГ 

КАРАКТЕРА И ОСТАЛИ УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ЗА 
ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ 

ДОКУМЕНАТА 
 

II 1.7.2.1. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАМЕНА ПРОСТОРА 

Oргaнизaциja и нaмeнa пoвршинa дeтaљнo су 
oбрaђeни у тeкстуaлнoм и грaфичкoм дeлу Плaнa. 
Рaзгрaничeњe пojeдних зона/цeлинa и лoкaциja у 
грaфичкoм дeлу Плaнa, већином прoлaзи грaни-
цoм oдгoвaрajућe кaтaстaрскe пaрцeлe. Површине 
jaвних и других нaмeнa, мeђусoбнo сe рaзгрaничaвajу 
пoд ус 

Мeстo и нaчин oпрeмaњa зeмљиштa саобраћајном и 
комуналном инфрaструктурнoм мрeжoм прикaзaни су 
нa oдгoвaрajућим грaфичким прилoзимa Плaнa, кojи 
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утврђуjу услoвe за изгрaдњу инфрaструктурнe мрeжe, a 
oписaни су и у oдгoвaрajућим пoглaвљимa тeкстуa-
лнoг дeлa Плaнa. 

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

II 1.7.2.2. ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Пројекте парцелације и препарцелације и Гео-
детске елаборате исправке граница суседних пар-
цела, радити у складу са законом, према правилима 
парцелације/препарцелације који су дефинисани овим 
ПДР. 

На деловима у којима је утврђена нова регула-
ција која се не поклапа са постојећом, односно 
границом катастарске парцеле, за изградњу нових 
саобраћајница, као и за изведене саобраћајне повр-
шине које немају довољну регулациону ширину 
(изведене планиране радијусе и сл.), а који су дефи-
нисани овим Планом, обавезна је израда пројеката 
парцелације и препарцелације. 

У случају накнадно утврђених техничких корекција 
дефинисаних траса и објеката (водовода, канали-
зације, ТТ инсталација, ЕЕ инсталација, гасовода и 
ост.), збoг усклaђивaњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa 
пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, 
кoнфигурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa, имoвинскo прa-
вних oднoсa и др. оставља се могућност израде урба-
нистичких пројеката. 

Уколико за то постоји потреба, линијска инфра-
структура ван зона јавног земљишта (на приватном 
земљишту) ће се градити на основу уговора о уста-
новљавању права службености. 

II 1.7.3. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ОД  ЗНАЧАЈНИ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПДР 

 

II 1.7.3.1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

ПДР утврђуje: обухват грађевинског подручја, пре-
тежну намену земљишта и поделу на јавно и остало 
грађевинско земљиште, грађевинске целине/ зоне са 
посебним правилима уређења и грађења, дефинише 
трасе, коридоре и капацитете инфраструктуре и њи-
хово повезивање са мрежама суседног и ширег 
подручја, дефинише површине јавне намене, зaштиту 
прирoдних и културно историјских врeднoсти, даје 
смeрницe зa урeђeњe дефинисаних просторних це-
лина и зона, утврђује нaчин и услoвe кoришћeњa, 
урeђeњa и зaштитe прoстoрa. 

Напомена: 

Уколико на графичким прилозима постоји неуса-
глашеност услед техничке грешке, релевантан је 
податак са графичког прилога "План нивелације и 
регулације". 

Уколико у списку координата осовинских и теме-
них тачака, недостају неке координате или је дошло 
до техничке грешке у њиховом очитавању, реле-
вантни су подаци који се очитавају са графичког 
прилога у дигиталном облику: "План нивелације и 
регулације" (за површине јавне намене), односно са 
планова инфраструктуре јер су рађени на ажурној, 
геореференцираној геодетско катастарској подлози. 

II 1.7.3.2. ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

Локацијски услови се издају зa изгрaдњу нoвих 
oбjeкaтa до нивоа који је дефинисан правилима 
уређења за поједине типичне целине/зоне. 

II 1.7.3.3. ПРИОРИТЕТИ У СПРОВОЂЕЊУ ПДР 

Општи приоритети развоја планског подручја су 
усмерени на урбану реконструкцију овог дела те-
риторије, одн. проширење и комунално комунално 
опремање сеоског гробља. 

Приоритети у спровођењу ПДР-е су следећи: 

- проширење сеоског гробља (уз предходнио разре-
шавање имовинско- правних односа) 

- реконструкција постојећих и изградња планира-
них саобраћајница изван и унутар кокплекса гробља 

- комунално опремање овог дела насеља (изгра-
дња водоводне и нарочито канализационе и атмо-
сферске мреже, мреже и објеката електроенергетске 
инфраструктуре) 

- обезбеђење и уређење простора за зелене по-
вршине јавне намене (пре свега заштитних зелених 
појаса уз границу гробља) 

II 2.  ОПШТА ПРАВИЛА 

Правила грађења су дефинисана као општа и 
посебна правила према утврђеним зонама/типичним 
целинама. Правила грађења служе: 

- за регулисање изградње за површине где се 
спровођење врши директно, издавањем локацијских 
услова на основу ПДР 

- за регулисање изградње површина и објеката 
јавне намене директним спровођењем ПДР, или, уко-
лико је потребно, израдом урбанистичког пројекта. 

II 2.1.  ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА 

Правила дефинисана овим поглављем су оба-
везујућа правила, користе се приликом дефинисања 
правила уређења и правила грађења. 

Услови за изградњу утврђују се на нивоу зоне. 
Зона је планерска јединица која представља про-
сторну целину у формирању, у складу са пла-
нском документацијом, а правила за изградњу по 
зонама дефинисана су посебним поглављем. 

Намена 

- Доминантна намена површина је дефинисана на 
графичком прилогу и то по карактеристичним типи-
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чним целинама/зонама, тако да се правилима грађења 
за зону дефинишу правила грађења за доминантну 
намену. 

Урбанистичка регулација 

- грађевинске линије одређују положај плани-
раних објеката на парцели, дефинишу се тако да 
омогућују функционисање објекта и несметано по-
стављање инфраструктуре. Грађевинске линије де-
финишу максималне границе градње објекта, а габарит 
објекта може бити и мањи у односу на зону изградње 
дефинисану грађевинским линијама. 

- уколико су дефинисане, зоне изградње објеката 
су дате као максималне 

- грађевинске линије објеката према регулацији 
површина јавне намене, приказане су у графичком 
прилогу "План нивелације и регулације" и оне су 
обавезујуће. 

- грађевинске линије постојећих (започетих) обје-
ката се задржавају. На објекту или делу објекта у 
зони грађења дефинисаној грађевинском линијом, 
могуће су све интервенције на постојећем објекту 
(доградња, назиђивање и др.), уз поштовање правила 
грађења утврђених овим планом. У случају замене 
објекта или реконструкције већег обима, објекат се 
мора градити према правилима за нове објекте. 

Приступ објектима 

Приступни пут за ватрогасна возила је део јавног 
пута или посебна саобраћајница, којом се прилази 
објекту, а којој најудаљенија тачка коловоза није 
даља од 25,0m од габарита објекта. 

Паркирање 

- Обавезно је поштовање свих услова дефини-
саних у поглављима II 1.5.1.1.“ Улична мрежа и 
стационарни саобраћај“ и II 1.5.1.2.“ Саобраћајне 
површине у оквиру комплекса гробља“. 

II 2.2.  ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 
ГРАЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО 

ПРОСТОРНИМ ТИПИЧНИМ ЦЕЛИНАМА/ЗОНАМА 

Правила дефинисана овим поглављем су обаве-
зујућа, користе се приликом дефинисања правила 
уређења и правила грађења, а карактеристична су за 
изградњу објеката на поједина-чним локацијама у 
оквиру грађевинског подручја или изван њега. 

Посебна правила су дефинисана за просторне 
целине/зоне. 

Правила се односе на: површине и објекте јавне 
намене (комплекс гробља, саобраћајне површине) и 
површине осталих намена (пољопровредно земљи-
ште). 

II 2.2.1. КОМПЛЕКС СЕОСКОГ ГРОБЉА 

Комплека сеоског гробља је највећа подцелина у 
обухвату, а њено планирање и привођење земљишта 
овој намени је приоритетни циљ израде Плана. 

Узимајући у обзир планирана решења ПП, факти-
чко стање као и потребе у овом сегменту комуналних 
потреба, уз предходно разрешавања имовинско-
правних односа, планско решење се своди на реде-
финисање/утврђивање површина јавне намене, како 
за путно земљиште, тако и за комунални објекат- 
гробље. Осим тога, утврђују се услови за уређење 
површине за проширење насељског гробља, а пла-
нским решењем се постојећи и планирани део гробља 
интегришу у јединствену просторно-функционалну 
целину. Део резервисан за даље проширење (југои-
сточни део кп.бр.2014/1, величине око 0,48ha) такође 
је дефинисан као јавно грађевинско земљиште, али 
није предмет даље разраде. 

Процењено је да се постојећи концепт уређења 
(који је успостављен на приближно једној половини 
новоформираног комплекса), усвоји и настави и на 
преосталом, одн. новом делу гробља. Даљом разра-
дом, устројство и формација гробних поља је допуњена 
уређењем јединственог сакралног платоа, дефини-
сањем обимних и приступних стаза (до гробних поља, 
одн. до сваког гробног места), као и заштитног зеленог 
појаса и уређених зелених површина, опремљених 
потребним мобилијаром. 

Комплекс је конципиран као јединствена целина 
парковско-шумског гробља, са поделом на просто-
рно-функционалне целине, које су дате по крите-
ријуму функционалности и диспозиције групације 
објеката у оквиру локације. 

Концептуални приступ и просторно-функцио-
налне целине 

Функционално и композиционо решење реализо-
ваног дела гробља (севернозападни део планираног 
комплекса), поставио је извесна ограничења, која су 
морала бити сагледана и уважена и која су у многоме 
профилисала даље планирање на заокружавању 
комплекса. 

То се пре свега односи на: приступ у комплекс и 
диспозицију сакралног платоа (са започетим обје-
ктом гробљанске капеле), као и специфичне облике 
гробних поља са приступним стазама до њих. 

Планско решење све наведене условљености, 
усваја као премису даљег уређења што значи: 

- постојећи колско-пешачки улаз се задржава 
(Б1), уз планирани нови (Б2) 

- задржава се диспозиција сакралног платоа, са 
решењем за његово партерно уређење и изградњу 
недостајућих пратећих садржаја 

- задржавањем устројства постојећих гробних 
поља са прилазним пешачким стазама и на делу за 
проширење, постигнит је континуитет активности, 
кретања и сагледивости, што има великог утицаја не 
само у смислу функциналности, већ и у очување 
постигнутих специфичности и естетских вредности. 

Дефинисане целине 
На обједињеном комплексу гробља дефинисано 

је неколико целина: 
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1/ зона улаза са приступним платоом (сакра-
лним тргом) 

Постојећи и планирани колско пешачки улаз (Б1 и 
Б2), су планирани као споредни, а на њих се наста-
вља колско пешачка интерна саобраћајница и то 
обимном делом комплекса. 

Нови главни улаз у гробље (А) је искључиво пе-
шачки и директна веза са приступним платоом. На 
платоу су објекти капеле и пратећих садржаја (сала 
за даћу, тоалети, остава за алат и опрему), а плани-
рана је и зона за смештај киоска за продају свећа и 
цвећа). 

Објекте поставити на у задату грађевинску линију 
и у оквиру задате зоне изградње, која је дефинисана 
као максимална (према графичком прилогу “План 
нивелације и регулације“). 

Максимална спратност објекта је П. 

2/ саобраћајне површине (интерне саобраћа-
јнице) 

Унутрашњост комплекса је предвиђена за колско 
пешачки (пролаз искључиво комуналних возила (пре-
воз до гробног места, за потребе уређења, одржавања 
и сл.) и пешачки саобраћај. Главне пешачке стазе, 
укључујући и пешачке површине у оквиру гробних 
поља, усмеравају саобраћајни ток кроз комплекс и 
обезбеђују и приступ до сваког гробног поља. 

Саобраћајно решење интерних саобраћајница, 
детаљно је обрађено у поглављу II 1.5.1.2. “Саобра-
ћајне површине у оквиру коплекса гробља“. 

3/ површине са сахрањивање (гробна поља) 

Концепција решења површина за сахрањивање 
заснива се на ортогоналном начину обликовања, 
односно ортогоналној основној структури гробних 
поља, која је преузета са постојећег и настављена на 
новом делу гробља. Ортогонални распоред гробних 
поља представља најрационалнији модел са аспекта 
једноставности и прегледности простора, поштује 
верски канон правца сахрањивања, олакшава обеле-
жавање на терену при реализацији новог дела гробља, 
а уједно обезбеђује и најекономичније коришћење 
расположивог простора. Због занемарљиво малог 
пада терена, гробна поља су равна, без каскада или 
гробних тераса. 

Део планиран као зона сахрањивања је највећа 
зона у оквиру комплекса гробља и подељена је на 
гробна поља. Због рационалнијег коришћења и је-
дноставнијег попуњавања, гробна поља нису подељена 
према типу сахрањивања. У појединачним пољима је 
могуће више типова сахрањивања и то у зависности 
од потребе (судећи према попуњеном делу гробља, 
највећа потреба је за гробним местима за класичан, 
земљани укоп -појединачна и двојна и укоп у гро-
бницама -углавном појединачним). 

Укупно је планирано око 33 гробна поља. Гробна 
поља чине гробни редови, односно низови гробних 
места. Број гробних места је директно условљен 
дужином гробних поља. 

Дужина гробних поља није посебно димензиони-
сана, тако да се у гробним пољима могу смењивати 
гробни редови са поједначним, двојним или чак тро-
јним гробним местима, у зависности од потребе и 
начина попуњавања. 

Гробна места- типологија и димензионисање 

Гробно место функционално представља место 
за укоп, а својим ортогоналним распоредом, гробна 
места формирају гробне редове. Гробни редови (као 
и гробна поља) су раздвојени обостраним, присти-
пним пешачким стазама, а између гробних места 
предвиђен је обострани приступ ширине 0,50m. 

Гробна места су орјентисана у правцу исток-
запад, са сугерисаним дозвољеним одступа- њем у 
правцу исток-југоисток и исток-североисток, како би 
се диспозиција гробних места прилагодила верском 
концепту сахрањивања развичитих вероисповести. 

(Према резултатима пописа 2011. за Град/општину 
Шабац, проценат православног  живља је око 95%, 
осталих хришћанских верских заједница, укупно 
0,33%, а становништва муслиманске веросповести 
0,656%). 

Димензије гробног места условљене су његовом 
типологијом. 

А/ гробна места -класичан (земљани) укоп 

- појединачна гробна места -1,20 x 2,70m (моду-
ларна 1,70 x 2,70m) 

- двојна гробна места- модуларна мера износи 
1,80 x 2,70m (модуларна 2,60 x 2,70m) 

- тројна гробна места- модуларна мера износи 
2,90 x 2,70m (модуларна 3,70 x 2,70m) 

Гробна места за класичан укоп се могу обрадити 
са поклопном надгробном плочом са опсегом, само 
са опсегом, или као уређена травната површина и 
површина прекривена ситним туцаником. 

Б/ гробна места- гробнице 

- једнострука гробница (без полица)- 2 места; 
модуларна мера износи 1,80 x 2,70m. 

- двострука гробница (са једностраном полицом)- 
2 места; модуларна мера износи 2,10 x 2,70m. 

Минимална дубина гроба до горње ивице ковчега 
износи 1,00 m, тако да се укупна дубина укопавања 
за класичан (земљани) укоп, као иза гробнице, дефи-
нише на 1,60-1,90m у односу на коту терена, односно 
минимално 0,5m изнад највише коте подземне воде. 

Дозвољено је постављање свих врста надгробних 
плоча и споменика, уз поштовање традициооналних 
начина обележавања гробова. Постављање надгро-
бних споменика и верскихобележја није обавезно. 
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Ширина надгробног споменика је условљена типом 
гробног места. 

Препорука је да висина не буде већа од 1,20-
1,25m изнад гробне плоче, односно 1,40m од коте 
терена (за гробнице до 1,60m -макс.) Спомен обе-
лежја ван прописаних димензија не могу се поста-
вљати. На простору за сахрањивање није дозвољена 
изградња било каквих других објеката (мале капеле и 
сл.), као ни надстрешница над гробним местима. 
Поред гробних места дозвољено је постављање 
једино клупa зa oдмoр. 

Зелене површине и платои за одмор у саставу 
простора за сахрањивање, се морају хорти култура-
лно уредити, са предвиђеним постављањем верских 
обележја, јавних чесми, урбаног мобилијара и сл. 

Распоред гробних места и редослед попуњавања 
гробних поља одређује управљач гробља. 

Обавеза управљача је поред уређења и одржавања 
простора за сахрањивање, обавезно обележавање 
гробних поља, као и вођење евиденције гробних 
места. 

4/ уређене зелене површине и заштитни 
зелени појас 

Осим што задовољава специфичну комуналну 
функцију, гробље је у исто време и значајан урбани 
зелени ресурс, тако да је концептом плана анализи-
ран и планиран и овај аспект организације и уређења 
простора. 

Имајући у виду њихов значај и функцију, зелене 
површине у оквиру комплекса гробља сведене су на 
три основне категорије: 

- зелене површине уз интерне саобраћајнице 

- зелене површине улазне партије и комемора-
тивног трга 

- зелене површине у зони за сахрањивање 
(површине које су у непосредној вези са гробним 
местима) 

Зелене површине уз саобраћајнице 

Територија гробља структуирана је од гробних 
поља и саобраћајница/стаза које и повезују. 

Главне интерне саобраћајнице, које чине основне 
правце кретања кроз комплекс, нагласити дрворе-
дима, чиме би ове комуникације добиле карактер 
главних или споредних парковских алеја. При том 
користити стабла пирамидалног или округлог хаби-
туса (зимзелене или листопадне врсте), у зависности 
од важности правца. При успостављању планом 
дефинисане зелене регулације интерних саобраћа-
јница, посебну пажњу посветити очувању постојеће 
вегетације, која се уз мање корекције и даљу негу и 
одржавање у потпуности задржава. 

Зелене површине улазног дела и комеморативног 
трга 

Ове делове озеленети на начин парковског уре-
ђења. За улазне делове применити хортикултурна 

решења, која наглашавају достојанство и мир амбијента, 
са коришћењем биљних врста које наглашавају сам 
улаз, цветних насада који су партерно распоређени, 
полеглих четинара, одабраних врста декоративног 
шибља и уређених травњака. 

Осим заштитне функције (пре свега ветроза-
штите), ово зеленило треба да испуни и критеријуме 
функционалности, јер својом поставком сугерише 
главне правце кретања и значајно учествује у фо-
рмирању визура. Приступни/комеморативни плато 
озеленети партерним зеленилом, цвећем и полеглим 
и ниским четинарима. 

Зелене површине у зони за сахрањивање 

Површине у оквиру гробних поља и непосредно 
окружење гробних места уредити парковски са нижом 
декоративном вегетацијом. Озелењавање извести 
ниским партерним зеленилом, травнатим површи-
нама и сезонским цветним садним материјалом. 

Заштитни зелени појас 

Представља део система зелених површина, који 
је планиран као ободни заштитни појас, уз колско 
пешачку саобраћајницу, одн. границу комплекса. (Ове 
зелене површине нису планиране на посебним па-
рцелама, већ као део гробља). 

Ширина заштитног зеленог појаса од колско пе-
шачке саобраћајнице до границе комплекса износи 
од 3-5m. Иако је према одредницама ПП Града 
Шапца, минимална ширина заштитног зеленог појаса 
од гробних поља 10m, на предметној локацији ова 
ширина износи између 8,5-12m. Оваква диспозиција 
заштитног зеленог појаса је прихватљива, с обзиром 
на расположив простор и чињеницу да је у непосре-
дном окружењу комплекса гробља пољопривредно 
земљиште. У обухвату плана (према планском ре-
шењу), као и у контакт зони ван обухвата Плана, а 
према одредницама ПП Града Шапца), ова намена 
се у потпуности задржава. 

Заштитини зелени појас пошумити, засадом ми-
нимално два реда високог дрвећа. 

У овој зони је забрањено сахрањивање и изгра-
дња објеката гробља. 

Укупне планиране зелене површине заузимају око 
32% површине новог дела комплекса, а узимајићи у 
обзир површину читавог комплекса (укључујући и 
постојећи део гробља), учешће зелених површина 
износи око 20%. 

Урбани мобилијар 

Под урбаним мобилијаром подразумева се следећа 
опрема: путоказна табла, улазни портал, чесме/славине 
за воду, одморишта са клупама за одмор, сервисне 
површине са корпама за отпатке и смештај конте-
јнера за прикупљање комуналног отпада, као и 
смештај отпада привременог карактера (биоразгра-
диви отпад). 



Број 2 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 347 

 

 

- улазни портал, план гробља и остале ознаке 

Постављају су на самосталну носиву констру-
кцију, уз поштовање услова механичке отпорности и 
стабилности. Пожељно је и постављање огласне 
табле и плана гробља, који се смештају уз улазне 
партије у комплекс или главну алеју и омогућавају 
лакше и безбедније коришћење простора. Ознаке 
гробних поља су такође пожељне, тим пре како 
одмичу фазе даљег проширења. 

Иако да делу ван обухвата Плана, препорука је 
да се путоказна табла (правац за гробље, са назна-
ченом раздаљином), постави на расксници главне 
насељске саобраћајнице и приступне саобраћајнице 
гробљу. 

- чесме/славине за воду 

Јавне чесме, као изузетно важан елеменат за 
функционисање ове врсте комуналних објеката, пла-
ниране су у делу за сахрањивање, уз главне правце 
кретања или на местима укрштања интерних пешачких 
саобраћајница, тако да буду приступачне свим дело-
вима планираног комплекса. Постављају се на начин 
да покривају радијус од 50-80m- максимално и 
обично уз одморишта. До прикључења на насељски 
водовод, воду из чесми користити искључиво као те-
хничку воду, уз изричиту забрану њеног корушћења 
за пиће. 

Планирани положај, број чесми, дат је орјента-
ционо и приказан на графичким прилозима. 

Тај распоред може бити и другачији, али уз оба-
везно поштовање дефинисаног начела приступачности 
и начина снабдевања водом. 

На графичком прилогу “План водовода и канали-
зације“ дати су и максимални радијуси коришћења. 

- одморишта са клупама за одмор 

Критеријуми за избор места за одморишта су 
идентични као они за лоцирање чесми. На комплексу 
гробља, ови платои су осмишљени као проширења 
уз стазе, где су клупе за одмор, чесма и корпе за 
отпад, тако да својом позицијом не ометају нормалан 
пешачки ток. Од гробних поља су одвојени зеленим 
површимана са средњом и високом вегетацијом, а за 
њихово уређење препоручују се природни матери-
јали (камен, дрво и ост.). 

- сервисне површине 

Уважити правила за управљање отпадом, дефи-
нисана у поглављу 1.6.3.1. Опис мера за спречавање 
и ограничавање негативних и увећања позитивних 
утицаја на животну средину. 

Простори за поставку ових контејнера су травнати 
или бетонирани платои, који могу бити и ограђени 
живом оградом. Постављање судова (контејнера, 
корпи) за сакупљање отпада, реализовати уз пошто-
вање принципа примарне селекције отпада. 

На графичким прилозима Плана дате су орјента-
ционе локације главних одлагалишта. 

Ограђивање комплекса и улази 

Ограду гробља поставити по граници новоформи-
раног комплекса. Ограђивање има за циљ очување 
јединствености гробног простора, као и да се оне-
могући улаз или пролаз животиња преко гробних 
површина. 

На местима главног и споредних улаза у ко-
мплекс планирати капије.Улазне партије (капије) 
уклопити у ограду, обликовати на начин да јасно 
сугеришу правце кретања, с тим да остали делови 
ограде могу бити скромније израде. 

Ограда може бити зидана, комбинована од по-
дзида и металне мреже, или транспарентна -жичана. 
Транспарентна ограда је висине 1,40 -2,20 m., а код 
комбиноване ограде висина подзида у који се анке-
рују конструкција од челичних цеви, која носи мрежу 
је минималне висине 0,40 m, а укупна висина ограде 
је 1,40 -2,20m. Висина живе ограде је такође 2,20 m. 

Ограђивање пролагодити етапама реализације 
даљег проширења комплекса. 

Процена временско-просторног капацитета 
локације 

Према ПП Града Шапца новије сеоско гробље у 
Мачванском Причиновићу, које је предмет разраде 
овог ПДР, је једино планирано за даље проширење и 
практично је једино на ужем сеоском подручју које у 
потпуности мора да задовољи потребе насеља за 
сахрањивањем, с тим што се на овом, релативно 
новом гробљу не може очекивати примeнa турнусa у 
скoриje врeмe. 

Димензионисање гробља, било да је у питању 
укупно, дугорочно планирање или једна временска 
етапа у његовој реализацији, зависи од: броја стано-
вника који гравитирају ка предметном гробљу, стопе 
морталитета, ротационог турнуса, система и врсте 
сахрањивања, организације гробних парцела и засту-
пљености специфичних функција на гробљу. 

Прeмa усвojeнoj мeтoди прoрaчунa (метод Швe-
нкeла) и зa прojeкциjу рaзвoja стaнoвништвa зa неки 
временски период, димeнзиoнисaњe пoтрeбнe пoвр-
шинe грoбљa извeдeнo je прeмa фoрмули: 

Г= К/1000 x С x Т x 1,25 

Пп = Гм x Г  (Гм = 8,5m²) 

Пг = Пп + 2/3Пп 

Г- брoj грoбних мeстa 

К- стoпa мoртaлитeтa (брoj умрлих гoдишњe/1000 
стaнoвникa) 

С- број становника гравитурајућег подручја 

Т- рoтaциoни турнус сaхрaњивaњa (није приме-
њен у прорачуну) 

Гм- гробно место 
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Пп- површина парцеле 

Пг- укупна потребна површина гробља (односи се 
на планирани део за проширење) 

� Швенкелова метода- теоретска примена: 

С1и К1 - број становника гравитурајућег подручја 
и стопа морталитета (као гравитирајуће подручје у 
прорачун је унет број становника сеоске територије 
насеља Мачвански Причиновић, а према резулта-
тима пописа из 2011. С обзиром да је коришћење 
гробља доступно свим становницима без обзира са 
ког су подручја и које вероисповести, у формули је 
задржан број становника само са сеоске територије 
Мачванског Причиновића, уз претопставку да потре-
бе сахрањивања из осталих делова значајно не 
утичу на укупну потребу за сахрањивањем у компле-
ксу сеоског гробља. 

За стoпу мoртaлитeтa, податак је преузет из 
званичних резултата пописа 2011.год.) 

14,4 

Г =                   x 1576 (x1) x1 = 23 

1000 

Пп =  8,50m² x 23 = 196m² 

Пг =  196m² + (2/3 x196m²) = 327m² (0,0327ha) 

С2 и К2- број становника гравитурајућег подручја 
и стопа морталитета (као гравитирајуће подручје у 
прорачун је унет број становника предметне сеоске 
територије и пројекција стопе морталитета према 
подацима за пројекцију становништва до 2020. 
(“Статички годишњак РС 2018“), без ротационог ци-
клуса сахрањивања) 

14,8 

Г =                   x 1540 (x1) x1 = 23 

1000 

Пп =  8,50m² x 23 = 196m² 

Пг =  196m² + (2/3 x196m²) = 327m² (0,0327ha) 

Напомена: 

Све провере временско-просторног капацитета 
локације треба узети као орјентационе из неколико 
разлога: у формули фигурише стопа морталитета из 
2011, јер у резултатима Пописа из 2011. нема ко-
ментара о тренду промене морталитета, односно 
његовим могућим осцилацијама у наредном време-
нском периоду; као гравитационо подручје узето је 
максимално претпо-стављено; димензије гробног 
места које треба узети у прорачун крећу се од 4,50 - 
8,50m², већ у зависности од типа сахрањивања. У 
формулу је увршћена највећа потребна, што уз 
остале параметре указује да су добијени резултати 
приближно максимално потребни, а што је на страни 
строжијих услова за димензионисање. 

Из свих наведених прорачуна може се закључити 
да планирана површина сеоског гробља (8122 m²), 
дугорочно задовољава потребе за сахрањивањем за 
временски период од око 25 година. Осим дугоро-
чног, планирано је и средњерочно планско раздобље, 
односно сукцесивно проширење гробља по етапним 
периодима -временским фазама. У складу са предхо-
дно наведеним претпоставкама о кумулативном броју 
умрлих становника, односно потребном капацитету 
локације, препоручене су 3 фазе даље реализације, 
са временским трајањем од око 5-10 година. 

Табела 7:  Временско просторна динамика реализације новог дела комплекса гробља 

временски период* 
потребна површина- орјентационо 
(ha) 

динамика реализације (год.) 

2019-2029 0,327 (делови кп.бр.2013, 2014/1 и 2015) 10 

2029-2039 0,327 (делови кп.бр.2014/1 и 2015) 10 
2039-2044 0,164 (делови кп.бр.2014/1 и 2015) 5 

*при одређивању почетка реализације прве фазе проширења, није узет у обзир временски перио 
попуњавања нереализованог део постојећег дела гробља, на кп.бр.2014/2 

Предложена етапност има за циљ, осим рациона-
лности у смислу ангажовања потребних површина за 
планирану намену (прибављања земљишта) и могу-
ћност даљег коришћење земљишта планираног за 
проширење гробља за пољопривредне сврхе, већ у 
складу са динамиком привођења намени. 

Напомена: 

На делу постојећег део гробља (кп.бр.2014/2), од 
укупне површине 6232 m², део величине 1275 m² није 
реализован. Према досадашњој динамици попуња-
вања, активирањем овог дела, задовољило би потребе 
за сахрањивањем за око 4 године. 

Временско просторна динамика реализације ко-
мплекса гробља, приказана је на графичком прилогу 
"Фазе реализације комплекса сеоског гробља". 

II 2.2.2. ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

У преостале површине јавне намене спада и ре-
зервна површина за проширење гробља (део кп. 
бр.2014/1), величине око 4800 m². Решењем овог 
Плана, а у складу са одредницама ПП 

Града Шапца, ово земљиште користити као пољо-
привредно. 

II 2.2.3. ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 

У обухвату Плана једина површина осталих намена 
је пољопривредно земљиште (кп.бр. 2016). 

Као правила за уређење ове површине важе пра-
вила дефинисана у текстуалном делу ИДПП Града 
Шапца. 
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Обавезно изпоштовати услове и мере заштите 
очувања животне средине, из поглавља 

1.6.3.1. Опис мера за спречавање и ограничавање 
негативних и увећања позитивних утицаја на животну 
средину - Заштита пољопривредног земљишта. 

Б. ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 

Постојеће стање 
1. Извод из ПП Града Шапца 

"Шематски приказ уређења сеоског насеља 
Мачвански Причиновић" 

1-1. Намена површина 

1-2. Инфраструктура 

2. Катастарско топографски план 

3. Власнички статус земљишта 

Планирано стање 

1. Граница плана са границом јавног и осталог 
земљишта и планом парцелације јавних површина 
(предлог) 

2. План намене површина 

3. Фазе реализације комплекса сеоског гробља 

4. План нивелације и регулације са списаком гео-
детских координата, осовинских и темених тачака са 
нивелационим котама 

4а. Попречни профили саобраћајница 

5. План водовода и канализације 

6. План електро мреже 

В. ДОКУМЕНТАЦИЈА 

- Одлука о изради Плана детаљне регулације 
“Сеоско гробље“ у Мачванском Причиновићу" ("Сл. 
лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци 
и Коцељева", бр. 11/19) 

- Одлука да се не израђује стратешка процена 
утицаја на животну средину за Плана детаљне регу-
лације “Сеоско гробље" у Мачванско Причиновићу 
("Сл. лист општине Града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр. 11/19) 

- Услови и сагласности органа, посебних органи-
зација, ималаца јавних овлашћења и других институција 

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

План детаљне регулације "Сеоско гробље" у 
Мачванском Причиновићу, ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-33/2020-14  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 

017 

На основу чланова 18, 26, 27. и 29. Закона о 
јавној својини („Сл. гласник РС" бр. 72/11, 88/13 и 
105/14, 104/16, 108/16, 113/17 и 95/18) и чл. 39. Статута 
града Шапца („Сл. лист града Шапца" број 5/2019) 
Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 
13.02.2020.године донела је: 

О Д Л У К У  

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 
СВОЈИНЕ 

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

Ђачки интернат - ИНТЕРНАТ, зграда број 1, по-
вршине у габариту 710м2, спратности Пр+1, са кат. 
парцелом број 6917/2 КО Шабац, површине 0.26.48 
ха, на којој је саграђена, све уписано у лист непо-
кретности број 15213 К.О. Шабац, 

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

Овлашћује се Одељење за финансије да спро-
веде поступак отуђења непокретности из тачке 1. 
Одлуке, у складу са законом, 

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-20/2020-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

018 

На основу члана 239. Закона о накнадама за ко-
ришћење јавних добара , ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018, 
49/2019 и 86/2019 - усклађени динарски износи), 
члана' 20.ст.1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", број 129/07,83/14,101/16 и 47/18) и 
члана 39. и 131. Статута града Шапца ("Службени 
лист града Шапца" бр.5/19), Скупштина града Шапца, 
на седници одржаној дана 13.02.2020. године, донела је: 

О Д Л У К А  

О ЛОКАЛНИМ НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се накнаде за коришћење 
јавне површине, и то: обвезник плаћања, основица, 
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висина, начин утврђивања и плаћања, припадност 
прихода од накнаде, као и друга питања од значаја 
за утврђивање и плаћање накнадаза коришћење 
јавне површине. 

Члан 2. 

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине 
је корисник јавне површине. 

Члан 3. 

Обавеза плаћања накнаде настаје даном почетка 
коришћења јавне површинезачијеје коришћење про-
писано плаћање накнаде. 

Обавезаплаћањатраје доктраје коришћењејавне 
површине. 

Члан 4. 

Накнаду за коришћење јавних површина не пла-
ћају директни и индиректни корисници буџетских 
средстава. 

Накнада за коришћење јавних површина по основу 
заузећа грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова не плаћа се ако се раскопа-
вање, односно заузимање јавне површине врши због 
изградње, реконструкције коловоза, тротоара или 
другеЈавне саобраћајне површине, као и приликом 
извођења радова јавних комуналних предузећа у 
сврху довођења објеката у функцију. Под довођењем 
објекта у функцију подразумевају се радови на 
текућем (редовном) одржавању објекта, за које се не 
издаје одобрење по Закону о планирању и изградњи. 

Члан 5. 

Накнаде за коришћење јавне површине, су: 

1) накнада за коришћење простора на јавној по-
вршини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје 
штампе, књига и других публикација, производа 
старих и уметничких заната и домаће радиности; 

2) накнада за коришћење јавне површине за огла-
шавање за сопствене потребе и за потребе других 
лица, као и за коришћење површине и објекта за 
оглашавање за сопствене потребе и за потребе дру-
гих лица којим се врши непосредни утицај на распо-
ложивост, квалитет или неку j другу особину јавне 
површине, за које дозволу издаје надлежни орган' 
јединице локалне самоуправе; 

3) накнада за коришћење јавне површине по основу 
заузећа грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова и изградњу. 

Под коришћењем простора на јавној површини у 
пословне и друге сврхе, у смислу става 1.тачке 1) 
овог члана, сматрасезаузећејавне површине: 

- објектом привременог коришћења: киоск, тезга, 
башта, апарат за сладолед, банкомат, аутомат за 
продају штампе, покретни објекат за продају робе на 
мало и вршење занатских и других услуга, монтажни 
објекат за обављање делатности јавних комуналних 
предузећа, телефонска говорница и слични објекти, 
башта угоститељског објекта;  

- за забавни парк, циркус, спортске терене, за 
одржавање концерата, фестивала и других манифе-
стација, за одржавање спортских приредби, за објекте и 
станице за изнајмљивање бицикла. 

Коришћење простора на јавној површини у по-
словне и друге сврхе у смислу става 1. тачке 1) овог 
члана односи се на привремено коришћење про-
стора на јавној површини и не обухвата коришћење 
трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре. 

Члан 6. 

Основица накнаде за коришћење простора на 
јавној површини је површина коришђеног простора 
израженау метрима квадратним (м2). 

Највиши износ накнаде за коришћење јавне по-
вршине прописан је у Прилогу овог закона. 

Критеријуми за прописивање висине накнада су: 
време коришћења простора, зонау којој се налази 
простор који се користи, уколико је зонаутврђена актом 
јединице локалне самоуправе, као и техничко-упо-
требне карактеристике објекта, уколико се јавна 
површина користи за постављање објеката. 

Члан 7. 

Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине 
врши се према површини коришћеног простора, 
сразмерно времену коришћења тог простора или пре-
матехничко-употребним карактеристикама објекта. 

Накнада из става 1. овог члана по основу заузећа 
јавне површине грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова увећава се за 100% 
ако инвеститор продужи дозвољени рок за заузи-
мање јавне површине. Под продужењем рока подра-
зумева се прекорачење рока завршетка изградње 
евидентираног у писменој изјави инвеститора о 
почетку грађења односно извођења радова и року 
завршетка грађења, односно извођења радова пре-
ма закону о планирању и изградњи. 

Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу 
по основу накнаде плати до 15. у месецу за претхо-
дни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у 
моменту уручења решења у року од 15 дана од дана 
достављања решења. 

Против решења из става 2. овог члана може се 
изјавити жалба Градском већу, преко надлежног 
органа јединице локалне самоуправе. 

Члан 8. 

Наплату накнаде на основу ове Одлуке врши 
Градска управа - Одељење за инспекцијске и комуна-
лно-стамбене послове у поступцима издавања 
одобрења за коришћење јавне површине. 

Члан 9. 

Приходи остварени од накнаде за коришћење 
јавних површина припадају буџету јединица локалне 
самоуправе. 

Члан 10. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе 
тарифни бр.1 од тачке 1.-5. и тарифни број 4 Одлуке 
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о локалним комуналним таксама ("Сл. лист града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", 
бр. 31/2012, 10/2013, 17/2013, 25/2013, 1/2014 - испр., 
33/2016, 5/2017,9/2017,21/2017 И 94/18) 

Члан 11. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-21/2020-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 

Прилог 

ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ 
ПОВРШИНЕ 

Тарифни број 1. 

Накнада за коришћење простора на јавним повр-
шинама или испред пословних просторија у пословне 
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких заната 
и домаће радиности плаћа се сразмерно 

 Основица динара 

1. за коришћење јавне површине: м2  

- зона I (Господар Јевремова улица, Карађорђева улица, Улица цара Душана од 
центра до Дома Војске, Масарикова улица од центра до Шабачке библиотеке, Трг 
Шабачких жртава, Трг Ђачког батаљона] 

м
2 25,00 

- зона II (Улица цара Душана до краја, Масарикова улица од Шабачке библиотеке до 
краја, простор регулационих планова Центар 1-7, Блока 119, простор око 
Медицинске школе] 

м2 22,00 

- зона Старог града м2 10,00 

- остали делови града м2 10,00 

- сеоска подручја м2 5,00 

такса из ове тачке плаћа се по 1 м2 на дан м2  

2. за постављање сунцобрана у летњим баштама на којима су исписане рекламне 
поруке по сунцобрану 

м2 20,00 

такса из ове тачке плаћа се по комаду на дан м2  

3. за коришћење јавне површине на: м2  

- тротоарима м2 20,00 

- пијацама м2 20,00 

- вашарима м2 30,00 

- осталим местима м2 12,00 

Накнада из ове тачке плаћа се по једном дужном метру на дан 

Изузетно за коришћење јавних површина за комерцијалне промоције, концерте, као 
и у дане новогодишњих, осмомартовских празника и вашара заузеће јавне површине 
за уличну продају, по одобрењу надлежног органа, плаћа се накнада по 1м2 на дан, и то: 

  

- у трајању до три дана м2 120,00 

- v трајању ло 10 дана м2 100.00 
 

Наплату накнаде из овог тарифног броја врши 
Градска управа - Одељење за инспекцијске и комуна-
лно-стамбене послове у поступку издавања одобрења 
за коришћење јавне површине. 

Накнада се плаћа унапред, у поступку издавања 
решења о одобрењу коришћења јавне површине. 

Тарифни број 2. 

Накнада за оглашавање за сопствене потребе и 
за потребе других лица, као и за коришћење повр-
шине и објекта за оглашавање за сопствене потребе 
и за потребе других лица на објектима и просторима 
који припадају граду, утврђује се накнада у годи-
шњем износу и то: 

2.1. Правна лица која су према закону којим се 
уређује рачуноводство f разврстана у средња правна 
лица, као и предузетници и мала правна лица која 
имају}' годишњи приход преко 50.000.000 динара 
(осим предузетника и правних лица која обављају 
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; 
производње и трговине нафтом и дериватима нафте; 
производње и трговине на велико дуванским прои-
зводима; производње цемента; поштанских, мобилних 
и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцка-
рница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 
услуга и ноћних барова и дискотека), накнаду плаћају 
у зависности од бруто површине пословног простора
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-до200м2 годишње 

Зона I (Господар Јевремова улица, Карађорђева улица, Улица цара Душана од центра до Дома 
Војске, Масарикова улица од центра до Шабачке библиотеке, Трг Шабачких жртава, Трг Ђачког 
батаљона 

5.200 

Зона II (Улица Цара Душана до краја, Масарикова улица од Шабачке библиотеке до краја, 
простор регулационих планова Центар 1-7, Блока 119, простор око Медицинске школе") 

4.200 

Зона Старог града 3.200 

Остали делови града 2.200 

Сеоска подручја 1.200 

- преко 200 м2 годишње 

Зона I (Господар Јевремова улица, Карађорђева улица, Улица цара Душана од центра до Дома 
Војске, Масарикова улица од центра до Шабачке библиотеке, Трг Шабачких жртава, Трг Ђачког 
батаљона] 

10.400 

Зона II (Улица Цара Душана до краја Масарикова улица-од Шабачке библиотеке до краја, 
простор регулационих планова Центар 1-7, Блока 119, простор око Медицинске школе") 

8.300 

Зона Старог града 6.400 

Остали делови града 4.800 

Сеоска подручја 2.400 
 

2.2. Пиравна лица Koja су према закону којим се 
yperjyje рачуноводств разврстана у велика правна 
лица (осим правних лица која обављају делатносп-
банкарства; осигурања имовине и лица; производње 
и трговине нафтом и дериватим нафте; производње 

и трговине на велико дуванским производима; произво-
дње цементг поштанских, мобилних и телефонских 
услуга; електропривреде; казина, коцкарниц; кладио-
ница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека"). 

 годишње 

Зона I (Господар Јевремова улица, Карађорђева улица, Улица цара Душана од центра до Дома 
Војске, Масарикова улица од центра до Шабачке библиотеке, Трг Шабачких жртава, Трг Ђачког 
батаљона") 

30.000 

Зона II (Улица Цара Душана до краја, Масарикова улица од Шабачке библиотеке до краја, 
простор регулационих планова Центар 1-7, Блока 119, простор око Медицинске школе") 

24.000 

Зона Старог града 19.200 

Остали делови града 15.400 

Сеоска подручја 3.500 

2.3. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала 
правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају дела-тност 
поштанских услуга. 

 годишње 

Зона I (Господар Јевремова улица, Карађорђева улица, Улица цара Душана од центра до Дома 
Војске, Масарикова улица од центра до Шабачке библиотеке, Трг Шабачких жртава, Трг Ђачког 
батаљона] 

30.000 

Зона II (Улица Цара Душана бо краја, Масарикова улица од Шабачке библиотеке до краја, 
простор регулационих планова Центар 1-7, Блока 119, простор око Медицинске школе) 

24.000 

Зона Старог града 19.200 

Остали делови града 15.400 

Сеоска подручја 3.500 
 

2.4. Правна лица која су према закону којим се 
уређује рачуноводствс разврстана у велика, средња 
и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује 
рачуноводство и предузетници, а обављају делатности: 
банкарства; осигурања имовине v лица; производње 
и трговине нафтом и дериватима нафте; производње 

и трговине нг велико дуванским производима; про-
изво-дње цемента; мобилних и телефонских услуга 
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, 
бинго сала и пружања коцкарски) услуга и ноћних 
барова и дискотека. 
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 годишње 

Зона I (Господар Јевремова улица, Карађорђева улица, Улица Цара Душана од центра до Дома 
Војске, Масарикова улица од центра до Шабачке библиотеке, Трг Шабачких жртава, Трг Ђачког 
батаљона] 

70.000 

Зона II (Улица Цара Душана до краја Масарикова улица од Шабачке библиотеке до краја, простор 
регулационих планова Центар 1-7, Блока 119, простор око Медицинске школе] 

56.000 

Зона Старог града 45.000 

Остали делови града 36.000 

Сеоска подручја 29.000 
 

Наплату накнаде из овог тарифног броја врши 
Градска управа - Одељење за инспекцијске и кому-
нално-стамбене послове у поступку издавања одобрења 
за коришћење јавне површине. 

Тарифни број 3. 

Накнада за коришћење јавне површине по основу 
заузећа грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова и изградњу и то: 

1. за заузеће јавне површине грађевинским материјалом, односно постављањем скеле м2 20,00 

такса из ове тачке плаћа се по 1м2 на дан   

 

Наплату накнаде из овог тарифног броја врши 
Градска управа - Одељење за инспекцијске и кому-
нално-стамбене послове у поступку издавања одобрења 
за коришћење јавне површине. 

Накнада се плаћа унапред, у поступку издавања 
решења о одобрењу коришћења јавне површи 
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На основу члана 146. став 1. Закона о планирању 
и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009 - исправка, 64/2010 одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 одлукаУС, 50/2013 одлукаУС, 
98/2013 одлукаУС, 132/2014, 145/2014,83/2018, 31/19 
и 37/19), самосталног члана 60. Закона о пловидби и 
лукама на унутрашњим водама ("Службени гласник 
РС", бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 - др. 
закон, 92/2016,104/2016 -др. закон, 113/2017 - др. 
закон, 41/2018,95/2018 и 37/19) и члана 39. став 1. 
тачка 6. и члана 131. Статута Града Шапца ("Слу-
жбени лист града Шапца", бр. 5/2019), Скупштина 
града Шапца, на седници одржаној 13.02.2020. године, 
донела је 

О Д Л У К У  

О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКАТА ЗА 
ДЕПОНОВАЊЕ И СЕПАРАЦИЈУ РЕЧНИХ 
АГРЕГАТА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком се уређује процедура за постављање 
и уклањање објеката за депоновање и сепарацију 
речних агрегата на водном земљишту на територији 

града Шапца (у даљем тексту: објекти), доношење 
Плана којим ће су утврдити локације на којима је 
дозвољено постављати ове објекте, односно услови 
за уклањање истих (у даљемтексту: План), утврђи-
вање испуњености услова из Плана, као и вршења 
надзора над применом одредаба ове одлуке. 

II ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА НА КОЈИМА СЕ МОГУ 
ПОСТАВЉАТИ ОБЈЕКТИ ЗА ДЕПОНОВАЊЕ И 

СЕПАРАЦИЈУ РЕЧНИХ АГРЕГАТА 

Члан 2. 

Локације на којима се, у складу са овом одлуком, 
могу постављати објекти, одређују се Планом. 

Члан 3. 

План припрема организациона јединица Градске 
управе Града Шапца надлежна за послове водопри-
вреде (у даљем тексту: Одељбње за пољопривреду), 
у сарадњи са организационим јединицама Градске 
управе Града Шапца надлежним за послове урба-
низма, инспекцијске и комунално-стамбене послове. 

Израду Плана, Градска управа града Шапца, 
поверава ЈП "Инфраструктура Шабац", које је Град 
Шабац основао, да поред осталих послова дефини-
саних оснивачким актом, обавља и послове просторног 
и урбанистичког планирања (у даљем тексту: носи-
лац израде плана). 

План доноси Скупштина Града Шапца, за период 
од 10 година, по претходно прибављеној сагласности 
надлежних органа, а у складу са Законима који регу-
лишу ову област. 

Члан 4. 

План дефинише општа и посебна правила за 
зоне и локације објеката за депоновање и сепарацију 
речних агрегата на водном земљишту на територији 
града Шапца, која су у складу са важећим урбани-
стичким плановима и условима надлежних инсти-
туција. 
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План се објављује у "Службеном листу града 
Шапца". 

Члан 5. 

Измене и допуне Плана врше се по поступку 
предвиђеном за доношење Плана, и важе до истека 
рока Плана који се мења. 

III УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ 
ПЛАНА РАДИ ПОСТАВЉАЊА ОБЈЕКАТА ЗА 
ДЕПОНОВАЊЕ И СЕПАРАЦИЈУ РЕЧНИХ 

АГРЕГАТА 

Члан 6. 

Захтев за утврђивање испуњености услова из 
плана ради постављања објекта, може поднети 
правно лице или предузетник, које је регистровано за 
обављање одговарајуће делатности. 

Захтев из става 1. подноси се Одељењу за пољо-
привреду и садржи: 

- опште податке о подносиоцу захтева (назив, 
адресу, ПИБ и матични број правног лица, односно 
предузетника); 

- локацију за коју се подноси захтев у складу са 
Планом; 

- доказ да је регистрован за обављање одгова-
рајуће делатности; 

- копију плана катастарских парцела на којима се 
планира постављање објекта; 

- технички опис објекта са ситуационим планом; 

- доказ о уплати административне таксе. 

Податке односно доказе из става 2. овог члана о 
којима се води службена евиденција Одељење за 
пољопривреду прибавља по службеној дужности у 
складу са законом којим се уређује општи управни 
поступак. 

Члан 7. 

Одељење за пољопривреду утврђује да ли је 
локација за коју је поднет захтев из члана 6. ове 
одлуке у складу са Планом. 

Подносилац захтева се упућује на микролокаци-
јско вредновање локације уколико је локација за коју 
је подиет захтев у складу са Планом. 

Захтев за микролокацијско вредновање локације 
подносилац захтева подноси носиоцу израде Плана. 

Микролокацијска анализа спроводи се у складу са 
критеријумима и ограничењима из Плана. Носилац 
израде Плана врши проверу минималног степена 
ваљаности сваке локације у складу са критеријумима 
за микролокацијско вредновање, 

Уколико је микролокацијска анализа позитивна 
формира се Елаборат микролокацијског вредновања 
локације, којим се, између осталог, утврђује и да ли 
се на локацији поставља објекат за депоковаље и 
сепарацију речккх агрешта или објекат за који се 

издаје привремена грађевинска дозвола (фабрике 
бетона, сепарације агрегата, асфалтне базе). 

Елаборат микролокацијског вредновања локације 
носилац израде Плана издаје подносиоцу захтева. 

Члан 8. 

Одељење за пољопривреду по захтеву из члана 
6. ове одлуке, одлучује решењем, у складу са одре-
дбама Закона којим се регулише општи управни 
поступак. 

Решење о испуњености услова за постављање 
објекта за депоновање и сепарацију речних агрега-
тана водном земљишту може се издати подносиоцу 
захтева који је, поред доказа из члана 6. став 2., 
приложио и: 

- елаборат микролокацијског вредновања локације у 
складу са критеријумима и ограничењима из плана; 

- одобрење за обављање лучке делатности које 
издаје Агенција за управљање лукама; 

- уговор о закупу водног земљишта у јавној сво-
јини са надлежним јавним водопривредним предузећем 
односно доказ о праву својине на земљишту; 

- решење о издавању водне сагласности сходно 
Закону о водама. 

Решење из става 1. овог члана издаје се са роком 
важења од три године и може се продужити најдуже 
за још три године. 

Против решења из става 1. овог члана, може се 
поднети жалба Градском већу Града Шапца, преко 
Одељења за пољопривреду, у року од 15 дана од 
дана пријема решења. 

Одељење за пољопривреду дужно је да води 
евиденцију о донетим решењима. 

Члан 9. 

Одељење за пољопривреду дужно је да по један 
примерак донетог решења достави надлежном ја-
вном водопривредном предузећу, Агенцији за упра-
вљање лукама, организационој јединици Градске 
управе града Шапца надлежној за инспекцијске по-
слове и комуналној полицији. 

Објекти за које се шдаје привремена грађеви-
нска дозвола 

Члан 10. 

Уколико је Елаборатом микролокацијског вредно-
вања локације из члана 7. став 5. ове одлуке утврђено 
да се ради о објекту за који се издаје привремена 
грађевинска дозвола (фабрике бетона, сепарације 
агрегата, асфалтне базе) у смислу Закона којим се 
уређује изградња објеката, подносилац захтева се 
обраћа организационој јединици Градске управе 
надлежној за урбанизам и грађевинске послове, у 
поступку утврђеном прописима који регулишу спро-
вођење обједињене процедуре електронским путем. 
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IV КОРИШЋЕЊЕ МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
ОБЈЕКТА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ И СЕПАРАЦИЈУ 

РЕЧНИХ АГРЕГАТА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА 

Члан 11. 

Лице коме је донето решење из члана 8. ове 
одлуке, о испуњености услова за постављање обје-
кта за депоновање и сепарацију речних агрегата на 
водном земљишту, као корисник места (у даљем 
тексту: корисник), дужан је да: 

1. објекат постави и користи у складу са издатим 
решењем; 

2. објекат одржава у уредном стању; 

3. да при постављању објекта и у току његовог 
коришћења не оштећује и не прља површину коју 
користи као и околно земљиште, а по уклањању 
објекта површину врати у уредно и чисто стање. 

V УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ И 
СЕПАРАЦИЈУ РЕЧНИХ АГРЕГАТА НА ВОДНОМ 
ЗЕМЉИШТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА 

Члан 12. 

Објекат за депоновање и сепарацију речних агре-
гата на водном земљишту на територији града 
Шапца се уклања: 

1. уколико је постављен на водном земљишту на 
месту које није одређено као место за постављање 
ових објеката планом из члана 2. ове одлуке; 

2. уколико објекат нема решење о испуњености 
услова из члана 8. ове одлукеили се користи супро-
тно решењу; 

3. уколико се промене општа и посебна правила у 
плану из члана 2. ове одлуке, а корисник места, у 
остављеном року, који одређује Одељење за пољо-
привреду, не уподоби обављање делатности депоно-
вања и сепарације речних агрегата променама у 
општим или посебним правилима измењеног плана. 

За уклањање објеката за депоновање и сепарацију 
речних агрегата на водном земљишту на територији 
града Шапца надлежна је комунална инспекција. 

У случају из става 1. тачка 3. овог члана, Одељење 
за пољопривреду писменим путем обавештава 
комуналну инспекцију. 

О доношењу решења о уклањању објеката за 
депоновање и сепарацију речних агрегата на водном 
земљишту, комунална инспекција обавештава орга-
низациону јединицу Градске управе надлежну за 
доношење решења о испуњености услова за поста-
вљање објекта за депоновање и сепарацију речних 
агрегата на водном земљишту на територији града 
Шапца, која у случају из става 1. тачка 3. овог члана 
утврђује престанак важења решења о испуњености 
услова. 

VI НАДЗОР 

Члан 13. 

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши 
Одељење за пољопривреду. 

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба 
ове одлуке врши комунална испекција. 

Контролу над применом ове одлуке у складу са 
законом и другим прописима, врши комунална инспе-
кција. 

Ииспекцијски надзор над објектима на водном 
земљишту који прибављају привремену грађевинску 
дозволу (фабрике бетона, сепарације агрегата, асфа-
лтне базе), врши грађевинска инспекција у складу са 
законом којим се уређује изградња објеката. 

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара 
казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. објекат за депоновање и сепарацију речних 
агрегата на водном земљишту постави на месту које 
није одређено планом (члан 4.); 

2. објекат за депоновање и сепарацију речних 
агрегата на водном земљишту постави и користи без 
решења о испуњености услова (члан 8.); 

3. поступа супротно члану 11. ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се но-
вчаном казном од 25.000,00 динара одговорно лице у 
правном лицу. 

За прекшај из става 1. овог члана казниће се но-
вчаном казном од 75.000,00 динара предузетник. 

За прекшај из става 1. овог члана казниће се но-
вчаном казном од 25.000,00 динара физичко лице. 

Новчане казне из овог члана, изриче комунална 
инспекција, односно комунална полиција у складу са 
законом. 

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 15. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-22/2020-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

020 

На основу чланова 18, 27,28. и 29. Закона о јавној 
својини („Сл. гласник РС" бр. 72/11, 88/13 и 105/14, 
104/16, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 3. став 1. тачка 
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1. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у 
закуп ствари у јавној својини односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Сл. гласник РС" бр. 16/18) и чл. 
39. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца" 
број 05/2019) Скупштина града Шапцана седници 
одржаној дана 13.02.2020. године, донела је: 

О Д Л У К У  

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ 
СВОЈИНУ ГРАДА ШАПЦА НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ 

Прибавља се у јавну својину града Шапца, непо-
средном погодбом, непокретност: 

- Зграда број 2 - Објекат других делатности описан у 
ЛН 10498 КО Шабац, као ТРИБИНА "А" и Пословно-
гаражни простор, површине 1130 м2, својина дру-
штвена, обим удела 1/1, улица Поцерска, Шабац, 
постојећи на кат. парц. бр. 8776/3 КО Шабац, укупне 
површине 31a 26м2, са припадајућим уделом у праву 
коришћења на кат. парц. бр. 8776/3 од 1137/3126. 

Предметна непокретност прибавља се по цени од 
150.000,00 евра, у динарској противвредности на дан 
плаћања, што је 50% од процењене тржишне вредно-
сти, по процени извршеној у складу са законом. 

Овлашћује се Одељење за финансије да спро-
веде поступак прибављања непокретности из тачке 
1. Одлуке. 

Овлашћује се Градоначелник да, након по закону 
спроведеном поступку, закључи уговор о прибављању 
непокретности из тачке 1. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-35/2020-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

021 

На основу члана 93. Закона о локалној самоу-
прави („Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 
101/16 - др. закон и 47/18), члана 9. Уредбе о Адре-
сном регистру ("Сл. гласник РС", бр. 63/17), члана 5. 
Одлуке о одређивању назива улица и тргова на 
територији града Шапца („Сл. лист Града Шапца" бр. 
12/17) и члана 39. и 131. Статута града Шапца 

(„Службени лист града Шапца" бр. 5/19), Скупштина 
града Шапца на седници одржаној 13.02.2020. године, 
донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

O ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА ТРГА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА ШАПЦА 

1. Тргу у граду Шапцу, који се граничи са улицама 
Поп Лукина, Кајмакчаланска, Карађорђева, Милоша 
Поцерца и Проте Смиљанића одређује се назив - 
ТРГ „СТАНИСЛАВА ВИНАВЕРА".  

2. Ово Решење објавити у „Службеном листу 
Града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-01-2/2020-08 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

022 

На основу члана 39. и 131. Статута града Шапца 
("Сл. лист града Шапца" број 5/19) и члана 26. 
Одлуке о правобранилаштву града Шапца ("Сл. лист 
града Шапца" број 29/14), Скупштина града Шапца, 
на седници одржаној дана 13.02.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОСТАВЉЕЊУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА 
ГРАДА ШАПЦА 

1. ПОСТАВЉА СЕ Валентина Ловрин-Јевтић, 
дипл. правник, за Градског правобраниоца града 
Шапца, на период од пет година. 

2. Постављеном Градском правобраниоцу мандат 
почиње да тече почев од 28.02.2020. године. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-12/2020-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

023 

На основу члана 39. и 131. Статута града Шапца 
("Сл. лист града Шапца" број 5/19) и члана 26. 
Одлуке о правобранилаштву града Шапца ("Сл. лист 
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града Шапца" број 29/14), Скупштина града Шапца, 
на седници одржаној дана 13.02.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ 
ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА ШАПЦА 

1. ПОСТАВЉА СЕ Наташа Степановић, дипл. 
пра-вник, за заменика Градског правобраниоца града 
Шапца, на период од пет година. 

2. Постављеном заменику Градског правобраниоца 
мандат почиње да тече почев од 28.02.2020. године. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-13/2020-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

024 

На основу члана 34. и 35. Закона о култури ("Сл. 
гласник РС" број 72/09, 13/16 и 30/16) члана 39. и 
131. Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца" 
број 5/19) Скупштина rpai Шапца, на седници одржа-
ној дана 13.02.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ 
ПРЊАВОР 

ИМЕНУЈЕ СЕ Марија Жакић за директора Дома 
културе Прњавор, на период ( четири године. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-09/2020-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана24. став 3 Закона о јавним пре-
дузећима (" Сл. гласник РС" број 15/16) и члана 39. и 
131. Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца" 
број 5/19) Скупштина града Шапца, на седници од 
13.02.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП РЕГИОНАЛНА 
ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Раде Живковић, за директора 
ЈКП регионална депонија „Срем-Мачва" Шабац, на 
период од четири године. 

2. Ово решење објавити у "Сл. гласнику РС,", "Сл. 
листу града Шапца" као и на интернет страници 
града Шапца. 

Образложење 

Одредбом члана 24хтав 3. Закона о јавним преду-
зећима ("Сл. гласник РС" број 15/16) прописаио је да 
директора јавног предузећа именује оснивач на пе-
риод од четири године, на основу спроведеиог јавног 
конкурса, 

Скупштина града Шапца, на седници од 12.12.2017. 
године именовала је Комисију за спровођење ко-
нкурса за избор директорајавних предузећа чији је 
оснивач град Шабац. 

На седници од 18.12.2019. године Скупштина 
града је донела Одлуку о спровођењу јавног конку-
рса за избор дирекгора ЈКП региоиална депонија 
„Срем-Мачва" Шабац. 

Текст огласа о јавном конкурсу је објављен у "Сл. 
гласнику РС," бр. 94/19 од 27.12.2019. године, "Сл. 
Јгасту града Шапца" бр. 26/19, дневним новинама 
„Данас" и на интернет страници града Шапца, Конку-
рс је био отнорен 30 дана од дана објављивања у 
"Сл. гласнику РС." 

На оглас за конкурс пријавио се један каидидат 
Раде Живковић, дипл.инжен.ер технологије из Шапца. 

Комисија за спровођење конкурса за избор ди-
ректора јавних предузећа, на седници одржаној 
05.02.2020. годше разматрада је приспелу пријаву и 
констатовала да је пријава благовремена, разу-
мљива и потпуна. Нашн тога је састављен списак са 
једним кандидатом. 

На седници одржакој 05,02.2020, године Комисија 
је спровела изборни поступак у виду усмене провере 
стручне оспособљености. знања и вештина прија-
вљеног кандидата, након чега је саставила ранг листу 
са једким кандидагом у складу са Законом о јавним 
предузећима и Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа. ("Сл. гласник РС" број 
65/16). Утврђену ранг листу кандидата, заједно са 
записником о спроведеном изборном поступку Коми-
сија је доставила Градској управи града Шапца. 

Градска управа је ранг листу Кандидата, заједно 
са записником о спроведеном изборном поступку, 
доставила Комисији за избор и имековања Скупштине 
града, која је у складу са чланом 41. став 3. Закоиа 
утврдила и припремила предлог о именовању 
директора ЈКП регионална депоиија „Срем-Мачва" 
Шабац, и доставила га Скупштини наразматрање и 
усвајање. 

Скупштина је прихватила наведени предлог и 
донеларешење као у диспозитиву. 

Ово решење је коначио у складу са чланом 41. 
став 4. Закона о јавним предузећима. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-11/2020-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу чл.136. Закона о општем управном 
поступку ("Сл. гласник РС" бр. 18/2016 и 95/2018), чл. 
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
("Сл. гласник РС" бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 
32/2013, 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 
87/2018 и 23/2019) и чл.З. Одлуке о јавним паркира-
лиштима ("Сл. лист града Шапца" бр.6/2009, 9/2009, 
28/2010, 5/2014, 14/2014, 9/2015, 33/2016, 3/2017 и 
5/2017), Градска управа града Шапца - Одељење за 
инспекцијске и комунално-стамбене послове доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

I - Овим Решењем одређују се јавна паркирали-
шта у граду Шапцу, која могу бити општа и посебна. 

I - Општа паркиралишта се налазе у следећим 
улицама: 

1. Улица Мачванска 

- паркирање на тротоару поред Нове робне куће, 

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

2. Улица Вука Караџића 

- паркирање на тротоару поред Нове робне куће. 

3. Улица Господар Јевремова 

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

4. Улица Стојана Новаковића 

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

5. Улица Косте Абрашевића 

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

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

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

6. Улица Милоша Обилића 

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

7. Деоница ул. Тиршов венац 

- од прве раскрснице са ул. Косте Абрашевића, 
посматрано у смеру од ул. Војводе Мишића ка ул. 

Стојана Новаковића, до раскрснице са ул. Владике 
Јоаникије Нешковића: десна страна улице - парки-
рање на коловозу и лева страна улице - паркирање 
на изграђеној и обележеној вануличној површини и 
на две изграђене и обележене површине уз ивицу 
коловоза. 

8. Деоница ул. Тиршов венац 

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

9. Деоница ул. Тиршов венац ка Библиотека 
шабачка 

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

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

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

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

- десна страна улице - паркирање на коловозу 7 
(седам) паркинг места и лева страна улице 

- паркирање на изграђеној и обележеној повр-
шини 5 (пет) паркинг места. 

12. Улица Николе Чупића 

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

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

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

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

14. Улица Др Теодора Божина 

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

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

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

15. Улица Владике Јоаникије Нешковића 

- десна страна улице - паркирање на коловозу и 
лева страна улице - паркирање на изграђеној и обе-
леженој површини. 
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16. На кат. парцелама бр.4747/1 и 4747/2 КО 
Шабац (Тиршов венац) 

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

17. Улица Масарикова 

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

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

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

18. Улица Војводе Мишића 

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

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

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

19. Улица Љубисава Андрића 

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

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

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

20. Улица Патријарха Павла 

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

21. Улица Владе Јовановића 

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

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

22. Улица Занатлијска 

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

23. Улица Попа Карана 

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

24. Улица Карађорђева 

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

25. Улица Милоша Поцерца 

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

26. Улица Поп Лукина 

- од раскрснице са улицама: Карађорђева и 
Кајмакчаланска до раскрснице са улицама: Краља 
Милутина, Хајдук Вељкова и Јеврејска: десна и лева 
страна улице - паркирање на коловозу. 

27. Улица Лазе Лазаревића 

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

28. Трг Ђачког батаљона 

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

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

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

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

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

29. Улица Сремска 

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

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

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

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

31. Улица Краља Александра 

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

32. Цветни трг 

- централни део Цветног трга: паркирање на 
коловозу, 

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

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

33. Улица Цара Душана 

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

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

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

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

35. Улица Краља Петра Првог 

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

- од раскрснице са Улицом кнеза Милоша до 
раскрснице са Улицом кнеза Лазара: десна и лева 
страна улице - паркирање на изграђеној и обеле-
женој површини поред коловоза. 

36. Улица Кнеза Милоша 

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

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

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

37. Улица Кралзице Марије 

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

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

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

39. Улица Кнеза Лазара 

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

40. Улица Кнез Михаилова 

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

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

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

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-
чној површини. 

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

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 
површини. 

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

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

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

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

44. На кат. парцелама бр.382, бр.383, бр.388, 
бр.389, бр.390 и бр.391 КО Шабац - простор 
"Михајловца"  

- паркирање на уређеној и обележеној вануличној 
површини. 

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

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-
чној површини. 

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

- паркирање на изграђеној и обележеној ванули-
чној површини. 
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47. Улица Проте Смиљанић 

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

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

- паркирање на изграђеној и обележеној вануличној 
површини. 

49. Улица Кајмакчаланска 

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

50. Улица Ослобођења 

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

51. Улица Таковска 

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

52. Улица Војводе Бране 

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

53. Улица Стане Милановић 

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

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

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

54. На кат. парцели бр.2608/1 КО Шабац, улаз 
из Улице краља Александра 

- паркирање на изграђеној и обележеној површини. 

55. Улица Нушићева 

- од раскрснице са Улицом Војводе Мишића ка 
раскрсници са Улицом Владе Јовановића: десна и 
лева страна улице - паркирање на изграђеној и 
обележеној површини поред коловоза, 

- на кат. парцели кп.6183 КО Шабац - паркирање 
на изграђеној и обележеној површини, 

- на кат. парцели кп.6207/4 Шабац - паркирање на 
изграђеној и обележеној површини, 

- на кат. парцели кп.6214/1 КО Шабац - паркирање 
на изграђеној и обележеној површини и 

- на кат. парцели кп.6222/1 КО Шабац - паркирање 
на изграђеној и обележеној површини. 

56. Плато Зоркин солитер 

- паркирање на изграђеној и обележеној вануличној 
површини. 

III - Посебна паркиралишта се налазе у 

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

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

IV - Овим Решењем замењује се Решење Градске 
управе града Шапца - Одељења за инспекцијске и 
комунално-стамбене послове и то: - Решење о 
јавним паркиралиштима бр.344-00-1008/2019-08 од 
30.12.2019.године 

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

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И 
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

Број: 344-00-94/2020-08 ОД 06.02.2020. године 
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  
Владимир Рајичић, с.р. 
 

 

027 

На основу чл.136. Закона о општем управном по-
ступку ("Сл. гласник РС" бр. 18/2016 и 95/2018), чл.157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. 
гласник РС" бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 
55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 87/2018 и 
23/2019) и чл.7. Одлуке о јавним паркиралиштима 
("Сл. лист града Шапца" бр.бр.6/2009, 9/2009, 
28/2010, 5/2014, 14/2014, 9/2015, 33/2016, 3/2017 и 
5/2017), Градска управа града Шапца - Одељење за 
инспекцијске и комунално-стамбене послове доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ЗОНИРАЊУ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

- Овим Решењем се јавна паркиралишта категоришу 
према зонама и дозвољеном времену паркирања у 
тим зонама. 

- На територији града Шапца утврђују.се три зоне: 

ЗОНА1 

1. Упица Мачванска 

- паркирање на тротоару поред Нове робне куће, 

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

2. Улица Вука Караџића 

- паркирање на тротоару поред Нове робне куће. 

3. Улица Господар Јевремова 

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

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

5. Упица Косте Абрашевића 

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

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

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

6. Улица Милоша Обилића 

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

7. Деоница ул.Тиршов венац 

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

8. Деоница ул. Тиршов венац 

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

9. Деоница ул. Тиршов венац ка Библиотека 
шабачка 

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

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

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

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

- десна страна улице - паркирање на коловозу 7 
(седам) паркинг места и лева страна улице 

- паркирање на изграђеној и обележеној површини 5 
(пет) паркинг места. 

12. Упица Николе Чупића 

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

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

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

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

14. Улица Др Теодора Божина 

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

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

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

15. Улица Владике Јоаникије Нешковића 

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

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

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

17. Улица Масарикова 

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

18. Улица Војводе Мишића 

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

19. Улица Љубисава Андрића 

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

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

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

20. Улица Патријарха Павла 

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

21. Улица Владе Јовановића 

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

22. Улица Карађорђева 

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

23. Улица Милоша Поцерца 

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

24. Улица Поп Лукина 

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

25. Улица Лазе Лазаревића 

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

26. Трг Ђачког батаљона 

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

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

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

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

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

27. Улица Сремска 

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

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

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

28. Улица Јове Курсуле 

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

29. Улица Крал>а Александра 

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

30. Цветни трг 

- централни део Цветног трга: паркирање на 
коловозу, 

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

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

31. Улица Цара Душана 

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

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

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

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

33. Улица Цара Душана 

- посебно паркиралиште код хотела „Зелени венац". 

34. Улица Краља Петра Првог 

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

- од раскрснице са Улицом кнеза Милоша до 
раскрснице са Улицом кнеза Лазара: десна и лева 
страна улице - паркирање на изграђеној и обеле-
женој површини поред коловоза. 

35. Улица Кнеза Милоша 

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

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

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

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

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

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

38. Улица Кнеза Лазара 

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

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

- паркирање на изграђеној и обележеној вануличној 
површини. 

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

- паркирање на изграђеној и обележеној вануличној 
површини. 

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

- паркирање на изграђеној и обележеној вануличној 
површини. 

42. Улица Таковска 

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

43. Улица Војводе Бране 

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

44. Улица Стане Милановић 

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

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

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

45. На кат. парцели бр.2608/1 КО Шабац, улаз 
из Улице краља Александра 

- паркирање на изграђеној и обележеној површини. 

46. Улица Нушићева 

- од раскрснице са Улицом Војводе Мишића ка 
раскрсници са Упицом Владе Јовановића: десна и 
лева страна улице - паркирање на изграђеној и обе-
леженој површини поред коловоза, 

- на кат. парцели кп.6183 КО Шабац - паркирање 
на изграђеној и обележеној површини, 

- на кат. парцели кп.6207/4 Шабац - паркирање на 
изграђеној и обележеној површини, 

- на кат. парцели кп.6214/1 КО Шабац - паркирање 
на изграђеној и обележеној површини и 

- на кат. парцели кп.6222/1 КО Шабац - паркирање 
на изграђеној и обележеној површини. 

47. Плато Зоркин солитер 

- паркирање на изграђеној и обележеној вануличној 
површини. 

ЗОНА 2 

1. Улица Масарикова 

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

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

4. Посебно паркиралиште на кат. парцелама 
бр.375, бр.384, бр.386, бр.387 и бр.388 КО Шабац, 
улаз из Улице Савска 

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

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

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

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

IV - Овим Решењем замењује се Решење Градске 
управе града Шапца - Одељења за инспекцијске и 
комунално-стамбене послове и то: - Решење о 
зонирању јавних паркиралишта бр.344-00-1009/2019-
08 од 30.12.2019.године. 

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

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И 
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

Број: 344-00-95/2020-08 ОД 06.02.2020. године 
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  
Владимир Рајичић, с.р. 
 

 

АКТА СО КОЦЕЉЕВА 

 

028 

На основу члана 50. Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Службени гласник РС", 
број 18/10), члана 1. Правилника о мерилима за 
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утврђивање економске цена програма васпитања и 
образовања у предшколским установама ("Службени 
гласник PC', број 146/15) и члана 46. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 
129/07), члана 61. Статута општине Коцељева 
("Службени лист града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева", број 4/2019) и члана 41. 
Пословника о раду Општинског већа Коцељева („Сл. 
лист општине", број 15/16), Општинско веће Коцељева, 
на седници одржаној дана 05.02.2020. године донело је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА 
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ПО ДЕТЕТУ У 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "ПОЛЕТАРАЦ" 

КОЦЕЉЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ 

1. Утврђује се економска цена програма васпи-
тања и образовања по детету у Предшколској установи 
„Полетарац" Коцељева за 2020. годину на месечном 
нивоу у износуод 26.741,21 динара. 

Дневна економска цена по детету утвђује се де-
љењем утврђене месечне економске цене из става 1. 
ове тачке са бројем радних дана у месецу. 

Од утврђеног месечног износа економске цене 
програма васпитања и образовања по детету део 
економске цене од 20% односно 5.348,00 динара 
плаћају родитељи детета, а 80% односно 21.393,21 
динара се обезбеђује у буџету општине Коцељева. 

Део Економске цене утврђен у тачки 1. и 2. овог 
решења који плаћају родитељи умањује се за износ 
средстава која се трансформишу из буџета Републике 
Србије општини Коцељева ради остваривања при-
премног предшколског програма у трајању од четири 
сата дневно у складу са законом и она умањена 
износи 4.238,00 динара. 

4. Утврђени износ економске цене по детету у 
месечном износу из тачке 1. овог решења коју пла-
ћају родитељи умањује се: 

- 20% за боравак двоје деце у установи из поро-
дице, за друго дете; 

- 20% за боравак детета без једног родитеља; 

- 30% за боравак детета без оба родитеља. 

Трошкове боравка трећег детета и сваког детета 
рођеног после трећег детета у породици, као и једног 
родитеља из породице финансирају се из средстава 
буџета општине Коцељева. 

За дане одсуства детета из установе, корисник-
родитељи плаћају износ од 50% од утврђеног износа 
из тачке 1. 2. и 3. овог решења. 

У случају проглашења ванредне ситуације или 
елементарне непогоде за дане одсуства детета из 
установе услуга се не наплаћује. 

У случају више силе (реконструкције, санације, 
адаптације објекта и др.) уколико Установа не обе-

збеди адекватан боравак детету у другом објекту за 
дане одсуства детета услуга се не наплаћује. 

Износ утврђен тачкама 1.2.3. и 4. овог решења 
кориснику са обрачунава и наплаћује по истеку обра-
чунског месеца. 

Обрачун и наплату утврђених износа врши Пре-
дшколска установа „Полетарац" Коцељева. 

Саставни део овог Решења чини Структура и по-
ступак за утврђивање економске цене програма 
васпитања и образовања по детету у Предшколској 
установи „Полетарац" Коцељева за 2020. годину. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
има се објавити у "Службеном листу Општине". 

Даном ступања на снагу овог решења, престаје да 
важи решење о утврђивању економске цене програма 
васпитања и образовања у Предшколској установи 
„Полетарац" Коцељева ("Службени лист града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева", број 
1/2019). 

ОПШТИННСКО ВЕЋЕ КОЦЕЉЕВА 
Број: 06-1 од 05.02.2020. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Душан Илинчић, с.р. 
 

 

СТРУКТУРА И ПОСТУПАК 
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ 

ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ПО 
ДЕТЕТУ У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "ПОЛЕТАРАЦ" 
КОЦЕЉЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ 

I. Структуру економске цене чине следећи 
расходи-трошкови: 

1. зараде запослених и други расходи за запослене, 
који се утврђују у складу са законом, општим актом и 
уговором о раду;  

2. трошкови пословања. 

II. Планирани расходи-трошкови у 2020. години 
на основу којих се утврђује економска цена су следећи: 

411 - Плате, додаци и накнаде 
запосленима .................................... 24.440.000,00 дин. 

412 - Социјални доприноси на 
терет послодавца .............................. 4.069.000,00 дин. 

413 - Накнаде у натури ....................... 8.000,00 дин. 

414-Социјална давања запо-
сленима ................................................ 100.000,00 дин. 

415 - Накнаде трошкова за 
запослене ............................................. 315.000,00 дин. 

416-Јубиларне награде .................. 300.000,00 дин. 

421 - Стални трошкови ................ 4.448.000,00 дин. 

422 - Трошкови путовања .............. 430.000,00 дин. 

423 -Услугепо уговору ................. 1.447.000,00 дин. 
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424 - Специјализоване услуге ........ 570.000,00 дин. 

425 - Текуће поправке и одржа-
вање ................................................... 1.000.000,00 дин. 

426 - Материјал ............................ 5.950.000,00 дин. 

482 - Порези, обавезне таксе, 
казне и пенали ...................................... 576.000,00 дин. 

511 - Објекти запотребе обра-
зовања ................................................... 300.000,00 дин. 

512 - Административна и рачу-
нарска опрема ....................................... 600.000,00 дин. 

УКУПНО: 44.553.000,00 динара 

III Број уписане деце у 2020. години је 178. 

IV Просечна присутност деце у групама цело-
дневног боравка је 78%. 

V. Економска цена по детету на годишњем нивоу 
се добија на следећи начин: 

44.553.000,00: (178x0,78) = 320.894,55 динара, а 
економска цена по детету на месечном нивоу се 
добија на следећи начин: 320.894,55: 12 = 26.741,21 
динара. 

VI. Од утврђене месечне економске цене про-
грама васпитања и образовања по детету 26.741,21 
динара део економске цене од: 

80 % иде на терет оснивача односно 21.393,21 
динара,  

а 20 % односно 5.348,00 динара плаћају родитељи 

VII. Ради остваривања припремног предшколског 
програма у трајању од четири сата дневно Република 
трансформише Општини месечно 50.366,00 динара 
по групи, а пошто у Предшколској установи имамо 2 
групе то је укупно 100.732,00 динара. Рачунском 
операциом долазимо до износа за који се умањује 
део економске цена утврђене у тачки VI коју роди-
тељи плаћају и то: 

100.732,00: 33 (број деце у групи) = 3.052,48 
динара 

3.052,48: 11 (сати боравка) = 277,49 

277,49 х 4 (сата боравка које плаћа Република) = 
1.109,96 динара по детету. 

Учешће корисника услуга ради остваривања 
целодневног припремног предшколског програма у 
месечној економској цени детета износи: 

5.348,24 - 1.109,96 = 4.238,00 динара. 

НАЧЕЛНИК  
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЈАВНЕ 
СЛУЖБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОЦЕЉЕВА 

 

Радован Ранисављевић, с.р. 
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