
 
 

ГОДИНА XLI БРОЈ 23. 28. септембра 2018. 

 

 

АКТА ГРАДА ШАПЦА 

 

 

 

 

 
 

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 и 113/2017) и 
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07) и члана 32. Статута града 

Шапца („Службени лист града Шапца“, број 32/08 и 
33/16) Скупштина града Шапца на седници од 
28.09.2018. године донела је 

О Д Л У К У  

О РЕБАЛАНСУ II БУЏЕТА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2018. 
ГОДИНУ 

I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Приходи и примања, расходи и издаци по 
ребалансу II буџета града Шапца за 2018. годину, 
састоје се од: 

Приходи и примања, расходи и издаци по изворима финансирања у Одлуци о ребалансу II буџета за 
2018. годину утврђени су у следећим износима: 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА   

1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске 
имовине (класа 7+класа 8) 

3,161,348,000.00 

1.1. Текући приходи (класа 7) у чему: 3,058,348,000.00 

текући приходи буџета  3,023,653,000.00 

сопствени приходи 25,928,000.00 

остали извори 8,767,000.00 

1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) 103,000,000.00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4+класа 5) 3,604,485,000.00 

2.1. Текући расходи (класа 4) у чему: 3,029,483,352.70 

текући буџетски расходи 2,995,981,352.70 

расходи из сопствених прихода 24,735,000.00 

остали извори 8,767,000.00 

2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5) у чему: 575,001,647.30 

текући буџетски издаци 573,808,647.30 

издаци из сопствених прихода 1,193,000.00 

Буџетски суфицит/дефицит (1-2) -443,137,000.00 

3. Издаци за набавку финансијске имовине(осим за набавку домаћих хартија од 
вредности) 62   

4. Примања од продаје финансијске имовине (економ.класиф. 92 осим 9211, 9221, 
9219, 9227, 9228) 10,000.00 

УКУПАН ФИСКАЛСНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5)-62+92 -443,127,000.00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

1. Примања од задуживања (категорија 91) 290,000,000.00 
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2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219,, 9227,9228) 0.00 

3. Пренета неутрошена средства из ранијих година 254,127,000.00 

4. Издаци за отплату главнице дуга (61) 101,000,000.00 

5. Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних 
политика (део 62) 

  

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+2+3)-(4+5) 443,127,000.00 

Приходи и примања, расходи и издаци из буџета по ребалансу II, утврђени су у следећим износима: 

Табела 1: Приходи и примања, расходи и издаци 

За период: 1.01.2018-31.12.2018 

ОПИС 
Шифра 

економске 
класификације 

Средства по 
ребалансу I 

Средства по 
ребалансу II 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  3.161.348.000,00 3.161.348.000,00 

1. Порески приходи 71 2.300.682.000,00 2.300.682.000,00 

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

711 1.512.636.000,00 1.512.636.000,00 

1.2. Самодопринос 711180 200.000,00 200.000,00 

1.3. Порез на имовину 713 583.510.000,00 583.510.000,00 

1.4. Остали порески приходи 714 139.510.000,00 139.510.000,00 

2. Непорески приходи: 74 381.246.000,00 381.246.000,00 

   поједине врсте накнада са одређеном 
наменом (наменски приходи) 

  0,00 0,00 

    приходи од продаје добара и услуга   0,00 0,00 

3. Меморандумске ставке 77 0,00 0,00 

4. Трансфери 733 359.420.000,00 359.420.000,00 

5. Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

8 103.000.000,00 103.000.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

  3.604.485.000,00 3.604.485.000,00 

1. Текући расходи 4 2.904.002.189,70 3.029.483.352,70 

1.1. Расходи за запослене 41 717.969.400,00 709.185.688,00 

1.2. Коришћење роба и услуге 42 1.143.696.895,00 1.237.379.895,00 

1.3. Отплата камата 44 30.000.000,00 30.000.000,00 

1.4. Субвенције 45 122.700.000,00 128.200.000,00 

1.5. Социјална заштита из буџета 47 81.301.000,00 92.301.000,00 

1.6. Остали расходи: 48+49 319.895.000,00 346.272.000,00 

      средства резерви       

2. Трансфери 463 398.661.894,70 398.096.769,70 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине  5 700.482.810,30 575.001.647,30 

4. Издаци за набавку финансијске имовине 
(осим 6211) 

62     

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 

  290.010.000,00 290.010.000,00 

1. Примања по основу отплате кредита и 
продаје финансијске имовине 

92 10.000,00 10.000,00 

2. Задуживање 91 290.000.000,00 290.000.000,00 

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 290.000.000,00 290.000.000,00 
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2.2. Задуживање код страних кредитора 912     
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   101.000.000,00 101.000.000,00 
3. Отплата дуга 61 101.000.000,00 101.000.000,00 
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 101.000.000,00 101.000.000,00 
3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612     
3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613     
4. Набавка финансијске имовине 6211     

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

3 254.127.000,00 254.127.000,00 

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

3     

Члан 2. 

Приходи и примања буџета града Шапца за 2018. годину планирани су у 
износу од 3,705,485,000.00 динара и састоје се од: 

 - текућих прихода из буџета у износу од 3,416,663,000.00 динара, 

 - сопствених прихода индиректних буџетских корисника у износу од 
25,928,000.00 динара, 

 - осталих извора у износу од 8,767,000.00 динара, 

 - нераспоређеног вишка прихода ранијих година у износу од 
254,127,000.00 динара. 

План прихода и примања буџета, по изворима дат је у следећој табели:

Табела 2: Приходи и примања 
  

Конто ВРСТА ПРИХОДА 

Приходи и 
примања из 
буџета по 
ребалансу 1 

Сопствени 
приходи и 
примања 

по 
ребалансу 

1 

Приходи 
из 

осталих 
извора по 
ребалансу 

1 

Укупно 

Приходи и 
примања из 
буџета по 
ребалансу 2 

Сопствени 
приходи и 
примања 

по 
ребалансу 

2 

Приходи 
из 

осталих 
извора по 
ребалансу 

2 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 (3+4+5) 7 8 9 10 (7+8+9) 

321 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ПО 
ЗАВРШНОМ РАЧУНУ 

254.127.000     254.127.000 254.127.000     254.127.000 

711 
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, 
ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ 

1.512.636.000 0 0 1.512.636.000 1.512.636.000 0 0 1.512.636.000 

711-111 Порез на зараде 1.230.000.000     1.230.000.000 1.230.000.000     1.230.000.000 
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711-120 
Порез на приходе од 
самосталних делатности 

140.000.000     140.000.000 140.000.000     140.000.000 

711-145 
Порез на приходе од 
давања у закуп покретних 
ствари 

2.000.000     2.000.000 2.000.000     2.000.000 

711-146 
Порез на приходе од 
пољопривреде и шумарства 

10.000     10.000 10.000     10.000 

711-147 Порез на земљиште 400.000     400.000 400.000     400.000 

711-183 
Самодопринос из прихода 
од пољопривреде и 
шумарства 

200.000     200.000 200.000     200.000 

711-190 Порез на друге приходе 140.000.000     140.000.000 140.000.000     140.000.000 
712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 26.000 0   26.000 26.000 0   26.000 

712-000 Порез на фонд зарада 26.000     26.000 26.000     26.000 

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 583.510.000 0   583.510.000 583.510.000 0   583.510.000 

713-120 Порез на имовину 480.000.000     480.000.000 480.000.000     480.000.000 

713-310 Порез на наслеђе и поклон 3.500.000     3.500.000 3.500.000     3.500.000 

713-420 
Порез на капиталне 
трансакције (порез на 
пренос апсолутних права) 

100.000.000     100.000.000 100.000.000     100.000.000 

713-600 
Порез на акције на име и 
уделе 

10.000     10.000 10.000     10.000 

714 
ПОРЕЗ НА ДОБРА И 
УСЛУГЕ 139.510.000 0 0 139.510.000 139.510.000 0 0 139.510.000 

714-430 
Комунална такса за 
коришћење рекламних 
паноа 

5.000.000     5.000.000 5.000.000     5.000.000 

714-513 

Комунална такса за држање 
моторних, друмских и 
прикључних возила и 
машина 

70.000.000     70.000.000 70.000.000     70.000.000 

714-543 
Накнада за промену намене 
пољопривредног земљишта 

1.000.000     1.000.000 1.000.000     1.000.000 
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714-548 
Накнада за супстанце које 
оштећују озонски омотач 

200.000     200.000 200.000     200.000 

714-549 
Накнада за произведени 
или одвезени отпад 

500.000     500.000 500.000     500.000 

714-550 Боравишна такса 2.810.000     2.810.000 2.810.000     2.810.000 

714-560 
Посебна накнада за 
заштиту и унапређење 
животне средине 

60.000.000     60.000.000 60.000.000     60.000.000 

714-570 
Општинске и градске 
комуналне таксе 

0     0 0     0 

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 65.000.000 0   65.000.000 65.000.000 0   65.000.000 

716-100 Комуналне таксе на фирму 65.000.000     65.000.000 65.000.000     65.000.000 

732 
ДОНАЦИЈЕ ОД 
МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

17.000.000 0 0 17.000.000 17.000.000 0 0 17.000.000 

732-151 
Донације од међународних 
организација 

17.000.000     17.000.000 17.000.000     17.000.000 

733 
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ 
НИВОА ВЛАСТИ 

359.420.000 0   359.420.000 359.420.000 0   359.420.000 

733-141 
Ненаменски трансфери од 
републике у корист нивоа 
градова 

299.420.000     299.420.000 299.420.000     299.420.000 

733-142 
Други текући трансфери од 
Републике у корист нивоа 
градова 

0     0 0     0 

733-144 

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

60.000.000     60.000.000 60.000.000     60.000.000 

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 58.950.000 0 0 58.950.000 58.950.000 0 0 58.950.000 

741-141 
Камате на средства буџета 
града 

15.500.000     15.500.000 15.500.000     15.500.000 

741-510 
Накнада за коришћење 
природних добара 

1.000.000     1.000.000 1.000.000     1.000.000 
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741-522 

Средства остварена од да-
вања у закуп пољопривре-
дног земљишта, односно 
пољопривредног објекта у 
државној својини 

2.000.000     2.000.000 2.000.000     2.000.000 

741-526 
Накнада за коришћење 
шума и шумског земљишта 

450.000     450.000 450.000     450.000 

741-532 

Комунална такса за кори-
шћење простора на јавним 
површинама или испред 
пословних просторија у 
пословне сврхе 

3.000.000     3.000.000 3.000.000     3.000.000 

741-534 
Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта 

4.000.000     4.000.000 4.000.000     4.000.000 

741-535 
Комунална такса за заузеће 
јавних површина грађеви-
нским материјалом 

3.000.000     3.000.000 3.000.000     3.000.000 

741-538 
Допринос за уређивање 
грађевинског земљишта 

30.000.000     30.000.000 30.000.000     30.000.000 

742 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
ДОБАРА И УСЛУГА 

196.500.000 19.135.000   215.635.000 196.500.000 19.135.000   215.635.000 

742-142 

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

5.000.000 18.865.000   23.865.000 5.000.000 18.865.000   23.865.000 

742-143 
Приходи од закупнине 
грађевинског земљишта у 
корист нивоа градова 

4.000.000     4.000.000 4.000.000     4.000.000 

742-145 

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

26.000.000     26.000.000 26.000.000     26.000.000 
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742-146 

Приходи остварени по осно-
ву пружања услуге боравка 
деце у предшколским 
установама у корист нивоа 
градова 

125.000.000     125.000.000 125.000.000     125.000.000 

742-241 
Градске административне 
таксе 

6.000.000     6.000.000 6.000.000     6.000.000 

742-242 
Такса за озакоњење 
објеката у корист градова 

7.000.000     7.000.000 7.000.000     7.000.000 

742-253 
Накнада за уређивање 
грађевинског земљишта 

15.000.000     15.000.000 15.000.000     15.000.000 

742-341 
Приходи градских органа 
управе 

8.500.000 270.000   8.770.000 8.500.000 270.000   8.770.000 

743 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 
ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИСТ 

43.301.000 0   43.301.000 43.301.000 0   43.301.000 

743-324 
Приходи од новчаних казни 
за саобраћајне прекршаје 

32.000.000     32.000.000 32.000.000     32.000.000 

743-341 

Приходи од новчаних казни 
изречених у прекршајном 
постутпку за прекршаје 
прописане актом Скупштине 
града, као и одузета имови-
нска корист у том поступку 

600.000     600.000 600.000     600.000 

743-342 

Приходи од мандатних 
казни и казни изречених у 
управном поступку у корист 
нивоа градова 

10.000.000     10.000.000 10.000.000     10.000.000 

743-924 

Приходи од увећања 
целокупног пореског дуга 
који је предмет наплате за 
5% од дана почетка при-
нудне наплате изворних 
прихода јединице локалне 
самоуправе 

700.000     700.000 700.000     700.000 
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743-951 
Трошкови принудне 
наплате јавних прихода 

1.000     1.000 1.000     1.000 

744 

ДОБРОВОЉНИ 
ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 
ЛИЦА 

2.000.000 0   2.000.000 2.000.000 0   2.000.000 

744-141 
Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у 
корист нивоа градова 

1.000.000     1.000.000 1.000.000     1.000.000 

744-241 

Капитални добровољни 
трансфери од физичких и 
правних лица у корист 
нивоа градова 

1.000.000     1.000.000 1.000.000     1.000.000 

745 
МЕШОВИТИ И 
НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 

45.800.000 6.793.000 8.767.000 61.360.000 45.800.000 6.793.000 8.767.000 61.360.000 

745-141 
Остали приходи у корист 
нивоа градова 

25.000.000 793.000 8.767.000 34.560.000 25.000.000 793.000 8.767.000 34.560.000 

745-143 

Део добити јавног 
предузећа, према одлуци 
управног одбора јавног 
предузећа 

20.000.000     20.000.000 20.000.000     20.000.000 

745-144 
Закупнина за стан у градској 
својини у корист нивоа 
градова 

800.000     800.000 800.000     800.000 

745-151 
Остали приходи у корист 
нивоа општина 

0 6.000.000   6.000.000 0 6.000.000   6.000.000 

811 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ 

103.000.000 0   103.000.000 103.000.000 0   103.000.000 

811-141 
Примања од продаје 
непокретности у корист 
нивоа градова 

87.000.000     87.000.000 87.000.000     87.000.000 

811-143 
Примања од отплате 
станова у корист нивоа 
градова 

16.000.000     16.000.000 16.000.000     16.000.000 
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911 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИ-
ВАЊА ПОСЛОВНИХ 
БАНАКА 

290.000.000 0   290.000.000 290.000.000 0   290.000.000 

911-441 
Примања од задуживања 
пословних банака 

290.000.000     290.000.000 290.000.000     290.000.000 

921 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

10.000 0   10.000 10.000 0   10.000 

921-941 

Примања од продаје 
домаћих акција и осталог 
капитала у корист нивоа 
градова 

10.000     10.000 10.000     10.000 

УКУПНО ПРИХОДИ 3.670.790.000 25.928.000 8.767.000 3.705.485.000 3.670.790.000 25.928.000 8.767.000 3.705.485.000 

Члан 3. 

Укупни расходи и издаци планирани су у износу од 3,705,485.00 динара. 

Расходи и издаци по економској класификацији и наменама дати су у табели 3: 

Табела 3.  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ    
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1 2 3 4 5 6 (3+4+5) 7 8 9 10 (7+8+9) 

41 
РАСХОДИ ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

717.799.400,00 170.000,00 0,00 717.969.400,00 709.015.688,00 170.000,00 0,00 709.185.688,00 

411 
Плате и додаци  
запослених 

577.415.000,00 0,00 0,00 577.415.000,00 570.044.288,00 0,00 0,00 570.044.288,00 
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412 
Социјални доприноси 
на терет послодавца 

103.652.400,00 0,00 0,00 103.652.400,00 102.341.400,00 0,00 0,00 102.341.400,00 

413 Накнаде у натури 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 

414 
Социјална давања 
запосленима 

11.501.000,00 140.000,00 0,00 11.641.000,00 11.431.000,00 110.000,00 0,00 11.541.000,00 

415 Накнаде за запослене 9.716.000,00 30.000,00 0,00 9.746.000,00 9.684.000,00 60.000,00 0,00 9.744.000,00 

416 
Награде, бонуси и 
остали посебни 
расходи 

13.415.000,00 0,00 0,00 13.415.000,00 13.415.000,00 0,00 0,00 13.415.000,00 

42 
КОРИШЋЕЊЕ 
УСЛУГА И РОБА 

1.110.093.895,00 24.836.000,00 8.767.000,00 1.143.696.895,00 1.204.047.895,00 24.565.000,00 8.767.000,00 1.237.379.895,00 

421 Стални трошкови 203.675.000,00 2.445.000,00 0,00 206.120.000,00 226.219.800,00 2.425.000,00 0,00 228.644.800,00 
422 Трошкови путовања 7.995.000,00 4.070.000,00 0,00 12.065.000,00 7.143.024,00 3.170.000,00 0,00 10.313.024,00 
423 Услуге по уговору 295.370.400,00 10.166.000,00 8.767.000,00 314.303.400,00 306.523.576,00 10.646.000,00 8.767.000,00 325.936.576,00 

424 
Специјализоване 
услуге 

199.994.000,00 3.630.000,00 0,00 203.624.000,00 208.589.000,00 3.915.000,00 0,00 212.504.000,00 

425 
Текуће поправке и 
одржавање 

324.683.495,00 1.000.000,00 0,00 325.683.495,00 377.281.495,00 1.000.000,00 0,00 378.281.495,00 

426 Материјал 78.376.000,00 3.525.000,00 0,00 81.901.000,00 78.291.000,00 3.409.000,00 0,00 81.700.000,00 
44 ОТПЛАТА КАМАТА 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 

441 
Отплата камата 
домаћим пословним 
банкама 

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

45 СУБВЕНЦИЈЕ 122.700.000,00 0,00 0,00 122.700.000,00 128.200.000,00 0,00 0,00 128.200.000,00 

451 
Субвенције јавним 
нефинансијским 
корисницима 

81.500.000,00 0,00 0,00 81.500.000,00 75.700.000,00 0,00 0,00 75.700.000,00 

454 
Субвенције приватним 
предузећима 

41.200.000,00 0,00 0,00 41.200.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00 52.500.000,00 

46 
ДОНАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

488.439.894,70 0,00 0,00 488.439.894,70 486.144.769,70 0,00 0,00 486.144.769,70 

463 
Текући трансфери 
осталим нивоима 
власти 

398.661.894,70 0,00 0,00 398.661.894,70 398.096.769,70 0,00 0,00 398.096.769,70 
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464 Дотације 29.400.000,00 0,00 0,00 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00 29.400.000,00 

465 
Остале донације, 
дотације и трансфери 

60.378.000,00 0,00 0,00 60.378.000,00 58.648.000,00 0,00 0,00 58.648.000,00 

47 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

81.301.000,00 0,00 0,00 81.301.000,00 92.301.000,00 0,00 0,00 92.301.000,00 

472 
Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 

81.301.000,00 0,00 0,00 81.301.000,00 92.301.000,00 0,00 0,00 92.301.000,00 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 316.655.000,00 0,00 0,00 316.655.000,00 343.032.000,00 0,00 0,00 343.032.000,00 

481 
Дотације невладиним 
организацијама 

192.430.000,00 0,00 0,00 192.430.000,00 209.130.000,00 0,00 0,00 209.130.000,00 

482 Остали порези 5.645.000,00 0,00 0,00 5.645.000,00 5.740.000,00 0,00 0,00 5.740.000,00 

483 
Новчане казне и 
пенали 

118.580.000,00 0,00 0,00 118.580.000,00 128.162.000,00 0,00 0,00 128.162.000,00 

49 РЕЗЕРВЕ 3.240.000,00 0,00 0,00 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 0,00 3.240.000,00 

499 Средства резерве 3.240.000,00 0,00 0,00 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 0,00 3.240.000,00 

50 
ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

699.560.810,30 922.000,00 0,00 700.482.810,30 573.808.647,30 1.193.000,00 0,00 575.001.647,30 

511 
Зграде и грађевински 
објекти 

660.000.810,30 0,00 0,00 660.000.810,30 510.123.647,30 0,00 0,00 510.123.647,30 

512 Машине и опрема 11.090.000,00 772.000,00 0,00 11.862.000,00 18.215.000,00 843.000,00 0,00 19.058.000,00 

513 
Остале некретнине и 
опрема 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

515 
Нематеријална 
имовина 

1.470.000,00 150.000,00 0,00 1.620.000,00 1.470.000,00 350.000,00 0,00 1.820.000,00 

541 
Прибављање 
земљишта 

27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 101.000.000,00 0,00 0,00 101.000.000,00 101.000.000,00 0,00 0,00 101.000.000,00 

611 
Отплата главнице 
домаћим кредиторима 

101.000.000,00 0,00 0,00 101.000.000,00 101.000.000,00 0,00 0,00 101.000.000,00 

  УКУПНО: 3.670.790.000,00 25.928.000,00 8.767.000,00 3.705.485.000,00 3.670.790.000,00 25.928.000,00 8.767.000,00 3.705.485.000,00 
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Члан 4. 

Расходи и издаци из члана 1 ове одлуке користе се за следеће програме: 

Tабела 4: ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА 
 за период: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Назив програма Износ 

    

1              СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 125.890.000,00 

2             КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 169.400.000,00 

3             ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 145.400.000,00 

4             РАЗВОЈ ТУРИЗМА 38.093.000,00 

5             ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 45.600.000,00 

6             ЗАШИТА  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 135.200.000,00 

7             ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 518.458.142,30 

8             ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 452.790.000,00 

9             ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 190.940.863,00 

10           СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 132.109.000,00 

11            СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 174.584.906,70 

12           ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 7.000.000,00 

13           РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 238.919.596,00 

14           РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 212.520.000,00 

15           ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 1.031.450.492,00 

16           ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 58.129.000,00 

17           ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 29.000.000,00 

УКУПНО 3.705.485.000,00 

Члан 5. 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018., 2019. и 2020. годину исказани су у табели 5: 

Табела 5. ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

Конто Назив капиталних појеката   

    2018 2019 2020 

A.  Капитални пројекти 575.001.647,30 355.290.000,00 313.000.000,00 

511 Зграде и грађевински објекти   510.123.647,30 332.290.000,00 290.000.000,00 

  
1. Изградња трафо станице "Шабац 5" у 
агроиндустријској зони 

35.000.000,00 0 0 

  извор финансирања за 1. - нераспоређен вишак прихода из ранијих година 

  2. Изградња улице у агроиндустријској зони 6.000.000,00 0 0 

  
3. Припрема земљишта за нове улице у 
АИЗ 

6.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 

  
4. Изградња водоводне и канализационе 
мреже у АИЗ 

2.900.000,00 0 0 

  
5. Изградња канализационе мреже у 
приградским МЗ 

0,00 200.000.000,00 100.000.000,00 

  извор финансирања за 2,3,4,5 - из текућих прихода буџета 

  6. Изградња електричног кабла у АИЗ 1.990.000,00 0 0 

  извор финансирања за 6. - нераспоређен вишак прихода из ранијих година 

  
7. Изградња шахтне фекалне црпне 
станице у улици Павла Јовановића Штурма 

2.000.000,00 0,00 0,00 
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  8. Израда пројектне документације 33.110.000,00 0,00 0,00 

  извор финансирања за 7 и 8 - из текућих прихода буџета 

  9. Изградња линије муља 120.000.000,00 30.000.000,00 0 

  10. Изградња спортског терена "Грбавица" 10.000.000,00 0,00 0 

  11. Реконструкција стадиона "Мачва" 12.520.000,00 50.000.000,00 50.000.000 

  извор финансирања за 9,10,11 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година 

  
12. Изградња путева и улица на територији 
града 

226.533.647,30 50.000.000,00 50.000.000,00 

  13. Изградња кружних токова 0 100.000.000,00 100.000.000,00 

  14. Изградња бициклистичких стаза 0 20.000.000,00 0 

  15. Реконструкција вртића 3.100.000,00 12.290.000,00 0 

  16. Реконструкција "Соколане" 0 20.000.000,00 20.000.000,00 

  17. Изградња отвореног базена 0 60.000.000,00 60.000.000,00 

  18. Изолација јавних објеката 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 

  19. Изградња кванташке пијаце 0 100.000.000,00 0 

  20. Изградња "Сава парка" 21.700.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 

  21. Изградња трга "Нова робна кућа" 0 0 40.000.000,00 

  22. Лед расвета 0 50.000.000,00 0 

  
23. Уређење јавних површина у насељима 
Бенска бара и Тркалиште 

0 25.000.000,00 25.000.000,00 

  24. Изградња трга "Винавер" 0 30.000.000,00 0 

  25. Изолација зграда у насељу Бенска бара 0 120.000.000,00 120.000.000,00 

  
26. Котао на биомасу за ОШ "Стојан 
Новаковић" 

12.500.000,00 0,00 0,00 

  27. Изградња цркве у Табановићу 2.300.000,00 0,00 0,00 

  28. Изградња амбуланте у Јевремовцу 2.010.000,00 0,00 0,00 

  извор финансирања за 12-28 - из текућих прихода буџета 

  29. Партиципативно буџетирање 2.500.000,00 0,00 0,00 

  30. Изградња станова за избеглице 9.000.000,00 0,00 0,00 

  31. Изградња споменика новинарима 500.000,00 0,00 0,00 

  32. Изградња зграда у МЗ 360.000,00 0,00 0,00 

  33. Правобранилаштво 100.000,00 0,00 0,00 

  извор финансирања за 29-33- нераспоређен вишак прихода из ранијих година 

512 Набавка машина и опреме 19.058.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 

  1. Опремање вртића 2.202.000,00 0 0 

  
2. Набавка рачунарске и административне 
опреме за Градску управу 

13.063.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 

  3. Набавка опреме за установе културе 2.922.000,00 0 0 

  5. Набавка опреме за ГЈП 210.000,00 0 0 

  6. Набавка опреме за МЗ 100.000,00 0 0 

  7. Набавка опреме за ТОШ 310.000,00 0 0 

  
8. Набавка опреме за Центар за стручно 
усавршавање 

251.000,00 0 0 

  извор финансирања за 1-8 из текућих прихода буџета 

515 Нематеријална имовина 1.820.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00 

  1. Набавка књига за библиотеку 1.820.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00 

  извор финансирања  -  из текућих прихода буџета 
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541 Експропријација земљишта 44.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

  
1. Прибављање земљишта за саобраћајну 
инфраструктуру 

32.800.000,00 0 0 

  2. Прибављање земљишта за гробља 11.200.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

  извор финансирања за 1 и 2 -  из текућих прихода буџета 

Б. Капиталне субвенције 36.500.000,00 0,00 0,00 

454 Субвенције приватним предузећима 36.500.000,00 0,00 0,00 

  
Капиталне субвенције физичким лицима у 
пољопривреди 

36.500.000,00 0 0 

  извор финансирања  -  из текућих прихода буџета 

В. Капитални трансфери осталим нивоима власти 8.668.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 

463 Трансфери осталим нивоима власти 8.668.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 

  1. Пројекат "Школе у једној смени" 0 150.000.000,00 150.000.000,00 

  2. Зграде и објекти у средњим школама 3.400.000,00 0 0 

  3. Зграде и објекти у основним школама 1.750.000,00 0 0 

  4. Набавка опреме у средњим школама 870.000,00 0 0 

  5. Набавка опреме у основним школама 2.648.000,00 0 0 

  извор финансирања  -  из текућих прихода буџета 

УКУПНО 620.169.647,30 505.290.000,00 463.000.000,00 

Табела 6: ПРОЈЕКТИ 

Р
е
д
н
и

 б
р
о
ј 

Програм Сврха 
Шифра 
пројекта 

Назив пројекта 
Трајање 
пројекта 

Вредност 
пројекта 

1. 

1. Становање, 
урбанизам и 
просторно 
планирање 

Планирање, уре-
ђење и коришћење 
простора у локалној 
заједници засновано 
на начелима 
одрживог развоја, 
равномерног 
територијалног 
развоја и рацио-
налног коришћења 
земљишта 

1101-01 Трафо Шабац 5 2017-2020 35.000.000,00 

2. 
6. Заштита 
животне средине 

Обезбеђивање 
услова за одрживи 
развој локалне 
заједнице одгово-
рним односом према 
животној средини 

0401-01 
Изградња линије 

муља 
2017-2019 120.000.000,00 

3. 
15. Опште услуге 
локалне 
самоуправе 

Обезбеђивање 
услуга јавне управе 
и остваривање и 
заштита права 
грађана и јавног 
интереса 

0602-01 Сава парк 2017-2020 21.700.000,00 
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Члан 6. 

Расходи и издаци по функционалној класификацији дати су у табели 7: 

Табела 7: ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 
Средства из 
буџета по 
ребалансу 1 

Средства из 
сопствених 
прихода по 
ребалансу 1 

Средства 
из осталих 
извора по 
ребалансу 

1 

УКУПНА 
СРЕДСТВА 

Средства из 
буџета по 
ребалансу 2 

Средства из 
сопствених 
прихода по 
ребалансу 2 

Средства 
из осталих 
извора по 
ребалансу 

2 

УКУПНА 
СРЕДСТВА 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 171.160.031,70 0,00 0,00 171.160.031,70 174.584.906,70 0,00 0,00 174.584.906,70 

040 Породица и деца 38.200.000,00     38.200.000,00 38.700.000,00     38.700.000,00 

070 

Социјална помоћ угроженом 
становништву 
некласификовамом на другом 
месту 

52.500.000,00     52.500.000,00 56.410.000,00     56.410.000,00 

090 
Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту 

80.460.031,70     80.460.031,70 79.474.906,70     79.474.906,70 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 1.226.210.800,00 0,00 8.767.000,00 1.234.977.800,00 1.295.414.492,00 0,00 8.767.000,00 1.304.181.492,00 

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

748.178.400,00     748.178.400,00 813.264.092,00     813.264.092,00 

111 Извршни и законодавни органи 60.011.000,00     60.011.000,00 58.129.000,00     58.129.000,00 

130 Опште услуге 96.000.000,00     96.000.000,00 96.000.000,00     96.000.000,00 

133 Остале опште услуге 125.890.000,00     125.890.000,00 125.890.000,00     125.890.000,00 

160 
Опште јавне услуге 
некласификоване на другом 
месту 

65.131.400,00   8.767.000,00 73.898.400,00 71.131.400,00   8.767.000,00 79.898.400,00 

170 Трансакције јавног дуга 131.000.000,00     131.000.000,00 131.000.000,00     131.000.000,00 

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 7.288.000,00 0,00 0,00 7.288.000,00 7.288.000,00 0,00 0,00 7.288.000,00 

330 Судови 7.288.000,00     7.288.000,00 7.288.000,00     7.288.000,00 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 782.213.305,30 2.000.000,00 0,00 784.213.305,30 666.051.142,30 2.000.000,00 0,00 668.051.142,30 

412 Општи послови по питању рада 49.400.000,00     49.400.000,00 49.400.000,00     49.400.000,00 

421 Пољопривреда 45.600.000,00     45.600.000,00 45.600.000,00     45.600.000,00 
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451 Друмски саобраћај 622.300.305,30     622.300.305,30 518.458.142,30     518.458.142,30 

473 Туризам 35.913.000,00 2.000.000,00   37.913.000,00 36.093.000,00 2.000.000,00   38.093.000,00 

474 
Вишенаменски развојни 
пројекти 

29.000.000,00     29.000.000,00 16.500.000,00     16.500.000,00 

500 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

226.200.000,00 0,00 0,00 226.200.000,00 234.400.000,00 0,00 0,00 234.400.000,00 

510 Управљање отпадом 3.000.000,00     3.000.000,00 11.200.000,00     11.200.000,00 

520 Управљање отпадим водама 133.200.000,00     133.200.000,00 133.200.000,00     133.200.000,00 

560 Заштита животне средине 90.000.000,00     90.000.000,00 90.000.000,00     90.000.000,00 

600 
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 
ЗАЈЕДНИЦЕ 

66.200.000,00 0,00 0,00 66.200.000,00 68.200.000,00 0,00 0,00 68.200.000,00 

640 Улична расвета 66.200.000,00     66.200.000,00 68.200.000,00     68.200.000,00 

700 ЗДРАВСТВО 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 

760 
Здравствена заштита 
некласификована на другом 
месту 

9.000.000,00     9.000.000,00 9.000.000,00     9.000.000,00 

800 
РЕКРЕАЦИЈА,СПОРТ,КУЛТУР
А И ВЕРЕ 

412.538.000,00 19.258.000,00 0,00 431.796.000,00 432.181.596,00 19.258.000,00 0,00 451.439.596,00 

810 Услуге рекреације и спорта 191.000.000,00     191.000.000,00 212.520.000,00     212.520.000,00 

820 Услуге културе 187.538.000,00 
19.258.000,0

0 
  206.796.000,00 185.661.596,00 

19.258.000,0
0 

  204.919.596,00 

830 Услуге емитовња и штампања 32.000.000,00     32.000.000,00 32.000.000,00     32.000.000,00 

840 
Рекреација,спорт,култура и 
вере, некласификовано на 
другом месту 

2.000.000,00     2.000.000,00 2.000.000,00     2.000.000,00 

900 ОБРАЗОВАЊЕ 769.979.863,00 4.670.000,00 0,00 774.649.863,00 783.669.863,00 4.670.000,00 0,00 788.339.863,00 

911 Предшколско образовање 452.790.000,00     452.790.000,00 452.790.000,00     452.790.000,00 

912 Основно образовање 189.930.863,00     189.930.863,00 203.440.863,00     203.440.863,00 

920 Средње образовање 113.671.000,00     113.671.000,00 113.671.000,00     113.671.000,00 

960 Помоћне услуге образовању 13.588.000,00 4.670.000,00   18.258.000,00 13.768.000,00 4.670.000,00   18.438.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 3.670.790.000,00 25.928.000,00 8.767.000,00 3.705.485.000,00 3.670.790.000,00 25.928.000,00 8.767.000,00 3.705.485.000,00 
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II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 7. 

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 3,705,485,000.00 динара, финансирани из свих извора финансирања, 
распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 

Табела 8: РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
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РАЗДЕО 1: СКУПШТИНА ГРАДА 

Функционална класификација 111 

Програм 2101    ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

111 1/0 ПА 0001 411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 
НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ-
НИХ (ЗАРАДЕ) 

2.605.000,00 0,00 0,00 2.605.000,00 2.605.000,00 0,00 0,00 2.605.000,00

111 2/0 ПА 0001 412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИ-
НОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

516.000,00 0,00 0,00 516.000,00 516.000,00 0,00 0,00 516.000,00

111 3/0 ПА 0001 423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00

111 4/0 ПА 0001 426000МАТЕРИЈАЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111 5/0 ПА 0001 481000
ДОТАЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

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

111   ПА 0001   
Укупно - 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
СКУПШТИНЕ 

19.621.000,00 0,00 0,00 19.621.000,00 19.621.000,00 0,00 0,00 19.621.000,00

Укупно за функционалну класификацију 111 19.621.000,00 0,00 0,00 19.621.000,00 19.621.000,00 0,00 0,00 19.621.000,00

Укупно за главу 

Укупно за раздео 1 19.621.000,00 0,00 0,00 19.621.000,00 19.621.000,00 0,00 0,00 19.621.000,00
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РАЗДЕО 2: ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Функционална класификација 111 
Програм 2101    ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

111 6/0 ПА 0002 411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 
НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ-
НИХ (ЗАРАДЕ) 

14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00

111 7/0 ПА 0002 412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИ-
НОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

2.550.000,00 0,00 0,00 2.550.000,00 2.168.000,00 0,00 0,00 2.168.000,00

111 8/0 ПА 0002 422000
ТРОШКОВИ 
ПУТОВАЊА 

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

111 9/0 ПА 0002 423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.150.000,00 0,00 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00 2.150.000,00

111 10/0 ПА 0002 423712Поклони 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111   ПА 0002   
Укупно - 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
ИЗВРШНИХ ОРГАНА 

20.200.000,00 0,00 0,00 20.200.000,00 18.318.000,00 0,00 0,00 18.318.000,00

Укупно за функционалну класификацију 111 20.200.000,00 0,00 0,00 20.200.000,00 18.318.000,00 0,00 0,00 18.318.000,00
Укупно за главу       

Укупно за раздео 2 20.200.000,00 0,00 0,00 20.200.000,00 18.318.000,00 0,00 0,00 18.318.000,00
. 

            
РАЗДЕО 3: ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Функционална класификација 111 
Програм 2101    ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

111 11/0 ПА 0003 411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 
НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ-
НИХ (ЗАРАДЕ) 

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

111 12/0 ПА 0003 412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИ-
НОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

2.640.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00

111 13/0 ПА 0003 423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00

111   ПА 0003   

Укупно - ПОДРШКА 
РАДУ ИЗВРШНИХ 
ОРГАНА ВЛАСТИ И 
СКУПШТИНЕ 

20.190.000,00 0,00 0,00 20.190.000,00 20.190.000,00 0,00 0,00 20.190.000,00

Укупно за функционалну класификацију 111 20.190.000,00 0,00 0,00 20.190.000,00 20.190.000,00 0,00 0,00 20.190.000,00
Укупно за главу       

Укупно за раздео 3 20.190.000,00 0,00 0,00 20.190.000,00 20.190.000,00 0,00 0,00 20.190.000,00
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РАЗДЕО 4: ГРАДСКА УПРАВА 

Функционална класификација 040 

Програм 0901   ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

040 14/0 ПА 0006 463000
ТРАНСФЕРИ ОСТА-
ЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

10.600.000,00 0,00 0,00 10.600.000,00 11.100.000,00 0,00 0,00 11.100.000,00

040 15/0 ПА 0006 472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

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

040 16/0 ПА 0007 472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

25.600.000,00 0,00 0,00 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 0,00 25.600.000,00

040   ПА 0006   
Укупно - ПОДРШКА 
ДЕЦИ И ПОРОДИ-
ЦАМА СА ДЕЦОМ 

12.600.000,00 0,00 0,00 12.600.000,00 13.100.000,00 0,00 0,00 13.100.000,00

040   ПА 0007   
Укупно - ПОДРШКА 
РАЂАЊУ И 
РОДИТЕЉСТВУ 

25.600.000,00 0,00 0,00 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 0,00 25.600.000,00

Укупно за функционалну класификацију 040 38.200.000,00 0,00 0,00 38.200.000,00 38.700.000,00 0,00 0,00 38.700.000,00

Функционална класификација 070 

Програм 0901   ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

070 17/0 ПА 0001 463000
ТРАНСФЕРИ ОСТА-
ЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

27.500.000,00 0,00 0,00 27.500.000,00 26.410.000,00 0,00 0,00 26.410.000,00

070 17/1 ПА 0001 472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

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

070 18/0 ПА 0001 472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

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

070 19/0 ПА 0002 511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИ-
НСКИ ОБЈЕКТИ 

9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00

070   ПА 0001   

Укупно - 
ЈЕДНОКРАТНЕ 
ПОМОЋИ И ДРУГИ 
ОБЛИЦИ ПОМОЋИ 

43.500.000,00 0,00 0,00 43.500.000,00 47.410.000,00 0,00 0,00 47.410.000,00
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070   ПА 0002   
Укупно - ПОРОДИЧНИ 
И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, 
ПРИХВАТИЛИШТА 

9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00

Укупно за функционалну класификацију 070 52.500.000,00 0,00 0,00 52.500.000,00 56.410.000,00 0,00 0,00 56.410.000,00

Функционална класификација 090       

Програм 0901   ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

090 20/0 ПА 0002 463000
ТРАНСФЕРИ ОСТА-
ЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

15.300.000,00 0,00 0,00 15.300.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 14.400.000,00

090 21/0 ПА 0002 481000
ДОТАЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

10.800.000,00 0,00 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 10.800.000,00

090 22/0 ПА 0003 463000
ТРАНСФЕРИ ОСТА-
ЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

13.800.000,00 0,00 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 13.800.000,00

090 23/0 ПА 0003 481000
ДОТАЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

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

090 24/0 ПА 0004 463000
ТРАНСФЕРИ ОСТА-
ЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

27.860.031,70 0,00 0,00 27.860.031,70 27.774.906,70 0,00 0,00 27.774.906,70

090 25/0 ПА 0004 472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

090 26/0 ПА 0005 481000
ДОТАЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

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

090   ПА 0002   
Укупно - ПОРОДИЧНИ 
И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, 
ПРИХВАТИЛИШТА 

26.100.000,00 0,00 0,00 26.100.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00 25.200.000,00

090   ПА 0003   
Укупно - ДНЕВНЕ 
УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ 

19.800.000,00 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 19.800.000,00

090   ПА 0004   

Укупно - 
САВЕТОДАВНО - 
ТЕРАПИЈСКЕ И 
СОЦИЈАЛНО - 
ЕДУКАТИВНЕ 
УСЛУГЕ 

28.060.031,70 0,00 0,00 28.060.031,70 27.974.906,70 0,00 0,00 27.974.906,70
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090   ПА 0005   

Укупно - ПОДРШКА 
РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОГРАМА 
ЦРВЕНОГ КРСТА 

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

Укупно за функционалну класификацију 090 80.460.031,70 0,00 0,00 80.460.031,70 79.474.906,70 0,00 0,00 79.474.906,70

Програм 0602   ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

110 27/0 ПА 0001 411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 
НАКНАДЕ ЗАПО-
СЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

177.206.000,00 0,00 0,00 177.206.000,00 173.379.892,00 0,00 0,00 173.379.892,00

110 28/0 ПА 0001 412000
СОЦИЈАЛНИ 
ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

31.722.000,00 0,00 0,00 31.722.000,00 31.035.000,00 0,00 0,00 31.035.000,00

110 29/0 ПА 0001 414000
СОЦИЈАЛНА 
ДАВАЊА ЗАПОСЛЕ-
НИМА 

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

110 30/0 ПА 0001 415000
НАКНАДЕ ТРОШКОВА 
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

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

110 31/0 ПА 0001 416000

НАГРАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 
РАСХОДИ 

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

110 32/0 ПА 0001 421000СТАЛНИ ТРОШКОВИ 74.300.000,00 0,00 0,00 74.300.000,00 93.500.000,00 0,00 0,00 93.500.000,00

110 33/0 ПА 0001 422000
ТРОШКОВИ 
ПУТОВАЊА 

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

110 34/0 ПА 0001 423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 74.454.400,00 0,00 0,00 74.454.400,00 84.665.200,00 0,00 0,00 84.665.200,00

110 35/0 ПА 0001 424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 
УСЛУГЕ 

60.800.000,00 0,00 0,00 60.800.000,00 61.300.000,00 0,00 0,00 61.300.000,00

110 36/0 ПА 0001 425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 
И ОДРЖАВАЊЕ 

47.111.000,00 0,00 0,00 47.111.000,00 49.611.000,00 0,00 0,00 49.611.000,00

110 37/0 ПА 0001 425110
Текуће поправке и 
одржавање зграда 

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

110 38/0 ПА 0001 426000МАТЕРИЈАЛ 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

110 39/0 ПА 0001 465000
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ 
И ТРАНСФЕРИ 

22.615.000,00 0,00 0,00 22.615.000,00 22.015.000,00 0,00 0,00 22.015.000,00

110 40/0 ПА 0001 481000
ДОТАЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00
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110 41/0 ПА 0001 482000
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ 
ТАКСЕ, КАЗНЕ И 
ПЕНАЛИ 

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

110 42/0 ПА 0001 483000
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 
ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА 

116.000.000,00 0,00 0,00 116.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 126.000.000,00

110 43/0 ПА 0001 511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИ-
НСКИ ОБЈЕКТИ 

39.520.000,00 0,00 0,00 39.520.000,00 40.420.000,00 0,00 0,00 40.420.000,00

110 44/0 ПА 0001 512000МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 13.063.000,00 0,00 0,00 13.063.000,00

110 45/0 ПА 0001 541000ЗЕМЉИШТЕ 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 32.800.000,00 0,00 0,00 32.800.000,00

110 46/0 ПА 0006 424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 
УСЛУГЕ 

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 9.525.000,00 0,00 0,00 9.525.000,00

110 47/0 ПА 0007 472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

110 48/0 ПА 0014 423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

110 49/0 ПА 0014 512000МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 50/0 
ПР 0602-

01 
511000

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИ-
НСКИ ОБЈЕКТИ 

21.700.000,00 0,00 0,00 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 0,00 21.700.000,00

110   ПА 0001   

Укупно - 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУ-
ПРАВЕ  

721.928.400,00 0,00 0,00 721.928.400,00 779.989.092,00 0,00 0,00 779.989.092,00

110   ПА 0006   
Укупно - 
ИНСПЕКЦИЈСКИ 
ПОСЛОВИ 

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 9.525.000,00 0,00 0,00 9.525.000,00

110   ПА 0007   

Укупно - 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
НАЦИОНАЛНИХ 
САВЕТА НАЦИОНА-
ЛНИХ МАЊИНА 

1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

110   ПА 0014   

Укупно - 
УПРАВЉАЊЕ 
ВАНРЕДНИМ 
СИТУАЦИЈАМА 

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

110   ПР 0602-01   Укупно - САВА ПАРК 21.700.000,00 0,00 0,00 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 0,00 21.700.000,00

Укупно за функционалну класификацију 110 748.178.400,00 0,00 0,00 748.178.400,00 813.264.092,00 0,00 0,00 813.264.092,00
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Функционална класификација 130 

Програм 1501   ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

130 51/0 ПА 0001 423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 96.000.000,00 0,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 96.000.000,00

130   ПА 0001   

Укупно - 
УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПРИВРЕДНОГ И 
ИНВЕСТИЦИОНОГ 
АМБИЈЕНТА 

96.000.000,00 0,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 96.000.000,00

Укупно за функционалну класификацију 130 96.000.000,00 0,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 96.000.000,00

Функционална класификација 133 

Програм 1101   ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

133 52/0 ПА 0002 424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 
УСЛУГЕ 

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

133 53/0 ПА 0003 451000

СУБВЕНЦИЈЕ 
ЈАВНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00

133 54/0 ПА 0003 511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕ-
ВИНСКИ ОБЈЕКТИ 

16.890.000,00 0,00 0,00 16.890.000,00 16.890.000,00 0,00 0,00 16.890.000,00

133 55/0 ПР 1101-01 511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕ-
ВИНСКИ ОБЈЕКТИ 

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

133   ПА 0002   

Укупно - 
СПРОВОЂЕЊЕ 
УРБАНИСТИЧКИХ И 
ПРОСТОРНИХ 
ПЛАНОВА 

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

133   ПА 0003   

Укупно - 
УПРАВЉАЊЕ 
ГРАЂЕВНИСКИМ 
ЗЕМЉИШТЕМ 

86.890.000,00 0,00 0,00 86.890.000,00 86.890.000,00 0,00 0,00 86.890.000,00

133   ПР 1101-01   
Укупно - ТРАФО 
ШАБАЦ 5 

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

Укупно за функционалну класификацију 133 125.890.000,00 0,00 0,00 125.890.000,00 125.890.000,00 0,00 0,00 125.890.000,00

Функционална класификација 160 

Програм 0602   ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

160 56/0 ПА 0009 499000СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 2.240.000,00 0,00 0,00 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 0,00 2.240.000,00
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160 57/0 ПА 0010 499000СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

160   ПА 0009   
Укупно - ТЕКУЋА 
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

2.240.000,00 0,00 0,00 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 0,00 2.240.000,00

160   ПА 0010   
Укупно - СТАЛНА 
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

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

Укупно за функционалну класификацију 160 3.240.000,00 0,00 0,00 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 0,00 3.240.000,00

Функционална класификација 170 

Програм 0602   ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

170 58/0 ПА 0003 441000
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ 
КАМАТА 

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

170 59/0 ПА 0003 611000
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 
ДОМАЋИМ 
КРЕДИТОРИМА 

101.000.000,00 0,00 0,00 101.000.000,00 101.000.000,00 0,00 0,00 101.000.000,00

170   ПА 0003   
Укупно - 
СЕРВИСИРАЊЕ 
ЈАВНОГ ДУГА 

131.000.000,00 0,00 0,00 131.000.000,00 131.000.000,00 0,00 0,00 131.000.000,00

Укупно за функционалну класификацију 170 131.000.000,00 0,00 0,00 131.000.000,00 131.000.000,00 0,00 0,00 131.000.000,00

Функционална класификација 421 

Програм 0101  ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

421 60/0 ПА 0001 422000
ТРОШКОВИ 
ПУТОВАЊА 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

421 61/0 ПА 0001 423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

421 62/0 ПА 0002 423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

421 63/0 ПА 0002 451000

СУБВЕНЦИЈЕ 
ЈАВНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

11.500.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 5.700.000,00

421 64/0 ПА 0002 454000
СУБВЕНЦИЈЕ 
ПРИВАТНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА 

26.200.000,00 0,00 0,00 26.200.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00 36.500.000,00

421 65/0 ПА 0002 481000
ДОТАЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00

421   ПА 0001   

Укупно - ПОДРШКА 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПОЛИТИКЕ 

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
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421   ПА 0002   
Укупно - МЕРЕ 
ПОДРШКЕ 
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 

41.600.000,00 0,00 0,00 41.600.000,00 44.100.000,00 0,00 0,00 44.100.000,00

Укупно за функционалну класификацију 421 45.600.000,00 0,00 0,00 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 0,00 45.600.000,00
Функционална класификација 451 
Програм 0701  ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

451 66/0 ПА 0002 425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 
И ОДРЖАВАЊЕ 

232.924.495,00 0,00 0,00 232.924.495,00 280.924.495,00 0,00 0,00 280.924.495,00

451 67/0 ПА 0002 426000МАТЕРИЈАЛ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

451 68/0 ПА 0002 472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

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

451 69/0 ПА 0002 511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕ-
ВИНСКИ ОБЈЕКТИ 

380.375.810,30 0,00 0,00 380.375.810,30 228.533.647,30 0,00 0,00 228.533.647,30

451   ПА 0002   

Укупно - 
УПРАВЉАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 
САОБРАЋАЈНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

622.300.305,30 0,00 0,00 622.300.305,30 518.458.142,30 0,00 0,00 518.458.142,30

Укупно за функционалну класификацију 451 622.300.305,30 0,00 0,00 622.300.305,30 518.458.142,30 0,00 0,00 518.458.142,30
Функционална класификација 510 
Програм 1102  ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
510 70/0 ПА 0006 541000ЗЕМЉИШТЕ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 11.200.000,00

510   ПА 0006   

Укупно - 
ОДРЖАВАЊЕ 
ГРОБАЉА И 
ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 11.200.000,00

Укупно за функционалну класификацију 510 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 11.200.000,00
Функционална класификација 560 
Програм 1102  ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

560 71/0 ПА 0002 424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 
УСЛУГЕ 

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

560 72/0 ПА 0003 424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 
УСЛУГЕ 

60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00

560   ПА 0002   

Укупно - 
ОДРЖАВАЊЕ 
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА 

30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00
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560   ПА 0003   

Укупно - 
ОДРЖАВАЊЕ 
ЧИСТОЋЕ НА 
ПОВРШИНАМА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00

Укупно за функционалну класификацију 560 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00

. 
            

Функционална класификација 640 

Програм 1102  ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

640 73/0 ПА 0001 421000СТАЛНИ ТРОШКОВИ 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00 62.000.000,00

640 74/0 ПА 0001 425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 
И ОДРЖАВАЊЕ 

6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00

640   ПА 0001   

Укупно - 
УПРАВЉАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 
ЈАВНИМ 
ОСВЕТЉЕЊЕМ 

66.200.000,00 0,00 0,00 66.200.000,00 68.200.000,00 0,00 0,00 68.200.000,00

Укупно за функционалну класификацију 640 66.200.000,00 0,00 0,00 66.200.000,00 68.200.000,00 0,00 0,00 68.200.000,00

Функционална класификација 760 

Програм 1801  ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

760 75/0 ПА 0001 464000

ДОТАЦИЈЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
ЗА ОБАВЕЗНО 
СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ 

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

760 76/0 ПА 0002 424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 
УСЛУГЕ 

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

760   ПА 0001   

Укупно - 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
УСТАНОВА 
ПРИМАРНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ 

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

760   ПА 0002   
Укупно - 
МРТВОЗОРСТВО 

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

Укупно за функционалну класификацију 760 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00
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Функционална класификација 810 

Програм 1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

810 77/0 ПА 0001 481000
ДОТАЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 168.000.000,00 0,00 0,00 168.000.000,00

810 78/0 ПА 0002 481000
ДОТАЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00

810 79/0 ПА 0004 423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00

810 80/0 ПА 0004 425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 
И ОДРЖАВАЊЕ 

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00

810 80/1 ПА 0004 511000
ЗГРАДЕ И 
ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 22.520.000,00 0,00 0,00 22.520.000,00

810 81/0 ПА 0005 423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.000.000,00    2.000.000,00 2.000.000,00     2.000.000,00

810   ПА 0001   

Укупно - ПОДРШКА 
ЛОКАЛНИМ 
СПОРТСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 168.000.000,00 0,00 0,00 168.000.000,00

810   ПА 0002   
Укупно - ПОДРШКА 
ПРЕДШКОЛСКОМ И 
ШКОЛСКОМ СПОРТУ 

7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00

810   ПА 0004   

Укупно - 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
ЛОКАЛНИХ 
СПОРТСКИХ 
УСТАНОВА 

31.500.000,00 0,00 0,00 31.500.000,00 35.020.000,00 0,00 0,00 35.020.000,00

810   ПА 0005   

Укупно - 
СПРОВОЂЕЊЕ 
ОМЛАДИНСКЕ 
ПОЛИТИКЕ 

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

Укупно за функционалну класификацију 810 191.000.000,00 0,00 0,00 191.000.000,00 212.520.000,00 0,00 0,00 212.520.000,00

Функционална класификација 912 

Програм 2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

912 82/0 ПА 0001 463000
ТРАНСФЕРИ 
ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

189.930.863,00 0,00 0,00 189.930.863,00 190.940.863,00 0,00 0,00 190.940.863,00
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912   ПА 0001   
Укупно - 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
ОСНОВНИХ ШКОЛА 

189.930.863,00 0,00 0,00 189.930.863,00 190.940.863,00 0,00 0,00 190.940.863,00

Укупно за функционалну класификацију 912 189.930.863,00 0,00 0,00 189.930.863,00 190.940.863,00 0,00 0,00 190.940.863,00

Функционална класификација 920 

Програм 2003 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

920 83/0 ПА 0001 463000
ТРАНСФЕРИ 
ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ 

113.671.000,00 0,00 0,00 113.671.000,00 113.671.000,00 0,00 0,00 113.671.000,00

920   ПА 0001   
Укупно - 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
СРЕДЊИХ ШКОЛА 

113.671.000,00 0,00 0,00 113.671.000,00 113.671.000,00 0,00 0,00 113.671.000,00

Укупно за функционалну класификацију 920 113.671.000,00 0,00 0,00 113.671.000,00 113.671.000,00 0,00 0,00 113.671.000,00

Укупно за главу 

Глава 4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Функционална класификација 160  

Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

160 84/0 ПА 0002 411000

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 
НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ 
(ЗАРАДЕ) 

432.000,00 0,00 0,00 432.000,00 432.000,00 0,00 0,00 432.000,00

160 85/0 ПА 0002 412000

СОЦИЈАЛНИ 
ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛО-
ДАВЦА 

80.400,00 0,00 0,00 80.400,00 80.400,00 0,00 0,00 80.400,00

160 86/0 ПА 0002 416000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕ-
НИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 86/1 ПА 0002 414000
СОЦИЈАЛНА 
ДАВАЊА ЗАПОСЛЕ-
НИМА 

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

160 87/0 ПА 0002 421000СТАЛНИ ТРОШКОВИ 17.535.000,00 0,00 0,00 17.535.000,00 17.535.000,00 0,00 0,00 17.535.000,00

160 88/0 ПА 0002 423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.345.000,00 0,00 8.767.000,00 11.112.000,00 2.345.000,00 0,00 8.767.000,00 11.112.000,00

160 89/0 ПА 0002 424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 
УСЛУГЕ 

1.340.000,00 0,00 0,00 1.340.000,00 1.340.000,00 0,00 0,00 1.340.000,00

160 90/0 ПА 0002 425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 
И ОДРЖАВАЊЕ 

14.713.000,00 0,00 0,00 14.713.000,00 14.713.000,00 0,00 0,00 14.713.000,00
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160 91/0 ПА 0002 426000МАТЕРИЈАЛ 1.170.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00

160 92/0 ПА 0002 465000
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ 
И ТРАНСФЕРИ 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

160 93/0 ПА 0002 472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

18.651.000,00 0,00 0,00 18.651.000,00 24.651.000,00 0,00 0,00 24.651.000,00

160 94/0 ПА 0002 481000
ДОТАЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

3.230.000,00 0,00 0,00 3.230.000,00 3.230.000,00 0,00 0,00 3.230.000,00

160 95/0 ПА 0002 482000
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ 
ТАКСЕ, КАЗНЕ И 
ПЕНАЛИ 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

160 96/0 ПА 0002 483000
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 
ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА 

1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00 1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00

160 97/0 ПА 0002 511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИ-
НСКИ ОБЈЕКТИ 

360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00

160 98/0 ПА 0002 512000МАШИНЕ И ОПРЕМА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

160   ПА 0002   

Укупно - 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА 

61.891.400,00 0,00 8.767.000,00 70.658.400,00 67.891.400,00 0,00 8.767.000,00 76.658.400,00

Укупно за функционалну класификацију 160 61.891.400,00 0,00 8.767.000,00 70.658.400,00 67.891.400,00 0,00 8.767.000,00 76.658.400,00

Укупно за главу 4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 61.891.400,00 0,00 8.767.000,00 70.658.400,00 67.891.400,00 0,00 8.767.000,00 76.658.400,00

Глава 4.02 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА ШАПЦА 

Функционална класификација 412 

Програм 1501   ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

412 99/0 ПА 0002 423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 6.400.000,00 0,00 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 6.400.000,00

412 100/0 ПА 0002 454000
СУБВЕНЦИЈЕ 
ПРИВАТНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА 

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00

412 101/0 ПА 0002 464000

ДОТАЦИЈЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
ЗА ОБАВЕЗНО 
СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ 

24.400.000,00 0,00 0,00 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00 0,00 24.400.000,00

412 102/0 ПА 0003 423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.600.000,00    3.600.000,00 2.600.000,00     2.600.000,00
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412   ПА 0002   
Укупно - МЕРЕ 
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА 

45.800.000,00 0,00 0,00 45.800.000,00 46.800.000,00 0,00 0,00 46.800.000,00

412   ПА 0003   

Укупно - ПОДРШКА 
ЕКОНОМСКОМ 
РАЗВОЈУ И 
ПРОМОЦИЈИ 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00

Укупно за функционалну класификацију 412 49.400.000,00 0,00 0,00 49.400.000,00 49.400.000,00 0,00 0,00 49.400.000,00

Укупно за главу 4.02 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА ШАПЦА 

49.400.000,00 0,00 0,00 49.400.000,00 49.400.000,00 0,00 0,00 49.400.000,00

Глава 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ШАПЦА 

Функционална класификација 473 

Програм 1502  ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

473103/0 ПА 0001 411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 
НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ-
НИХ (ЗАРАДЕ) 

5.060.000,00 0,00 0,00 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 0,00 5.060.000,00

473104/0 ПА 0001 412000

СОЦИЈАЛНИ 
ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛО-
ДАВЦА 

910.000,00 0,00 0,00 910.000,00 910.000,00 0,00 0,00 910.000,00

473104/1 ПА 0001 414000
СОЦИЈАЛНА 
ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

473105/0 ПА 0001 415000
НАКНАДЕ 
ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 178.000,00 0,00 0,00 178.000,00

473106/0 ПА 0001 416000

НАГРАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 
РАСХОДИ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

473107/0 ПА 0001 421000СТАЛНИ ТРОШКОВИ 783.000,00 0,00 0,00 783.000,00 715.000,00 0,00 0,00 715.000,00

473108/0 ПА 0001 422000
ТРОШКОВИ 
ПУТОВАЊА 

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

473109/0 ПА 0001 423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.090.000,00 1.100.000,00 0,00 4.190.000,00 2.975.000,00 1.100.000,00 0,00 4.075.000,00

473110/0 ПА 0001 425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 
И ОДРЖАВАЊЕ 

75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00
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473111/0 ПА 0001 426000МАТЕРИЈАЛ 250.000,00 200.000,00 0,00 450.000,00 275.000,00 200.000,00 0,00 475.000,00

473112/0 ПА 0001 465000
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ 
И ТРАНСФЕРИ 

680.000,00 0,00 0,00 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 680.000,00

473113/0 ПА 0001 482000
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ 
ТАКСЕ, КАЗНЕ И 
ПЕНАЛИ 

140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00

473114/0 ПА 0001 511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИ-
НСКИ ОБЈЕКТИ 

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

473115/0 ПА 0001 512000МАШИНЕ И ОПРЕМА 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00

473116/0 ПА 0002 424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 
УСЛУГЕ 

24.500.000,00 700.000,00  25.200.000,00 24.700.000,00 700.000,00  25.400.000,00

473   ПА 0001   
Укупно - 
УПРАВЉАЊЕ 
РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА 

11.413.000,00 1.300.000,00 0,00 12.713.000,00 11.393.000,00 1.300.000,00 0,00 12.693.000,00

473   ПА 0002   
Укупно - ПРОМОЦИЈА 
ТУРИСТИЧКЕ 
ПОНУДЕ 

24.500.000,00 700.000,00 0,00 25.200.000,00 24.700.000,00 700.000,00 0,00 25.400.000,00

Укупно за функционалну класификацију 473 35.913.000,00 2.000.000,00 0,00 37.913.000,00 36.093.000,00 2.000.000,00 0,00 38.093.000,00

Укупно за главу 4.03 ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ШАПЦА 

35.913.000,00 2.000.000,00 0,00 37.913.000,00 36.093.000,00 2.000.000,00 0,00 38.093.000,00

Глава 4.04 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

Функционална класификација 474 

Програм 0501 ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

474 117/0 ПА 0001 423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

474 118/0 ПА 0001 425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 
И ОДРЖАВАЊЕ 

13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00

Укупно за функционалну класификациу 474 16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00

Функционална класификација 912 

912 118/1 ПА 0001 511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИ-
НСКИ ОБЈЕКТИ 

12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00

912   ПА 0001   
Укупно - 
ЕНЕРГЕТСКИ 
МЕНАЏМЕНТ 

29.000.000,00 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 29.000.000,00

Укупно за функционалну класификацију 912 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00

Укупно за главу 4.04 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 
УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

29.000.000,00 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 29.000.000,00
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Глава 4.05 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Функционална класификација 520 

Програм 0401 ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

520 119/0 ПА 0001 421000СТАЛНИ ТРОШКОВИ 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00

520 120/0 ПА 0001 423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

520 121/0 ПА 0001 424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 
УСЛУГЕ 

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

520 122/0 
ПР 0401-

01 
511000

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИ-
НСКИ ОБЈЕКТИ 

120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00

520   ПА 0001   

Укупно - 
УПРАВЉАЊЕ 
ЗАШТИТОМ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,00

520   
ПР 0401-

01 
  

Укупно - ИЗГРАДЊА 
ЛИНИЈЕ МУЉА 

120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00

Укупно за функционалну класификацију 520 133.200.000,00 0,00 0,00 133.200.000,00 133.200.000,00 0,00 0,00 133.200.000,00

Укупно за главу 4.05. ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

133.200.000,00 0,00 0,00 133.200.000,00 133.200.000,00 0,00 0,00 133.200.000,00

Глава 4.06 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЛЕЧЕЊЕ ДЕЦЕ ОД РЕТКИХ И ТЕШКИХ БОЛЕСТИ 

Функционална класификација 760 

Програм 0401 ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

760 123/0 ПА 0003 472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

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

760   ПА 0003   
Укупно - ЗАШТИТА 
ПРИРОДЕ 

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

Укупно за функционалну класификацију 760 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Укупно за главу 4.06. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 
ЛЕЧЕЊЕ ДЕЦЕ ОД РЕТКИХ И ТЕШКИХ БОЛЕСТИ 

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

Глава 4.07 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

Функционална класификација 820 

Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

820 124/0 ПА 0001 411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 
НАКНАДЕ ЗАПО-
СЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

86.955.000,00 0,00 0,00 86.955.000,00 85.410.396,00 0,00 0,00 85.410.396,00
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820 125/0 ПА 0001 412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИ-
НОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

15.542.000,00 0,00 0,00 15.542.000,00 15.300.000,00 0,00 0,00 15.300.000,00

820 126/0 ПА 0001 414000
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

3.231.000,00 140.000,00 0,00 3.371.000,00 3.231.000,00 110.000,00 0,00 3.341.000,00

820 127/0 ПА 0001 415000
НАКНАДЕ ТРОШКОВА 
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

1.096.000,00 30.000,00 0,00 1.126.000,00 1.096.000,00 60.000,00 0,00 1.156.000,00

820 128/0 ПА 0001 416000

НАГРАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 
РАСХОДИ 

2.165.000,00 0,00 0,00 2.165.000,00 2.165.000,00 0,00 0,00 2.165.000,00

820 129/0 ПА 0001 421000СТАЛНИ ТРОШКОВИ 16.752.000,00 2.355.000,00 0,00 19.107.000,00 16.898.800,00 2.355.000,00 0,00 19.253.800,00

820 130/0 ПА 0001 422000
ТРОШКОВИ 
ПУТОВАЊА 

1.910.000,00 4.070.000,00 0,00 5.980.000,00 2.018.024,00 3.170.000,00 0,00 5.188.024,00

820 131/0 ПА 0001 423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 23.067.000,00 4.746.000,00 0,00 27.813.000,00 23.970.376,00 5.236.000,00 0,00 29.206.376,00

820 132/0 ПА 0001 424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 
УСЛУГЕ 

8.494.000,00 2.880.000,00 0,00 11.374.000,00 8.864.000,00 3.180.000,00 0,00 12.044.000,00

820 133/0 ПА 0001 425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 
И ОДРЖАВАЊЕ 

790.000,00 960.000,00 0,00 1.750.000,00 790.000,00 960.000,00 0,00 1.750.000,00

820 134/0 ПА 0001 426000МАТЕРИЈАЛ 4.386.000,00 3.155.000,00 0,00 7.541.000,00 4.316.000,00 3.065.000,00 0,00 7.381.000,00

820 135/0 ПА 0001 465000
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ 
И ТРАНСФЕРИ 

9.430.000,00 0,00 0,00 9.430.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00 8.300.000,00

820 136/0 ПА 0001 483000
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 
ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00

820 137/0 ПА 0001 511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИ-
НСКИ ОБЈЕКТИ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

820 138/0 ПА 0001 512000МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.150.000,00 772.000,00 0,00 2.922.000,00 2.150.000,00 772.000,00 0,00 2.922.000,00

820 139/0 ПА 0001 515000
НЕМАТЕРИЈАЛНА 
ИМОВИНА 

1.470.000,00 150.000,00 0,00 1.620.000,00 1.470.000,00 350.000,00 0,00 1.820.000,00

820 140/0 ПА 0002 472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

9.600.000,00 0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 9.600.000,00

820   ПА 0001   

Укупно - 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
ЛОКАЛНИХ 
УСТАНОВА КУЛТУРЕ 

177.938.000,00 19.258.000,00 0,00 197.196.000,00 176.061.596,00 19.258.000,00 0,00 195.319.596,00
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820   ПА 0002   

Укупно - ЈАЧАЊЕ 
КУЛТУРНЕ 
ПРОДУКЦИЈЕ И 
УМЕТНИЧКОГ 
СТВАРАЛАШТВА 

9.600.000,00 0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 9.600.000,00

Укупно за функционалну класификацију 820 187.538.000,00 19.258.000,00 0,00 206.796.000,00 185.661.596,00 19.258.000,00 0,00 204.919.596,00

Функционална класификација 830 

Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

830 141/0 ПА 0004 423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00

830   ПА 0004   

Укупно - 
ОСТВАРИВАЊЕ И 
УНАПРЕЂИВАЊЕ 
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 
ИНФОРМИСАЊА 

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

Укупно за функционалну класификацију 830 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00

Функционална класификација 840 

Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

840 142/0 ПА 0003 425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 
И ОДРЖАВАЊЕ 

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

840   ПА 0003   

Укупно - 
УНАПРЕЂЕЊЕ 
СИСТЕМА ОЧУВАЊА 
И ПРЕДСТАВЉАЊА 
КУЛТУРНО-ИСТОРИ-
ЈСКОГ НАСЛЕЂА 

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

Укупно за функционалну класификацију 840 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Укупно за главу 4.07 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 221.538.000,00 19.258.000,00 0,00 240.796.000,00 219.661.596,00 19.258.000,00 0,00 238.919.596,00

Глава 4.08 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Функционална класификација 911 

Програм 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

911 143/0 ПА 0001 411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 
НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ-
НИХ (ЗАРАДЕ) 

270.000.000,00 0,00 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00 270.000.000,00

911 144/0 ПА 0001 412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИ-
НОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

48.500.000,00 0,00 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00 0,00 48.500.000,00
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911 145/0 ПА 0001 413000НАКНАДЕ У НАТУРИ 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00

911 146/0 ПА 0001 414000
СОЦИЈАЛНА 
ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

911 147/0 ПА 0001 415000
НАКНАДЕ 
ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

3.250.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00

911 148/0 ПА 0001 416000

НАГРАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 
РАСХОДИ 

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

911 149/0 ПА 0001 421000СТАЛНИ ТРОШКОВИ 23.330.000,00 0,00 0,00 23.330.000,00 24.650.000,00 0,00 0,00 24.650.000,00

911 150/0 ПА 0001 422000
ТРОШКОВИ 
ПУТОВАЊА 

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.580.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00

911 151/0 ПА 0001 423000
УСЛУГЕ ПО 
УГОВОРУ 

10.900.000,00 0,00 0,00 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00 10.900.000,00

911 152/0 ПА 0001 424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 
УСЛУГЕ 

3.250.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00

911 153/0 ПА 0001 425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 
И ОДРЖАВАЊЕ 

4.220.000,00 0,00 0,00 4.220.000,00 5.248.000,00 0,00 0,00 5.248.000,00

911 154/0 ПА 0001 426000МАТЕРИЈАЛ 43.840.000,00 0,00 0,00 43.840.000,00 43.840.000,00 0,00 0,00 43.840.000,00

911 155/0 ПА 0001 465000
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ 
И ТРАНСФЕРИ 

26.600.000,00 0,00 0,00 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 0,00 26.600.000,00

911 156/0 ПА 0001 472000

НАКНАДЕ ЗА 
СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

911 157/0 ПА 0001 482000
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ 
ТАКСЕ, КАЗНЕ И 
ПЕНАЛИ 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00

911 158/0 ПА 0001 483000
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 
ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА 

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

911 159/0 ПА 0001 511000
ЗГРАДЕ И 
ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00

911 160/0 ПА 0001 512000МАШИНЕ И ОПРЕМА 5.800.000,00 0,00 0,00 5.800.000,00 2.202.000,00 0,00 0,00 2.202.000,00
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911   ПА 0001   

Укупно - 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ И 
ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРЕДШКОЛСКОГ 
ПРОГРАМА 

452.790.000,00 0,00 0,00 452.790.000,00 452.790.000,00 0,00 0,00 452.790.000,00

Укупно за функционалну класификацију 911 452.790.000,00 0,00 0,00 452.790.000,00 452.790.000,00 0,00 0,00 452.790.000,00

Укупно за главу 4.08 ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

452.790.000,00 0,00 0,00 452.790.000,00 452.790.000,00 0,00 0,00 452.790.000,00

Глава 4.09 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Функционална класификација 960 

Програм 2003 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

960 161/0 ПА 0001 411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 
НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ-
НИХ (ЗАРАДЕ) 

3.027.000,00 0,00 0,00 3.027.000,00 3.027.000,00 0,00 0,00 3.027.000,00

960 162/0 ПА 0001 412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИ-
НОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

542.000,00 0,00 0,00 542.000,00 542.000,00 0,00 0,00 542.000,00

960 163/0 ПА 0001 415000
НАКНАДЕ 
ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00

960 164/0 ПА 0001 421000СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.900.000,00 90.000,00 0,00 1.990.000,00 1.846.000,00 70.000,00 0,00 1.916.000,00

960 165/0 ПА 0001 422000
ТРОШКОВИ 
ПУТОВАЊА 

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

960 166/0 ПА 0001 423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 6.864.000,00 4.320.000,00 0,00 11.184.000,00 7.018.000,00 4.310.000,00 0,00 11.328.000,00

960 167/0 ПА 0001 424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 
УСЛУГЕ 

60.000,00 50.000,00 0,00 110.000,00 60.000,00 35.000,00 0,00 95.000,00

960 168/0 ПА 0001 425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 
И ОДРЖАВАЊЕ 

150.000,00 40.000,00 0,00 190.000,00 150.000,00 40.000,00 0,00 190.000,00

960 169/0 ПА 0001 426000МАТЕРИЈАЛ 410.000,00 170.000,00 0,00 580.000,00 370.000,00 144.000,00 0,00 514.000,00

960 170/0 ПА 0001 465000
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ 
И ТРАНСФЕРИ 

370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00

960 170/1 ПА 0001 482000
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ 
ТАКСЕ, КАЗНЕ И 
ПЕНАЛИ 

0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

960 171/0 ПА 0001 511000
ЗГРАДЕ И 
ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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960 171/1 ПА 0001 512000МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 71.000,00  251.000,00

960   ПА 0001   
Укупно - 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
СРЕДЊИХ ШКОЛА 

13.588.000,00 4.670.000,00 0,00 18.258.000,00 13.768.000,00 4.670.000,00 0,00 18.438.000,00

Укупно за функционалну класификацију 960 13.588.000,00 4.670.000,00 0,00 18.258.000,00 13.768.000,00 4.670.000,00 0,00 18.438.000,00

Укупно за главу 4.09 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 

13.588.000,00 4.670.000,00 0,00 18.258.000,00 13.768.000,00 4.670.000,00 0,00 18.438.000,00

Укупно за раздео 4 3.603.491.000,00 25.928.000,00 8.767.000,00 3.638.186.000,00 3.605.373.000,00 25.928.000,00 8.767.000,00 3.640.068.000,00

. 
            

РАЗДЕО 5: ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

Функционална класификација 330 

Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

330 172/0 ПА 0004 411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 
НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ-
НИХ (ЗАРАДЕ) 

3.680.000,00 0,00 0,00 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 0,00 3.680.000,00

330 173/0 ПА 0004 412000

СОЦИЈАЛНИ 
ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛО-
ДАВЦА 

650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

330 174/0 ПА 0004 414000
СОЦИЈАЛНА 
ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

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

330 175/0 ПА 0004 416000

НАГРАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 
РАСХОДИ 

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

330 176/0 ПА 0004 421000СТАЛНИ ТРОШКОВИ 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

330 177/0 ПА 0004 422000
ТРОШКОВИ 
ПУТОВАЊА 

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

330 178/0 ПА 0004 423000
УСЛУГЕ ПО 
УГОВОРУ 

1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

330 179/0 ПА 0004 424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 
УСЛУГЕ 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

330 180/0 ПА 0004 426000МАТЕРИЈАЛ 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00

330 181/0 ПА 0004 465000
ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ 
И ТРАНСФЕРИ 

633.000,00 0,00 0,00 633.000,00 633.000,00 0,00 0,00 633.000,00
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330 182/0 ПА 0004 511000
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИ-
НСКИ ОБЈЕКТИ 

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

330 183/0 ПА 0004 512000МАШИНЕ И ОПРЕМА 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00

330   ПА 0004   
Укупно - ГРАДСКО 
ЈАВНО ПРАВОБРА-
НИЛАШТВО 

7.288.000,00 0,00 0,00 7.288.000,00 7.288.000,00 0,00 0,00 7.288.000,00

Укупно за функционалну класификацију 330 7.288.000,00 0,00 0,00 7.288.000,00 7.288.000,00 0,00 0,00 7.288.000,00

Укупно за раздео 5 7.288.000,00 0,00 0,00 7.288.000,00 7.288.000,00 0,00 0,00 7.288.000,00

Укупно за БК 1 3.670.790.000,00 25.928.000,00 8.767.000,00 3.705.485.000,00 3.670.790.000,00 25.928.000,00 8.767.000,00 3.705.485.000,00

 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА БУЏЕТА 

ОПИС РЕБАЛАНС 1  РЕБАЛАНС 2 

01 Приходи из буџета 3.416.663.000,00 3.416.663.000,00 

04 Сопствени приходи буџетских 
корисника 

25.928.000,00 25.928.000,00 

Остали извори 8.767.000,00 8.767.000,00 

13 Нераспоређен вишак прихода 
из ранијих година 

254.127.000,00 254.127.000,00 

УКУПНО 3.705.485.000,00 3.705.485.000,00 

Члан 8. 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Средства из буџета у износу од 3,670,790,000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 34,695,000,00 динара, утврђена су и распоређена у 
програмској класификацији, и то: 

PROGRAM / PA 
Projekat 

[ifra Ciq Indikator 

Vrednost 
u baznoj 
godini 

2018 

Ciqana 
vrednost 

 

2019 

Ciqana 
vrednost 

 

2020 

Ciqana 
vrednost 

 

2021 

Sredstva iz 
buxeta 

Sopstveni i 
drugi 

prihodi 

Ukupna 
sredstva 

1-STANOVAЊE, 
URBANIZAM I PROSTORNO 

PLANIRAЊE 

1101   0.00 0.00 0.00 0.00 125,890,000.00 0.00 125,890,000.00 

PROSTORNO I 

URBANISTI^KO 

PLANIRAЊE 
0001   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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SPROVOЂEЊE 

URBANISTI^KIH I 

PROSTORNIH PLANOVA 
0002   0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 

UPRAVЉAЊE GRAЂE-

VINSKIM ZEMЉI[TEM 
0003   0.00 0.00 0.00 0.00 86,890,000.00 0.00 86,890,000.00 

STAMBENA PODR[KA 0004   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OSTVARIVAЊE JAVNOG 

INTERESA U ODRЖAVAЊU 

ZGRADA 

0005   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TRAFO [ABAC  5 1101-01   0.00 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 

2-KOMUNALNE DELATNOSTI 1102   0.00 0.00 0.00 0.00 169,400,000.00 0.00 169,400,000.00 

UPRAVЉAЊE/ODRЖAVAЊE 

JAVNIM OSVETЉEЊEM 
0001   0.00 0.00 0.00 0.00 68,200,000.00 0.00 68,200,000.00 

ODRЖAVAЊE JAVNIH 

ZELENIH POVR[INA 
0002   0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 

ODRЖAVAЊE ^ISTO]E  NA 
POVR[INAMA JAVNE 

NAMENE 

0003   0.00 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 

ZOOHIGIJENA 0004   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

UREЂIVAЊE, ODRЖAVAЊE 

I  KORI[]EЊE PIJACA 
0005   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ODRЖAVAЊE GROBAЉA I 

POGREBNE USLUGE 
0006   0.00 0.00 0.00 0.00 11,200,000.00 0.00 11,200,000.00 

PROZVODЊA I DISTRI-

BUCIJA TOPLOTNE 

ENERGIJE 
0007   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

UPRAVЉAЊE I SNABDE-

VAЊE VODOM ZA PI]E 
0008   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3-LOKALNI EKONOMSKI 

RAZVOJ 
1501   0.00 0.00 0.00 0.00 145,400,000.00 0.00 145,400,000.00 

UNAPREЂEЊE PRIVREDNOG 
I  INVESTICIONOG 

AMBIJENTA 
0001   0.00 0.00 0.00 0.00 96,000,000.00 0.00 96,000,000.00 

MERE AKTIVNE POLITIKE 

ZAPO[ЉAVAЊA 
0002   0.00 0.00 0.00 0.00 46,800,000.00 0.00 46,800,000.00 

  

POVE]AWE BROJA 
ZAPOSLENIH KROZ 
MERE AKTIVNE 
POLITIKE 

ZAPO[QAVAWA 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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POVE]AWE BROJA 
ZAPOSLENIH KROZ 
MERE AKTIVNE 
POLITIKE 
ZAPO[QAVAWA 

BROJ 
NOVOZAPOSLENIH 

ЖENA KROZ 

REAIZACIJU MERA 
AKTIVNE POLITIKE 

ZAPO[QAVAWA 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PODR[KA  EKONOMSKOM 
RAZVOJU I  PROMOCIJI 

PREDUZETNI[TVA 
0003   0.00 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 0.00 2,600,000.00 

4-RAZVOJ TURIZMA 1502   0.00 0.00 0.00 0.00 36,913,000.00 2,000,000.00 38,093,000.00 

UPRAVЉAЊE RAZVOJEM 

TURIZMA 
0001   0.00 0.00 0.00 0.00 11,393,000.00 1,300,000.00 12,693,000.00 

  

POVE]AWE 
KVALITETA 
TURISTI^KE PONUDEI 
USLUGE 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

POVE]AWE 
KVALITETA 
TURISTI^KE PONUDE 
I USLUGE 

PROCENAT 
REALIZACIJE 
PROGRAMA RAZVOJA 
TURIZMA 
GRADA/OP[TINE U 
ODNOSU NA 
GODI[WI PLAN 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PROMOCIJA TURISTI^KE 

PONUDE 
0002   0.00 0.00 0.00 0.00 24,700,000.00 700,000.00 25,400,000.00 

5-POЉOPRIVREDA I 

RURALNI RAZVOJ 
0101   0.00 0.00 0.00 0.00 45,600,000.00 0.00 45,600,000.00 

PODR[KA ZA SPROVO-

ЂEЊE POЉOPRIVREDNE 
POLITIKE U LOKALNOJ 

ZAJEDNICI 

0001   0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

  

STVARAWE USLOVA ЗA 

RAZVOJ I UNAPRE-

ЂEWE POQOPRI-

VREDNE PROIZVODWE 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

STVARAWE USLOVA ZA 

RAZVOJ I UNAPRE-

ЂEWE POQOPRI-

VREDNE PROIZVODWE 

BROJ REGISTRO-

VANIH POQOPRI-

VREDNIH 
GAZDINSTAVA KOJA 

SU KORI-SNICI 

KREDITNE PODR[KE 
U ODNOSU NA 
UKUPAN BROJ 
POQOPRIVREDNIH 
GAZDINSTAVA 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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MERE PODR[KE RURALNOM 
RAZVOJU 

0002   0.00 0.00 0.00 0.00 44,100,000.00 0.00 44,100,000.00 

  UNAPREЂEWE 

RURALNOG RAZVOJA 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  UNAPREЂEWE 

RURALNOG RAZVOJA 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6-ZA[TITA ЖIVOTNE 

SREDINE 
0401   0.00 0.00 0.00 0.00 135,200,000.00 0.00 135,200,000.00 

UPRAVЉAЊE ZA[TITOM 

ЖIVOTNE SREDINE 
0001   0.00 0.00 0.00 0.00 13,200,000.00 0.00 13,200,000.00 

PRA]EЊE KVALITETA 

ELEMENATA ЖIVOTNE 

SREDINE 

0002   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ZA[TITA PRIRODE 0003   0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 

UPRAVЉAЊE OTPADNIM 

VODAMA 
0004   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

UPRAVЉAЊE 
KOMUNALNIM OTPADOM 

0005   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

UPRAVЉAЊE OSTALIM 

VRSTAMA OTPADA 
0006   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IZGRADЊA LINIJE MUЉA 0401-01   0.00 0.00 0.00 0.00 120,000,000.00 0.00 120,000,000.00 

7-ORGANIZACIJA SAO-

BRA]AJA I SAOBRA]AJNA 

INFRASTRUKTURA 
0701   0.00 0.00 0.00 0.00 518,458,142.30 0.00 518,458,142.30 

UPRAVЉAЊE I ODRЖA-

VAЊE SAOBRA]AJNE 

INFRASTRUKTURE 

0002   0.00 0.00 0.00 0.00 518,458,142.30 0.00 518,458,142.30 

JAVNI GRADSKI I PRI-

GRADSKI PREVOZ PUTNIKA 
0004   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8-PRED[KOLSKO OBRA-

ZOVAЊE I VASPITAЊE 
2001   0.00 0.00 0.00 0.00 452,790,000.00 0.00 452,790,000.00 

FUNKCIONISAЊE I 

OSTVARIVAЊE PRE-

D[KOLSKOG VASPITAЊA 

I OBRAZOVAЊA 

0001   0.00 0.00 0.00 0.00 452,790,000.00 0.00 452,790,000.00 

  

UNAPREЂEWE 
KVALITETA 
PRED[KOLSKOG 
OBRAZOVAWA I 

VASPITAWA 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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UNAPREЂEWE 
KVALITETA 
PRED[KOLSKOG 
OBRAZOVAWA I 
VASPITAWA 

BROJ POSEBNIH I 
SPECIJALNIH 
PROGRAMA U OBJEKTU 
PRED[KOLSKE 
USTANOVE 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9-OSNOVNO OBRAZOVAЊE 

I VASPITAЊE 
2002   0.00 0.00 0.00 0.00 190,940,863,00 0.00 190,940,863,00 

FUNKCIONISAЊE 

OSNOVNIH [KOLA 
0001   0.00 0.00 0.00 0.00 190,940,863,00 0.00 190,940,863,00 

 

UNAPREЂEWE 
KVALITETA 
OBRAZOVAWA I 
VASPITAWA U 

OSNOVNIM [KOLAMA 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

UNAPREЂEWE 

KVALITETA 
OBRAZOVAWA I 
VASPITAWA U 
OSNOVNIM [KOLAMA 

BROJ TALENTOVANE 

DECE PODRЖANE OD 
STRANE 
GRADA/OP[TINE U 
ODNOSU NA UKUPAN 
BROJ DECE U 

[KOLAMA 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10-SREDЊE OBRAZOVAЊE 

I  VASPITAЊE 
2003   0.00 0.00 0.00 0.00 127,439,000.00 4,670,000.00 132,109,000.00 

FUNKCIONISAЊE 

SREDЊIH [KOLA 
0001   0.00 0.00 0.00 0.00 127,439,000.00 4,670,000.00 132,109,000.00 

  

UNAPREЂEWE 
KVALITETA 
OBRAZOVAWA 
USREDWIM [KOLAMA 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

UNAPREЂEWE 
KVALITETA 
OBRAZOVAWA U 
SREDWIM [KOLAMA 

BROJ TALENTOVANE 

DECE PODRЖANE OD 
STRANE 
GRADA/OP[TINE U 
ODNOSU NA UKUPAN 
BROJ DECE U 

[KOLAMA 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11-SOCIJALNA I DE^JA 

ZA[TITA 
0901   0.00 0.00 0.00 0.00 174,584,906.70 0.00 174,584,906.70 

JEDNOKRATNE POMO]I I 

DRUGI OBLICI POMO]I 
0001   0.00 0.00 0.00 0.00 47,410,000.00 0.00 47,410,000.00 
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UNAPREЂEWE 
ZA[TITE 

SIROMA[NIH 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
UNAPREAEWE 
ZA[TITE 
SIROMA[NIH 

BROJ KORISNIKA 
JEDNOKRATNE 
NOV^ANE POMO]I U 

ODNOSU NA UKUPAN 

BROJ GRAЂNA 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PORODI^NI I DOMSKI 

SME[TAJ, PRIHVATI-

LI[TA I DRUGE VRSTE 
SME[TAJA 

0002   0.00 0.00 0.00 0.00 34,200,000.00 0.00 34,200,000.00 

  OBEZBEЂEWE USLUGE 

SME[TAJA 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  OBEZBEЂEWE USLUGE 
SME[TAJA 

BROJ KORISNIKA 
USLUGA SME[TAJA 
PRIHVATILI[TA 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DNEVNE USLUGE U 

ZAJEDNICI 
0003   0.00 0.00 0.00 0.00 19,800,000.00 0.00 19,800,000.00 

  

UNAPREЂEWE 
DOSTUPNOSTI I 
EFIKASNOSTI 
DNEVNIH USLUGA U 
ZAJEDNICI ZA STARA 

LICA 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

UNAPREЂWE 
DOSTUPNOSTI I 
EFIKASNOSTI 
DNEVNIH USLUGA U 
ZAJEDNICI ZA STARA 

LICA 

BROJ PROGRAMA KOJE 
REALIZUJU OVE 
ORGANIZACIJE 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SAVETODAVNO-
TERAPIJSKE I 
SOCIJALNO-EDUKATIVNE 

USLUGE 

0004   0.00 0.00 0.00 0.00 27,974,906.70 0.00 27,974,906.70 

PODR[KA REALIZACIJI 

0005   0.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 PROGRAMA CRVENOG 
KRSTA 

PODR[KA DECI  I 

PORODICI SA DECOM 
0006   0.00 0.00 0.00 0.00 13,100,000.00 0.00 13,,100,000.00 

PODR[KA RAЂAЊU I 

RODITEЉSTVU 
0007   0.00 0.00 0.00 0.00 25,600,000.00 0.00 25,600,000.00 
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 0007 

PODR[KA 
PORODICAMA DA 

OSTVARE ЖEQENI 

BROJ DECE 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

PODR[KA 
PORODICAMA DA 

OSTVARE ЖEQENI 

BROJ DECE 

PROSE^AN IZNOS 
DAVAWA ZA MERE 

PODR[KE RAЂAWU 

PO ROЂNOM DETETU 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PODR[KA OSOBAMA SA 

INVALIDITETOM 
0008   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

OBEZBEЂIVAWE 
USLUGA SOCIJALNE 
ZA[TITE ZA STARIJE 
I ODRASLE SA 

INVALIDITETOM 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

OBEZBEЂIVAWE 
USLUGA SOCIJALNE 
ZA[TITE ZA STARIJE 
I ODRASLE SA 

INVALIDITETOM 

BROJ KORISNIKA 
USLUGA 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12-ZDRAVSTVENA ZA[TITA 1801   0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 

FUNKCIONISAЊE 
USTANOVA PRIMARNE 

ZDRAVSTVENE ZA[TITE 
0001   0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

  

UNAPREЂWE 
DOSTUPNOSTI, 
KVALITETA I 
EFIKASNOSTI 
PRIMARNE 
ZDRAVSTVENE 

ZA[TITE 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

UNAPREЂWE 

DOSTUPNOSTI, 
KVALITETA I 
EFIKASNOSTI 
PRIMARNE 
ZDRAVSTVENE 

ZA[TITE 

BROJ ZDRAVSTVENIH 

RADNIKA/LEKARA 
FINANSIRANIH IZ 
BUXETA 
GRADA/OP[TINE 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MRTVOZORSTVO 0002   0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 

SPROVOЂЊE AKTIVNOSTI 
IZ OBLASTI DRU[TVENE 

BRIGE ZA JAVNO ZDRAVЉE 

0003   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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13-RAZVOJ KULTURE I 

INFORMISAЊA 
1201   0.00 0.00 0.00 0.00 238,919,596.00 19,258,000.00 238,919,596.00 

FUNKCIONISAЊE 
LOKALNIH USTANOVA 

KULTURE 
0001   0.00 0.00 0.00 0.00 176,061,596.00 19,258,000.00 176,061,596.00 

  

OBEZBEЂWE 
REDOVNOG 
FUNKCIONISAWA 

USTANOVA KULTURE 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

OBEZBEЂЕWE 
REDOVNOG 
FUNKCIONISAWA 
USTANOVA KULTURE 

BROJ ZAPOSLENIH U 
USTANOVAMA 
KULTURE U ODNOSU 
NA UKUPAN BROJ 

ZAPOSLENIH U JLS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

JA^AЊE KULTURNE 
PRODUKCIJE I 
UMETNI^KOG 

STVARALA[TVA 

0002   0.00 0.00 0.00 0.00 9,600,000.00 0.00 9,600,000.00 

UNAPREЂЕЊE SISTEMA 

O^UVAЊA I PREDSTA-

VЉAЊA KULTURNO-

ISTORIJSKOG NASLEЂA 

0003   0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 

 0003 
UNAPREЂEWE 
PREZENTACIJE 

KULTURNOG NASLEЂA 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
UNAPREЂEWE 
PREZENTACIJE 

KULTURNOG NASLEЂA 

BROJ REALIZOVANIH 
PROGRAMA KOJI 
PROMOVI[U 
LOKALNO KULTURNO 

NASLEЂE U ODNOSU 
NA BROJ PLANIRANIH 

PROGRAMA 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OSTVARIVAЊE I 

UNAPREЂIVAЊE JAVNOG 
INTERESA U OBLASTI 

JAVNOG INFORMISAЊA 

0004   0.00 0.00 0.00 0.00 32,000,000.00 0.00 32,000,000.00 

  

POVE]ANA PONUDA 
KVALITETNIH 

MEDIJSKIH SADRЖA-

JA IZ OBLASTI DRU-

[TVENOG ЖIVOTA 

LOKALNE ZAJEDNICE 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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POVE]ANA PONUDA 
KVALITETNIH 

MEDIJSKIH SADRЖA-

JA IZ OBLASTI 

DRU[TVENOG ЖIVOTA 

LOKALNE ZAJEDNICE 

BROJ PROGRAMSKIH 

SADRЖAJA 

PODRЖANIH NA 
KONKURISMA JAVNOG 
INFORMISAWA 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

UNAPREЂEЊE JAVNOG 

INFORMISAЊA NA 
JEZICIMA NACIONALNIH 

MAЊINA 

0005   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

UNAPREЂEЊE JAVNOG 

INFORMISAЊA OSOBA SA 

INVALIDITETOM 

0006   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14-RAZVOJ SPORTA I 
OMLADINE 

1301   0.00 0.00 0.00 0.00 212,520,000.00 0.00 212,520,000.00 

PODR[KA LOKALNIM 

SPORTSKIM ORGANI-

ZACIJAMA, UDRUЖEЊIMA 
I SAVEZIMA 

0001   0.00 0.00 0.00 0.00 168,000,000.00 0.00 168,000,000.00 

PODR[KA PRED[KO-

LSKOM I [KOLSKOM 
SPORTU 

0002   0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 

  
UNAPREЂEWE 
PRED[KOLSKOG I 

[KOLSKOG SPORTA 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
UNAPREЂEWE 
PRED[KOLSKOG I 
[KOLSKOG SPORTA 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FUNKCIONISAЊE 
LOKALNIH SPORTSKIH 

USTANOVA 
0004   0.00 0.00 0.00 0.00 35,020,000.00 0.00 35,020,000.00 

SPROVOЂEЊE 

OMLADINSKE POLITIKE 
0005   0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 

  

PODR[KA AKTIVNOM 
UKQU^IVAWU MLADIH 

U RAZLI^ITE DRU-

[TVENE AKTIVNOSTI 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

PODR[KA AKTIVNOM 
UKQU^IVAWU MLADIH 

U RAZLI^ITE DRU-

[TVENE AKTIVNOSTI 

BROJ MLADIH ЖENA 
KORISNIKA USLUGA 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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15-OP[TE USLUGE 
LOKALNE SAMOUPRAVE 

0602   0.00 0.00 0.00 0.00 1,022,685,492.00 8,767,000.00 1,031,450,492.00 

FUNKCIONISAЊE 
LOKALNE SAMOUPRAVE I 
GRADSKIH OP[TINA 

0001   0.00 0.00 0.00 0.00 779,989,092.00 0,00 779,989,092.00 

FUNKCIONISAЊE MESNIH 

ZAJEDNICA 
0002   0.00 0.00 0.00 0.00 67,891,400.00 8,767,000.00 76,658,400.00 

  

OBEZBEЂENO 
ZADOVOQAVAWE 
POTREBA I INTERESA 
LOKALNOG 
STANOVNI[TVA 
DELOVAWEM MESNIH 

ZAJEDNICA 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

OBEZBEЂENO 
ZADOVOQAVAWE 
POTREBA I INTERESA 
LOKALNOG 
STANOVNI[TVA 
DELOVAWEM MESNIH 
ZAJEDNICA 

BROJ 
INICIJATIVA/PREDL

OГА MESNIH 
ZAJEDNICA PREMA 
GRADU/OP[TINI U 
VEZI SA PITAWIMA 

OD INTERESA ZA 

LOKALNO 
STANOVNI[TVO 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SERVISIRAЊE JAVNOG 

DUGA 
0003   0.00 0.00 0.00 0.00 131,000,000.00 0.00 131,000,000.00 

OP[TINSKO/GRADSKO 

PRAVOBRANILA[TVO 
0004   0.00 0.00 0.00 0.00 7,288,000.00 0.00 7,288,000.00 

INSPEKCIJSKI POSLOVI 0006   0.00 0.00 0.00 0.00 9,525,000.00 0.00 9,525,000.00 

FUNKCIONISAЊE 

NACIONALNIH SAVETA 

NACIONALNIH MAЊINA 

0007   0.00 0.00 0.00 0.00 1,050,000.00 0.00 1,050,000.00 

TEKU]A BUЏETSKA 

REZERVA 
0009   0.00 0.00 0.00 0.00 2,240,000.00 0.00 2,240,000.00 

STALNA BUDЖETSKA 

REZERVA 
0010   0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

ROBNE REZERVE 0011   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

UPRAVЉAЊE U 
VANREDNIM SITUACIJAMA 

0014   0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

SAVA PARK 0602-01   0.00 0.00 0.00 0.00 21,700,000.00 0.00 21,700,000.00 

16-POLITI^KI SISTEM 

LOKALNE SAMOUPRAVE 
2101   0.00 0.00 0.00 0.00 58,129,000.00 0.00 58,129,000.00 
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FUNKCIONISAЊE 

SKUP[TINE 
0001   0.00 0.00 0.00 0.00 19,621,000.00 0.00 19,621,000.00 

FUNKCIONISAЊE 

IZVR[NIH ORGANA 
0002   0.00 0.00 0.00 0.00 18,318,000.00 0.00 18,318,000.00 

PODR[KA RADU IZVR[NIH 
ORGANA VLASTI I 

SKUP[TINE 
0003   0.00 0.00 0.00 0.00 20,190,000.00 0.00 20,190,000.00 

17-ENERGETSKA 
EFIKASNOST I 
OBNOVЉIVI IZVORI 

ENERGIJE 

0501   0.00 0.00 0.00 0.00 29,000,000.00 0.00 29,000,000.00 

ENERGETSKI MENAЏMENT 0001   0.00 0.00 0.00 0.00 29,000,000.00 0.00 29,000,000.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 3,670,790,000.00 34,695,000.00 3,705,485,000.00 

Члан 9. 

У складу са Законом о начину одрђивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/2015 и 81/2016-ослука УС), број 
запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време 

Број запослених и маса средстава за плате ко корисинцима дат је у следећој табели: 

Назив локалне власти: ГРАД ШАБАЦ 

Табела 9: МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2017. И ПЛАНИРАНА У 2018. ГОДИНИ 

Табела 
Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2017. године и 
планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС 

за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412 

Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским 
класификацијама 411 и 412 

Редни 
број 

Директни и 
индиректни 
корисници 
буџетских 
средстава 
локалне 
власти 

Укупан 
број 

запослених 
у октобру 

2017. 
године из 
извора 01 

Маса 
средстава за 

плате из 
извора 01 

Укупан 
број 

запослених 
у октобру 
2017. из 
извора 04 

Маса 
средстава 
за плате 
на извору 

04 

Укупан 
број 

запослених 
у октобру 

2017. 
године из 
извора 05-

08 

Маса 
средстава 
за плате 
на извору 

05-08 

Укупан број 
планираних 
запослених 
у децембру 

2018. 
године из 
извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 
извору 01 

Укупан број 
планираних 
запослених 
у децембру 

2018. 
године из 
извора 04 

Маса 
средстава 
за плате 
на извору 

04 

Укупан број 
планираних 
запослених 
у децембру 

2018. 
године из 
извора  
05-08 

Маса 
средстава 
за плате 
на извору 

05-08 

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

                            

1 

Органи и 
службе 
локалне 
власти 234 221.092.000,00 0,00   0,00   234 238.793.892,00 0,00   0,00   
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Изабрана лица 12   0,00   0,00   12   0,00   0,00   

 

Постављена лица 12   0,00   0,00   12   0,00   0,00   

Запослени 210   0,00   0,00   210   0,00   0,00   

2 

Установе културе 119 93.141.000,00 0,00 736.000,00 0,00   113 100.710.396,00 0,00   0,00   

Постављена лица 6   0,00   0,00   6   0,00   0,00   

Запослени 113   0,00   0,00   113   0,00   0,00   

3 

Остале установе 
из области јавних 
служби које се 
финансирају из 
буџета 13 14.149.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 13.869.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Туристичка 
организација 5 5.306.000,00 0,00   0,00   5 5.970.000,00 0,00   0,00   

Постављена лица 1   0,00   0,00   1   0,00   0,00   

Запослени 4   0,00   0,00   4   0,00   0,00   

2. Градско 
правобранилаштво 5 5.306.000,00 0,00   0,00   5 4.330.000,00 0,00   0,00   

Постављена лица 1   0,00   0,00   1   0,00   0,00   

Запослени 4   0,00   0,00   4   0,00   0,00   

3. Центар за 
стручно 
усавршавање 3 3.537.000,00 0,00   0,00   3 3.569.000,00 0,00   0,00   

Постављена лица 1   0,00   0,00   1   0,00   0,00   

Запослени 2   0,00       2   0,00   0,00   

4 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   

Постављена лица 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   

Запослени 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   

5 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   

Постављена лица 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   

Запослени 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   

4 

Дирекције 
основане од 
стране локалне 
власти 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   
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Постављена лица 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   

Запослени 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   

5 

Месне заједнице 2 1.121.000,00 0,00   0,00   2 512.400,00 0,00   0,00   

Изабрана лица 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   

Запослени 2   0,00   0,00   2   0,00   0,00   

6 

Предшколске 
установе 408 289.210.000,00 0,00   0,00   408 318.500.000,00 0,00   0,00   

Постављена лица 1   0,00   0,00   1   0,00   0,00   

Запослени 407   0,00   0,00   407   0,00   0,00   

7 

Нове установе и 
органи 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   

Постављена лица 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   

Запослени 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   

2 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   

Постављена лица 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   

Запослени 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   

3 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   

Постављена лица 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   

Запослени 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   

4 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   

Постављена лица 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   

Запослени 0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   

8 

Укупно за све 
кориснике буџета 
који се 
финансирају из 
економских 
класификација 
411 и 412 776 618.713.000,00 0,00 736.000,00 0,00 0,00 776 672.385.688,00 0,00   0,00 0,00 

Изабрана лица 12   0,00   0,00   12   0,00   0,00   

Постављена лица 22   0,00   0,00   22   0,00   0,00   

Запослени 742   0,00   0,00   742   0,00   0,00   
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III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

За извршавање ове Одлуке одговоран је градона-
челник. 

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 
средствима, 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 при-
хода 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 
буџетске резерве на предлог органа управе надле-
жног за финансије доноси градско веће. 

Члан 16. 

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 17. 

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 18. 

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 19. 

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 20. 

Новчана средства на консолидованом рачуну 
трезора могу се инвестирати у 2018. 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 21. 

Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава у 2018. години обрачунату исправку вре-
дности нефинансијске имовине исказују на терет 
капитала, односно не исказују расход амортизације и 
употребе средстава за рад.  

Члан 22. 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, 
који може да настане услед неуравнотежености 
кретања 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 и 68/2015). Одлуку о 
задуживању доноси градоначелник. 

Члан 23. 

Градоначелник града доноси одлуку о задужи-
вању за капиталне инвестиционе расходе у складу 
са чланом 36. Закона о јавном дугу („Службени гла-
сник РС“ број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015).  

Члан 24. 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун 
извршења буџета до 31. децембра 2017. године, сре-
дства која нису утрошена за финансирање расхода у 
2017. години, која су овим корисницима пренета у 
складу са Одлуком о буџету града Шапца за 2017. 
годину.  
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Члан 25. 

Директни и индиректни корисници буџета који 
користе пословни простор у државној својини, а 
финансирају се средствима буџета, не плаћају закуп 
у 2018. години. 

Члан 26. 

Јавна предузећа чији је оснивач град, затим пра-
вна лица у којима град има директну или индиректну 
контролу над капиталом од 50% и друга правна лица 
у којима јавна средства чине 50% прихода, остварену 
добит по завршном рачуну за 2017. годину уплатиће 
у висини од 90% на рачун буџета града, а најкасније 
до 30. новембра 2018. године. 

Члан 27. 

Извештај екстерне ревизије о финансијским изве-
штајима по члану 79. Закона о буџетском систему 
саставни је део завршног рачуна за 2018. годину. 

Члан 28. 

Ову Одлуку доставити Министарству финансија и 
објавити у „Службеном листу града Шапца“. 

Члан 29. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-195/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана З2.тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07), 
члана 5. и 6. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС", број 15/2016), члана 2. и 3. 
Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС", број 88/11) и члана 32. и 99. Статута 
града Шапца (Службени лист града Шапца број 
32/08), Скупштина града Шапца, на седници одржаној 
дана 28.09.2018. године донела је: 

О Д Л У К У  

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ" 

ШАБАЦ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се промена Оснивачког акта 
Јавног предузећа Инфраструктура Шабац, Шабац 
(„Службени лист града Шапца" број 4/2018), уписано 
у регистар Агенције за привредне регистре решењем 

број БД 49564/2005 од 07.07.2005. године, због 
престанка вршења делатности Сектора за одржа-
вање спортских објеката и терена у оквиру Јавног 
предузећа Инфраструктура Шабац, Шабац. 

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Члан 2. 

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

Права оснивача остварује Скупштина града. 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

Члан 3. 

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

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

О промени пословног имена одлучује Надзорни 
одбор Јавк(ог предузећа уз сагласност оснивача. 

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

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

IV ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 4. 

Претежна делатност коју Предузеће обавља је: 
42.99 - изградња осталих непоменутих грађевина 

- опремање парцела потребном инфраструктуром 
(нпр. мелиорацијом, изградњом путева итд.).' 

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

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

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

Члан 5. 

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

- 43.21 Постављање електричних инсталација 

- 43.11 Рушење објеката 

- 43.12 Припрема градилишта 
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- 69.10 Правни послови 

- 43.99 Остали непоменути специфични радови 

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

- 71.12 инжењерске делатности и техничко са-
ветовање 

- 81.30 услуге уређења и одржавања околине 

- 43.39 остали завршни радови 43.91 кровни 
радови 

- 71.11 архитектонска делатност 

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

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

- 69.20 рачуноводствени, књиговодствени и ре-
визорски послови; пореско саветовање 

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

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

- поверавање извођења радова инвестиционог 
одржавања стамбеног фонда извођачима и вр- шење 
стручног надзора над извођењем тих радова, одно-
сно старања о инвестиционом и теку- ћем одржавању 
зграда 

- обављање послова и задатака на надзиђи-
вању зграда 

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

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

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

- закључивање уговора о закупу пословних про-
стора у државној својини и наплате закупни- на, 

- чишћење стамбених зграда и текуће одржа-
вање истих. 

- обезбеђивања услова за уређивање, употребу, 
унапређивање, заштиту грађевинског земљишта, 
припеме и реализације средњорочних и годишњих 
програма уређивања грађевинског земљишта на 
територији града Шапца, одржавање улица и путева, 
као и делатност од општег интереса и гради јавне 
објекте (тротоаре, платое, тргове и остале јавне 
површине) од посебног значаја за град Шабац; 

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

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

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

- -обавља стручне послове у вези спровођења 
поступка отуђења и давања у закуп грађевинског 

- земљишта као и прибављање грађевинског 
земљишта, припрема уговоре о отуђењу и давању 

- у закуп грађевинског земљишта, 

- -обавља стручне послове на припремању до-
кументације за покретање и вођење поступака 

- решавања имовинских односа, експроприја-
ције, административног преноса права коришћења 

- и права својине непокретности у јавној својини 
и прибављање неизграђеног грађевинског 

- земљишта од власника ради привођења пла-
нираној намени, 

- -врши стручне административно техничке по-
слове и припрема елаборате за отуђење грађе- 

- винског земљишта из јавне својине, 

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

- води и ажурира информациону основу о 
објектима и грађевинском земљишту (преглед лока-
ција према намени, зонирање, планска докуме-
нтација, опремљеност локације и др.), 

- врши обрачун доприноса за уређивање грађе-
винског земљишта, 

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

- -одржавање бициклистичких стаза и аутобу-
ских стајалишта, саобраћајне сигнализације (хоризо-
нталне и вертикалне), организовање чишћења снега 
и леда са коловоза општинских и некатегорисаних 
путева и улица и вршење других послова у надле-
жности управљача пута, 

- -издаје сагласности: 

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

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

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

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

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

- -обавља послове на декорацији града Шапца 
и насељених места града Шапца за новогоди-шње и 
Божићне празнике и друге манифестације,  

- организује израду техничке документације и 
техничке контроле, 

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

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

- обавља инвеститорске послове за трећа лица и  

- уговара извршавање послова из делатности 
Јавног предузећа. 

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

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

континуирано и квалитетно снабдевање крајњих ко-
рисника са територије града Шапца. 

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

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

Члан 6. 

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

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

Члан 7.  

Оснивач је дужан да: 

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

2) остварује надзор и контролу обављања де-
латности; 

3) предузима мере за унапређење делатности. 

Члан 8. 

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

1) изврпшти промену унутрашње организације 
Јавног предузећа; 

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

3) ограничити право располагања појединим 
средствима у јавној својини; 

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

VI РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИ-
ТАКА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА 

Члан 9. 

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

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

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

Члан 10. 

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

Члан 11. 

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

Делатност предузећа финансира се на основу 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања 
који доноси Надзорни одбор предузећа и програма 
уређивања грађевинског земљишта који разматра и 
усваја надлежни орган (Јснивача. 

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

Члан 12. 

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

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

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

VII УСЛОВИИНАЧИНЗАДУЖЕЊАПРЕДУЗЕЋА 

Члан 13. 

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

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

Одлуку о задужењу предузећа код пословних 
банака, фондова или других финансијских органи-
зација доноси Надзорни одбор. 

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

Задужење веће вредности из става 4. овог члана 
обухвата 30% или више књиговодствене вредности 

имовине предузећа исказане у последњем годи-
шњем билансу стања. 

VIII ОСНОВНИКАПИТАЛ 

Члан 14. 

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

- уписани новчани капитал 2.268.546,29 РСД; 

- уписани неновчани капитал 294.473.000,00 
РСДи 7.361.348,60 РСД;  

- уплаћени новчани капитал 2.268.546,29 РСД; 

- унети неновчани капитал је 7.361.348,60 РСД 
на дан 07.03.1996. године (средства и имовина 
предузећа). 

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

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

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

Члан 15. 

Удео оснивача у основном капиталу Предузећа 
износи 100%. 

IX ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 16. 

Органи предузећа и њихове надлежности су: 

- Надзорни одбор; 

- Директор. 

Члан 17. 

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

Председника и чланове надзорног одбора именује и 
разрешава Скупштина града. 

Надзорниодборчинепредседникиједан члан, који 
су представници оснивача,и један представник запо-
слених који се предлаже на начин утврђен Статутом 
Предузећа. 

На услове за именовање и престанак мандата 
председника и чланова Надзорног одбора примењују 
се одредбе закона којим се уређује положај јавних 
предузећа. 
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Председник и чланови Надзорног одбора имају 
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном 
одбору. Висину накнаде, односно критеријуме и 
мерила за њено утврђивање одређује надежни орган 
оснивача. 

Члан 18. 

Надзорни одбор: 

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

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

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

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

5) усваја финансијске извештаје; 

6) доноси Статут Јавног предузећа; 

7) надзире рад дирекгора; 

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

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

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

11) доноси одлуку о давању или одузимању 
прокуре; 

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

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

14) одлучује о улагању капитала Јавног преду-
зећа; 

15) одлучује о статусним променама Јавног пре-
дузећа; 

16) одлучује о смањењу и повећању капитала 
Јавног предузећа; 

18) доноси одлуку о условима и начину задужи-
вања Јавног предузећа; 

19) доноси акт о исплати стимулације директора; 
20) врши друге послове у складу са законом, 

овом одлуком и Статутом. 

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

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

Надзорни одбор не може пренети право одлу-
чивања о питањима из своје надлежности на дире-
ктора или друго лице у Предузећу. 

Члан 19. 

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

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

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

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

Члан 20. 

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

1) да је пунолетно и пословно способно; 

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

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

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

5) да познаје област корпоративног управљања; 

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

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

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

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

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

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

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

Члан 21. 

Директор Јавног предузећа: 

1) представља и заступа предузеће; 

2) организује и руководи процесом рада; 

3) води пословање предузећа; 

4) одговара за законитост рада предузећа, 

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

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

7) предлаже финансијске извештаје; 

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

9) извршава одлуке Надзорног одбора; 

10) бира извршне директоре; 

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

12) доноси акт о систематизацији; 

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

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

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

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

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

Члан 22. 

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

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

Извршни дирекгор не може имати заменика. 

Извршни дирекгор мора бити у радном односу у 
предузећу. 

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

Члан 23. 

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

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

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

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

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овла-
шћења која има директор предузећа. 

Члан 24. 

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

Статут доноси Надзорни одбор уз сагласност 
оснивача.  

X ЗАШТИТАЖИВОТНЕСРЕДИНЕ 

Члан 25. 

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

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

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26. 

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

Члан 27. 

Јавно предузеће је дужно да усагласи своје 
опште акте, организацију и пословање са законом и 
одредбама овог Акта у року од 90 дана од дана 
доношења овог акта. 
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Члан 28. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Оснивачки акт Јавног предузећа за управљање 
грађевинским земљиштем Шабац („Службени лист 
града Шапца" број 21/2017). 

Члан 29. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
има се објавити у "Службеном листу градаШапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-199/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

003 

На основу члана 32. став 1. тачка 14. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС" број 129/07), 
члана 98. Закона о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС" број 72/09, 81/09 и 64/10) и члана 32. и 
99. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца" 
број 32/08 и 33/16) Скупштина града Шапца, на се-
дници одржаној дана 28.09.2018. године, донела је: 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1. 

У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта („Сл. лист града Шапца" број 
4/15 и 4/16) у члану 17. испод досадашњег после-
дњег става, додаје се нови став који гласи: 

„За изградњу балон сала спортске намене у 
приградским насељима и на сеоском подручју на 
територији Града Шапца, плаћа се допринос за 
уређивање грађевинског земљишта по коефи-
цијенту IV зоне, који износи 0,045".  

Члан 2. 

У свему осталом одредбе основне Одлуке остају 
на снази. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Сл. гласнику града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-203/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 

004 

На основу чл. 104. ст. 1. и 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС, 
бр. 88/17 и 27/18), чл. 2. Уредбе о критеријумима за 
доношење акга о мрежи јавних предшколских уста-
нова и акта о мрежи јавних основних школа ("Сл. 
гласник РС", бр. 21/18) и чл. 32. и 99. Сатута града 
Шапца, („Сл. лист града Шапца", бр. 32/08 и 33/16), 
Скупштина града Шапца, на седници одржаној 
28.09.2018. године, доноси 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАШЕ ДЕТЕ" ШАБАЦ 

Члан 1. 

У Одлуци о мрежи Предшколске установе "Наше 
дете" Шабац, бр. 020-89/2011 од 14.12.2011. године и 
Одлуци о допуни одлуке о мрежи Предшколске 
установе "Наше дете" Шабац, бр. 020-115/2016-14, у 
Табеларном прегледу мреже Предшколске установе 
"Наше дете" Шабац, у табели II, тачка под редним 
бројем: 34, брише се. 

Члан 2. 

У табели III, тачка 9. мења се и гласи: 

9. 
Дом 

здравља 
Прњавор, 

Карађорђева 32 

Целодневни 
боравак од 1-6,5 

година, припремни 
предшколски 

програм и посебан 
програм Школица 

живота 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
има се објавити у „Службеном листу града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-204/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

005 

На основу члана 51a. Закона о планирању и 
изградњи ("Службени 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 и 145/2014) н члана 
32. и 99. Статута града Шапца ("Службени лист града 
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Шапца" бр. 32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца 
на седници од 28.09.2018. године донела је 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ГЛАВНОМ 
УРБАНИСТИ ГРАДА ШАПЦА 

Члан 1. 

У Одлуци о главном урбанисти града Шапца 
("Службени лист града Шапца" бр. 18/15), у члану 8. 
после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

"Главни урбаниста који није засновао радни однос 
на неодређено време, има право на накнаду за свој 
рад у висини коју утврђује Градско веће града Шапца." 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у "Службеном листу града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-200/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

006 

На основу члана 20. став 2. и члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 
129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 32. и члана 99. 
Статута града Шапца ("Службени лист града Шапца" 
број 32/08 и 33/16) и Ревидиране стратегије одрживог 
развоја града Шапца са акционим планом 2017-2020. 
године ("Сл. лист града Шапца", бр. 33/16), Скупштина 
града Шапца, на седници од 28.09.2018. године, 
донела 

О Д Л У К У  

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ОДРЖИВЕ 
УРБАНЕ МОБИЛНОСТИ ГРАДА ШАПЦА 

Члан 1. 

Доношењем ове одлуке приступа се изради 
Плана одрживе урбане мобилности града Шапца 
(ПОУМ). 

Под Планом одрживе урбане мобилности - 
Sustainable urban mobility plan-SUMP (у даљем 
тексту: ПОУМ), у смислу ове Одлуке, подразумева се 
стратешки плански документ за развој одрживе 
урбане мобилности, у складу са правилима Европске 
Уније. 

Члан 2. 

ПОУМ се израђује за територију административне 
јединице града Шапца, с тим што ће се у анализама 

постојећег стања сагледати утицај приградских насе-
ља на мобилност града. Закључци, мере и активности 
дефинисани ПОУМ-ом ће бити интегрисани у 
планска документа града Шапца. 

Члан 3. 

Израда ПОУМ-а је у складу са Ревидираном 
стратегијом одрживог развоја града Шапца са 
акционим планом 2017-2020. године ("Сл. лист града 
Шапца" бр. 33/16), где је као један од приоритетних 
циљева урбаног развоја наведено унапређење 
урбане мобилности центра Шапца. 

Члан 4. 

Циљ израде ПОУМ-а је дефинисање визије 
одрживе урбане мобилности Града, одређивање 
потенцијалних предности и развој мобилности у 
граду Шапцу, обезбеђивање социјалног напретка, 
промовисање иновација, ефикасна заштита животне 
средине и унапређење квалитета живота грађана, 
као и укључивање јавности у процес планирања. 

ПОУМ треба да на свеобухватан начин сагледа 
различите видове кретања на градском подручју, 
потребе корисника саобраћаја у граду и предложи 
конкретне пакете мера и активности који ће на 
најбољи начин омогућити реализацију постављених 
циљева и остварење визије на пољу мобилности. 

Члан 5. 

ПОУМ садржи нарочито: 

1. анализу постојећег стања 

2. дефинисану визију и циљеве 

3. предлог конкретних мера и активности које ће 
обезбедити реализацију циљева, уз сагледавање 
могућих сценарија развоја. 

Члан 6. 

Израда ПОУМ-а ће се заснивати на начелима 
одрживости (еколошке; економске и социјалне) и на 
препорукама и смерницама савремене европске 
планерске праксе, у области мобилности и транспорта. 

Кроз процес израде ПОУМ-а ће се промовисати: 

- интегрални партиципативни приступ плани-
рању одрживе мобилности, 

- међусекторска сарадња и размена информа-
ција и партнерство међу институцијама, 

- укључивање и координација јавног, приватног 
и цивилног сектора у процесу одлучивања, - здрав 
начин живота, 

- употреба технологије у процесу развоја одрживог 
система кретања, 

- едукација грађана о одрживости, 

- заштита животне средине, 

- родни аспект у процесу планирања 
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Члан7. 

Рок за израду ПОУМ-а из члана 1.ове Одлуке 
износи 6 месеци од дана ступања на снагу ове 
Одлуке. 

Члан 8. 

Наручилац израде ПОУМ-а је Град Шабац. Израда 
је поверена Служби за просторно и урбанистичко 
планирање, ЈП "Инфраструктура Шабац" из Шапца. 

Члан 9. 

У току израде ПОУМ-а, радном тиму стручне 
службе ЈП "Инфраструктура Шабац" по потреби могу 
бити придружени представници локалне самоуправе, 
образовних институција, јавних предузећа, невла-
дних организација, удружења, као и остали предста-
вници из јавног, приватног и цивилног сектора. Лица 
која буду позвана од стране руководиоца ПОУМ-а 
као помоћ радном тиму из јавног секора, су обавезни 
да се одазову позиву. 

У рад радног тима могу бити укључени и страни 
стручњаци - експерти, као стручна и техничка подр-
шка, кроз међународне програме. 

Могуће је формирање градске Комисије за израду 
ПОУМ-а, сачињене од представника локалне самоу-
праве и експерата за поједине области, која би 
координисала и надзирала процес израде ПОУМ-а. 

Члан 10. 

Обавезна је сарадња и координација радног тима 
задуженог за израду ПОУМ-а са главним градским 
урбанистом. 

Члан 11. 

Обрађивач ПОУМ-а ће најмање једном изложити 
на јавни увид грађанима и обавити јавну презе-
нтацију нацрта документа из члана 1. ове Одлуке, у 
трајању од 15 дана. Нацрт документа мора бити 
одобрен од стране главног градског урбанисте и 
градског већа Града Шапца пре излагања јавности. 

Члан 12, 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
њеног објављивања у "Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-197/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

007 

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави („Сл. лист РС" бр. 129/07) и члана 6. Одлуке о 
подизању, постављању и одржавању споменика, 
спомен плоча и скулптуралних дела на територији 

града Шапца („Службени лист града Шапца", 09/2017), 
Скупштина града Шапца, на седници одржаној дана 
28.09.2018. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕНИКА ПОГИНУЛИМ 
НОВИНАРИМА ШАБАЧКОГ ДОПИСНИШТВА РТС-А 
И РАДИО ШАПЦА (ОД 9. ОКТОБРА 1991. ГОДИНЕ, 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА) 

1. ПРИХВАТА СЕ иницијатива о постављању спо-
меника погинулим новинарима шабачког дописништва 
РТС-а и Радио Шапца (од 9. октобра 1991. године, 
Република Хрватска), на локацији испред зграде 
„Гласа Подриња", у улици „Амиџа, Бора, Дејан и 
Сретан", у Шапцу. 

2. Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
Службеном листу града Шапца. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-198/2018-14 

 

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 
члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Службени лист 
града Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина града 
Шапца, на седници од 28.09.2018. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП РЕГИОНАЛНА 
ДЕПОНИЈА "СРЕМ -МАЧВА" ШАБАЦ НА 
РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ ИЗ 2017. ГОДИНЕ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора 
ЈКП Регионална депонија "Срем-Мачва" Шабац, број 
259-1/18 од 28.06.2018.године о расподели добити 
остварене у 2017. години. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-113/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

009 

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и 
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члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Службени 
лист града Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина 
града Шапца, на седници од 28.09.2018. године, 
донела је 

О Д Л У К У  

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

2017. ГОДИНЕ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност иа Одлуку Надзорног одбора 
ЈКП „Топлана-Шабац" Шабац, број 01-725-1/18 од 
26.06.2018. године о расподели добити остварене у 
2017. години. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-211/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

010 

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и 
члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Службени лист 
града Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина града 
Шапца, на седници од 28.09.2018. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП "СТАРИ ГРАД" 
ШАБАЦ НА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ ИЗ 2017. 

ГОДИНЕ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора 
ЈКП „Стари град" Шабац,број 5785/2 од 27.06.2018. 
године о расподели добити остварене у 2017. години. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-210/2018-14 

 

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 
члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Службени лист 

града Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина града 
Шапца, на седници од 28.09.2018.године, донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП "ПАРКИНГ" 
ШАБАЦ НА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ ИЗ 2017. 

ГОДИНЕ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 
одбора ЈКП „Паркинг" Шабац, број Д-193 од 
21.06.2018. године о расподели добити остварене у 
2017. години. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-209/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

012 

На основу члана 22. став 3, Закона о јавним пре-
дузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и 
члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Службени лист 
града Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина града 
Шапца, на седници од 28.09,2018, године, донела је 

О Д Л У К У  

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

2017. ГОДИНЕ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 
одбора ЈКП "Водовод- Шабац" Шабац, број 3025/2 од 
25.06.2018. године о расподели добити остварене у 
2017. години. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-212/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

013 

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним пре-
дузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и 
члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Службени лист 
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града Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина града 
Шапца, на седници од 28.09.2018. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈП ИНФРАСТРУКТУРА 
ШАБАЦ НА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ ИЗ 2017. 

ГОДИНЕ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 
одбора ЈП Инфраструктура Шабац, Шабац број 2047-
01/2 од 28.06.2018. године о расподели добити 
остварене у 2017. години. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-215/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

014 

На основу члана 22, став 3. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гаасник РС", број 15/16) и 
члана 32. и 99, Статута града Шапца ("Службени лист 
града Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина града 
Шапца, на седници од 28.09.2018. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ ЈУП 
"ПЛАН" ШАБАЦ ДА НЕЋЕ ВРШИТИ ПОКРИВАЊЕ 

ГУБИТКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора 
ЈУП "План" Шабац, број 01-1731 од 26.02.2018. 
године да неће вршита покривање оствареног губи-
тка за 2017. годину. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-214/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

015 

На основу члана 32. став I. тачка 20. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 
129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 32. и 99. 
Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца" бр. 
32/08 и 33/16) а у сладу са Локалним антикору-
пцијским планом града Шапца („Службени лист града 

Шапца" број 4/2018) Скупштина града Шапца, на се-
дници одржаној дана 28.09.2018. године, донела је: 

О Д Л У К У  

О ФОРМИРАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ 
ФОРУМА ГРАДА ШАПЦА 

Члан 1. 

Ради праћења примене Локалног антикорупцијског 
плана града Шапца формира се Локални антикору-
пцијски форум града Шапца (ЛАФ града Шапца). 

Члан 2. 

У Локални антикорупцијски форум града Шапца 
именују се: 

1. Александар Ковачевић 

2. Биљана Марковић 

3. Александар Мијаиловић 

4. Владимир Филиповић 

5. Драган Миловић 

Члан 3. 

Локални антикорупцијски форум је дужан да изради 
и усвоји пословник о свом раду којим ће регулисати 
сва питања из свог домена, рада и одлучивања, као 
и друга акта од значаја за рад форума. 

Члан 4. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-201/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

016 

На основу члана 32. и 99. Статута града Шапца 
("Сл. лист града Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина 
града Шапца, на седници од 28.09.2018. године, 
донела је: 

О Д Л У К У  

О ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА 
ИЗЈАШЊЕЊЕ О КОРИШЋЕЊУ ПРАВА ПРЕЧЕ 

КУПОВИНЕ 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градско веће града Шапца да 
се изјасни да ли је Град заинтересован да се користи 
правом прече куповине у смислу члана 62. став 3. 
Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, у 
сваком конкретном случају. 
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Уколико се Градско веће изјасни да је Град заи-
нтересован да се користи правом прече куповине, 
одлуку о прибављању непокретности у јавну својину, 
донеће Скупштина Града. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-202/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

017 

Нa oснову члана 35 став 6, Закона o планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09- испр., 
64/10- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука 
УС и 50/2013- одлука УС), и члана 32.и 99. Статута 
града Шапца (“Сл лист града Шапца” бр.32/08 и 
33/16), Скупштина града Шапца, на седници одржаној 
28.09.2018. године, донела je: 

O Д Л У К У  

O УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА ГРАДА ШАПЦА 

Члaн 1. 

Усваја се Изменa и допунa Просторног плана града 
Шапца (у даљем тексту, Измена и допуна Просторног 
плана, Просторни план).  

Члaн 2. 

Плански основ за израду Измене и допуне Про-
сторног плана града Шапца садржан је у одредбама: 
Закона о просторном плану Републике Србије од 
2010. до 2020.г ("Сл. гласник РС", бр. 88/10), Регио-
налног просторног плана за подручје Колубарског и 
Мачванског округа ("Сл. гласник РС", 11/15) и Измене 
и допуне просторног плана подручја посебне намене 
гасовода Јужни ток ("Сл. гласник РС" бр. 46/13).  

Граница обухвата Измене и допуне Просторног 
плана града Шапца обухвата простор два подручја у 
катастарским општинама Шеварице и Дреновац. 
Подручје 1: захвата око 112 ha у КО Шеварице и иде 
границама парцела: 1417/1, сече 3756/2, 2116, сече 
Битвени канал, иде границом 2113, 2112, 2111, 2110, 
2109, 2107, 2108/1, 2108/5, сече 3784, иде границом 
2097, сече 3783, иде границом 2072, 2071, 2070, 
2069, 2068, 2067, 2066, 2065, 2064, 2063, 2062, 2061, 
2060, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, сече државни пут 
и иде границом 1967, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 
1959, 1958, 1957, сече 3768 и иде границом 1906, 
1905, 1904, 1903, 1902, сече 3774, сече 3901, сече 
3771 и иде границом 1840, 1841, 1842, 1843, сече 
3773 и иде границом 1899, 1900, 1901, иде границом 
државног пута, 1890, 1885, 1883, 1884, 1888, 1887, 
1886, 1881, 1878, 1875, 1872, 1871, 1870, 1869, сече 

3763 и иде границом 1662, 1659, 1658, 1657, 1656, 
сече 3761 и иде границом 1647, 1643, 1645, 1643, 1642, 
1641, 1640, 1639, 1638, 1637, 1636, 1635, 1634, 1633, 
1626, 1627, 1625, 1624, 1623, 1620, 1619, 3759/2, сече 
3786 и иде границом 3757 до границе са 1417/1. 
Подручје 2 захвата око 69 ha у КО Шеварице и КО 
Дреновац и иде границама парцела: 759, 760, сече и 
иде границом 3920, 5851, сече 6017, 5852, сече 6025, 
5855, сече и иде границом 5856, 5868, сече 5867, 
4990, сече и иде границом 5881, сече 6025, 5879, 
5878, сече 6034, 5876, 4964, сече 6031, 763, 762, 768, 
764, 771, сече 1408 и иде до границе парцеле 759. 
Подручје 2 захвата и кат.п.бр. 5277 КО Дреновац. 

Члaн 3. 

Основни циљ израде Плана састоји се у измени и 
допуни постојећег просторног плана у складу са 
захтевом локалне самоуправе за подизањем поте-
нцијала постојећег земљишта које је инфрастру-
ктурно опремљено.  

Оперативни циљ израде ИДППГ је проширење 
границе грађевинских подручја насеља Шеварице и 
Дреновац и дефинисање намене површина, при-
марно за радне зоне, на подручју у обухвату плана. 

Члан 4 

Измена и допуна Просторног плана града Шапца 
састоји се из текстуалног и графичког дела. 

Текстуални део се објављује у Службеном листу 
Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева. 

TEКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА  

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

I1.Правни и плански основ, извод из планова 
ширег подручја и документације од значаја за израду 
ИДППГ  

I Сегмент ИД ППГ 

I2 Обухват и опис граница подручја ИДППГ 

I3 Принципи просторног развоја подручја у обу-
хвату ИДППГ 

I4 Визија и циљеви простпорног развоја подручја 
у обухвату ИДППГ 

I5 Концепција просторног развоја подручја у обу-
хвату ИДППГ 

II ПЛАНСКИ ДЕО 

II1. Опис границе грађевинског подручја у обу-
хвату ИДППГ 

II2. Опис и одређење намена простора у обухвату 
ИДППГ 

II3. Заштита, уређење коришћење и развој приро-
дних система и ресурса 

II4. Просторни развој, дистрибуција становништва 
и мрежа насеља и јавних служби 

II5. Просторни развој и дистрибуција привредних 
делатности 
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II6. Прострони развој туризма 

II7. Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних 
система (Саобраћајна инфраструктура, Вдопривредна 
инфраструктура, Електроенергетска инфраструктура, 
Телекомуникациона инфраструктура, Топлификација 
и гасификација, Зелене површине, Систем за еваку-
ацију отпада, Општи и посебни услови и мере заштите 
природног и културног наслеђа, животне средине и 
живота и здравља људи, Заштита природних добара, 
Преглед евидентираних и заштићених објеката, спо-
меника културе и археолошких локалитета, Мере 
заштите животне средине, Организација простора од 
интереса за одбрану земље, Организација простора 
од интереса за безбедност територије, Организација 
простора од интереса за заштиту од елементарних 
непогода, Инжењерско-геолошка рејонизација терена) 

II8.8. Посебни услови којима се површине и обје-
кти јавне намене чине приступачним особама са 
посебним потребама 

II9. Мере за равномерни територијални развој 

II10. Делови територије за које је предвиђена 
израда урбанистичког плана или урбанистичко-техни-
чке документације 

II11. Спровођење ИДППГ на основу постојећих 
планских докумената 

II12. Спровођење ИДППГ израдом нове урбани-
стичке документације (Разрада услова дефинисаних 
планом, Захтеви за израдом додатне документације, 
Издавање локацијских услова на локацијама за које 
је обавезно доношење урбанистичког пројекта, Орга-
низација и намена простора, Објекти и мреже инфра-
структуре, Смернице за заштиту животне средине) 

II13.Шематски прикази уређења за насеља у 
оквиру ИДППГ 

II14.Правила уређења и правила грађења за по-
дручја у оквиру ИДППГ 

II Сегмент ИД ППГ 

III. Мере и инстументи за спровођење плана 

III.1. Опште одредбе 

III.2. Економско-финансијске мере 

III.3. Организационе мере и инструменти 

III.4. Нормативне мере 

III.5. Политике 

IV ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ИДППГ 

Саставни део плана су и графички прилози: 

1. Реферална карта 1: Намена простора Р 
1:25000 

2. Реферална карта 2: Мрежа насеља и инфра-
структурни системи Р 1:25000 

3. Реферална карта 3: Туризам и заштита про-
стора Р 1:25000 

4. Реферална карта 4: Карта спровођења Р 
1:25000 

5. Уређајна основа насеља Дреновац и Шеварице: 
намена површина Р 1:5000 

6. Уређајна основа насеља Дреновац и Шеварице: 
мреже и објекти инфраструктуре Р1:5000 

7. Попречни профили Р=1:100 

V.ДОКУМЕНТАЦИЈА 

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Измена и допуна просторног плана ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Града Шапца". 

Ступањем на снагу овог плана, престаје да се 
примењује Просторни план града Шапца ("Сл. лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева", бр.7/12) у оквиру граница обухвата 
Подручја 1 и 2.  

Ступањем на снагу овог плана, престаје да се 
примењује Просторни план града Шапца ("Сл. лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева", бр.7/12) у оквиру измене и допуне тексту-
алног дела плана који су наведени у II Сегменту 
плана. Услови који су дефинисани у Сегменту 2 се 
примењују на целокупној територији подручја обу-
хвата Просторног плана града Шапца ("Сл. лист града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", 
бр.7/12). 

Ступањем на снагу овог плана, престаје да се 
примењује и ПДР "Чеврнтија" ("Сл. лист града Шапца 
и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", 
бр.12/08) у границама обухвата овог плана.  

Члан 5. 

Стручна обрада Измене и допуне Просторног 
плана града Шапца, поверена је ЈП Инфраструктура 
Шабац, Сектор за изградњу, Служба за просторно и 
урбанистичко планирање, а одговорни планер је 
Славица Ференц, дипл.инж.арх. (број лиценце 100 
0019 03).  

Члан 6. 

Измена и допуна Просторног плана града Шапца, 
са документацијом чува се трајно у Градској управи 
Града Шапца. 

Члан 7. 

Измена и допуна Просторног плана града Шапца, 
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 Просторног плана 
града Шапца је Извештај о јавном увиду и Мишљење 
Комисије за планове сагласно члану 49.Зaкoнa o 
плaнирaњу и изгрaдњи (“Службeни глaсник РС” брoj 
72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14 и 145/14) 
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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: 020-156 од 28.09.2018.  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТО-
РНОГ ПЛАНА ГРАДА ШАПЦА 

-НАЦРТ ПЛАНА 

1. УВОДНИ ДЕО 

Правни основ: Закон о планирању и изградњи 
("Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13,132/14 и 145/14), Правилник о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", 
број 64/15"), Статут града Шапца (" Сл. Лист града 
Шапца " бр. 32/08), Одлука о изради Измене и допуне 
Просториог плана града Шапца бр.020-236/17-14, 
донета је на седници Скупштине града Шапца одржа-
ној 18.12.2017.године, и објављена у "Сл. листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", 
бр. 28/17. Скупштина града Шапца на седници одржа-
ној 18.12.2017. године донела је и Одлуку да се 
израђује Стратешка процена утицаја на животну 
средину Измене и допуне Просторног плана града 
Шапца бр.351-458/17-14, која је објављена у "Сл. 
листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци 
и Коцељева", бр.28/17. 

Обрађивач плана: -Стручна обрада Измене и 
допуне Просторног плана града Шапца, поверена је 
ЈП Инфраструктура Шабац, Сектор за изградњу, 
Служба за просторно и урбанистичко планирање, а 
одговорни планер је Славица Ференц, дипл.инж.арх. 
(број лиценце 100 0019 03). 

Израда плана: 

Измена и допуна Просторног плана града Шапца 
се израђује на основу Захтева Начелника градске 
управе града Шапца, бр.353-4/2018-16 од 19.3.2018., 
на основу Одлуке о о изради Измене и допуне Про-
сторног плана града Шапца бр.020-236/17-14, донете 
на седници Скупштине града Шапца одржаној 
18.12.2017. године, и објављене у "Сл. листу града 
Шапца и општина Богатаћ, Владимирци и Коцељева", 
бр. 28/17., и Одлуке да се израђује Стратешка про-
цена утицаја на животну средину Измене и допуне 
Просторног плана града Шапца бр.351-458/17-14, 
која је објављена у "Сл. листу града Шапца и опш-
тина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.28/17. 

Стручна контрола плана; 

- Рани јавни увид у Измене и допуне Просторног 
плана града Шапца обављен је у периоду од 13.4. до 

27.4.2018. године, а седница Комисије за планове по 
обављеном раном јавном увиду одржана је 10.5.2018. 
год. (Извештај о обављеном раном јавном увиду 
Измене и допуне Просторног плана града Шапца). 

- Стручна контрола нацрта Измене и допуне Про-
сторног плана града Шапца обављена је на осмој 
седници Комисије за планове града Шапца одржаној 
7.6.2018. године (Извештај о извршеној стручној ко-
нтроли нацрта Измене и допуне Просторног плана 
града Шапца од 18.6.2018.). 

2. ПОДАЦИ О ОГЛАШАВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ 
ЈАВНОГ УВИДА 

Јавни увид у трајању од 30 дана је оглашен у 
дневном листу "Вечерње новости " дана 21.06.2018. 
године, и у локалном листу "Глас Подриња" дана 
21.06.2018. године, а обавештење о Јавном увиду је 
постављено на огласној табли у централном холу 
зграде Градске управе града Шапца, на огласној 
табли у просторијама Одељења за урбанизам 
Градске управе града Шапца и на огласној табли и у 
просторијама ЈП "Инфраструктура" Шабац, Сектор за 
изградњу, Служба за просторно планирање и урба-
низам, где су изложени и графички прилози. Јавни 
увид одржан је у периоду од 22.06.2018. године до 
21.07.2018. године у просторијама ЈП "Инфрастру-
ктура" Шабац, улица Карађорђева бр. 27., сваког 
радног дана од 07 до 15 часова. Нацрт планског 
документа са огласом је био изложен и у дигиталном 
облику на интернет страни www.sabac.rs. У току 
излагања плана на јавни увид, а ради пружања по-
требних информација и стручне помоћи у вези са 
планским решењима, обезбеђено је повремено при-
суство представника обрађивача плана. У току изла-
гања плана на јавни увид достављена је једна 
примедба на Нацрт плана. 

(Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт 
Измене и допуне Просторног плана града Шапца). 

Саставни део овог образложења су и: 

1. Извештај о извршеној стручној контроли нацрта 
Измене и допуне Просторног плана града Шапца; 

2. Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт 
Измене и допуне Просторног плана града Шапца; 

СКУПШТИНА  
ГРАДА ШАПЦА 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА 
ШАПЦА 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 

I  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

Измена и допуна просторног плана Града Шапца 
(у даљем тексту ИДППГ) се ради на основу одредби 
Закона o планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, 
бр. 72/09,  81/09 испр, 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 
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42/13 - одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13 - одл. УС, 132/14 и 
145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбани-стичког 
планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15) и планерског 
задатка који је дефинисао инвеститор, Град Шабац. 

Изради ИДППГ је приступљено на основу Одлуке 
о изради измене и допуне просторног плана града 
Шапца ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр. 28/17). У поступку до-
ношења предметне одлуке прибављено је мишљење 
Одељења инспекцијске и стамбено комуналне по-
слове градске управе Шабац о потреби израде 
стратешке процене утицаја на животну средину 
(бр.501-4-50/2017-08 од 11.10.2017.) тако да је у 
складу с тим, донета Одлука да се израђује стра-
тешка процена утицаја на животну средину измене и 
допуне просторног плана града Шапца ("Сл. лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева", бр. 28/17).  

У току израде елабората за рани јавни увид, 
обухват плана и циљ израде плана су кориговани од 
стране локалне самоуправе те је обухват знатно 
мањи, и уместо на укупну територију ЈЛС, односи се 
само на делове КО насеља Дреновац и Шеварице. 

ИДППГ обухвата два сегмента:  

I СЕГМЕНТ чине измене и допуне које се односе 
на одређена подручја и за која се правила уређења и 
правила грађења дају овим елаборатом:  

• Подручје 1 и 2 на деловима катастарских 
општина Шеварице и Дреновац.. 

Први сегмент плана је измена и допуна ППГ. Циљ 
израде ИДППГ је дефинисање новог грађевинског 
подручја у  КО Дреновац и КО Шеварице, у складу са 
конкретним захтевима локалне управе за форми-
рањем нових радних зона у подручјима које имају 
одређеен потенцијале за развој делатности и за која 
постоји интересовање инвестиитора. За ова подручја 
у обухвату ИДППГ се директно примењује овај план. 
У складу са Правилником, су дата правила грађења и 
уређења, као и сви остали елементи садржаја плана. 

II СЕГМЕНТ чине измене и допуне дела 
текстуалног плана које се односе на целокупно 
подручје обухвата Просторног плана града Шапца 
("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр.7/12): 

• измена и допуна текстуалног дела плана 
недостајућим или измењеним правилима уре-
ђења и правилима грађења.  

Други сегмент измене и допуне представља измену 
одређених правила која треба да важе на територији 
целог плана. То су, између осталог; услови изградње 
на пољопривредном земљишту где су плански дата 
тумачења везано за објекте за гајење стоке. Услед 
неусаглашености 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 дета-
љније дефинисани услови изградње ел.енергетских 
објеката јер је дошло до нових захтева а основни 
план није имао довољно услова за примену. Такође 
је редукована обавеза израде урбанистичких про-је-
ката на захтев локалне управе. Овај сегмент измене 
и допуне се примењује заједно са основним пла-
нским документом на целом подручју обухвата. 

I 1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ, ИЗВОД ИЗ 
ПЛАНОВА ШИРЕГ ПОДРУЧЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ИДППГ до 2020. 

Правни основ за израду ИДППГ садржан је у 
одредбама: 

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

• Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког пла-
нирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15), 

• Правилника о општим правилима за парце-
лацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр. 
22/15), 

• Стaтутa града Шaпца (“Сл. лист града Шaпца” 
бр. 32/08) 

• Одлуке о изради измене и допуне просторног 
плана града Шапца ("Сл. лист града Шапца и опш-
тина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 28/17) и 

• Одлука да се израђује стратешка процена ути-
цаја на животну средину измене и допуне просторног 
плана града Шапца, ("Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 28/17). 

Плански основ за израду ИДППГ је садржан у 
одредбама:  

• Закона о просторном плану Републике Србије 
од 2010. до 2020.г («Сл. гласник РС», бр. 88/10), 

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

• Измене и допуне просторног плана подручја 
посебне намене гасовода Јужни ток ("Сл. гласник 
РС" бр. 46/13). 

Просторно планска решења планова ширег по-
дручја су међусобно усклађена: Просторни план 
Републике Србије - Регионални просторни план за 
подручје Колубарског и Мачванског округа - Просто-
рни план града Шапца. Како је Просторни план града 
Шапца донет пре доношења Просторног плана по-
дручја посебне намене гасовода Јужни ток, границе 
тог плана нису нанете на графичким прилозима Про-
сторног плана. Такође, пут Дреновац - Чеврнтија је 
променио категорију и од општинског пута (О43) 
постао државни пут (ДП IIа реда бр.124). Сходно томе, 
приликом израде ИДППГ је неопходно преузети 
коридоре важећег плана ширег подручја и ускладити 
статус пута. 
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Слика 1. Извод из РПП за подручје Колубарског и Мачванског округа, Реферална карта 1: Намена 

простора, са приказом подручја ИДППГ 

 

 
Слика 2. Извод из Измене и допуне ППППН гасовода Јужни ток, Реферална карта 1: Намена 

простора, са приказом подручја ИДППГ

Подручје 1 

Подручје 2 

Подручје 2 

Подручје 1 
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Режими коришћења и уређења простора зона 
заштите гасовода и одвојака у енергетском коридора 
су: - у непосредном појасу заштите дозвољена је изгра-
дња објеката у функцији гасовода и задржавање по-
стојећих и планираних укрштања саобраћајне и друге 
инфраструктуре са гасоводом, што се решава кроз 
пројектну документацију гасовода и уз сагласност 
власника/управљача предметне инфраструктуре, док 
се остали постојећи објекти уклањају. Изградња 
осталих објеката је забрањена. Забрањена је и са-
дња вишегодишње вегетације са дубоким корењем 
(преко 100 cm), док је могуће обрађивање земљишта 
техником плитког орања (до 50 cm) и гајење једно-
годишњих биљака (житарице, крмно биље и сл); - у 
појасу уже заштите забрањена је изградња објеката 
за боравак људи, док ће се постојећи објекти укло-
нити. Постојећа путна и друга инфраструктура се 
задржава као стечено стање уз могућност усагла-
шава/измештања, што се решава кроз пројектну 
документацију гасовода и уз сагласност власни-
ка/управљача предметне инфраструктуре. Изградња 
нове путне и друге инфраструктуре је могућа, уз 
обавезујући услов обезбеђења сарадње са управља-

чем гасовода; - у појасу шире заштите дозвољена је 
реконструкција, адаптација и санација постојећих 
објеката, као и изградња путне и друге инфрастру-
ктуре. У овој зони се не планира нова изградња, 
односно није могуће планом вршити промену класе 
локације, која се за потребе израде Просторног пла-
на и идејног пројекта дефинише као постојеће стање; 
- у појасу контролисане изградње забрањује се 
изградња објеката и површина јавне намене, а спра-
тност осталих објеката се ограничава на максимум 
приземље са 4 спрата. Изградња надземних објеката 
инфраструктурних и комуналних система је могућа, 
уз обавезну процену могуће угрожености. У свему 
осталом спроводе се урбанистички планови и про-
сторни планови јединица локалне самоуправе.  

Документацију од значаја за израду ИДППГ 
чине: 

• Просторни план града Шапца ("Сл. лист града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", 
бр.7/12) и 

• ПДР "Чеврнтија" ("Сл. лист града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.12/08). 

 
 

Слика 3: Извод из ПП града Шапца, Реферална карта 1: Намена простора са границом обухвата ИДППГ 
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Слика 4: Извод из ПП града Шапца, Реферална карта 1: Намена простора са границом обухвата ИДППГ 

и преузетом трасом гасовода Јужни ток 

Према Шематском приказу насеља Шеварице, 
дефинисане су следеће намене, у оквиру следећих 
типичних целина: 

- ТЦ 2 - зона становања на индивидуалним по-
љопривредним економијама, 

- ТЦ 16 - пољопривредно земљиште, затечена 
и сезонска домаћинства, 

- ТЦ 17 - шумско земљиште и  

- ТЦ 19 - инфраструктурни објекти и коридори. 

Просторним планом града Шапца је дефинисано 
да се на овом подручју примењују Шематски прикази 
уређења насељених места Шеварице и Дреновац. За 
подручје у КО Шеварице је донет и ПДР "Чеврнтија" 
("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци 
и Коцељева", бр.12/08) чији део улази у обухват 
границе Подручја 1. 

 
Слика 5: Извод из Шематског приказа насеља Шеварице, Намена површина), са границом обухвата 

Подручја 1 ИДППГ, преузетом трасом гасовода Јужни ток из ППППН и преузетим границама обухвата 
ПДР 
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Слика 6: Извод из Шематског приказа насеља Шеварице, Намена површина, са границом обухвата 
Подручја 2 ИДППГ 

На изводу из Шематског приказа за Подручје 1 су 
приказане и границе планова детаљне регулације 
који су рађени у оквиру КО Шеварице: ПДР "Чеврнтија" 
чији део улази у обухват ИДППГ и Измена и допуна 

ПОУ насеља Дреновац и Шеварице са елементима 
ПДР, чије подручје не улази у обухват ИДППГ али га 
тангира (слика 5). 

 

 
Слика 7: Извод из ПДР "Чеврнтија", Намена површина, са границом обухвата Подручја 1 ИДППГ 
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Слика 8: Извод из Шематског приказа насеља Дреновац, Намена површина, са границом обухвата 
Подручја 2 ИДППГ и границом коридора гасовода Јужни ток 

I  СЕГМЕНТ ИДППГ 
 

I 2. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА 
ИДППГ 

Предмет израде ИДППГ су два подручја у катаста-
рским општинама Шеварице и Дреновац. Подручје 1: 
захвата око 112ха у КО Шеварице и иде границама 
парцела: 1417/1, сече 3756/2, 2116, сече Битвени ка-
нал, иде границом 2113, 2112, 2111, 2110, 2109, 
2107, 2108/1, 2108/5, сече 3784, иде границом 2097, 
сече 3783, иде границом 2072, 2071, 2070, 2069, 
2068, 2067, 2066, 2065, 2064, 2063, 2062, 2061, 2060, 
1989, 1988, 1987, 1986, 1985, сече државни пут и иде 
границом 1967, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 1959, 
1958, 1957, сече 3768 и иде границом 1906, 1905, 
1904, 1903, 1902, сече 3774, сече 3901, сече 3771 и 
иде границом  1840, 1841, 1842, 1843, сече 3773 и иде 
границом 1899, 1900, 1901, иде границом државног 
пута, 1890, 1885, 1883, 1884, 1888, 1887, 1886, 1881, 
1878, 1875, 1872, 1871, 1870, 1869, сече 3763 и иде 
границом 1662, 1659, 1658, 1657, 1656, сече 3761 и 
иде границом 1647, 1643, 1645, 1643, 1642, 1641, 
1640, 1639, 1638, 1637, 1636, 1635, 1634, 1633, 1626, 
1627, 1625, 1624, 1623, 1620, 1619, 3759/2, сече 3786 
и иде границом 3757 до границе са 1417/1. 

Подручје 2 захвата око 69 ха у КО Шеварице и 
КО Дреновац и иде границама парцела:  759, 760, сече 
и иде границом 3920, 5851, сече 6017, 5852, сече 
6025, 5855, сече и иде границом 5856, 5868, сече 5867, 
4990, сече и иде границом 5881, сече 6025, 5879, 

5878, сече 6034, 5876, 4964, сече 6031, 763, 762, 768, 
764, 771, сече 1408 и иде до границе парцеле 759. 
Подручје 2 захвата и кат.п.бр. 5277 КО Дреновац. 

I 3. ПРИНЦИПИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
ПОДРУЧЈА У ОБУХВАТУ ИДППГ 

Принципи просторног развоја који се дефинишу 
просторним планом се заснивају на дефинисању 
коначног циља који се представља кроз подизање 
развијености територије, повећање стандарда свих 
функција у простору и подизање степена спрово-
дивости планских одредби.  

I 4. ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
ПОДРУЧЈА У ОБУХВАТУ ИДППГ 

Основни циљ израде Плана састоји се у измени и 
допуни постојећег просторног плана у складу са 
захтевом локалне самоуправе за подизањем поте-
нцијала постојећег земљишта које је инфраструкту-
рно опремљено.  

Оперативни циљ израде ИДППГ је проширење 
границе грађевинских подручја насеља Шеварице и 
Дреновац и дефинисање намене површина, примарно 
за радне зоне, на подручју у обухвату плана. 

I 4. КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
ПОДРУЧЈА У ОБУХВАТУ ИДППГ 

Концепт уређења ИДППГ се заснива на препозна-
вању новостворених потенцијала подручја у обухвату 
плана и преко планерских инстумената, корекцију 
граница грађевинског подручја, дефинисање намена 
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површина, правила уређења и правила грађења. Након 
извршене анализе и валоризације постојећег стања, 
уз иновирање података од значаја за израду просто-
рног плана, а у складу са конкретним потребама, 
дефинисан је неопходан обухват интервенција који 
даљом разрадом, односно Нацртом плана може бити 
коригован. Првенствено се мисли на иновирање пра-
вила уређења и грађења на пољопривредном зе-
мљишту, изградњу објеката за држање животиња и 
на изградњу електроенергетских објеката а све у 
складу са повећаним захтевима инвеститора. 

II  ПЛАНСКИ ДЕО 
 

II 1. ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
У ОБУХВАТУ ИДППГ 

Oвим планом се одређује проширење грађе-
винског подручја насеља Дреновац и Шеварице.  

Подручје 1: захвата око 112 hа у КО Шеварице и 
иде границама парцела: 1417/1, сече 3756/2, 2116, 
сече Битвени канал, иде границом 2113, 2112, 2111, 
2110, 2109, 2107, 2108/1, 2108/5, сече 3784, иде 
границом 2097, сече 3783, иде границом 2072, 2071, 
2070, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065, 2064, 2063, 2062, 
2061, 2060, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, сече држа-
вни пут и иде границом 1967, 1964, 1963, 1962, 1961, 
1960, 1959, 1958, 1957, сече 3768 и иде границом 
1906, 1905, 1904, 1903, 1902, сече 3774, сече 3901, 
сече 3771 и иде границом  1840, 1841, 1842, 1843, сече 
3773 и иде границом 1899, 1900, 1901, иде границом 
државног пута, 1890, 1885, 1883, 1884, 1888, 1887, 
1886, 1881, 1878, 1875, 1872, 1871, 1870, 1869, сече 
3763 и иде границом 1662, 1659, 1658, 1657, 1656, 
сече 3761 и иде границом 1647, 1643, 1645, 1643, 
1642, 1641, 1640, 1639, 1638, 1637, 1636, 1635, 1634, 
1633, 1626, 1627, 1625, 1624, 1623, 1620, 1619, 3759/2, 
сече 3786 и иде границом 3757 до границе са 1417/1. 

Подручје 2 захвата око 69 hа у КО Шеварице и 
КО Дреновац и иде границама парцела:  759, 760, сече 
и иде границом 3920, 5851, сече 6017, 5852, сече 
6025, 5855, сече и иде границом 5856, 5868, сече 
5867, 4990, сече и иде границом 5881, сече 6025, 
5879, 5878, сееч 6034, 5876, 4964, сече 6031, 763, 
762, 768, 764, 771, сече 1408 и иде до границе 
парцеле 759. Подручје 2 захвата и кат.п.бр. 5277 КО 
Дреновац. 

Све парцеле у обухвату границе плана се налазе 
у грађевинском подручју, осим кат.п.бр. парцела 
шумског земљишта: 1655 и 1990 КО Шеварице у 
Подручју 1 и кат.п.бр. 4934 КО Дреновац у 
Подручју 2. 

II 2. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ НАМЕНА ПРОСТОРА У 
ОБУХВАТУ ИДППГ 

Земљиште у обухвату плана је у два облика 
својине: јавној (државној и својини локалне самоуправе) 
и приватној. Земљиште у државној својини чини пу-

тно земљиште ДП IIа реда бр.124 а земљиште у 
својини локалне самоуправе чини земљиште општи-
нског пута 01 Дреновац-Шеварице и кат.п.бр. 1417/1 
КО Шеварице. Делови коридора путева у обухвату 
ИДППГ су инфраструктурно опремљени. Сво остало 
земљиште је у приватној својини.  

Подручја која се налазе у обухвату ИДППГ осим 
инфраструктурне опремљености имају и друге зна-
чајне потенцијале од којих су најкарактеристичнији: 
близина ауто пута, близина реке Саве, резерве 
пијаће и геотермалне воде. 

У складу са основним планским документом и 
плановима ширег подручја, овим планом се утврђује 
следећа намена површина: 

1. Површине јавне намене 

• Саобраћајне површине: колске, пешачке, би-
циклистичке и стационарне саобраћајне површине. 
Саобраћајнице су планиране према условима и 
стандардима који су важећи за планирање и проје-
ктовање ове врсте инфраструктурних објеката и уз 
услове и сагласност ЈП "Путеви Србије". 

2. Површине осталих намена (доминантне 
намене) 

• ТЦ 2: зoнa стaнoвaњa нa индивидуaлним пo-
љoприврeдним eкoнoмиjaмa и 

• ТЦ 4б: радне (индустријске) зоне 

• Површине инфраструктурних објеката и 
коридора: Планом су дефинисани заштитни кори-
дори електроенергетских мрежа испод којих је за-
брањена изградња објеката, заштитни коридори 
гасовода Јужни ток у којима се примењују услови који 
су дефинисани ИДППППН "Јужни ток" и зона забра-
њене изградње потенцијалних инфраструктурних 
коридора уз државни пут. 

II 3. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И 
РАЗВОЈ ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И РЕСУРСА 

Пoљoприврeдa Града Шапца je нeoдвojивa oд 
сeoскoг прoстoрa, њeгoвих културних врeднoсти, и 
знaњa кao вaжних рaзвojних пoтeнциjaлa. Подручје 
насеља Дреновац и Шеварице одликује високовре-
дно пољопривредно земљиште, значајним потенци-
јали пијаће воде највишег квалитета и значајни 
потенцијали геотермалне воде. Подручја у обухвату 
ИДППГ се налазе уз објекте примерне инфрастру-
ктуре при чему земљиште, осим за пољопривредну 
производњу има и значајне потенцијале за привре-
дни развој самих сеоских насеља, унапређење живота 
на селу, задржавање становништва на селу, пoбo-
љшaњe стaрoснe и oбрaзoвнe структурe становни-
штва, пoвeћaњe дoхoткa становништва а самим тим 
и унапређење привредног потенцијала укупног 
подручја локалне самоуправе.  

Позиција радних зона може да поспеши и међуо-
пштинску и регионалну сарадњу с обзиром да се 
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налазе на граници са општинама Сремска Митровица и 
Богатић, у непосредној близини су ауто пута и 
државних граница са Хрватском и Федерацијом БиХ. 

II 4. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ, ДИСТРИБУЦИЈА 
СТАНОВНИШТВА И МРЕЖА НАСЕЉА И ЈАВНИХ 

СЛУЖБИ 

ИДППГ се не мењају услови који се односе на 
просторни развој, дистрибуцију становништва и мре-
же насеља и јавних служби које су дефинисане 
Просторним планом града Шапца ("Сл. лист града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", 
бр.7/12). 

Насеље Дреновац се налази у категорији: центри 
заједнице села - сеоске варошице а насеље Шеварице 
спада у категорију примарних сеоских насеља. 

II 5. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА 
ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

Стратешка опредељења привредног развоја која 
су дефинисана Просторним планом града су: 

� пoљoприврeдa – aгрoиндустриjски сeктoр, сa 
прoгрaмимa примaрнe и финaлнe прoизвoдњe у 
oблaсти рaтaрскe, стoчaрскe, вoћaрскe и пoвртaрскe 
прoизвoдњe, кao и прoгрaми прoизвoдњe здрaвe 
хрaнe, 

� сeкундaрни сeктoр сa рaзвиjeнoм индустриjoм / 
МСП и грaђeвинaрствoм, 

� сaoбрaћajнe aктивнoсти - робно транспортни, 
логистички и интермодални центри, кao и другe 
сeрвиснe и угoститeљскo-туристичкe aктивнoсти/дe-
лaтнoсти. 

Сходно наведеном, уз подстицање развоја рура-
лног подручја, неопходно је подстицати и секундарне 
секторе. Подручја у обухвату ИДППГ се налазе уз 
линијске инфраструктурне објекте (саобраћајнице, 
инсталације водоснабдевања и електроенергетике) 
који дефинишу значајне потенцијале подручја. Та-
кође, значајан потенцијал чини и близина аутопута и 
пограничног подручја. 

Формирањем радних зона у оквиру подручја ових 
сеоских насеља ће имати одређених предности: 
коришћење потенцијала сеоских подручја, децентрали-
зација радних активности седишта јединице локалне 
самоуправе, ревитализација сеоских насеља, по-
дстицај међуопштинске и регионалне сарадње и сл. 

II 6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Иако се ИДППГ примарно не разматрају тури-
стички потенцијали подручја у обухвату плана, развој 
туризма је могућ обзиром да се туризам може сматрати 
компатибилном наменом радној зони. Првенствено 
се мисли на облике туризма као што су: рурални 
туризам, излетнички туризам, спортско-рекреативне 
површине, риболовни туризам и наутички туризам. 

II 7. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА 

 

II 7.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Друмски саобраћај 

Реализација изградње подручја ће трајати дужи 
временски период јер подразумева решавање имо-
винских односа на приватном земљишту. Предвиђено 
је да се у овој фази (иницијалној фази развоја тери-
торије уз државни пут), свим парцелама на којима се 
граде пословни објекти приступа директно са држа-
вног пута, уз услов да удаљеност између два при-
кључка не може бити ближа од 20 m. То значи да се 
може десити да се на парцелама чија је ширина ужа 
од 20 m неће моћи одобрити директан излаз на 
државни пут већ ће се морати урбанистичким пројектом 
или планом детаљне регулације разрадити локацијски 
услови, уз сагласност власника суседног земљишта. 

ИДППГ предвиђа коридоре забрањене изградње 
уз деоницу државног пута у циљу обезбеђења ра-
звојног потенцијала саобраћајнице. Наиме, уколико 
се у будућности стекну услови за проширење радних 
зона уз пут или развој насеља, неопходно ће бити 
урадити реконструкцију целе деонице пута која би 
могла да подразумева или изградњу секундарних 
саобраћајница уз државни пут или изградњу пута са 
четири коловозне траке уз које би се обезбедиле би-
циклистичке стазе, зелени и инфраструктурни кори-
дори. Дефинисање тих проширења само на једном 
сегменту пута у овој фази је процењено као нера-
ционално и потенцијално ограничавајућим за неке 
будуће реконструкције и планове. 

Граница обухвата ИДППГ Подручја 1 се простире 
са обе стране дуж државног пута ДП IIа -124, 
Сремска Митровица-Шабац, на деоници Ид-д=12402, 
почев од стационаже km 05+540 до стационаже км 
08+047. Ово подручје пресеца коридор планираног 
гасовода Јужни ток између стационажа км 07+155, и 
km 07+575. Саобраћајно решење је засновано на 
обезбеђењу коридора забрањене изградње који омо-
гућују даљи развој подручја, и намењен је изградњи 
објеката путне инфраструктуре. У ширини коридора 
могуће је формирање сервисне саобраћајнице, бици-
клистичке и пешачке стазе (како је приказано на графи-
чком прилогу „Карактеристични попречни профили“, 
као и трака за укључење и искључење у случају да су 
неопходне за конкретне намене. 

У границама обухвата ИДППГ Подручја 2 на 
општинском путу О1 – Мачвански Причиновић-
Шеварице-Дреновац, у оквиру профила саобраћа-
јнице планирано је проширење коловоза на 6.00 
метара, и дефинисане бициклистичке стазе и зелени 
појас обзиром на удаљеностизмеђу два насеља и 
масовну употребу бицикала као средства кретања у 
равничарском подручју. Изразито повољна конфигу-
рација терена и навике становништва да користе 
бицикл као превозно средство су добар предуслов 
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да се бициклистичком саобраћају обезбеди неопхо-
дан простор у границама подручја обухваћених 
ИДППГ. 

У вези свега наведеног, дефинисана је и грађеви-
нска линија планираних објеката која је од коловоза 
удаљена 18 m (линија коловоза је узета као линија 
која је јасно утврђена у простору). 

II 7.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Процена потреба за водом  

Студија оправданости са генералним пројектом 
снабдевања водом општине Шабац ("Беоинжење-
ринг", Београд 2008.г.), дефинисала је потребе за 
водом насеља Града Шапца, на основу анализе 
постојећих коефицијената неравномерности и про-
цента учешћа  појединих група  потрошача, губитака 
у мрежи, пројекције броја становника и препорука 
датих у Водопривредној основи Србије. Опредељена 
је концепција развоја водоводне мреже која се бази-
ра на паралелном развоју два независна система за 
снабдевање водом и то ситема града Шапца и 
насеља Мачвански Прњавор. Систем  Шабац је због 
обима подељен на неколико подсистема, према по-
ложају села, односно њиховој груписаности. Овакав 
концепт омогућује равномернији развој Градске 
водоводне мреже. 

Обухват Измене и допуне просторног плана Града 
Шапца, налази се у деловима насеља Шеварице и 
Дреновац, који су део подсиситема "Северномачва-
нски прстен". Кроз обухват  Подручја 2 изграђен је 
магистрални цевовод Ø 200 mm са јужне стране 
општинског пута О1 Шеварице – Дреновац. Посто-
јећи цевовод намењен је даљем ширењу градског 
водоводног система тј. ширењу секундарне дистри-
бутивне мреже у насељима Дреновац и Шеварице. 

У оквиру Подручја 1 нису планиране инаталације 
водовода. 

Претходна техничка документација која је од 
интереса за израду планске и пројектно техничке  
документације: 

• Претходна студија оправданости са Генера-
лним пројектом снабдевања водом насеља општине 
Шабац, "Беоинжењеринг", Београд 2008. године. 

Општа и фекална канализациона мрежа и по-
стројења за пречишћавање отпадних вода 

Генералним пројектом сакупљања, одвођења и 
пречишћавања отпадних вода насеља Града Шапца 
("Водоинжењеринг", Београд, 2006.г, као и ГП Шапца 
и приградских насеља, дефинисано је неколико кана-
лизационих система,  и то:  

- канализациони систем града Шапца (систем  
SBR/SBRc); 

- индивидуални канализациони системи за 
насеља или групе насеља који се налазе на терито-
рији града (систем  PP/CWL).  

Предметном пројектном документацијом обухва-
ћена су насеља на читавој територији града Шапца. 
Подручје општине укупно садржи 49 насељена места 
од чега, званично посматрано, постоји једно градско 
насеље - град Шабац и 48 сеоских и приградских 
насеља. Садашње стање на руралном делу терито-
рије града Шапца, у области отпадних вода, са аспекта 
утицаја на животну средину је веома неповољно с 
обзиром да се све отпадне воде које се стварају на 
овом подручју неконтролисано испуштају у локалне 
водотоке, напуштене копане бунаре или неадекватне 
септичке јаме. 

У насељима Шеварице и Дреновац на основу 
Генералног пројекта планирана је израда независног 
канализациог система сваког села који ће се након 
каналисања свих улица уливати у адекватна мини 
постројења. Реципијент пречишћене воде за насеље 
Шеварице је река Вељача док је за Дреновац  река 
Сава.  

У оквиру обухвата Измене и допуне просторног 
плана Града Шапца / Подручје 2, планиран је кори-
дор санитарно фекалне канализације, са северне 
стране општинског пута, смером тока ка Шеварицама. 
Траса канализације је планирана у зони бицикли-
стичке стазе. У оквиру Подручја 1 нису планиране 
инсталације канализације. 

Индивидуални канализациони системи (поједина-
чни канализациони системи са постројењем за 
пречишћавање отпадне воде - за свако село), биће 
формирани и осталим сеоским насељима Града.  

Претходна техничка документација која је од 
интереса за израду планске и пројектно техничке 
документације: 

• Генерални пројекат сакупљања, одвођења и 
пречишћавања отпадних вода насеља општине 
Шабац, "Водо-инжењеринг", Београд 2006. године, 

• Идејни пројекат доградње и реконструкције 
постојећег општег система одвођења отпадних вода 
града Шапца, Институт за водопривреду "Јарослав 
Черни", Београд 2002. године. 

Укрштање објеката комуналне инфраструктуре са 
зоном обухвата ППППН гасовод "Јужни ток", неопхо-
дно је извести у складу са условима и сагласности 
прибављених од предузећа "Гастранс" Нови Сад. 

Дефинисање параметара и итврђивање услова за 
изградњу објекта комуналне инфраструктуре спрове-
шће се накнадном израдом урбанистичко техниче 
документације. 

Сакупљање и евакуација атмосферских вода  

Ван територије града Шапца, у сеоским насе-
љима, евакуација атмосферских вода обаља се и 
обављаће се природним вододеринама и потоцима, 
а у равничарским деловим (Мачва) и каналима за 
евауацију атмоферске воде, све до коначних реципи-
јената, река, које су у сливовима река Дрине и Саве. 
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У оквиру обухвата Измене и допуне просторног 
плана Града Шапца, уз општински пут О1, Мачвански 
Причиновић-Шеварице-Дреновац и државни пут ДП 
IIа реда бр.124, Сремска Митровица-Шабац плани-
рани су коридори за израду путних земљаних канала 
(типа 3) непосредно уз појас банкине односно 
бициклистичке стазе. 

Водопривредни канали за евакуацију атмо-
сферских вода 

Одводњавање територије Града обавља се 
каналском мрежом која има више сливова али као 
крајњи реципијент свима је река Сава. На територији 
су заступњени следећи сливови: Дреновачки, Бивански, 
Калиновачки, Доњомачвански, Средњемачвански, 
слив Церског ободног канала, Шабачки, Мишарски, 
Оридски, слив реке Думаче и слив реке Добраве. 

У оквиру обухвата ИДППГ налазе се: 

• канали Калиновачког слива који се укрштају са 
Подручјем 2 и општинским потем О1 и 

• канали Дреновачког слива који се делом 
налазе у обухвату Подручја 1. 

Заштитне мере  ЈВП «Србијаводе», ВПЦ «Сава-
Дунав», у погледу  инспекцијских стаза (на којима се 
не сме ништа градити), испуњене су на начин да се 
пољопривредне површине могу користити за 
одржавање каналске мреже. 

Остали услови  се односе на укрштање инфра-
структурних коридора и саобрађајница: 

• горња ивица заштитне цеви објекта мора бити  
на минимално 1,5 m испод нивелете дна нерегули-
саних водотока и миниамлно 1m, испод нивелете дна 
регулисаних корита водотока и канала, уз прописно 
обележавање ових места и  примену техничких мера 
заштите; 

• код укрштања инфраструктурих објеката са 
водотоцима и каналима у зони мостова, преко носе-
ћих конструкција, ДИК мора имати сигурносу висину 
– зазор од минимум 0,8 m до 1,0 m у односу на коту 
велике меродавне воде водотока; 

• нивелете планираних мостова и прелаза пре-
ко водотока и канала, морају бити тако одређене да 
до доње ивице конструкција објеката (ДИК), имају 
потребан зазор изнад нивоа меродавних рачунских 
вода за прописану заштитну висину, у складу са за то 
важећим прописима. 

Наводњавање земљишта  

Постојећи природни водотоци, као и мрежа 
водопривредних канала у Граду Шапцу (и општини 
Богатић), користе се искључиво за одоводњавање 
земљишта. Обзиром на велику потребу за залива-
њем земљишта у периодима великих летњих суша, 
потребно је дати тим каналима  вишеструку намену, 
односно опремити их додатном опремом тако да се 
могу користити и за наводњавање.  

На захтев инвеститора ЈВП «Србијаводе» из 
Београда, урађен је Идејни пројекат наводњавања 
сложеног подсистема CSN6 (F=10 900 ha) региона-
лног хидросистема снабдевања водом Мачве, Институт 
за водопривреду „Јарослав Черни-Београд, 2004 
.године, којим је дефинисана потребна опрема и 
објекти на мрежи постојећих водопривредних канала 
у сливу Доњомачванског канала, у делу слива 
Каловица, неопходних за стављање у функцију истих 
као мреже канала за наводњавање земљишта. 
Идејни пројекат сложеног подсистем ЦСН6, обухвата  
површину око 10.900 hа насталу повезивањем 2 
основна подсистема: 

• основног подсистема ДМК површине 9.200 ha, 

• дела основног подсистема Каловица, површине 
око 1.700 ha. 

Повезивање делова основних подсистема Каловица 
и ДМК у сложен подсистем ЦСН6 извршено је само 
преко спојног постојећег канала Стара Каловица. 
Овом прерасподелом омогућено је следеће: 

1. веће искоришћење унутрашњих дотицаја слива 
Каловица, јер се пуњење канала који је везан спо-
јним каналом Стара Каловица за ДМК врши унутра-
шњим водама паралелно са пуњењем каналских 
акумулација из самог ДМК-а. 

2. могућност даљег наводњавања пољопривре-
дних површина нижих делова слива Каловица ван 
подсистема  ЦСН6 

3. мањи број регулационих устава и спојних ка-
нала, мањи енергетски трошкови и др. 

Заштита од спољашњих вода  

За заштиту од великих вода реке Саве изграђен 
је зашитни одбрамбени насип од Шапца до Дреновца, 
са  ширином круне насипа од 4 - 6 m и котом круне 
насипа на 79,5 mnm  до 79,9 mnm. Током времена је 
дошло до његовог слегања, зачајно се променила 
хидрологија, интетнзитет падавина, па су у неколико 
последњих година интензивирани радови на при-
преми урбанистичке и пројектне документације за 
његову реконструкцију. Предвиђено је проширење 
круне насипа целом дужином (око 14 km) деонице 
(од ЦОК-а до ЦС Дреновац и даље  до Шеварица) и 
подизање висине  насипа  на коту  81 mnm.  

За потребе израде ИДППГ прибављени су водни 
услови, Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, Републичка дирекција за воде, број 
325-05-00486/2018-07 од 17.07.2018. године. 

У оквиру водних услова наведени су технички и 
други захтеви који су обавезујући за издавање водне 
сагласности на плански документ. За релевантно по-
дручје о обухвату ИДППГ, набројани услови су испу-
њени и уграђени у плански документ. 

За услове који се односе на укрштање канала и 
гасовода, спроводе се искључиво услови који су де-
финисани Изменом и допуном ППППН "Јужни ток" 
као услови који се не могу овим планом мењати. 
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II 7.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Постојеће стање 

У обухвату ИДПП града Шапца, на подручју 1., 
присутни су следећи електроенергетски објекти: сту-
бна трафо-станица 10/0.4kV 100kVA „Чеврнтија“ са 
прикључним далеководом 10kV (из правца црпне 
станице „Каленића Ревеница“) и ваздушна нискона-
понска мрежа. Положаји високонапонских објеката су 
евидентирани на графичком прилогу: Шематски приказ 
насеља Дреновац и Шеварице – Инфраструктура (Р 
1:5000). Електроенергетски објекти су амортизовани 
у знантом степену и постоје веома ограничене 
могућности за прикључак нових потрошача. 

На подручју 2, уз општински пут је изграђен ме-
шовити вод 20+0.4kV на бетонским стубовима, Положај 
мешовитог вода није евидентиран на графичком 
прилогу нити су за исти добијени подаци од електро-
дистрибутивног предузећа. 

Планирано стање 

Решење електроенергетске фазе урађено је у 
складу са важећом планском документацијом, са 
наменом простора из предметне ИДПП града Шапца, 
са оценом постојећег стања електроенергетског 
система и у складу са Условима и подацима од инте-
реса за израду ИДПП града Шапца прибавље-ним од 
ОДС „ЕПС Дистрибуција“ огранак Електродистри-
буција Шабац (бр.1372-04/6 од 14.05.2018.године) а 
који су приложени у документационом делу плана. 

Планира се следеће: 

• реконструкција постојећих 10kV електроене-
ргетских објеката у насељу Шеварице (далековод и 
стубна ТС) на напонски ниво од 20kV, у складу 
смерницом из основног плана и у складу са планом 
развоја електродистрибутивног предузећа; 

• изградња далековода 20kV (мешовитог вода 
20+0.4kV) по коридорима који су дефинисани на 
графичком прилогу Шематски приказ насеља 
Дреновац и Шеварице – Инфраструктура (Р 1:5000). 
На подручју 1, коридори за делеководе 20kV су опре-
дељени са обе стране државног пута IIа реда бр.124, 
ван путног земљишта, у простору предбашти на 0.7m 
од регулационе линије, с тим што ће се магистрални 
правац Шабац-Сремска Митровица реализовати са 
једне стране, а са супротне стране се далековод (ме-
шовити вод) планира да би се избегло вишеструко 
превођење преко коловоза државног пута. На подру-
чју 2 постојећи мешовити вод прилгаодити нивелаци-
оном и регулационом решењу пута и изградити 
недостајуће деонице.  

Далековод 20kV (мешовити вод 20+0.4kV) се 
гради са проводницима типа Аl-Č. или СКС, на 
прописно уземљеним, фундираним и опремљеним 
армиран-бетонским стубовима округлог пресека (фу-
ндирају се до 1/6 висине стуба) или на метално-
решеткастим стубовима. Сигурносна висина прово-
дника далековода изнад коловоза државног пута и 

изнад коловоза општинског пута је 7.0m. Пресек 
проводника, степен изолације, страна пута на којој се 
гради магистрални правац (за подручје 1) и положај 
стубова биће опредељени накнадном урбанистичко-
техничком (пројектном) документацијом и накнадним 
техничким условима електродистрибутивног преду-
зећа. Изградња далековода може бити реализована 
фазно, по деоницама које ће дефинисати електро-
дистрибутивно предузеће. За изградњу далековода у 
зони уже заштите магистралног гасовода, стубови се 
не могу постављати у зони од 20m са обе стране 
трасе гасовода, а потребно је обезбедити сагласност 
и прусуство овлашћеног лица из предузећа 
„ГАСТРАНС“ Нови Сад. Такође стубови се не могу 
постављати на растојању мањем од 6.0m oд ивице 
водопривредног земљишта. Имовинско-правна питања 
морају бити решена у складу са Законом. 

• Изградња дистрибутивних и индустријских 
трафо-станица 20/0.4kV и прикључних распона 
далековода 20kV или подземних ел.енергетских 
кабловских водова 20kV, у складу са урбанистичко-
техничком документацијом за комплексе и накнадним 
техничким условима за прикључак које ће дефини-
сати електродистрибутивно предузеће према поједи-
начним захтевима и потребама Инвеститора; 

• Изградња нисконапонских мрежа и прикљу-
чака за комплексе, мерно-расклопних уређаја, зашти-
тних уређаја и електроинсталација у објектима, у 
складу са претходно поменутим условима електро-
дистрибутивног предузећа и у складу са важећим 
прописима. Сигурносна ваздушног нисконапонског 
проводника изнад коловоза државног и општинског 
пута је 6,0m. 

Постојећим и планираним далеководима 20(10)kV 
уколико се граде проводницима типа Аl-Č., опре-
дељује се заштитни појас ширине 8.6m (по 4.3m са 
обе стране трасе) у коме нису дозвољени: изградња 
објеката (осим инфраструктурних, у складу са пропи-
сима), испади на објектима (надстрехе, тераси), 
коришћење грађевинских и других машина чији се 
покретни делови могу наћи у зони ближој од 3.0m од 
фазног проводника, као ни коришћење система за 
заливање који могу створити млаз воде у зони 
ближој од 3.0m у свим правцима око фазног прово-
дника. Такође, забрањена је садња дрвећа са кро-
шњом преко 5.0m. 

Уколико се граде самоносивим кабловским снопом, 
далеководима 20kV се опредељује заштитни појас 
ширине 3.0m (по 1.5m) у коме је забрањено све 
наведено у претходном пасусу а додатно се не 
дозвољавају било какве активности које могу дове-
сти до хабања изолационог слоја. 

По стубовима мешовитог вода и нисконапонске 
мреже могуће је (и препоручује се) постављањe 
светиљки јавне расвете са LED изворима светла или 
са натријумовим високопритисним сијалицама, обзи-
ром на присуство магле уз реку Саву.  
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Подземни електроенергетски кабловски водови, 
постављају се на дно земљаног рова дубине 0.8m (у 
односу на планирану коту терена и уз претходна 
нивелисања) на слој ситнозрнасте земље и песка 
дебљине 0.1m. Изнад каблова се постављају пласти-
чни штитници и траке за упозорење. Ван зона посто-
јећих подземних инсталација, ископ кабловског рова 
може бити  машински али само  код полагања првог 
кабла у рову или прве групе каблова. Свако накна-
дни ископ мора бити ручни и опрезан. Ископу рова 
мора претходити обележавање на терену траса 
постојећих подземних инсталација од стране РГЗ 
Службе за катастар Шабац и у присуству овлашће-
них лица из јавних комуналних предузећа која посе-
дују и одржавају инсталације у обухвату. Не планира 
се изградња подземних електроенергетских водова у 
зони (појасу) уже заштите магистралног гасовода. 

Испод коловоза државног пута и општинског пута 
подземни ел.ен. каблови се провлаче кроз заштитне 
цеви које се постављају подбушивањем, тако да је 
горња ивица цеви на дубини од 1.3m испод коте 
асвалтног застора. Испод сервисних саобраћајница, 
колских приступа, манипулативних платоа и парки-
нга, цеви за провод каблова се постављају прекопа-
вањем или подбушивањем, на дубини од 1.0m испод 
коте асвалта. У случају прекопавања ров засути 
набијањем слојева шљунка до пројектоване носивости 
саобраћкнице. Пре затрпавања положај каблова и 
цеви и дубине полагања уснимити код РГЗ Службе 
за катастар. Површине довести у претходно стање.   

II 7.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Постојеће стање 

У обухвату ИДПП града Шапца, на подручју 2., 
присутни су телекомункациони каблови: спојни 
оптички и месне Тк мреже. Положај каблова је евиде-
нтиран на графичком прилогу: Уређајне основе 
насеља Дреновац и Шеварице – Инфраструктура (Р 
1:5000). Постоје ограничене могућности за прикљу-
чак нових корисника. 

Планирано стање 

Решење електроенергетске фазе урађено је у 
складу са важећом планском документацијом, са 
наменом простора из предметне ИДПП града Шапца, 
са оценом постојећег стања телекомуникационог 
система и у складу са Условима и подацима од инте-
реса за израду ИДПП града Шапца прибављеним од 
Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ 
а.д.Београд.  

Планира се реализација следећих активности: 

• Реорганизација (децентрализација) месних Тк 
мрежа у насељима Шеварице и Дреновац на начин 
да се и на обухвату ИДППГ формирају кабловска 
подручја са могућношћу реализације широкопојасних 
услуга. Обухват реорганизације морају бити укупна 

насеља или делови насеља закључно са изграњом 
присутпних уређаја, спојних путева, примарне, секу-
ндарне и оптичке телекомуникационе мреже. Услови 
за реорганизацију утврдиће се накнадним урбанисти-
чким пројектима. Урбанистичким пројектима се могу 
кориговати положаји коридора за подземне телеко-
муникационе каблове који су дефинисани овим планом, 
на начин да се не угрозе коридори опредељени за 
друге подземне инсталације и инфраструктуре и да 
се, у том смислу, прибаве сагласности јавних и 
других предузећа која поседују и одржавају друге 
инсталације; 

• Изградња појединачних прикључака на Тк 
мрежу, у складу са урбанистичким пројектима за 
комплексе, пројектима и појединачним условима за 
прикључак који се морају прибавити од ТЕЛЕКОМ-а 
(или других оператера, уколико изграде своје мреже 
на подручју плана). 

Услови за изградњу подземних телекомуникаци-
оних каблова су идентични условима за изградњу 
подземних електроенергетских кабловских водова, а 
који су дефинисани у претходном поглављу. 

II 7.5. ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА 

Не планира се изградња дистрибутивног система 
даљинског грејања. Уколико се укаже потреба за 
истим, у домену коришћења обновљивих извора и 
енергетски ефикасних извора, услови за изградњу 
утврдиће се урбанистичким пројектима у складу са 
Законом. 

Обухват ИДППГ се на оба подручја, делом, пре-
клапа са обухватом Измена и допуна просторног 
плана подручја посебне намене гасовода Јужни ток 
("Сл. гласник РС" бр. 46/13). На делу који је о обу-
хвату оба поменута плана примењују се Правила 
уређења и грађења и услови изградње утврђени 
Изменама и допунама ППППН гасовода Јужни ток. 

За одвојак гасовода Јужни ток планом је опре-
дељен енергетски коридор ширине 400.0m. За сваку 
изградњу неопходно је обезбедити услове, сагла-
сност и присуство овлашћеног лица из предузећа 
ГАСТРАНС из Новог Сада. Режими коришћења и 
уређења простора и простора зона заштите у енерге-
тском коридору наведени су у поглављу II.14 Правила 
уређења и правила градња за зону ТЦ19 – Инфра-
структурни објекти и коридори. 

II 7.6. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

У оквиру граница ИДППГ нису предвиђене зелене 
површине јавне намене. Планом се чува постојећи 
статус шумског земљишта у обухвату плана. 

II 7.7. СИСТЕМ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА 

За евакуацију комуналног отпада предвидети 
судове – контејнере на парцелама и комплексима у 
новим стамбеним и радним зонама. Локације одре-
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дити кроз израду одговарајуће техничке документације, 
у оквиру регулације основних саобраћајница, као 
издвојене нише са упуштеним ивичњаком, тако да 
максимално ручно гурање контејнера не буде веће 
од 15m, по равној подлози са успоном до 3%. Судови 
се могу сместити и у унутрашњости комплекса, дуж 
интерних саобраћајница чија минимална ширина не 
може бити мања од 3.5 m за једносмерни и 6 m за 
двосмерни саобраћај, са могућношћу окретања во-
зила габарита 8.6x2.5x3.5m и осовинским притиском 
од 10 t.  

Судови за смеће могу бити смештени на бетони-
раном платоу или ниши ограђеној лаким армирано-
бетонским зидовима, живом оградом и слично. Ма-
ксимално ручно гурање контејнера од претоварног 
места до комуналног возила износи 15m, по равној 
подлози без степеника, и са успоном до 3%.  

За одвоз кућног отпада, у сарадњи са ЈКП, кроз 
израду техничке документације треба дефинисати 
потребан број контејнера и њихову локацију. Услови 
за организовање контејнерских места су идентични 
као и за постављање у радним зонама, при чему се 
препоручује да се на контејнерским местима врши и 
селектовање отпада (посебни контејнери за папир, 
стакло и сл). У сарадњи са ЈКП могуће је предвидети 
и другачије системе и методе прикупљања и еваку-
исања кућног смећа, а у складу са условима заштите 
животне средине. 

II 8. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ 
ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА 

ЉУДИ 
 

II 8.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

У складу са условима и одредбама Просторног 
плана града Шапца ("Сл. лист града Шапца и опш-
тина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.7/12), на 
подручју обухвата ИДППГ нема природних добара. 

II 8.2. ПРЕГЛЕД ЕВИДЕНТИРАНИХ И 
ЗАШТИЋЕНИХ ОБЈЕКАТА, СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

И АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА 

У складу са условима и одредбама Просторног 
плана града Шапца ("Сл. лист града Шапца и опш-
тина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.7/12), на 
подручју обухвата ИДППГ нема евидентираних и 
заштићених објеката, споменика културе и архео-
лошких локалитета. 

Уколико би се током радова наишло на археоло-
шке предмете, извођач радова је дужан да прекине 
радове и о налазу обавести надлежни завод за 
заштиту споменика културе. 

II 8.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У складу са Одлуком да се израђује стратешка 
процена утицаја на животну средину измене и до-

пуне просторног плана града Шапца, ("Сл. лист града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", 
бр. 28/17), урађен је Извештај о стратешкој процени 
утицаја на животну средину ИДППГ Шапца („Expert 
Inženjering“ д.о.о. Шабац). Процене утицаја и мере 
које су дефинисане Извештајем су уграђене у 
ИДППГ. 

ИДППГ - Сегмент 1  

На основу процене стања животне средине на 
анализираном подручју кључни проблеми заштите су 
следећи: 

− загађена и деградирана животна средина у 
појасу дуж деоница државног пута IIа реда бр.124 и 
деоницом општинског пута О1 Дреновац-Шеварице, 
услед загађења ваздуха и повишене саобраћајне 
буке; 

− инфраструктура за прикупљање, третман и 
одлагање комуналног отпада; 

− одвођење санитарно фекалних вода и атмо-
сферских отпадних вода. Упуштање ових отпадних 
вода овим планом предвиђено је у будућу канализа-
цију општег система; 

− Степен шумовитости и потреба за очувањем 
предела, станишта и биљних и животињских врста уз 
реку Саву; 

− неразвијен мониторинг животне средине и 
промена у простору; 

− инвестирање у заштиту животне средине би 
требало повећати. 

Процена могућих утицаја плана на животну средину, 
према закону, садржи следеће елементе: процена 
утицаја варијантних решења на животну средину; 
поређење варијантних решења и приказ разлога за 
избор најповољнијег решења; приказ процењених 
утицаја плана на животну средину са описом мера за 
спречавање и ограничавање негативних, односно 
увећање позитивних утицаја на животну средину; 
начин на који су при процени утицаја узети у обзир 
чиниоци животне средине укључујући податке о: ва-
здуху, води, земљишту, клими, јонизујућем и нејони-
зујућем зрачењу, буци и вибрацијама, биљном и 
животињском свету, стаништима и биодиверзитету; 
заштићеним природним добрима; становништву, 
здрављу људи, градовима и другим насељима, ку-
лтурно-историјској баштини, инфраструктурним, инду-
стријским и другим објектима или другим створеним 
вредностима; начин на који су при процени узете у 
обзир карактеристике утицаја: вероватноћа, инте-
нзитет, сложеност/реверзибилност, временска диме-
нзија (трајање, учесталост, понављање), просторна 
димензија (локација, географска област, број изложе-
них становника, прекогранична природа утицаја), 
кумулативна и синергијска природа утицаја. 
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II 8.3.1. Приказ процењених утицаја плана и 
програма на животну средину са описом мера за 
спречавање и ограничавање негативних, односно 
увећање позитивних утицаја на животну средину 

Реализацијом плана за Подручје 1 и 2, може се 
изложити ризику више чинилаца животне средине. 
Утицај планских решења на циљеве стратешке про-
цене је одређен на основу циљева стратешке процене 
као полазне основе. Процена утицаја планираних 
активности на подручју плана може се сагледати 
кроз еколошке појаве које се дешавају у оквиру самог 
подручја и кроз односе подручја са ближом и даљом 
околином. Основни утицаји ИДППГ на животну сре-
дину односе на заузимање површина и могућу промену 
квалитета ваздуха, квалитета воде, земљишта, као и 
емитовање буке. Планска концепција заштите живо-
тне средине заснива се на заштити и унапређењу 
квалитета животне средине у дефинисаним просто-
рно-еколошким зонама. Заштита животне средине 
представља поштовање свих општих мера заштите 
животне средине и природе као и свих техничко-
технолошких мера и прописа утврђених законском 
регулативом и условима надлежних органа.  

Мере заштите имају за циљ да утицаје на живо-
тну средину у оквиру предметних локација сведу у 
оквире граница прихватљивости, а са циљем спреча-
вања угрожавања животне средине и здравља људи. 
Мере заштите омогућавају развој и спречавају ко-
нфликте на датом простору што је у функцији циљева 
одрживог развоја. Мере за смањење негативних и 
увећање позитивних утицаја ИДППГ Подручја 1 и 2 
на животну средину припремљене су на основу 
резултата процене утицаја приказане у Извештају 
стратешке процене.  

Заштита ваздуха подразумева ограничење/сма-
њење емисија загађујућих материја, и то: ограни-
чавање емисија загађујућих материја из привредних 
постројења, саобраћаја и становања, развој система 
гасификације и топлификације, преструктурирање 
привреде према критеријумима заштите, појачану 
контролу рада котларница; подстицање енергетске 
ефикасности и рационално коришћење енергије у 
домаћинствима и привреди, дислоцирање загађи-
вача; ограничавање емисија из нових извора преу-
смеравањем транзитног саобраћаја ван насеља, 
применом интегралних заштитних мера на коридору 
путева, применом прописа и прибављање обавезних 
интегрисаних дозвола за постојећа и нова привредна 
(индустријска) постројења, као и промене у начину 
функционисања постојећих постројења, док се за 
нова постројења примењују најбоље доступне техно-
логије (БАТ) и решења усклађена са прописима; ко-
ришћење алтернативних енергетских извора: сунчеве и 
геотермалне енергије, енергију биомасе и отпада; 
заштита и квалитет ваздуха обезбедиће се и по-
већањем зеленог фонда насеља; успостављањем 
система мониторинга квалитета ваздуха у складу 
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха („Сл.гласник РС", бр 11/10, 75/10 и 

63/13) вршењем континуиране и програмске ко-
нтроле основних и специфичних параметара везаних 
за квалитет ваздуха у акредитованим лаборатори-
јама стандардизованим методама. 

Враћање у прописану класу квалитета површи-
нских вода: заштитом изворишта и обезбеђењем 
снабдевања водом, применом прописаних активности у 
зони заштите изворишта, ревитализацијом и проши-
ривањем водоводног система; планским третманом 
комуналних отпадних вода - ширењем канализационе 
мреже (кишне и фекалне канализације); планским 
третманом индустријских отпадних вода - изградња 
канализације за отпадне воде, изградња система за 
предтретман отпадних вода у привредним постро-
јењима, уградња постројења за пречишћавање отпадних 
вода загађених нафтним дериватима; регулацијом 
система за мелиорацију - реконструкција и ревитали-
зација постојећих система и изградња нових. 

Управљање квалитетом вода вршиће се преко: 
добре заштите вода, мониторинга квалитета вода 
обезбеђеним у контролисаним и акредитованим лабо-
раторијама и формирање базе података у електронској 
форми. 

Заштита земљишта остварује се рационалним 
коришћењем грађевинског и пољопривредног земљи-
шта. Заштита земљишта се остварује и планским 
управљањем отпадом у складу са Националном 
стратегијом управљања отпадом, чиме се спречава 
загађење земљишта и други негативни утицаји на 
воде, ваздух, здравље и др. Плански третман отпада 
се заснива на превенцији настајања и смањењу 
количине отпада на извору, поновној употреби и 
рециклажи отпада обухвата управљање: комуналним 
отпадом – организовано сакупљање отпада; инду-
стријским отпадом - увођењем предтретмана индустри-
јског отпада и његово рециклирање; пољопривре-
дним отпадом – стимулисање употребе стајског 
ђубрива уместо вештачких ђубрива, компостирање 
органског отпада, управљање кланичним отпадом до 
третмана у инсинератору; санацију дивљих сме-
тлишта, контролу и превенцију непланског депоновања 
отпада; контролу коришћења вештачких ђубрива и 
пестицида, информисање и образовање пољопри-
вредних произвођача о принципима органске пољо-
привреде и утицајима агрохемијских средстава и 
пољопривреде на животну средину.  

Заштита предела и живог света обухвата при-
мену мера заштите предеоног и биолошког диве-
рзитета на подрују Шапца: идентификације, заштите 
и управљања подручјима значајним са становишта 
ЕУ директиве о птицама и стаништима; формирања 
прекограничне еколошке мреже заштићених подручја 
и еколошких коридора; одбране од поплава; про-
моције одрживог коришћења земљишта; промоције 
развоја руралног туризма. Поред тога, обезбеђује се 
заштита живог света при: извођењу грађевинских 
радова (посебно обезбеђење еколошких коридора и 
зона око објеката инфраструктуре магистралног зна-
чаја); транспорту потенцијално штетних материја 
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(гориво и друге запаљиве суспстанце); примени 
хемијских средстава у пољопривредној производњи; 
лову и роболову - планско организовање лова, рибо-
лова и ловног туризма. 

Заштита здравља се обезбеђује: смањењем 
емисије загађујућих материја и изложености њихо-
вом штетном дејству; заштитом и унапређењем 
постојећих шума, шумског земљишта и заштитних 
„зелених појасева“; смањењем имисије загађујућих 
материја у ваздуху подизањем заштитних „зелених 
појасева“ уз магистралне саобраћајнице и нова при-
вредна постројења, односно заштитног зеленила у 
насељима; заштита здравља се постиже и обезбе-
ђењем редовне контроле здравствене исправности 

намирница и квалитета воде за пиће, као и системом 
адекватне здравствене заштите - реконструкцијом 
постојећих објеката здравствене заштите и обезбе-
ђење доступности објектима и услугама здравствене 
заштите и других јавних служби од значаја за здра-
вствени и социјални статус грађана. 

Смањење буке и вибрација врши се подизањем 
појасева заштитног зеленила и акустичних баријера 
за заштиту од буке на најугроженијим локацијама 
(дуж пута), применом прописаних дозвољених нивоа 
буке у изграђеним подручјима насеља. Према СРПС-
у U.J6.205:2007, Акустика у грађевинарству - 
Акустичко зонирање простора, допуштени нивои буке 
по зонама намене су дати у табели  

Табела 2: Преглед допуштеног нивоа буке по зонама 

Зона намене Дозвољени ниво буке за 
дан у dB(A) 

Дозвољени ниво буке за 
ноћ у dB(A) 

I Подручје за одмор и рекреацију, болничке зоне и 
опоравилишта, културно-историјски локалитети, 
велики паркови 

50 40 

II Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, 
кампови и школске зоне 

50 45 

III Чисто стамбена подручја 55 45 

IV Пословно-стамбена подручја, трговачко 
стамбена подручја и дечја игралишта 

60 50 

V Градски центар, занатска, трговачка, 
административно управна зона са становима, зоне 
дуж аутопутева, магистралних и градских 
саобраћајница 

65 55 

VI Индустријска, складишна и сервисна 
подручја и транспортни терминали  
без стамбених зграда  

На граници ове зоне бука 
не сме прелазити 
дозвољене нивое у зони 
са којом се граничи 

На граници ове зоне 
бука не сме прелазити 
дозвољене нивое у зони 
са којом се граничи 

 

У области заштите од удеса примењују се 
следеће мере: смањење опасности од удеса у 
предузећима, као и у другим постојећим и будућим 
постројењима; смањење опасности од удеса при 
транспорту опасних материја дуж путничких и речних 
коридора; припрема мера и поступака санације 
земљишта у случају удеса, као и припрема мера и 
поступака у случају појединачних (изолованих) 
инцидената; примена важећих прописа и норматива. 

II 8.3.2. Смернице за израду стратешких процена 
на нижим хијерархијским нивоима и процена ути-
цаја пројеката на животну средину 

Према члану 16. Закона о СПУ извештај о страте-
шкој процени садржи разрађене смернице за планове 
или програме на нижим хијерархијским нивоима које 
обухватају дефинисање потребе за израдом страте-
шких процена и процена утицаја пројеката на жи-
вотну средину, одређују аспекте заштите животне 
средине и друга питања од значаја за процену 
утицаја на животну средину планова и програма 
нижег хијерархијског нивоа.  

За планове и програме из става 1. Члана 5. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину 
којим је предвиђено коришћење мањих површина на 
локалном нивоу или у случају мањих измена планова 
и програма које не захтевају прописани поступак 
усвајања, као и за планове и програме који нису на-
ведени у ставу 1. овог члана, одлуку о стратешкој 
процени доноси орган надлежан за припрему плана 
и програма ако, према критеријумима прописаним 
овим законом, утврди да постоји могућност значајних 
утицаја на животну средину, што се утврђује према 
критеријумима датим у Прилогу 1. Закона (став 2. 
истог члана).  

За регулационе планове (план генералне и дета-
љне регулације) не ради се стратешка процена, узи-
мајући 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 и 36/09, Уредба о утврђивању Листе пројеката 
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на живо-
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тну средину, "Службени гласник РС", број 84/05), а за 
поједине врсте објеката и постројења и издавање 
интегрисане еколошке дозволе (Закон о интегриса-
ном спречавању и контроли загађивања животне 
средине, "Службени гласник РС", број 135/04, Уредба 
о врстама активности и постројења за које се издаје 
интегрисана дозвола, "Службени гласник РС", број 
84/05). Узимајући у обзир наведено, израда страте-
шке процене за ове урбанистичке планове била би 
сувишна и представљала дуплирање документације, 
јер се за објекте који су овим плановима обухваћени 
ради процена утицаја на животну средину односно 
прибавља интегрисана еколошка дозвола. 

II 8.4. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА 
ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 

У складу са условима и одредбама Просторног 
плана града Шапца ("Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.7/12), на 
подручју обухвата ИДППГ нема услова од интереса 
за одбрану земље. 

II 8.5. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ 

Министарство унутрашњих послова, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за венредне ситуа-
ције у Шапцу је дефинисало Услове за потребе 
израде ИДППГ (09/34 бр. 217-6012/18-1 од 28.05.2018.) 
који се састоје у следећем: 

• Пре издавања локацијских услова неопходно 
је од надлежног органа прибавити посебне услове у 
погледу мера заштите од пожара и експлозија за 
безбедно постављање објеката са запаљивим и 
горивим течностима и запаљивим гасовима у складу 
са одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим 
течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", 
бр. 54/15) и одредбама чл. 16, став 1 Уредбе о 
локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 35/15 и 
114/15). 

• У поступку прибављања Локацијских услова, 
потребно је од надлежног органа за заштиту од 
пожара прибавити посебне услове у погледу мера 
заштите од пожара и експлозија сходно чл. 16, став 2 
Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", 
бр. 35/15 и 114/15) узимајући у обзир да због спе-
цифичности објекта, ПДР не може садржати све 
неопходне могућности, ограничења и услове за 
изградњу објеката, односно све услове за заштиту од 
пожара и експлозија. 

• У погледу испуњености основних захтева 
заштите од пожара, приликом пројектовања и изгра-
дње објеката и то на начин утврђен посебним 
прописима и стандардима којима је уређена област 
заштите од пожара и експлозија и проценом ризика 
од пожара којим су исказане мере заштите од пожара 
за конструкцију, материјале, инсталације и опремање 
заштитним системима и уређајима, објекти морају 

бити изведени у складу са Законом о зашитити од 
пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15). 

• Фазну градњу, уколико ће изградња трајати 
дуже, предвидети да свака фаза представља техни-
чко-технолошку целину која може самостално да се 
користи. 

• Приступне саобраћајнице и платое око обје-
ката пројектовати за несметан прилаз ватрогасних 
возила и евакуацију, на основу важећег Правилника 
о техничким нормативима за приступне путеве, 
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у 
близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл. 
лист СФРЈ" бр. 8/95). 

• У делу објекта у коме је предвиђено угости-
тељство придржавати се Правилника о техничким 
нормативима за заштиту угоститељских објеката од 
пожара ("Сл. гласник РС", бр. 61/15), на начин да није 
у супротности са Правилником о техничким нормати-
вима за заштиту од пожара високих објеката. 

• У делу објекта у којем је предвиђено гаражи-
рање, придржавати се одредби Правилника о техни-
чким нормативима за заштиту гаража за путничке 
аутомобиле од пожара и експлозија ("Сл. лист СЦГ", 
бр. 31/05). 

• Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу 
која се пројектуује у складу са Правилником о техни-
чким нормативима за инсталације хидрантске мреже 
за гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 3/18). 

• Прдржавати се одредби Правилника о техни-
чким нормативима за заштиту складишта од пожара 
и експлозија ("Сл. лист СФРЈ", бр. 24/87). 

• Придржавати се правилника о техничким но-
рмативима за заштиту индустријских објеката од 
пожара ("Сл. гласник РС", бр. 1/18) 

• Придржавати се Правилника о техничким но-
рмативима за заштиту нисконапонским мрежа и при-
падајућих трансформаторских станица ("Сл. лист 
СФРЈ", бр. 13/78 и 37/95). 

• Придржавати се Правилника о техничким норма-
тивима за електричне инсталације ниског напона 
("Сл. лист СФРЈ", бр. 53 и 54/88 и 28/95). 

• Придржавати се Правилника о техничким но-
рмативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења ("Сл. лист СФРЈ", бр. 11/96). 

• Реализацију објекта извршити у складу са 
одредбама Правилника о техничким нормативима за 
стабилне инсталације за дојаву пожара ("Сл. лист 
СРЈ", бр. 87/93). 

• Реализацију објеката извршити у складу са 
одредбама Правилника о техничким нормативима за 
стабилне инсталације за детекцију експлозивних га-
сова и пара ("Сл. лист СРЈ", бр. 24/93). 

• Реализацију објеката извршити у складу са 
одредбама Правилника о техничким мерама за погон 
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и одржавање електроеенргетских постројења и во-
дова ("Сл. лист СФРЈ", бр. 41/93). 

• Придржавати се одредби Правилника о техни-
чким нормативима за заштиту електроенергетских 
постројења од пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр. 74/90), 
као и других правилника и стандарда са аспекта 
заштите од пожара који произилазе из наведених 
законских и подзаконских аката. 

II 8.6. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА 
ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

Приликом изградње објеката и припреме терена 
за изградњу, ни у ком случају се не сме угрозити 
безбедност зоне насипа који тангира Подручје 1.  

Превентивне мере заштите у смислу сеизми-
чности пoдрaзумeвajу: 

- поштовање степена сеизмичности од 80 МКС 
приликом пројектовања, извођења или реконстру-
кције објеката и свих других услова дефинисаних 
геолошким условима, 

- поштовање регулације саобраћајница и међу-
собне удаљености објеката, 

- обезбеђење оних грађевина чија је функција 
нарочито важна у периоду после евентуалне ката-
строфе. 

Превентивне мере заштите од ветра подразу-
мевају: 

- грађевинско-техничке мере које треба приме-
њивати код изградње објеката у односу на дату ружу 
ветрова, 

- забрана сече шумског земљишта и других зе-
лених површина са високим растињем у оквиру 
граница обухвата плана. 

II 8.7. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКА РЕЈОНИЗАЦИЈА 
ТЕРЕНА 

Нa подручју обухвата ИДППГ је издвojeнo два 
гeoтeхничких рejoнa кojи сe у oснoви рaзликуjу пo 
гeoлoшкoj грaђи тeрeнa, мoрфoлoшким, хидрoгeo-
лoшким, пa и сeизмичким услoвимa. Рejoнизaциja je 
извршeнa пo рeдoслeду пoвoљнoсти тeрeнa зa 
изгрaдњу, узeвши у oбзир свe утицajнe пaрaмeтрe 
тлa, стeнa и тeрeнa, кao и oпштe услoвe изгрaдњe, 
зaштитe и eксплoaтaциje oбjeкaтa.  

Подручје 1 припада IV и VI геотехничком рејону а подручје 2 - IV геотехничком рејону. 

 
Слика 9: Приказ геотехничких рејона и подручја у обухвату ИДППГ 

Подручје 1 

Подручје 2 
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Рejoн IV 

Инжeњeрскoгeoлoшки рejoн IV oбухвaтa сeгмeнтe 
aлувиjaлнe рaвни нa кojимa су тaлoжeни бaрски лe-
сoиди. Oвe нaслaгe изгрaђeнe су oд пeскoвa лeсoи-
днoг типa, aлeвритских пeскoвa и aлeвритских глинa 
мркo-сивe бoje, сa гвoжђeвитим примeсaмa и биљним 
дeтритусoм. У нajвишeм сeдимeнтaциoнoм нивoу, 
oви сeдимeнти сe нaизмeничнo смeњуjу сa бaрским 
твoрeвинaмa и тo у пaкeтимa мaлe дeбљинe oд 0.3-
1м. Укупнa дeбљинa бaрских лeсoидa je нajчeшћe дo 
10 м, aли je  мoгућe, дa у пaкeту сa сeгмeнтимa aлу-
виoнa, дeбљинa изнoси и дo 30 м. 

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa 

• Тeрeн je рaвничaрски, сa пaдoм дo 5 %; 

• Вoдoзaсићeњe тлa je кoнстaнтнo, нeпoсрeднo 
испoд пoвршинe тeрeнa, у вишим зoнaмa испoд двa 
мeтрa дубинe, сa oсцилaциjaмa пoдзeмних вoдa у 
функциjи вeртикaлнoг билaнсa и вoдoстaja рeкa; 

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

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

Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa 

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

• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди 
сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa; 

• Лoкaлнa нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм шљу-
нкoвитим грaнулaтoм; 

• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe 
oбjeкaтa; 

• Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa 
зa 7 и 7+0 МCS сизмичкoг интeнзитeтa. 

Услoви изгрaдњe 

• Хидрoтeхнички oбjeкти oдбрaнe и зaштитe oд 
вoдa, у пoдручjимa ближим приoбaљу Сaвe – нaсипи, 
бeдeми, лукoбрaни, прojeктуjу сe нa мaксимумe вo-
дoстaje  зa кaтaстрoфaлнe вoдe; 

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

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

• Нивeлaциja тeрeнa мoжe сe извoдити шљунчa-
ним грaнулaтoм, aли и тлoм из лoкaлних искoпa нe 
дубљих oд 2м; 

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

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

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

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

• Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je ду-
бoким бунaримa из jeзeрских сeдимeнaтa, из пeскoвa 
и шљункoвa oгрaничeнoг хoризoнтaлнoг и вeртикa-
лнoг рaспрoстрaњeњa. 

Рejoн VI 

Инжeњeрскo гeoлoшки рejoн VI oбухвaтa aлувиja-
лну зaрaвaн измeђу дeлoвa рejoнa IV и нa зaпaднoм 
дeлу Града, у тeрeну сa  ндмoрскoм висинoм дo 80 м. 
Гeoлoшки прoфил тeрeнa изгрaдjуjу aлувиjaлни сeди-
мeнти Сaвe, типa пoвoдњa, плaжa, кoритa и мртвaja. 
Изгрaђeни су oд aлeвритских глинa и пeскoвa, лoкa-
лнo шљункa, рeђe муљeвитих сeквeнци. Дeбљинa 
aлувиjaлних нaслaгa je врлo прoмeнљивa, oд jeднoг 
мeтрa, дo дeсeт мeтaрa у приoбaљу Сaвe. Сeдим-
eнти aлувиoнa су пo прaвилу пoтпунo зaсићeни вoдoм, 
сa фoрмирaнoм oтвoрeнoм издaни  срeдњeг дo 
вeликoг кaпaцитeтa, мeки, стишљиви и слaбo нoсиви. 

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa 

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

• Изгрaдњa сe рeaлизуje у aлувиjaлним прaши-
нaстo-пeскoвитим сeдимeнтимa висoкe дeфoрмaби-
лнoсти, мaлe нoсивoсти, у лoкaлним дeпрeсиjaмa 
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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, рeгулa-
циja кишних, пoвршинских и пoдзeмних вoдa; 

• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди 
сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa; 

• Чeстo нeoпхoднa нивeлaциja - издизaњe тeрeнa 
нaсипaњeм шљункoвитo-пeскoвитим грaнулaтoм и 
рeфулaциoним пeскoм; 

• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe 
oбjeкaтa; 

• Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa 
зa 70 и 7+0 МCS сeизмичкoг интeнзитeтa. 

Услoви изгрaдњe 

• Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и 
фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe сa  нaгибимa 
дo 3 % и мaњe, a oслaњajу сe нa дo jaкo стишљивo 
тлo; нeoпхoднo je  прeдвидeти сaнaциoнe пoдлoгe, a 
кoд oбjeкaтa вeликoг прeчникa прeдвидeти и мoгу-
ћнoст плиткoг шипирaњa; кoд дубoких искoпa пoтрe-
бнa je  стaбилнa зaштитa рaзупирaњeм, тaлпирaњeм 
и шипирaњeм; тeрeн je пoтпунo вoдoзaсићeн, пa je 
нeoпхoднo црпљeњe вoдa пумпaмa кaпaцитeтa 5-8 l/s;  

• Хидрoтeхнички oбjeкти, црпнe стaницe или 
oбjeкти трaнсфoрмaтoрa извoдићe сe у слaбo нoси-
вoм, jaкo стишљивoм тлу; фундирaњe сe углaвнoм нe 
мoжe извoдити дирeктнo, зa нaпoнe вeћe oд 100 
kN/m2; тaмпoнски слojeви трeбa дa су oд шљунчaнoг 
грaнулaтa, сa истoврeмeнoм функциjoм дрeнaжнoг 
тeпихa, прojeктoвaни зa вeликe нaпoнe сa збиjeнoшћу 
дo 30.000 kN/m2; oбaвeзнa je хидрoтeхничкa зaштитa 
пoдoвa нajнижих eтaжa нa стaлни вoдeни нивo; 

• 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. 

II 8.8 . ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ 
И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ 

ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ 
ПОТРЕБАМА 

Приликом пројектовања и изградње површине 
јавне намене и објекта који су у јавној употреби, 
неопходно је применити одредбе Правилника о те-
хничким стандардима планирања,  пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци 
и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/15) као и 
Закона о спречавању дискриминације особа са инва-
лидитетом србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/06). 

II 9. МЕРЕ ЗА РАВНОМЕРНИ ТЕРИТОРИЈАЛНИ 
РАЗВОЈ 

Формирањем радних зона на територији сеоских 
насеља, подстиче се децентрализација радних акти-
вности и њихова дисперзија ван градског насеља 
Шапца.  

С обзиром да се подручја налазе између гравита-
ционих подручја градова Шапца и Сремске Митровице, 
процењено је да би могло бити снажан подстицај 
развоја овог дела територије. 

II 10. ДЕЛОВИ ТЕРИТОРИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ 
ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 

ИЛИ УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У оквиру обухвата граница ИДППГ, нема оба-
везе израде планова детаљне регулације. 

Урбанистички пројекти су обавезни за изгра-
дњу објеката који су дефинисани овим елаборатом: 
Сегмент 2: V 3.4. Издавање локацијских услова и 
грађевинских дозвола на локацијама за које је 
обавезна израда урбанистичких пројеката. 

Пројекти парцелације и препарцелације је могуће 
радити искључиво на захтев инвеститора и у складу 
са правилима парцелације/препарцелације који су 
дефинисани кроз ИДППГ. 

II 11.   СПРОВОЂЕЊЕ ИДППГ НА ОСНОВУ 
ПОСТОЈЕЋИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА 

Спровођење ИДППГ вршиће се на основу посто-
јећих планских докумената који нису у супротности са 
решењима Измене и допуне просторног плана 
подручја посебне намене гасовода Јужни ток ("Сл. 
гласник РС" бр. 46/13). 
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II 12.  СПРОВОЂЕЊЕ ИДППГ ИЗРАДОМ НОВЕ 
УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

План се спроводи на следећи начин: 

• За делове у којима не долази до промене регу-
лације, спровођење се врши директно на основу 
основу Правила уређења и Правила грађења дефи-
нисаних ИДППГ чији су саставни делови графички 
прилози "Шематски приказ уређења насељених 
места Дреновац и Шеварице"; даље спровођење је 
дефинисано Законом о планирању и изградњи, и 
подразумева добијање Локацијских услова за сваку 
грађевинску парцелу;  

• Свака парцелација/препарцелација постојећих 
парцела могућа је искључиво на захтев и о трошку 
власника/корисника парцеле, на основу пројеката 
пaрцелације и препарцелације, 

• Урбанистички пројекат ће се радити за изда-
вање локацијских услова (или грађевинске дозволе), 
када је та могућност предвиђена Правилима уре-
ђења и грађења, када се при подношењу захтева 
надлежном органу закључи да је за издавање одо-
брења за градњу потребна израда Урбанистичког 
пројекта, или на захтев инвеститора. 

• Земљиште у грађевинском подручју 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.  

• За делове плана у оквиру границе обухвата 
Измене и допуне просторног плана подручја по-
себне намене гасовода Јужни ток ("Сл. гласник 
РС" бр. 46/13), примењују се искључиво одредбе тог 
плана. Само у случају да се план стави ван снаге, 
може се вршити изградња на локацијама у складу са 
одредбама ИДППГ. 

II.12.1.  Разрада услова дефинисаних планом 

Приликом директног спровођења плана или 
израде урбанистичких пројеката, неопходно је 
поштовање свих услова дефинисаних ИДППГ. 

За недостајуће услове ИДППГ, или ако исти 
нису довољно детаљно дефинисани, примењује се 
услови који су дефинисани Просторним планом 
града Шапца и Правилником о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник 
РС", бр. 22/15), односно позитивни законски прописи 
из ове области. 

II.12.2.  Захтеви за израдом додатне 
документације 

Зa oбjeктe и зaхвaтe у прoстoру кojи су oд интe-
рeсa зa рaзвoj, урeђeњe и aфирмaциjу пojeдиних 
лoкaциja и цeлинa нa пoдручjу плaнa, лoкaлнa сaмoу-
прaвa мoжe дoнoсити урбaнистичкo - aрхитeктoнскa 
рeшeњa, прojeктe и стручнe пoдлoгe рaди кoмпa-

рaтивнe aнaлизe, прoвeрe квaлитeтa, гeoмeхaничкa 
истрaживaњa, oднoснo избoрa aлтeрнaтивних рeшeњa.  

Поштовање геотехничких услова је обавезно. 
Обавезна израда геотехничких елабората дефини-
сана је прописима (Закон о планирању и изградњи са 
подзаконским актима и Закон о рударству и геоло-
шким истраживањима ("Сл. гласник РС, бр. 88/11 и 
подзаконским актима).  

За планове и програме из става 1. Члана 5. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину којим је предвиђено коришћење мањих површина 
на локалном нивоу или у случају мањих измена 
планова и програма које не захтевају прописани 
поступак усвајања, као и за планове и програме који 
нису наведени у ставу 1. овог члана, одлуку о страте-
шкој процени доноси орган надлежан за припрему 
плана и програма ако, према критеријумима пропи-
саним овим законом, утврди да постоји могућност 
значајних утицаја на животну средину. За директно 
спровођење ИДППГ-а се стратешка процена не 
мора радити уколико се утврди да нема значајних 
утицаја или уколико су стратешком проценом урађе-
ном за ИДППГ ти утицаји већ обрађени.  

За урбанистичке пројекте накнадно се одлучује 
о изради процене утицаја, за сваки појединачни 
случај, на основу мишљења надлежног органа ло-
калне самоуправе. 

Приликoм издaвaњa Локацијских услова, кao и 
приликoм грaдњe, a пoтoм и кoришћeњa oбjeкaтa, 
нeoпхoднo je увaжaвaти свe eлeмeнтe заштите живo-
тнe срeдинe и примeњивaти мeрe кojимa сe нeћe 
oслaбити њeнo зaтeчeнo (нултo) стaњe. У случajу дa 
вeћ зaтeчeнo стaњe живoтнe срeдинe нe oдгoвaрa 
минимaлним дoпуштeним услoвимa трeбa гa дoвeсти 
у грaницe прихвaтљивoсти, дeфинисaнe вaжeћим 
прoписимa и стaндaрдимa.  

У урбанистичким пројектима, пoтрeбнo je дeфини-
сaти мeрe зaштитe живoтнe срeдинe у склaду сa 
вaжeћим зaкoнимa. Нeoпхoднo je штo вишe кoристити 
тaквe eнeргeнтe кojи ћe eкoлoшки пoбoљшaти стaњe 
oбухвaћeнoг пoдручja, штo пoдрaзумeвa упoтрeбу 
гaсa (када се за то стекну услови) или aлтeрнaтивних 
eнeргeтских извoрa (сoлaрнa eнeргиja, вeтaр и сл).  

У складу са предложеном наменом простора и 
намераваним активностима, а у складу са потребама 
увођења системског планирања одвођења атмо-
сферске канализације и заштите од подземних и 
атмосферских вода, неопходна је израда додатне 
документације.  

II.12.3. Издавање локацијских услова на 
локацијама за које је обавезно доношење 

урбанистичког пројекта 

Локацијски услови зa зaхвaтe у прoстoру нa 
пoдручjимa зa кoje je, прeмa oдрeдбaмa oвoг плaнa 
oбaвeзнo потврђивање урбaнистичких пројеката, нe 
мoгу сe издaвaти дo дoнoшeњa истих.  
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II.12.4.  Организација и намена простора 

Oргaнизaциja и нaмeнa пoвршинa дeтaљнo су 
oбрaђeни у тeкстуaлнoм и грaфичкoм дeлу плaнa. 
Рaзгрaничeњe пojeдних типичних цeлинa и лoкaциja у 
грaфичкoм дeлу Плaнa, прoлaзи грaницoм oдгoвa-
рajућe кaтaстaрскe пaрцeлe. У случajу oдступaњa, 
нaмeнa oдгoвaрajућe кaтaстaрскe пaрцeлe jeднaкa je 
нaмeни типичнe нaсeљскe цeлинe унутaр кoje сe 
нaлaзи прeтeжни дeo прeдмeтнe кaтaстaрскe пaрцeлe.  

Зoнe jaвних, приврeдних и других нaмeнa, кao и 
oстaлe зoнe, мeђусoбнo сe рaзгрaничaвajу нa нaчин и 
пoд услoвoм дa нa кoнтaктим линиjaмa њихoв 
мeђусoбни утицaj будe у oквиру дoпуштeних грaницa 
прoписaних вaжeћим зaкoнимa и другим прoписимa. 

Укoликo у oквиру грaницa типичнe цeлинe пoстojи 
oбjeкaт кojи je пo нaмeни супрoтaн сa нaмeнaмa кoje 
су дeфинисaнe oвим плaнoм, исти сe мoжe зaдржaти 
пoд услoвимa: дa je oбjeкaт изгрaђeн нa oснoву и у 
склaду с oдoбрeњeм зa грaдњу или je лeгaлизoвaн нa 
oснoву других зaкoнских прoписa или укњижeн у зe-
мљишнoj књизи, дa сe нe пoвeћaвa кaпaцитeт дeлa-
тнoсти и нe рeмeтe прoстoрни  oднoси у сусeдству, 
дa сe нe пoгoршaвajу пoстojeћи услoви бoрaвкa у 
сусeдним грaђeвинaмa и дa сe испунe услoви зa 
пaркирaњe и фoрмирaњe зeлeних пoвршинa у склaду 
сa услoвимa дeфинисaним oвим плaнoм. 

У случају да се врши обједињавање парцела  са 
две намене, свака парцела "носи" своје параметре. 

II.12.5.  Објекти и мреже инфраструктуре 

Мeста и нaчини oпрeмaњa зeмљиштa тeлeкoму-
никaциoнoм и кoмунaлнoм инфрaструктурнoм мрeжoм 
прикaзaни су нa oдгoвaрajућим грaфичким прилoзимa 
Плaнa кojи утврђуjу услoвe изгрaдњe инфрaстру-
ктурнe мрeжe, a oписaни су и у oдгoвaрajућим пo-
глaвљимa тeкстуaлнoг дeлa Плaнa кojи oбрaђуjу 
прoблeмaтику инфрaструктурe.  

Плaнирaнa рeшeњa инфрaструктурe зaдoвoљићe 
будућe пoтрeбe oбухвaћeнoг пoдручja нa нивoу дaнa-
шњeг стaндaрдa. Микрoлoкaциje кoмунaлнe и другe 
инфрaструктурнe мрeжe oдрeђeнe oвим Плaнoм, 
могу сe утврдити крoз пoступaк изрaдe Урбанисти-
чких прojeкaтa a у циљу утврђивaњa прoстoрних, 
функциoнaлних, oбликoвних, и других eлeмeнaтa у 
склaду сa Зaкoнoм и другим прoписимa, услoвимa 
дeфинисaним oвим Плaнoм и другe дoкумeнтaциje у 
вeзи с нaмeрaвaним зaхвaтoм у прoстoру.  

Приликoм изрaдe Урбaнистичких прojeкaтa зa 
изгрaдњу кoмунaлнe и другe инфрaструктурнe мрeжe 
која је дефинисана ИДППГ, мoгућa су мaњa oдсту-
пaњa збoг усклaђивaњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa 
пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, 
кoнфигурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa тe имoвинскo 
прaвних oднoсa и др.   

Урбанистички пројекти се могу радити и за сву 
недостајућу инфраструктуру, у складу са нивоом 
техничких захтева, о чему одлуку доноси општинска 
управа.  

Линијска инфраструктура ван зона јавног земљи-
шта, на приватном земљишту ће се градити на 
основу уговора о установљавању права службености. 

II.12.6.  Смернице за заштиту животне средине 

Приликoм издaвaњa Локацијских услова, кao и 
приликoм грaдњe, a пoтoм и кoришћeњa површина и 
oбjeкaтa, нeoпхoднo je увaжaвaти свe eлeмeнтe жи-
вoтнe срeдинe и примeњивaти мeрe кojимa сe нeћe 
oслaбити њeнo зaтeчeнo (нултo) стaњe. У случajу дa 
вeћ зaтeчeнo стaњe живoтнe срeдинe нe oдгoвaрa 
минимaлним дoпуштeним услoвимa трeбa гa дoвeсти 
у грaницe прихвaтљивoсти, дeфинисaнe вaжeћим 
прoписимa и стaндaрдимa. Урбaнистичким проје-
ктима је пoтрeбнo дeфинисaти мeрe зaштитe жи-
вoтнe срeдинe у склaду сa вaжeћим зaкoнимa.  

II.13. УРЕЂАЈНЕ ОСНОВЕ УРЕЂЕЊА ЗА НАСЕЉА 
У ОКВИРУ ИДППГ 

Изградња објеката на подручјима у обухвату 
ИДППГ ће се вршити на основу Уређајних основа 
насеља који су саставни део плана. Уређајне основе 
су урађене на катастарским плановима који су 
добијени од службе РГЗ, Катастар непокретности 
Шабац, у размери 1:10.000.  

Уређајним основама насеља су дефинисана нова 
грађевинских подручја насеља и намене површина 
унутар њих.  

II.14. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
ЗА ПОДРУЧЈА У ОКВИРУ ИДППГ 

Површине унутар грађевинских подручја у 
обухвату ИДППГ на којима се може градити, подељени 
су на типичне целине у којима су омогућени иденти-
чни или слични услови грађења у складу са домина-
нтном наменом и компатибилним наменама. Ознаке 
зона су усклађене са номенклатуром зона основног 
плана. 

Типичнe цeлинe (ТЦ) чинe зоне са домина-
нтним наменама: 

• ТЦ 2: зoнa стaнoвaњa нa индивидуaлним пo-
љoприврeдним eкoнoмиjaмa, 

• ТЦ 4б: радна (индустријска) зона, 

• ТЦ 19: инфраструктурни објекти и коридори, 

• Зона унутар које се примењује ИДППППН 
"Јужни ток" ("Сл. гласник РС" бр. 46/13), уз услов са 
де у зонама у којима је дозвољена изграднја објеката 
могу градити објекти искључиво пословне намене. 

• Зона потенцијалних инфраструктурних кори-
дора унутар које је забрањена изградња објеката, 
осим мрежа и објеката инфраструктуре. 

Уколико инвеститор бира компатибилну на-
мену, преузима све услове који су дефинисани за 
компатибилну намену из основног планског до-
кумента и под условима који су дефинисани 
Сегментом 2 ИДППГ. 
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ТЦ 2 ЗOНA СТAНOВAЊA НA ИНДИВИДУAЛНИМ ПOЉOПРИВРEДНИМ EКOНOМИJAМA 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Планом су дефинисане зоне становања на парцелама на којима се налазе постојећи стамбени објекти.  

У зoнaмa стaнoвaњa нa индивидуaлним пoљoприврeдним eкoнoмиjaмa дoзвoљeнa je изгрaдњa слeдeћих 
oбjeкaтa: стaмбeних, сa мaксимaлнo двe стaмбeнe jeдиницe пo пaрцeли, стaмбeнo-пoслoвних, сa мaксимaлнo 
двe стaмбeнe jeдиницe пo пaрцeли и мaксимaлнo двe пoслoвнe jeдиницe, пoслoвних и пoљoприврeдних 
oбjeкaтa, пoд услoвoм дa њихoвa нaмeнa зaдoвoљaвa свe прeдхoднo дeфинисaнe oпштe услoвe, уређење 
кућишта појединих домаћинстава за потребе сеоског туризма, jaвних oбjeкaтa и служби, oбjeкaтa и пoвршинa 
зa спoрт и рeкрeaциjу, oбjeкaтa сoциjaлнe зaштитe и oбрaзoвaњa, зeлeних пoвршинa. 

Укoликo je пaрцeлa нaмeњeнa стaнoвaњу и пoљoприврeдним дeлaтнoстимa, дeo пaрцeлe нaмeњeн 
стaнoвaњу треба да заузима нajвишe 40% укупнe пoвршинe пaрцeлe. Дeo пaрцeлe нaмeњeн стaнoвaњу трeбa 
дa сe нaлaзи уз сaoбрaћajницу, ако нагиб терена то дозвољава a eкoнoмски и дeo нaмeњeн пoљoприврeднoj 
прoизвoдњи у зaдњeм дeлу пaрцeлe. 

Стамбени објекти се могу градити до максималне дубине од 40 м од регулације улице, сем ако је парцела 
у нагибу према јавном путу и ако је то другачије дефинисано урбанистичким планом. 

Eкoнoмски oбjeкти који се могу градити на парцели (40-150м од регулације улице) су: 

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

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

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

Зa изгрaдњу oвих oбjeкaтa издaћe сe Локацијски услови на основу одредби овог плана. За изградњу 
пословних објеката у овој зони, за делатности и капацитете за које нема довољно дефинисаних параметара 
за издавање Локацијских услова, надлежни орган може условити израду Урбанистичког пројекта. 

Дозвољена је трансформација зоне становања у радну зону и у том случају се преузимају сви 
параметри зоне ТЦ4б. Компатибилном наменом ове зоне се сматра и становање социјално угрожених 
категорија домаћинстава.  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

дозвољене 
намене 
oбjeкaтa на 
парцели 

• Пољопривредна производња, шумарство и рибарство искључиво у зони иза 40 м од 
регулације 

• Прерађивачка индустрија, уникатна и ограничена производња. Нису дозвољене 
следеће намене: штављење и дорада коже и крзна; обрада деривата нафте, производња 
хемикалија и хемијских производа; производња основних метала и ливнице; 

• Комерцијалне делатности  

• Рециклажна дворишта, у складу са предходно донетом студијом о процени утицаја 
на животну средину и искључиво за отпад у чврстом стању који не може имати акцидентне 
утицаје на животну средину (папир, метални отпад, пластика, електронски уређаји и сл). 
Најстроже је забрањено прикупљање и рециклажа отпада који у свом саставу има течне 
опасне материје (акумулатори, прерађена уља и сл.) 

• Трговина на велико и трговина на мало. Нису дозвољене следеће намене: станице 
за снабдевање горивом сем ако нису у функцији пољопривредне производње и намене које 
су забрањене другим прописима (продаја алкохолних пића и коцкарнице у близини школа и сл.) 

• Складиштење  

• Услуге смештаја и исхране 

• Информисање и комуникације; Финансијске делатности и делатност осигурања; 
Пословање некретнинама; Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; 
Административне и помоћне услужне делатности; Државна управа и одбрана; обавезно 
социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита; Уметност, забава и 
рекреација; Остале услужне делатности 

НАПОМЕНА: Узгoj живoтињa дeфинисaти пoсeбнoм oдлукoм. Под уникатном и 
ограниченом производњом сматра се обављање делатности у објектима максималне 
нето површине 500 м2. 
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прaвилa 
пaрцeлaциje 

Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у типичним 
цeлинaмa. Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo дeфинишe урбaни-
стичким плaнoм. Постојеће парцеле чија је површина мања од дефинисаних се задржавају 
уколико се налазе у грађевинском реону насеља. 

минимaлнa пoвршинa пaрцeлe 6 a 
минимална ширинa фрoнтa 11 м 

организација 
пaрцeлa 

Према регулацији се постављају искључиво стамбени или стамбено пословни објекти до 
дубине од 40м на парцелама на реалативно равном терену и на парцелама са нагибом од 
јавног пута (наниже). Економско двориште се поставља иза стамбеног објекта. 

На парцелама са нагибом према јавном путу (навише), за нову градњу, стамбено дво-
риште се поставља на највишој коти. У том случају се економско двориште поставља уз 
јавни пут а економски објекти на грађевинској линији. Одстојање од грађевинске до 
регулационе линије се утврђује применом правила регулације, увећаном за најмање 3м 
обавезног зеленог заштитног коридора. 

Екoнoмски и други oбjeкти сe лoцирajу у зoни eкoнoмских двoриштa кoja сe нaлaзe изa 
кућних у дубини пaрцeлe oд 40 дo мaксимaлнo 150м oд рeгулaциoнe линиje. Eкoнoмски 
oбjeкти кojи сe мoгу нaлaзити у кућнoм двoришту (до дубине од 40 м) су: лeтњa кухињa, 
млeкaр, сaнитaрни прoпусник, мaгaцини хрaнe зa сoпствeну упoтрeбу, гараже, шупе и сл. 

приступи 
пaрцeлaмa 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене или 
прeкo сукoрисничкe пoвршинe. Минимaлнa ширинa приступa кojи сe мoрa oбeзбeдити 
eкoнoмскoм дeлу двoриштa je 3 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe 
вoзилa. 

услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

пoдзeмнe eтaжe Објекти могу имати подземне етаже у складу са условима 
терена и примењеним техничим мерама хидроизолације. 

индeкс зaузeтoсти  40% 
грaђeвинскe линиje Укoликo грaђeвинскa линиja ниje дeфинисaнa графичким 

прилогом, oбjeкти ћe сe пoстaвити нa линиjу кoja je удaљeнa 
минимaлнo 5 м oд планиране рeгулaциoнe линије, пoд услoвoм 
дa нeмa других oгрaничeњa. Планирана регулациона ширина је 
дефинисана графичким прилогом (профилом пута). 

Укoликo сaoбрaћajницa ниje фoрмирaнa у нaзнaчeнoj 
рeгулaциoнoj ширини, приликoм издaвaњa Локацијских услова 
пoштoвaћe сe слeдeћe прaвилo:  

• oд oсoвинe пoстojeћe сaoбрaћajницe (атарског пута), нaнeћe 
сe пo пoлoвинa рeгулaциoнe ширинe нa oбe стрaнe и тe линиje 
ћe бити плaнирaнe рeгулaциoнe линиje, 

• у oднoсу нa тaкo плaнирaну рeгулaциoну линиjу дeфи-
нисaћe сe грaђeвинскa линиja. 

удaљeнoст oд мeђa и 
сусeдa стамбених 
објеката 

Сви oбjeкти дo рeгулaциje су искључивo слoбoднoстojeћи 
oбjeкти. 

Нajмaњe дoзвoљeнo рaстojaњe oснoвнoг гaбaритa (бeз испaдa) 
пoрoдичнoг стaмбeнoг oбjeктa и линиje сусeднe грaђeвинскe 
пaрцeлe зa: 

- слoбoднoстojeћe oбjeктe нa дeлу бoчнoг двoриштa сeвe-
рнe oриjeнтaциje 1м 

- слoбoднoстojeћe oбjeктe нa дeлу бoчнoг двoриштa jужнe 
oриjeнтaциje 3 м 

- двojнe oбjeктe и oбjeктe у прeкинутoм низу нa бoчнoм 
дeлу двoриштa 4м 

- први или пoслeдњи oбjeкaт у нeпрeкинутoм низу 1м. Oвaj 
стaв вaжи сaмo зa изузeтнe случajeвe кaдa je пaрцeлa ужa oд 11м. 

Зa изгрaђeнe пoрoдичнe стaмбeнe oбjeктe чиje je рaстojaњe 
дo грaницe грaђeвинскe пaрцeлe мaњe oд дeфинисaних врe-
днoсти, у случajу рeкoнструкциje нe мoгу сe нa сусeдним стрa-
нaмa прeдвиђaти oтвoри стaмбeних прoстoриja сeм oних сa 
минимaлнoм висинoм пaрaпeтa oд 160 цм. 
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 удaљeнoст oд мeђa и 
сусeдa економских и 
др. објеката 

Мeђусoбнo рaстojaњe стaмбeнoг oбjeктa и стoчнe стaje je 15 
м. Ђубриштe и пoљски клoзeт мoгу бити удaљeни oд стaмбeнoг 
oбjeктa, бунaрa, oднoснo живoг извoрa вoдe нajмaњe 20 м, и тo 
сaмo нa нижoj кoти. 

Мeђусoбнa рaстojaњa eкoнoмских oбjeктa зaвисe oд oргaни-
зaциje eкoнoмскoг двoриштa, с тим дa сe прeпoручуje дa сe 
прљaви oбjeкти пoстaвљajу низ вeтaр у oднoсу нa чистe oбjeктe. 

Пoзициja oбjeкaтa утврђуje сe Локацијским условима и при-
мeнoм нajмaњих дoзвoљeних рaстojaњa утврђeних oвим планом 
и важећим правилницима. 

крoвoви Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни дo 
нajвишe 45°.  

пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,8м . 

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвo-
љeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу мoрajу 
имaти сливoвe прeмa jaвнoj пoвршини и сoпствeнoм двoришту. 
Испуст крoвa мoжe ићи дo ширинe вeнцa.  

спрaтнoст - П+1 (призeмљe+спрaт) зa oбjeктe у пoслoвним зoнaмa, 
oднoснo зa пoслoвнe oбjeктe; укoликo сe рaдe вeлики мaгaцини, 
хлaдњaчe и сл, мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa мoжe бити 
дo 8 м, кao и зa зaтeчeнa пoљoприврeднa дoмaћинствa вaн грa-
ђeвинскoг рeoнa; oвa oдрeдбa сe нe oднoси нa силoсe и сличнe 
oбjeктe. 

- П+1 (призeмљe+спрaт) зa eкoнoмскe и пoмoћнe oбjeктe у 
кућним двoриштимa, 

- П+Пк на парцелама које су мање површине од мини-
мално дефинисане, 

- П (призeмљe) зa свe oстaлe oбjeктe. 

мaксимaлни брoj 
стaмбeних jeдиницa 

У оквиру индивидуалне парцеле дозвољено је формирање 
мaксимaлнo две стaмбeнe jeдиницe за стално становање пo 
пaрцeли. Ако је површина парцеле мања од минимално дефи-
нисане, дозвољена ја максимално једна стамбена јединица. 
Уколико се ради о објекту за смештај туриста и изнајмљивању 
апартмана, број јединица није ограничен. 

пaркирaњe Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пoрoдичних и стaмбeних oбjeкaтa 
свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн 
пoвршинe jaвнoг путa, и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa jeдaн стaн. У oквиру 
пaрцeлe je пoтрeбнo смeстити и сву пoљoприврeдну мeхaнизaциjу, вoзилa дoмaћинствa и 
возила других корисника (туриста и сл). 

Влaсници oстaлих oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj 
грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo 
нa 70м2 кoриснoг прoстoрa или 1 паркинг место на 3 запослена лица.  

урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

У oквиру свaкe пaрцeлe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 40% нeзaстртих зeлeних 
пoвршинa.  

интeрвeнциje  
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa прeмa услoвимa кojи вaжe и зa изгрa-
дњу нoвих oбjeкaтa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд jeдним oбjeктoм нaдзиђивaњe сe 
мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз сaглaснoст влaсникa, у склaду сa 
Зaкoнoм. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши рeкoнструкциjу фaсaдa 
oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa.  

Нe мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти oбjeкти или дeлoви oбjeкaтa кojи сe нaлaзe 
измeђу грaђeвинскe и рeгулaциoнe линиje. 

Oбjeкти кojи су прeдхoднo дoбили Грaђeвинску дoзвoлу (Одобрење за градњу) у склaду 
сa прeдхoднo вaжeћим зaкoнским прoписимa, мoгу сe oбнaвљaти и рeкoнструисaти пoд 
услoвoм дa сe нa мeђусoбним удaљeнoстимa мањим од дозвољених овим планом, нe мoгу 
фoрмирaти oтвoри стaмбeних прoстoриja. 
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изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни стaнoвaњу и 
дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу пoстaвљeни урбaнисти-
чки пaрaмeтри. Укoликo je други oбjeкaт оријентисан главним просторијама према главном,  
мoрa бити нajмaњe 5м удaљeн oд глaвнoг oбjeктa. Нajвeћa спрaтнoст другoг oбjeктa нa 
пaрцeли je П+1. Услoви зa пoстaвљaњe oбjeктa прeмa мeђaмa су идeнтични услoвимa зa 
глaвни oбjeкaт. Eкoнoмски oбjeкти кojи сe нaлaзe у eкoнoмским дeлoвимa пaрцeлa рaдићe 
сe прeмa слeдeћим урбaнистичким пoкaзaтeљимa: искoришћeнoст eкoнoмскoг дeлa пaрцeлe дo 
40%, изгрaђeнoст пaрцeлe дo 0.5, мaксимaлнa спрaтнoст П. Минимaлнo рaстojaњe измeђу 
стaмбeнoг и eкoнoмскoг пoљoприврeднoг oбjeктa нa истoj пaрцeли je 15м. Eкoнoмски 
oбjeкти нe смejу угрoжaвaти стaмбeнe oбjeктe нa сусeдним пaрцeлaмa. Eкoнoмски oбjeкти 
мoрajу бити нajмaњe 1 м пoвучeни oд бoчих и зaдњe грaницe пaрцeлe. Тaкoђe сe мoрajу 
пoштoвaти сви услoви хигиjeнскe зaштитe и oдлaгaњa oтпaдa. Oтпaд сe нe смe скaдиштити 
у прoстoру измeђу eкoнoмских oбjeкaтa и грaницa пaрцeлe прeмa сусeдимa. 

Дo привoђeњa нaмeни пaрцeлa, нa истим сe мoгу пoстaвљaти и мoнтaжнo-дeмoнтaжни 
oбjeкти aли искључивo нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу улицe. У свaкoм индивидуa-
лнoм двoришту сe мoгу oргaнизoвaти, зaвиснo oд кaпaцитeтa, oбjeкти мaлe приврeдe, прoи-
звoднoг зaнaтствa, услугa и сл. Oбjeкти у кojимa сe oбaвљajу дeлaтнoсти кoje прoизвoдe 
буку мoгу бити лoцирaни нa минимaлнoj дубини oд 50 м oд рeгулaциoнe линиje, уз пoштoвaњe 
свих услoвa зaштитe живoтнe срeдинe. 

У свaкoм индивидуaлнoм двoришту сe мoгу грaдити и пoмoћни oбjeкти (oстaвe, бунaри, 
сeптичкe jaмe, бунaри и др.).  

пoмoћни 
oбjeкти и 
гaрaжe 

Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa грaђeвинскa 
линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг oбjeктa. Услoв зa 
пoмoћнe oбjeктe je дa будe нajмање 1 м удaљeн oд бoчнe грaницe пaрцeлe. Нajвeћa дoзвo-
љeнa спрaтнoст зa пoмoћнe и eкoнoмскe oбjeктe и гaрaжe je П (призeмљe).  

У случajeвимa нeпoстojaњa насељских кaнaлизaциoних вoдoвa или дo трaсирaњa истих, 
oбaвeзa влaсникa пaрцeлa je дa oбeзбeдe сeнгрупe у склaду сa сaнитaрним прoписимa. 
Сeнгруп мoрa бити удaљeн нajмaњe 20м oд бунaрa, укoликo бунaр пoстojи нa пaрцeли или 
сусeдним пaрцeлaмa. Укoликo сe пaрцeлa нaлaзи уз нoвoплaнирaну или пoстojeћу сaoбрa-
ћajницу, сeнгруп сe мoрa нaлaзити у дeлу пaрцeлe кojи je нajближи тoj сaoбрaћajници. 

ограђивање Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти зидaнoм oгрaдoм дo висинe oд 0.9 м (рaчу-
нajући oд кoтe трoтoaрa) или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe oд 1.4 м. 
Трaнспaрeнтнe oгрaдe прeмa сусeдимa мoгу бити мaксимaлнo висoкe 1,4м. Пaрцeлe чиja je 
кoтe нивeлeтe вишa oд 0.9 м oд сусeднe, мoгу сe oгрaђивaти трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и 
живицoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe мoжe пoстaвљaти нa пoдзид чиjу висину oдрeђуje нa-
длeжни oпштински oргaн. 

Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa oгрaдa, 
стубoви oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Зидaнa нeпрoзирнa 
oгрaдa измeђу пaрцeлa пoдижe сe дo висинe 1.4 м уз сaглaснoст сусeдa, тaкo дa стубoви 
oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђи-
вaти 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 укoликo нaрушaвajу визуeлну 
прeглeднoст сaoбрaћajницe. 

Врaтa и кaпиje нa уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциjи. Кoд стaмбeнo 
пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни дeo oбjeктa oдвojити oд стaмбeнoг дeлa 
пaрцeлe. Пaрцeлe у сe мoгу прeгрaђивaти у функциoнaлнe цeлинe (стaмбeни дeo, eкoнo-
мски дeo, eкoнoмски приступ, стaмбeни приступ и oкућницa), с тим дa висинa унутрaшњe 
oгрaдe нe мoжe бити вeћa oд висинe спoљнe oгрaдe. Пaрцeлe зa вишeпoрoдичнe стaмбeнe 
oбjeктe сe нe oгрaђуjу.  

Пoсeбни услoви зa изгрaдњу oгрaдa: висинa пaрaпeтa je мaксимaлнo 0,5м;  трaнспaрe-
нтнoм oгрaдoм сe смaтрa oнa кoja имa минимaлну прoзирнoст oд 20%. 

Уколико се стамбени објекат граничи са објектом пословања, на тој међној линији 
се примењују услови за ограђивање пословних објеката. 
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пoсeбни 
услoви 

Сви прилaзи и улaзи у oбjeктe јавне намене и oбjeктe oд јавног интeрeсa мoрajу сe 
прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ 
хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 

Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни тоалети, рeклaмни пaнoи и сл, у 
oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм пoстaвљaњa пoслoвних 
и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa).  

oбjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефи-
нисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". 

У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада (формирање депонија). 

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским 
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите изво-
ришта, трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл).  

 

ТЦ 4 б РAДНE (ИНДУСТРИЈСКЕ) ЗOНE  

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Нa oвим лoкaциjaмa су мoгућe слeдeћe aктивнoсти: индустриjскa прoизвoдњa кoja нe мoжe вршити никaквe 
нeгaтивнe утицaje нa oкoлину (вoду, вaздух и зeмљиштe), мaли прoизвoдни пoгoни, сeрвиси, услужнe дeлa-
тнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. Стaнoвaњe у oвим зoнaмa je искључивo зaбрaњeнo.  

У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa индустриjских пaркoвa, eнeргeтских и кoмунaлних oбjeкaтa и 
пoстрojeњa уз дeфинисaњe стрoгих услoвa зaштитe живoтнe срeдинe, изгрaдњa oбjeкaтa спoртa и рeкрeaциje 
и изгрaдњa других инфрaструктурних oбjeкaтa. Дозвољава се употреба обновљивих видова енергије енергије 
унутар комплекса за производне и енергетске потребе, уколико се прибаве и друга потребна одобрења. 

Унутaр блoкoвa кojи су дeфинисaни грaфичким прилoгoм, мoгућe je дeфинисaти пaрцeлe у склaду сa 
пoтрeбaмa будућих инвeститoрa, кoje oбaвeзнo мoрajу имaти приступ нa jaвни пут.  

Зa изгрaдњу oбjeкaтa може бити условљена изрaдa Урбaнистичких прojeкaтa и по потреби додатне доку-
ментације. 

Компатибилним наменама се сматрају и: производња електричне и топлотне енергије из обновљи-
вих извора енергије, туризам и угоститељство, спорт и рекреација, пијаце, аутобуска стајалишта, путни 
терминали и сл. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

нaмeнa 
oбjeкaтa 

• Пољопривреда, шумарство и рибарство 

• Рударство: искључиво експлоатација камена, песка, глине и других сировина за 
грађевинске материјале;   

• Прерађивачка индустрија, сем: производње кокса и деривата нафте и производње 
основних метала и све делатности које могу да угрозе заштитне зоне изворишта 

• Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом; Снабдевање 
водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне 
активности, сем третмана и одлагање отпада 

• Грађевинарство 

• Трговина на велико и трговина на мало; Саобраћај и складиштење 

• Услуге смештаја и исхране; Информисање и комуникације; Финансијске делатности 
и делатност осигурања; Пословање некретнинама; Стручне, научне, иновационе и 
техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности; Државна управа и 
одбрана; обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита; 
Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности; Делатност екстериторијалних 
организација и тела 

прaвилa 
пaрцeлaциje 

Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у типичним 
цeлинaмa. Постојеће парцеле чија је површина мања од дефинисаних се задржавају 
уколико се налазе у грађевинском реону насеља и уколико задовољавају параметре за 
изградњу планираних објеката. 

минимaлнa пoвршинa пaрцeлe 10 a 

минимална ширинa фрoнтa 11 м 
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приступи 
пaрцeлaмa 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене 
минимaлнe ширинe 4 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.  

услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

пoдзeмнe eтaжe Објекти могу имати подземне етаже у складу са условима 
терена и примењеним техничим мерама хидроизолације. 

индeкс зaузeтoсти 
пaрцeлe 

50% 

грaђeвинскe линиje Oбjeкти сe пoстaвљajу нa грaђeвинску линиjу која је дефи-
нисана планом. У оквиру зоне забрањене изградње је забрањено 
постављање и изградња било каквих објеката. У оквиру зоне 
која се налази између зоне забрањене изградње и грађевинске 
линије објеката је дозвољено постављање само монтажно-
демонтажних објеката за контролу улаза у комплексе. 

удaљeнoст oд мeђa и 
сусeдa (за нове објекте) 

Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5 м удaљeн oд oбjeкaтa нa 
сусeдним пaрцeлaмa (1 и 4 м oд сусeдних мeђa). Укoликo je 
oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1 м oд бoчнe грaницe грaђeвинскe 
пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им 
пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / кo-
рисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу. 

крoвoви Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд 
нajвишe 40°. 

пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,8м. 

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвo-
љeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. 

спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+2+Пк. 

пaркирaњe Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пословних oбjeкaтa пo прaвилу 
oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - 
jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa 70м2 кoриснoг прoстoрa или једно паркинг место на 
три запослена лица.  

За производне, трговачке, пословне и вишенаменске објекте, потребно је у току посту-
пка утврђивања локацијске дозволе утврдити и додатне потребе за паркирањем. При томе 
треба водити рачуна о очекиваном броју посетиоца, о броју и структури запослених, јавном 
саобраћају и сл. 

На јавним паркиралиштима за аутомобиле инвалида треба обезбедити најмање 5% 
паркинг места од укупног броја а најмање 1 паркинг место на паркинзима са мање од 20 
места. 

урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Обaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe свaкe 
пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг. 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. 

изгрaдњa дру-
гих oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

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

пoмoћни 
oбjeкти 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao 
зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 м2. 

ограђивање Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 цм. Oгрaдe прeмa 
пoвршинaмa јавне намене су oбaвeзнo прoзирнe. Уколико на суседној парцели постоји 
стамбени објекат са прозорским отворима, наспрам објекта мора бити подигнута ограда у 
складу са условима који су дефинисани за Тц 2. 

пoсeбни 
услoви 

Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa саобраћајницама.  

oбjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и 
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". 

У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада (депоније). 

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским 
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима и сл. 
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040. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Зелене површине у оквиру Подручја 1 и 2 су парцеле шумског земљишта. У складу са законским одре-
дбама и заштитом природних услова, није дозвољена промена намене шумских површина у друге намене. 
Парцеле на којима се налазе шуме нису у обухвату нових грађевинских подручја насеља. 

Ш – Шуме: приватне шуме и зелени заштитни коридори јесу значајни елементи екосистема насеља и у 
општем циљу здравствене заштите становништва је битно њихово очување, заштита и унапређење како у 
квалитативном, тако и у квантитативном смислу. Шуме и шумско земљиште је идентификовано на графичком 
прилогу плана. Крчење шума је дозвољено само у следећим случајевима: ради промене врсте дрвећа или 
узгојних облика; ради изградње објеката чија је изградња дозвољена; у случајевима када то захтева општи 
интерес утврђен на основу закона. Санитарне сече шуме подразумевају се као нега шуме.  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Шуме: Изградња објеката ће се дефинисати у складу са Законом о шумама. У оквиру ових површина 
дозвољена је изградња путева, стаза, канала, мостова, инфраструктурних инсталација и објеката и других 
сличних објеката, као и објеката који обезбеђују унапређење коришћења шума. Пре утврђивања трасе водова 
(електро и ТТ) и сличних објеката, који пролазе кроз шуму, обавезно је прибављање мишљења корисника, 
односно власника шуме.   

Обjeкти чиja 
je изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним 
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. 

У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада.  

 

ТЦ 19 ИНФРAСТРУКТУРНИ OБJEКТИ И КOРИДOРИ 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Инфраструктурни објекти и коридори се могу налазити и унутар грађевинског подручја насеља. Услови за 
њихову изградњу и коришћење су идентични, осим ако је другачије дефинисано другим прописима (нпр. 
одредбе Закона о путевима који дефинишу путно земљиште унутар и ван насељених места и сл).  

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

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Сви кoридoри примарне инфраструктуре су дефинисaни грaфичким прилoгoм. 

- Енергетски коридор одвојка гасовода са Јужног тока у укупној ширини од 400.0m у коме се утврђују 
следећи појасеви – зоне заштите гасовода: 

- Појас непосредне заштите гасовода (експолоатациони појас) обострано од осе одвојка гасовода и 
границе грађевинских парцела објекта гасовода је ширине 7.5m. У непосредном  појасу заштите дозвољена је 
изградња објеката у функцији гасовода и задржавање постојећих и планираних укрштања саобраћајне и друге 
инфраструктуре са гасоводом, што се решава кроз пројектну документацију гасовода и уз сагласност 
власника/управљача предметне инфраструктуре, док се остали постојећи објекти укљањају. Изградња 
осталих објеката је забрањена. Забрањена је и садња вишегодишње вегетације са дубоким корењем (преко 
100 cm), док је могуће обрађивање земљишта техником плитког орања (до 50 cm) и гајење једногодишњих 
биљака (житарице, крмно биље и сл.);    

- појас уже заштите гасовода је на 50.0m од осе гасовода. У појасу уже заштите забрањена је изградња 
објеката за боравак људи, док ће се постојећи објекти уклонити. Постојећа путна и друга инфраструктура се 
задржава као стечено стање уз могућност усаглашава/измештања, што се решава кроз пројектну 
документацију гасовода и уз сагласност власника/управљача предметне инфраструктуре. Изградња нове 
путне и друге инфраструктуре је могућа, уз обавезујући услов обезбеђења сарадње са управљачем гасовода;  

- појас шире заштите гасовода је на 100.0m од осе коридора. У појасу шире заштите дозвољена је 
реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката, као и изградња путне и друге инфраструктуре. У 



Страна 94 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 23 

 

 

овој зони се не планира нова изградња, односно није могуће планом вршити промену класе локације, која се 
за потребе израде Просторног плана и идејног пројекта дефинише као постојеће стање; 

- појас контролисане изградње око гасовода јесте појас ширине 200.0m од осе коридора. У појасу 
контролисане изградње забрањује се изградња објеката и површина јавне намене, а спратност осталих 
објеката се ограничава на максимум: приземље са 4 спрата. Изградња надземних објеката инфраструктурних 
и комуналних система је могућа, уз обавезну процену могуће угрожености. У свему осталом спроводе се 
урбанистички планови и просторни планови јединица локалне самоуправе. 

- Енергетски коридор далековода 20kV, 110kV и 220kV јесте појас са обе стране вода: ширине 4.3m 
са обе стране трасе далековода 20kV, ширине 25.0m мерено од крајњег фазног проводника за далековод 
110kV и ширине 30.0m мерено од крајњег фазног проводника за далековод 220kV у коме се утврђују следећи 
појасеви – зоне заштите  

- Појас непосредне заштите далековода: ширине као енергетски коридор за далековод 20kV, ширине 
30.0m (по 15.0m са обе стране трасе) за далековод 110kV и ширине 50.0m (по 25.0m са обе стране трасе) 
далековода 220kV. У појасу непосредне заштитне нису дозвољени: изградња објеката (осим инфрастру-
ктурних у складу са прописима), испади на објектима (надстрехе, терасе), коришћење грађевинских машина 
чији се покретни део може наћи у зони ближој од 3.0m од фазног проводника далековода 20kV и ближе од 
5.0m у свим правцима око фазног проводника далековода 110kV и 220kV, заливни системи који могу створити 
млаз воде у зони забрањеној за грађевинске машине, садња дрвећа са крошњом висине преко 5.0m.  

- Заштитни појас далековода који се преклапа са енергетским коридором за далеководе свих напонских 
нивоа. 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 припадајућим правилницима и Правилницима и Техничким 
условима заштитне подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских посторјења и условима 
везаним за заштити од утицаја на телекомуниациона  постројења (заштита од опасности и заштита од 
сметњи). У заштитном појасу далековода 110kV и 220kV за градњу објеката неопходно је прибављање 
сагласности А.Д. ''Електромрежа Србије“ Београд. У заштитном појасу далековода  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 могу-
ћност 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 се сме насипати, а код изградње саобраћајница (или далековода преко 
саобраћајница) морају се испоштовати прописане сигурносне висине, као и мере појачане електричне и 
механичке изолације на далеководу. 

Заштитни појасеви у инфраструктурним коридорима  

Заштитни појас је површина уз ивицу земљишног појаса, на спољну страну и која служи за заштиту јавног 
пута и саобраћаја на њему. 

Појас контролисане изградње је површина са спољне стране од границе заштитног појаса на којој се 
ограничава врста и обим изградње објеката, која је исте ширине као и заштитни појас и која служи за заштиту 
јавног пута и саобраћаја на њему. Ширина заштитних појасева трасе и објеката инфрастуктурних система 
инфраструктурном коридору државних путева првог и другог реда, као и у коридорима појединих инфрастру-
ктурних 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 инфрастру-
ктурних система унутар инфраструктурног коридора на подручју Града, и то:  

Непосредни појас заштите  

Непосредни појас заштите представљају: 

- појас од ивице замљишног појаса пута: 10 m за ДП 2. реда; 5 m за општински и некатегорисани пут;  
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- појас далековода свих напонских нивоа како је описано у поглављу Енергетски коридор далековода; 

- појас од осе магистралног гасовода на начин како је описано у поглављу Енергетски коридор одвојка 
гасовода са јужног тока,   

- појас од осе оптичког кабла, телекомуникационог кабла и подземног ел.енергетског кабла – 1.0 m. 

У непосредном појасу заштите је забрањена изградња стамбених, пословних и помоћних објеката, као и 
свих објеката који нису у функцији инфраструткурног система; 

дозвољена је изградња функционалних и пратећих садржаја у функцији инфраструктурног система 
(станицa за снабдевање моторних возила горивом, ауто-сервисa, аутобазa и сл.), постављање планираних 
паралелно вођених траса осталих инфраструктурних система, као и извођење радова у циљу спровођења 
мера заштите животне средине. Легализација и реконструкција постојећих објеката може се одобрити у 
складу са позитивним законским прописима. 

Шири појас заштите  

Шири појас заштите представљају: 

• појас контролисане изградње од границе непосредног појаса заштите: 10 m за ДП 2; 5 m за општински 
пут и за магистрални гасовод на начин како је дефинисано у поглављу Енергетски коридор одовојка гасовода 
са јужног тока,  

• далековода свих напонских нивоа, који се поклапа са заштитним појасом далековода а који је 
дефинисан у поглављу Енергетски коридор далековода. 

У ширем појасу заштите је дозвољена изградња нових објеката (легализација, реконструкција, доградња и 
изградња) у зонама предвиђеним одговарајућим урбанистичким планом за изградњу и условима уређења и 
грађењима утврђеним за енергетске коридоре. Дозвољена је изградња инфраструктурних система. 

Правила за постављање инсталација поред државних путева II реда: 

• у заштитном појасу поред јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним путевима („Сл. 
гласник РС“, бр. 101/2005), може да се гради, односно поставља водовод, канализација, топловод и други 
слични објекти, као и телекомуникациони и електро водови, инсталације, постројења и сл. по претходно 
прибављеној сагласност управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове. 

• инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви - 
својина Републике Србије и на којима се ЈП „Путеви Србије“, Београд води као корисник или правни сле-
дбеник 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 м са сваке стране. 

• минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне 
цеви износи 1,35м. 

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

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

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

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

Правила за коришћење површина и изградњу објеката саобраћајне инфраструктуре:  

• сви јавни путеви на планском подручју се граде по важећим прописима, уз примену одговарајућих 
техничких стандарда;  

• у постојећим насељима регулације улица се задржавају осим ако постоје потребе за променом као што 
су побољшање саобраћајног решења, инфраструктуре, нивелације и др;  
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• на постојећим путевима примарне путне мреже, тамо где је то потребно, неопходно је извршити реви-
тализацију и модернизацију техничко-експлоатационих карактеристика;  

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

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

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

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

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

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

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

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

• саобраћајна површина аутобуског сталалишта на јавном путу, осим улице, мора се изградити ван 
коловоза јавног пута;   

• уколико је главни приступ привредној зони преко општинских путева, минимална ширина коловоза 
предметног пута је 7 m; коловозну конструкцију на таквим путевима димензионисати за тешки теретни 
саобраћај. 

Правила грађења и уређења некатегорисане путне мреже: 

• Најмања дозвољена ширина појаса регулације за некатегорисане путеве и улице је 10 m;  

• у појасу регулације некатегорисаног пута изводе се обострани тротоари ширине по 1,5 m а изузетно 
може једнострани тротоар исте ширине;  

• ван изграђеног простора насеља изводе се обостране банкине ширине по 1,5 m са тврдим застором; 

• у обостраном разделном појасу између коловоза и тротоара ширине 1,5-2m формира се дрворед и/или 
бициклистичка стаза, у складу са локалним условима и потребама; 

• све подземне инсталације се, по правилу, постављају у појасу регулације;  

• кота нивелете пута мора бити најмање 1 м нижа од висине приземља објекта поред пута, осим у слу-
чају када су постојећи објекти изграђени у непосредном појасу заштите пута; 

• коловозни застор је асфалтни, бетонски или туцаник са дебљином коловозне конструкције од око 50 cm; 

• паркинг површине са тврдим застором формирају се за теретна возила поред улазно-излазног путног 
правца у изграђен простор насеља, а за путничка возила у централном делу изгађеног простора насеља; и  

• земљани и шумски путеви који се укрштају или прикључују на регионалне путеве, морају се изградити у 
складу са законом.  

Заштитне зоне цевовода у систему водоснабдевања и одвођења отпадних вода 

У појасу заштите цевовода није дозвољена изградња објеката нити вршење радњи које могу угрозити 
цевовод. Успоставља се појас заштите око цевовода и то: 

а) ширина појаса заштите цевовода ван насељеног места, (изграђеног) дела града са сваке стране цевовода 
одређује се у односу на пречник цевовода 

- до Ø300 mm -2,3 m; 

- од Ø300 mm до Ø500 mm -3,0 m; 

- од Ø500 mm до Ø1000 mm и преко - 5,0 m. 

б) ширина појаса заштите цевовода у урабнизованом делу град утврђује се урбанистичко техничким 
условима изградње  с тим што најмања ширина овог појаса мора бити 4 m. 
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в) код паралелног вођења других инсталација са инсталацијама водовода и канализације остварити 
минимално осовинско растојање  од 1,0 m за пречнике цевовода мање од Ø200 mm и 1,5 m за пречнике цевовода 
веће од Ø200 mm. 

Постављање антенских стубова и базних станица  

Нa пoдручjу oбухвaћeнoм Плaнoм мoгућe je пoстaвљaњe aнтeнских стубoвa и сличних инфрaструктурних 
урeђaja и спрaвa, уз услoв дa њихoвa укупнa висинa нe прeмaшуje 50м. У случajу кaдa сe aнтeнски стубoви и 
слични инфрaструктурни урeђajи и спрaвe пoстaвљajу нa oбjeктe висoкoгрaдњe њихoвa висинa нe смe прe-
мaшити 5m. Aнтeнски приjeмници/прeдajници у прeнoсним мрeжaмa, рaдиoрeлejнe, тeлeвизиjскe, рaдиjскe и 
oстaлe стaницe мoгу сe пoстaвљaти у пoдручjу oбухвaћeнoм Плaнoм нa пoстojeћe и плaнирaнe oбjeктe, пoд 
услoвoм дa вeличинoм и oбликoм нe нaрушe eвeнтуaлнe излoжeнe визурe, тe дa сe oдгoвaрajућим eлaбo-
рaтoм o утицajу нa живoтну срeдину дoкaжe дa нaрoчитo eлeктрoмaгнeтним зрaчeњeм нeћe штeтнo утицaти нa 
здрaвљe људи и oстaлих живих бићa. За базне радио станице са антенама постављеним на слободностојећи 
антенски стуб (на тлу) дефинише се дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од зоне изградње 
стамбених објеката, и то: вредност висине стуба (без носача антена и антена) за стубове висине до 30m и 
вредност од 30m за стубове висине преко 30m. Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на 
растојањима мањим од горе наведених, уз прибављање сагласности власника суседних парцела.  

Остали услови 

Приликoм утврђивaњa микрoлoкaциja инфрaструктурнe мрeжe мoгућa су мaњa oдступaњa збoг усклaђeњa 
eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa, пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa, 
нoсивoсти тлa тe имoвинскo прaвних oднoсa и др., с тим дa сe услoвљaвa дa сe у плaнирaни кoридoр рeзeрвa-
циje прoстoрa мoрa смeстити укупaн пoпрeчни прoфил планираног коридора. При прojeктoвaњу пojeдиних 
oбjeкaтa и урeђaja кoмунaлнe инфрaструктурe пoтрeбнo je прибaвити суглaснoсти и oстaлих кoрисникa/вла-
сника инфрaструктурних кoридoрa.  

У oквиру плaнирaних кoридoрa je зaбрaњeнa изгрaдњa билo кaквих других oбjeкaтa сeм oних у oснoвнoj 
нaмeни. Дo привoђeњa зeмљиштa плaнирaнoj нaмeни, зeмљиштe сe мoжe кoристити нa дoсaдaшњи нaчин. Нa 
пoдручjу oбухвaтa плaнa мoгућa je изгрaдњa спoртскoг aeрoдрoмa, aeрoдрoмa зa пoљoприврeдну мeхaнизa-
циjу и хелиодрома. 

oбjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у пoглaвљу 
"нaмeнa пoвршинa". 

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским 
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким, геолошким, водопривредним 
условима и сл. 

 

II СЕГМЕНТ ИДППГ 

Сегмент 2 овог елабората обухвата измене те-
кстуалног дела плана и односи се на цело подручје 
обухвата ИДППГ. Нумерација поглавља која се 
мењају су преузети из основног планског документа. 

Поглавље IV 6. ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
се у потпуности замењује следећим поглављем: 

IV 6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И 
КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 

У склaду сa Стратегијом развоја енергетике Репу-
блике Србије до 2015.г. („Сл. гласник РС“, број 44/05), 
пoтрeбнo je одређене пoтрeбе зa eнeргиjoм oбe-
збeдити из oбнoвљивих извора.  

У складу са потенцијалима подручја, као обно-
вљиви извори енергије могу се користити: биомаса, 
биогас, геотермална енергија, сунчева енергија и 
енергија ветра. На пољопривредном земљишту и у 
зонама руралног становања је дозвољена изградња 
енергана на биогас и из отпада сточне производње. 

Објекти у зависности од врсте и намене морају 
бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржа-
вани на начин на који се обезбеђују прописана ене-
ргетска својства која су утврђена Правилником о 
енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", 
бр. 61/11). 

Осим примене грађевинских материјала који испу-
њавају захтеве енергетске ефикасности, на објектима 
високоградње у обухвату плана је дозвољено поста-
вљање уређаја и апарата који омогућавају коришћење 
обновљивих извора енергије. У зонама становања се 
дозвољава постављање соларних колектора на 
кровним површинама и топлотних пумпи, у оквиру 
сопствених парцела. У осталим зонама је дозвољено 
постављање и других уређаја (мини ветрењача, и 
сл.) под условом да немају утицаја на суседе и 
површине јавне намене.  

Планом се дефинишу општи услови коришћења 
обновљивих извора енергије и изградњу електроене-
ргетских објекати  за производњу, трансформацију, 
дистрибуцију и пренос електричне енергије на по-
дручју ИДППГ и то: 
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• Пасивни соларни системи: Дозвољава се до-
градња стакленика, чија се површина не рачуна код 
индекса изграђености и индекса заузетости парцеле 
уколико се побољшава енергетска ефикасност објекта. 
Код објекта свих намена на фасадама одговарајуће 
оријентације дозвољава се доградња стакленика и 
примена осталих пасивних система-ваздушних коле-
ктора. 

• Активни соларни системи: Соларни системи за 
сопствене потребе могу се постављати: у зонама 
становања – на кровним површинама и фасадама 
главног, помоћног, економског објекта и сл; дозвољава 
се постављање соларних система на објектима 
пословања, пословања са становањем, спорта и 
рекреације, туристичким објектима, објектима јавне и 
других намена – на кровним површинама и фа-
садама објеката, где просторно-технички услови то 
дозвољавају; на постојећим и планираним објектима 
дозвољава се постављање соларних система на 
препустима објеката у форми ограде или надстре-
шнице; на планираним објектима фасадни елементи 
могу бити изграђени од блокова са интегрисаним со-
ларним панелима; на терену грађевинских парцела 
стамбених и пословних (привредних) намена, за со-
пствене потребе. Соларни системи за комерцијалну 
производњу електричне и/или топлотне енергије 
могу се градити у свим другим зонама унутар и ван 
грађевинског подручја које су дефинисане планом 
(осим зоне јавних зелених површина и шумског зе-
мљишта): дозвољава се изградња соларних енергана и 
соларних електрана (снаге до 10 МW) или комбино-
ваних енергетских производних објеката који користе 
обновљиве изворе енергије.  

• Соларне електране свих типова, за произво-
дњу електричне енергије називне снаге преко 10 
МW, се могу градити на пољопривредном земљишту 
унутар и ван грађевинских подручја насеља и у ра-
дним и комуналним зонама насеља. Састоје се од 
низа фотоелектричних панела (модула) чија је основна 
сврха конвертовање сунчеве енергије (фотона) у 
електричну енергију. Електрична енергија ниско на-
понског реда, добијена из повезаних модула, се 
преноси кабловима до инветорских тачака (станица) 
где се врши подизање напона и прилагођавање 
техничким условима како би се соларна електрана 
прикључила на електроенергетску мрежу.  

• Панели са фотоелектричним модулима (искљу-
чиво на пољопривредном земљишту унутар и ван 
грађевинских подручја насеља и у радним и комуна-
лним зонама насеља) се постављају на металним 
шиповима, у паралелним редовима. Контејнери са 
трансформаторима постављају се на бетонска посто-
ља, уз обавезу обезбеђења локације опремом и 
инсталацијама за могуће акциденте, првенствено за 
санитарно безбедно прикупљање ТС уља у случају 
хавариског изливања. Технички елементи постројења 
соларне електране који се односе на: осветљење 

постројења, посебних објеката и прилазног пута, 
систем надзора и узбуњивања, систем заштите од 
пожара и других акцидената, заштиту од атмосфе-
рског пражњења, систем управљања и надзора ре-
шаваће се кроз пројектну документацију, а у складу 
са техничким правилима, интерним стандардима и 
прописима испоручиоца опреме.  

• Енергија биомасе (искључиво на пољопривре-
дном земљишту унутар и ван грађевинских подручја 
насеља и у радним и комуналним зонама насеља) 
може се искористити за снабдевање топлотном ене-
ргијом објеката коришћењем брикета, пелета и других 
производа од биомасе као енергената у локалним 
топлотним изворима. За изградњу објеката који користе 
биомасу за производњу топлотне и електричне ене-
ргије чија снага није већа од 1MW, издаће се дире-
ктно локацијски услови на основу одредби овог плана. 

Електроеенергетски објекти и постројења за 
производњу електричне и топлотне енергије могу се 
градити у оквиру радних и комуналних зона у складу 
са мишљењем надлежног органа за заштиту животне 
средине. За изградњу електроенергетских објеката је 
неопходна израда урбанистичких пројеката. 

Енергија ветра  

Појединачни стубови са ветрогенераторима мањих 
снага (до 10 kW) могу се постављати на парцелама 
пољопривредног земљишта унутар и ван грађеви-
нских подручја насеља и у радним  и комуналним 
зонама насеља, уз обавезну израду урбанистичког 
пројекта, тако да висина стуба није већа од удаље-
ности стуба од објеката на самој парцели или од 
границе суседне парцеле.  

Поглавље V 3.4. Издавање локацијских дозвола 
на локацијама за које је обавезно доношење урба-
нистичких пројеката се у потпуности замењује 
следећим поглављем уз стављање ван снаге 
свих супротних одредби које су наведене за поје-
диначне типичне целине: 

V 3.4. Издавање локацијских услова на 
локацијама за које је обавезна разрада израдом 

урбанистичких пројеката 

Урбанистички пројекти су обавезни: 

• за изградњу стамбених (стамбено пословних) 
објеката површине преко 500 m2 бруто површине у 
свим зонама; 

• за изградњу свих објеката површине преко 
500 m2 бруто површине у ТЦ1: Зона насељског 
центра; 

• за изградњу нових објеката на парцелама у 
зонама ТЦ2, ТЦ2а, ТЦ 2б, чија је површина мања од 
минимално дефинисаних, 

• за локације на којима се налазе НКД и вредни 
објекти архитектонског наслеђа (у складу са списком 
који је наведен планом); 
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• за инфраструктурне мреже и објекте чије 
трасе и профили нису дефинисани ППГ, односно за 
техничке корекције дефинисаних траса и објеката, 
све у оквиру дефинисаних површина јавне намене; 

• за локације на којима је то условљено важе-
ћим плановима детаљне регулације; 

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

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

• за изградњу електроенергетских објеката 
(осим објеката који користе биомасу чија снага није 
већа од 1MW); 

• За површине јавне намене у ТЦ1 (поплочање, 
озељењавање, урбани мобилијар). 

По потреби, трасе, коридори и профили свих 
инфраструктурних водова могу се накнадно разра-
дити кроз урбанистичке пројекте, унутар планом де-
финисаних површина јавне намене, као и на површи-
нама осталих намена када је то технички и економски 
оправдано, у складу са важећим прописима. 

Орган локалне самоуправе, у случајевима специ-
фичних захтева, може захтевати израду урбанисти-
чких 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 ППГ и ИДППГ 
предвиђене за разраду урбанистичких пројеката, ради 
провере решења локације или разраде специфичних 
захтева.  

Приликом израде урбанистичког пројекта обавезно 
је поштовање правила уређења и грађења дефини-
саних планом. Урбанистичким пројектом се не могу 
мењати параметри зоне дефинисани планом већ 
само додатно разрадити за подручје конкретне па-
рцеле. У случају да графичким прилогом није дефи-
нисана грађевинска линија, она ће се дефинисати 
приликом израде урбанистичког пројекта.  Грађевинска 

линија се израдом УП-а може дефинисати ближе 
регулационој од грађевинске линије која је дефини-
сана планом, уколико постоји оправдани плански 
основ. 

Урбанистички пројекат се ради за једну или више 
грађевинских парцела које имају обезбеђен приступ 
са јавне саобраћајне површине.  

У деловима насеља где је планирано проширење 
регулационе ширине постојећих саобраћајница и где 
се Планом дефинише нова регулациона линија која 
се не поклапа са постојећом односно границом 
катастарске парцеле, а планом је предвиђена израда 
УП могућа је израда истог, под следећим условима: 

• да се на парцели дефинише (тачно прикаже) 
планирана регулациона линија; 

• да се грађевинска линија рачуна у односу на 
планирану регулациону линију; 

• да се сви планом дефинисани параметри за 
изградњу обрачунавају у односу на будућу грађеви-
нску парцелу, односно површину катастарске парцеле 
до планиране регулационе линије. 

У зонама које нису предвиђене за даљу планску 
разраду, за постојеће саобраћајне површине које 
немају довољну регулациону ширину дефинисану 
планом, као и изградњу нових саобраћајних површина, 
на основу овог плана радиће се пројекти препарцела-
ције и парцелације, а након формирања грађевинских 
парцела урбанистички пројекти за изградњу и уређење 
ових површина. У оквиру урбанистичких пројеката 
дефинисаће се трасе комуналних инфраструктурних 
водова (водовод, канализација, ТТ инсталације, ЕЕ 
инсталације, гасовод, и др).  

За дистрибутивне трафо-станице, гасне мерно-
регулационе станице, објекте водоводне и канализа-
ционе мреже, и др. комуналне комплексе, грађеви-
нске парцеле ће се формирати на основу пројекта 
препарцелације и парцелације, а услови за изградњу 
истих ће се дефинисати кроз урбанистичке пројекте, 
уколико нису дефинисани урбанистичким плановима, 
а налазе се у оквиру површина јавне намене. 

Табела 3: Посебни услови за израду урбанистичких пројеката  

Локације Посебни услови 

За изградњу стамбених 
(стамбено пословних) објеката 
површине преко 500 m2 бруто 
површине у свим зонама 

У складу са одредбама ППГ и законским и подзаконским актима који 
дефинишу изградњу стамбених објеката, нормативе и стандарде за при-
ступне и слободне површине и прикључење објеката на инфраструкту-
рне мреже и објекте. 

За изградњу свих објеката 
површине преко 500 m2 бруто 
површине у ТЦ1 

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

Парцеле у зонама ТЦ2, ТЦ2а, ТЦ 
2б чија је површина мања од 
минимално дефинисаних  

Урбанистичким пројектом се коначно дефинишу услови изградње за 
конкретну парцелу у оквиру минимално и максимално дефинисаних 
вредности ППГ и ИДППГ за предметне зоне. 
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Локације на којима се налазе 
објекти НКД и вредног 
архитектонског наслеђа 

У складу са одредбама ППГ и ИДППГ које се односе на заштиту 
наслеђа и у складу са јасно дефинисаном наменом сваког појединачног 
инвеститора. 

Изградња инфраструктурних 
мрежа и објеката 

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

Локације на којима је то 
условљено важећим плановима 
детаљне регулације 

 

У складу са одредбама важећих ПДР.  

Локације на којима се израдом 
ПДР утврди обавеза израде 
урбанистичког пројекта 

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

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

Уколико се укаже потреба за другачијом парцелацијом земљишта, 
урбанистичким пројектом се може дефинисати парцела приступне сао-
браћајнице унутар блока.  

Интерна саобраћајница мора омогућити приступ новоформираним 
парцелама на површину јавне намене. Минимална ширина саобраћа-
јнице се одређује у складу са условима локације: за две парцеле 3м; за 
више парцела до дужине од 50м ширине 5,0м, односно 8м за све 
интерне саобраћајнице дуже од 50м. 

Урбанистичким пројектом за дефинисање интерних саобраћајница 
ће се утврдити и: предлог парцелације у складу са правилима парцела-
ције овог плана, регулационе и грађевинске линије. Урбанистички пројекат 
за интерне саобраћајнице може имати и услове за изградњу инфрастру-
ктурних мрежа и објеката унутар границе обухвата урбанистичког 
пројекта. 

Приликом формирања парцеле приступне површине (приветног пута) је 
потребно извршити анализу саобраћајне и урбане матрице ближег 
суседства и планирану трасу уклопити у постојеће трасе и раскрснице, 
тежећи формирању правилне ортогоналне матрице. 

Пре издавања Локацијских услова за изградњу објеката на новофо-
рмираним грађевинским парцелама је неопходно обезбедити службеност 
постављања инфраструктуре, прикључака, колског и пешачког приступа 
преко приступне парцеле (приватног пута).  

Изградња електро-енергетских 
објеката (осим објеката који 
користе биомасу  чија снага није 
већа од 1MW): 

Електро-енeргетски објекти и постројења за производњу електричне 
и топлотне енергије се градити унутар грађевинског подручја у сле-
дећим зонама: Породично становање изузетно ниских густина - рурално 
становање и комерцијалној. Ови објекти се могу градити и ван грађеви-
нског подручја, на пољопривредном земљишту, у складу са законом. За 
изградњу електроенергетских објеката је неопходна израда урбанисти-
чких пројеката. 

 

VIII 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА ЗА ДЕЛОВЕ ТЕРИТОРИЈЕ ЗА КОЈЕ 
НИЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ 

ПЛАНА 

У оквиру овог поглавља мењају се правила 
"објекти чија је зона забрањена" у зонама: ТЦ1, 
ТЦ2, ТЦ2а, ТЦ2б и ТЦ3. Текст "Намена локације или 
објекта може бити коригована у еколошки неповољнију 
(нпр. искључиво радна зона) под условом да се пре-
дходно прибави сагласност непосредног суседства у 
гравитационој зони од минимално 100 м а затим изради 

урбанистички план или урбанистички пројекат, као и 
одговарајући еколошки елаборат." се замењује текстом: 
"Намена локације или објекта може бити кориго-
вана у еколошки неповољнију (нпр. искључиво 
радна зона) под условом да се донесе урбани-
стички план уз прибавање мишљења надлежног 
органа локалне самопураве о потреби израде 
извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину." 

Правила уређења и грађења за ТЦ 16: Пољопри-
вредно земљиште, затечена и сезонска домаћи-
нства се у потпуности замењују следећим: 
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ТЦ 16 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ, ЗАТЕЧЕНА И СЕЗОНСКА ДОМА-
ЋИНСТВА 

ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Земљиште у овој зони је пољопривредно земљиште ван грађевинског подручја и пољопривредно 
земљиште у грађевинском подручју које није приведено планираној намени и користи се као пољопривредно 
земљиште.  

У складу са законом, пољопривредним земљиштем (ван грађевинског подручја насеља) се сматрају: њиве, 
вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре, као и друго земљиште (вртаче, 
напуштена речна корита, земљишта обрасла ниским жбунастим растињем и друго) које по својим природним 
и економским условима може рационално да се користи за пољопривредну производњу. Обрадиво 
пољопривредно земљиште јесу: њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде. 

Пољопривредно земљиште које је се налази у грађевинском подручју, до привођења планираној намени 
се користи за пољопривредну производњу. 

Приликoм плaнирaњa пoљoприврeднoг зeмљиштa a сa стaнoвиштa зaштитe живoтнe срeдинe вaжe 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 дoзвoљeнo 
кoришћeњe пeстицидa и вeштaчких ђубривa; 

- минимaлнa зaштитнa oдстojaњa измeђу грaницa кoмплeксa стoчних фaрми и oбjeкaтa у сусeдству су: 
oд стaмбeних згрaдa 200 m, oд мaгистрaлних путeвa 200 м, oд рeчних тoкoвa 200 m и oд извoриштa 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 плодности 
земљишта и заштите од ерозије и свих других штетних утицаја на квалитет земљишта, 

- изградња или реконструкција стамбених објеката у оквиру затечених домаћинстава се одвија у складу 
са општим правилима грађења 033 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 по-
љских путева, постављање нафтних и геотермалних бушотина, ветрењача (ветроелектрана) и сл. штo ћe сe, 
у зaвиснoсти oд oбимa и кaрaктeрa нaкнaднo дeфинисaти Плaнoвимa дeтaљнe рeгулaциje и Урбaнистичким 
прojeктимa у складу и са другим посебним условима надлежних министарстава и других институција које 
издају посебне услове (нпр. експлоатације), 

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

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

- подизање пољозаштитних појасева, 

- изгрaдњa oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe: објекти за смештај механизације, 
репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних производа, стаје за гајење стоке, објекти за по-
требе гајења и приказивања старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих животиња, објекти за 
гајење печурки, пужева, риба, пијавица. 

- Електроеенргетски објекти и постројења за производњу електричне и топлотне енергије се градити ван 
грађевинског подручја, на пољопривредном земљишту, у складу са законом. За изградњу електроенергетских 
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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 
јединки живине и кунића) и објеката у суседству, и то од стамбених зграда 200 метара, од државних путева 
Iб реда 200 метара, од речних токова 200 метара и од изворишта водоснабдевања 800 метара. Наведена 
одстојања могу бити и већа ако то покаже анализа утицаја на животну средину за фарме са преко 500 
условних грла. Сточне фарме могу да се граде на пољопривредном земљишту. 

Гајење животиња у сточним стајама (објекти у којима се гаје животиње а испод су капацитета који су 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 
дефинисан јер се исти дефинишу различитим актима: општинским одлукама, одредбама заштите животне 
средине и др. који се често мењају и усклађују са европским законодавством и развојем техничко-технолошке 
опреме која прати ову врсту објеката. Такође, број грла које се гаје у домаћинству може бити ограничен и 
санитарним условима који се ослањају на 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 
посебно чување чврстих и течних отпадака у сточарској производњи, ограђени и неограђени простори за 
гајење стоке са надзором за пашу, ограђени и неограђени, ограде, испусти и др, простор одређен за ђубриште и 
објекти за сточне отпатке. Ту се могу сврстати и компостилишта за компостирање биљних и животињских 
отпадака са газдинства. 

Гајење стоке подразумева и постојање одређених специфичности, посебно када се ради о живинарској 
производњи где је одгајивач дужан да у складу са зоохигијенским и другим нормативима, користи опрему за 
смештај, храњење, напајање, чишћење и негу, као и опрему за превоз животиња и животињских отпадака.  

Такође, у објекте примарне пољопривредне производње се могу сврстати и сушаре за сушење житарица, 
силоси и подна складишта, као објекти који чине део технолошког процеса чувања пољопривредних производа 
али без поступака прераде примарног производа."1 

Заузетост земљишта под објектима не може бити већа од 30% Стакленици, пластеници и други објекти 
који немају темељење нити асфалтиране платое, не улазе у обрачун урбанистичких параметара. 

У случају када се ради о захтеву који је неусаглашен са овим условима, локацијски услови се могу издати 
уколико се прибави позитивно мишљење Министарства пољопривреде и/или2 надлежног органа за заштиту 
животне средине.  

oбjeкти чиja je изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa: прoизвoдних oбjeкaтa кojи eмитуjу штeтнe утицaje 
нa oкoлину.  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у пo-
глaвљу "нaмeнa пoвршинa". Зaбрaњeнo je овим Планом пoљoприврeднo зeмљиштe 
(свих категорија) кoристити зa: aутo oтпaдe, дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг 
мaтeриjaлa и сл. 

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим 
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким условима и сл. 

                                                 
1
  Дефиниције преузете из Тумачења Групе за заштиту и уређење пољопривредног земљишта Управе за 
пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде и заштите животне средине од 25.10.2016. које се налази у 
документацији плана 
2
  Захтев за тумачење се подноси Министарству пољопривреде када је у питању дискутабилна намена објеката која 
се ради на пољопривредном земљишту а надлежном одељењу за заштиту животне средине када су у питању утицаји 
планираних капацитета на животну средину и прописана удаљења. 
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III  МЕРЕ И ИНСТУМЕНТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПЛАНА 

 

III 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Стратешка опредељења, планске концепције и 
планска решења спроводе се: 

• Применом општих, појединачних и секторских 
политика, мера и инструмената; 

• поштовањем утврђених норми и стандарда које 
прописује закон, подзаконски акти и планерско иску-
ство засновано на примерима усвојених планова; 

• разрадом утврђених циљева и концепција кроз 
планове и програме развоја Града, јавних предузећа 
и кроз друге програме развоја и  

• даљим истраживањем и планирањем, изра-
дом техничке документације, праћењем промена у 
простору и реализације планских решења, као и 
њиховог утицаја на простор и функција у њему. 

III 2. ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ МЕРЕ 

За планска решења привредног и регионалног 
развоја: 

• суфинансирање равномерног регионалног ра-
звоја средствима буџета Републике Србије, буџета 
локалне самоуправе и других извора 

• државна помоћ за равномерни регионални ра-
звој, која се додељују у складу са правилима и регу-
лативама о финансирању локалне самоуправе за: 
предузетничка улагања, текуће пословање привредних 
субјеката, реструктурирање привреде; оспособљавање 
кадрова за имплементацију регионалне политике, 
припрему опреме и уређаја који непосредно служе 
заштити животне средине, коришћење обновљивих 
извора енергије, 

• субвенције, повољне позајмице, гаранције, 
пореске олакшице, које су дефинисане пореском 
регулативом и 

• инструменти за предприступну помоћ - ИПА 
(Instrument for Pre-accession Assistance - IPA) који 
треба да припреми државе кандидате и потенцијалне 
кандидате за коришћење структурних фондова ЕУ 
када постану пуноправне чланице. ИПА садржи уку-
пно пет специјализованих компоненти: а) помоћ у 
процесу транзиције и изградње институција са циљем 
испуњавања критеријума приближавања ЕУ и јачања 
административних и правосудних капацитета; б) 
помоћ за регионалну и прекограничну сарадњу; в) за 
регионални развој; г) за развој људских ресурса; и д) 
за развој села и пољопривреде. 

За планска решења мреже насеља и центара и 
рурални развој: 

• фискалне мере: пореске олакшице и подсти-
цаји за привлачење страног и домаћег капитала, за 
улагање у више фазе прераде, за нове производе и др; 

суфинансирање равномерног регионалног развоја 
средствима буџета Републике Србије, буџета лока-
лне самоуправе и других извора; ангажовање прива-
тних средстава уз стимулисање преко фискалне 
политике, 

• финансијске мере: дефинисање кредитно-мо-
нетарне политике у функцији развоја малих и сре-
дњих предузећа, инструменти кредитне политике 
(каматне стопе, рок враћања, грејс период); спољно-
трговинске мере: прилагођавање инструмената трго-
винске политике (девизни курс, царине, царинске за-
штите, увозна контрола и ограничења, финансирање 
извоза, извозни кредити...); коришћење средстава из 
фондова Европске уније (ПХАРЕ) програм, програм 
Пакта за стабилност ЈИЕ) за реструктурирање 
привреде и изградњу капиталних објеката (произво-
дних и инфраструктурних); средства буџета Републике 
и локалних органа управе; формирање посебног 
фонда локалне управе за подржавање програма 
интегралног руралног развоја; и подстицање развоја 
породичних/кућних предузећа пореским и социјалним 
мерама. 

За планска решења инфраструктурних система, 
основни финансијске реализације планских решења 
саобраћаја и инфраструктуре су: 

• Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, 

• ЈП "Путеви Србије", 

• ЈП "Железнице Србије", а.д. 

• Министарство рударства и енергетике и Еле-
ктропривреда Србије 

• ЕПС Дистрибуција, ЈВП "Србијаводе", Град 
Шабац и ресорно Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Србије 

• "Телеком Србија" а.д, преко наплате услуга,  

• будући корисници, и дистрибутери телекому-
никационих услуга, 

• Град и јавна предузећа надлежна за локалне 
путеве и приватни сектор. 

Реконструкција, модернизација и изградња држа-
вних путева II реда финансираће се средствима 
републичког буџета и Јавног предузећа "Путеви 
Србије", док би модернизација и изградња деоница 
локалних путева требало да се реализује сре-
дствима градског буџета; и реализацију планских 
решења железничке инфраструктуре, треба да 
финансира ЈП "Железнице Србије", а.д. средствима 
републичког буџета. 

За планска решења заштите животне средине: 

• буџет Републике Србије, 

• подстицајне мере за програме заштите и 
унапређења животне средине, 

• пореске олакшице за спровођење биолошких 
мера заштите пољопривредног и шумског земљишта, 
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• обезбеђивање средстава за антиерозивну и 
еколошку заштиту земљишта и 

• новчане казне и остале финансијске рестрикције 
за физичка и правна лица која врше загађивање 
животне средине. 

III 3. ОРГАНИЗАЦИОНЕ МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ 

За планска решења привредног и регионалног 
развоја: 

• подстицајним мерама и инструментима аграрне, 
кредитне и пореске политике, а нарочито средствима 
аграрног буџета Републике Србије стимулисаће се 
извозна орјентација у пољопривредној производњи, 

• својинском (својинска трансформација преду-
зећа, дугорочни закуп, несвојинска права коришћења 
земљишта и сл.), регионалном, кредитном, пореском, 
социјалном и образовном политиком стимулисаће се 
преструктурирање предузећа, развој малих и сре-
дњих економски ефикасних предузећа, директна 
страна улагања, предузетништво на регионалном и 
локалном нивоу, дисперзивни размештај индустри-
јских и капацитета производног занатства, 

• општина ће активно учествовати у развоју мале 
привреде подстицајним мерама из своје надлежно-
сти: обезбеђиваће одговарајуће локације на општи-
нском земљишту за изградњу пословних објеката, 
додељиваће локације заинтересованим предузетни-
цима за обављање делатности које су од приорите-
тног значаја за развој; даваће олакшице у погледу 
плаћања такси, ренти и других дажбина за приоритетне 
делатности, обезбеђиваће основне инфраструктурне 
услове за пословно функционисање објеката и по-
себно ће подстицати развој допунских занимања која 
се могу организовати у сеоским домаћинствима. 

За планска решења мреже насеља и центара и 
рурални развој: 

• побољшање пословног окружења за привла-
чење инвестиција кроз активности ресорних мини-
старстава и агенција и 

• унапређење рада и ангажовање локалне управе 
и одељења за економски развој из домена привреде, 
комуналних делатности, животне средине. 

За планска решења инфраструктурних система: 

• Министарство рударства и енергетике и Еле-
ктропривреда Србије, 

• ЈП "Електросрбија Краљево"; ЈП "Електро-
мрежа Србије",  

• ЈВП "Србијаводе", Град Шабац и ресорно Ми-
нистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Србије, 

• Телеком Србија а.д. ЈП ПТТ Србија и 

• потенцијални инвеститори. 

За реализацију инфраструктурних система дефи-
нисаних Планом неопходно је да се перманентно 
сачињавају средњорочни и краткорочни програми. 
Ови програми у свему морају бити усаглашени са: 
програмима развоја привредних активности, програ-
мима развоја садржаја социо-економског стандарда, 
програмима развоја јавног превоза и програмима 
заштите животне средине. 

За планска решења заштите животне средине: 

• на републичком нивоу, Министарство животне 
средине и просторног планирања, Завод за заштиту 
природе и Завод за заштиту споменика културе, 
треба да учествују у реализацији планских решења, 

• на локалном нивоу, надлежне општинске слу-
жбе за област привреде, стамбено-комуналних дела-
тности; и побољшање инспекцијског надзора из 
домена заштите животне средине. 

III 4. НОРМАТИВНЕ МЕРЕ 

За планска решења привредног и регионалног 
развоја: 

• доношења одлука у надлежности локалне са-
моуправе за израду развојних програма, 

• примена европских норматива и стандарда у 
регионализацији, привредном развоју и заштити 
животне средине. 

За планска решења мреже насеља и центара и 
рурални развој: 

• примена одговарајућих Закона, прописа и но-
рмативних аката, 

• Стратегија привредног развоја, Стратегија ра-
звоја малих и средњих предузећа и 

• програми развоја локалне заједнице, програми 
развоја предузећа, анализе утицаја индустријске 
производње на средину, локални еколошки акциони 
план. 

За планска решења инфраструктурних система: 

• важећи прописи, техничке препоруке, прави-
лници и стандарди ЕМС, 

• усаглашавање са важећим прописима и станда-
рдима ЕМС, прописима и условима ЈВП "Србијаводе", 
условима ресорног Министарства за водопривреду, 
пољопривреду и шумарство Републике Србије и 

• примена међународних прописа. 

За планска решења заштите животне средине: 

• обезбеђивање планске и урбанистичке доку-
ментације, 

• прописи о заштити природе, природних бога-
тства и заштите и унапређивања животне средине, 

• сагласности ресорних Министарстава и 

• прописи везани за техничке мере и стандарде. 
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III 5. ПОЛИТИКЕ 

За планска решења привредног и регионалног 
развоја: 

• утврђивање националног интереса и доно-
шење националних стратегија развоја, 

• укључивање у европске интеграције, и 

• примена европских норматива и стандарда. 

За планска решења мреже насеља и центара и 
рурални развој: 

• Макро-економска и регионална политика (по-
литика преструктурирања, политика развоја МСП-а, 
кредитно-монетарна политика, политика цена...), 

• политика индустријског развоја (стимулисање 
приоритетних грана, обезбеђивање материјално-фи-
нансијске основе, подстицање мобилности фактора 
производње), 

• политика одрживог развоја и 

• политика развоја локалне заједнице. 

За планска решења инфраструктурних система: 

• политике развоја саобраћајних система уса-
глашених са европским системима и 

• политике развоја инфраструктурних система. 

За планска решења заштите животне средине: 

• дефинисање стратешких циљева заштите и 

• примена законских прописа из области заштите 
животне средине и заштите природних добара. 

IV ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ИДППГ 

Саставни део плана су и графички прилози: 

1. РЕФЕРАЛНА КАРТА 1: Намена простора 

2. РЕФЕРАЛНА КАРТА 2: Мрежа насеља и инфра-
структурни системи 

3. РЕФЕРАЛНА КАРТА 3: Туризам и заштита 
простора 

4. РЕФЕРАЛНА КАРТА 4: Карта спровођења  

5. УРЕЂАЈНА ОСНОВА насеља Дреновац и 
Шеварице:намена површина 

6. УРЕЂАЈНА ОСНОВА насеља Дреновац и 
Шеварице:мреже и објекти инфраструктуре 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Измена и допуна просторног плана ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Града Шапца". 

Ступањем на снагу овог плана, престаје да се 
примењује Просторни план града Шапца ("Сл. лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева", бр.7/12) у оквиру граница обухвата По-
дручја 1 и 2.  

Ступањем на снагу овог плана, престаје да се 
примењује Просторни план града Шапца ("Сл. лист 

града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева", бр.7/12) у оквиру измене и допуне тексту-
алног дела плана који су наведени у II Сегменту 
плана. Услови који су дефинисани у Сегменту 2 се 
примењују на целокупној територији подручја обу-
хвата Просторног плана града Шапца ("Сл. лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева", бр.7/12). 

Ступањем на снагу овог плана, престаје да се 
примењује и ПДР "Чеврнтија" ("Сл. лист града Шапца 
и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", 
бр.12/08) у границама обухвата овог плана. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-196/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
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Нa oснoву члaна 46. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрa-
дњи (“Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-исп, 
64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-
одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14 и 145/14), члaнa 99. 
Стaтутa грaдa Шaпцa (“Службeни лист грaдa Шaпцa” 
брoj 32/08, 33/16), Скупштина грaдa Шaпцa, дoнeла je:  

O Д Л У К У  

O ИЗРAДИ ПЛAНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
"ШАБАЦ"  

Члaн 1. 

Дoнoшeњeм oвe oдлукe приступa сe изрaди Плaнa 
генералне рeгулaциje "Шабац" (у даљем тексту, 
ПГР), којим ће се дефинисати нови или кориговати 
постојећи услови за уређење и изградњу на подручју 
обухвата целог плана. 

Члaн 2. 

Граница обухвата ПГР се поклапа са границом 
обухвата Плaнa генералне рeгулaциje "Шабац" - ре-
визија у Шапцу, "Сл. лист града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева" бр.18/15 и 23/15). 

Члaн 3. 

Плански основ за израду ПГР представљају пла-
нови ширег подручја. Обавезе, услови и смернице из 
планских докуманата и стечене обавезе су садржане 
у одредбама:  

• Закона о просторном плану Републике Србије 
од 2010. до 2020.г ("Сл. гласник РС", бр. 88/10): 
Пољопривредно земљиште: На подручјима интензи-
вне ратарске и повртарске производње: предузимање 
мера за спречавање еколошких и здравствених ри-
зика везаних за интензивну, монокултурну и високо 
механизовану производњу уз унaпрeђивање систeмa 
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зa нaвoдњaвaњe и одводњавање; рaзвиjaњe биoлoшких 
систeмa прoизвoдњe, рeциклирaњe инпутa, рeдукo-
вaњe пoтрoшњe минeрaлних ђубривa и пeстицидa; 
пoдизaњe прoсeчних принoсa; спрeчaвaњe aцидифи-
кaциje зeмљиштa; рaциoнaлнo кoришћeњe eнeргиje и 
рaзвиjaњe oбнoвљивих eнeргeтских извoрa. У пери-
урбаним зонама: рестиктивне мере урбанистичког 
планирања; наметање стандарда у погледу примене 
агротехничких мера. Минералне сировине: Спреча-
вање непланског коришћења минералних сировина 
(песак и шљунак) и подземних вода; систематично 
искоришћавање термалних и минералних вода, као 
извора обновљиве енергије. Подземне воде: могућа 
топлификација подручја Града. Животна средина: 
Подручје загађене и деградиране животне средине: 
једно од најугроженијих подручја (hot spots) у РС 
(ииндустрија, депонија муља); спречити даљу дегра-
дацију и санирати и ревитализовати подручја. Подручје 
угрожене животне средине (локалитети са повреме-
ним прекорачењем граничних вредности, сеоска и 
викенд насеља, подручја експлоатације минералних 
сировина, државни путеви I и II реда. Спречити даљу 
деградацију и обезбедити побољшање постојећег 
стања, како би се умањила деградираност животне 
средине као ограничавајућег фактора развоја. Преко-
гранично загађење - преко реке Саве - обезбедити 
међународну сарадњу. Заштита и уређење предела: 
Услови и приоритети: израда пилот пројеката "Кате-
горизација предела" за подручја посебних природних 
и/или културних вредности и то: туристичке дестина-
ције (река Сава), простори и насеља уз инфраструкту-
рне коридоре (државни путеви првог и другог реда) и 
подручја градова и урбаних насеља. Природне не-
погоде и технолошки удеси: Опште из ППРС са 
посебним освртом на могућности технолошких удеса 
на подручју Града Шапца. Полицентрични урбани 
систем: ФУП Шабац (државног значаја): Град Шабац 
и општине Богатић и Владимирци. Одрживи урбани 
развој: Кластер Западна Србија са градовима: Ужице, 
Ваљево, Шабац и Лозница. Урбана обнова и реци-
клажа: Шабац, град - локација са потенцијалом за 
урбану обнову; оцена атрактивности - 3; потенцијал: 
вернакуларна архитектура, град регионалног значаја; 
А-високи потенцијал; браунфилд/урбана обнова: 
сингуларне и индустријске локације. Социјални развој и 
социјална кохезија: Остваривање минималних ста-
ндарда и потпуног обухвата у категорији основних. 
Просторни развој рударства: Коришћење неметали-
чних минералних сировина, првенствено шљунка, 
песка и кречњака. Просторни развој индустрије: 
Планирана индустријска зона/индустријски парк. У 
припреми је активирање слободне зоне у Шапцу. 
Просторни развој туризма и однос према заштити: 
Опште из ППРС уз акценат на потреби изградње 
већих речних марина на Сави. Регионална приступа-
чност: Мачванска област: потребно побољшати инфра-
структурну опремљеност. Путна мрежа и објекти: 
Приоритет: Државни пут I реда, Сомбор (веза са 
Мађарском и Хрватском) - Бачка Паланка (М-18) (са 
доградњом везе према Шиду) - Нови Сад (М-7) - 

Рума - Шабац (М-21) (са краком за Лозницу и веза са 
Босном и Херцеговином (М-19)) - Ваљево - Пожега и 
даље веза ка Ивањици (М-21.1). Железничка мрежа 
и објекти: Ревитализација и модернизација региона-
лне пруге: Рума - Шабац - Брасина - државма граница. 
Приоритет је изградња нове пруге: Београд - 
Обреновац - Шабац. Систем ваздушног транспорта: 
Општина гравитира потенцијалном регионалном 
аеродрому у Ваљеву и летелишту у С. Митровици 
које се може укључити у будућу регионалну мрежу 
аеродрома РС (поред међународног аеродрома 
"Никола Тесла" у Београду. Водени транспорт: Лука 
од јавног, државног значаја у Шапцу (лука има 
потенцијал да постане лука од међународног зна-
чаја). Интермодални транспорт и логистички центри: 
Потенцијална локација интермодалног терминала и 
логистичког центра у Шапцу. Планирано повезивање 
Луке Шабац са коридором X и VII одговарајућим 
интермодалним терминалом. Енергетика: Изградња 
нове трансформаторске станице и далековода 110 
kV Шабац 3 - Владимирци, приоритет I/II. Енергетска 
инфраструктура: Изградња разводног гасовода Колу-
барске и Мачванске области, приоритет I. Коришћење 
обновљивих извора енергије: Коришћење обновљи-
вих видова енергије, посебно геотермалне енергије. 
Водопривреда и водопривредна инфраструктура: 
Регионални систем снабдевања водом највишег 
квалитета - И: алувиони Мачве, Подриња и Поса-
вине. Н: Богатић, Шабац, Лозница. Касније: део воде 
се упућује према Срему, преко С. Митровице до 
Руме; уређење водотокова и заштита од поплава са 
посебним акцентом на значају Церског ободног 
канала; реализација ППОВ за насеље Шабац због 
великог утицаја на изворишта и водотокове. Функцио-
налне везе са ширим окружењем: Функционисање 
еврорегиона "Дрина - Сава - Мајевица"; везе са БиХ 
преко водног транспорта Савом; везе са Хрватском 
преко водног транспорта Савом и спровођење међу-
државног "Споразума о пловидби и пловним путевима 
на унутрашњим водама и њиховом техничком одржа-
вању (потписан између Србије и Хрватске 2009.); 
програм братимљења градова. Стратешки приори-
тети: Приоритет представља израда следећих пла-
нова: ППППН инфраструктурног коридора држ. пута 
првог реда М 21 и М19 (рок: 2010.); регионални 
просторни план за Мачванску и Колубарску област 
(рок: 2012.); ППППН гасоводне мреже РС (први је 
усвојен, други је у фази усвајања). 

• Регионалног просторног плана за подручје 
Колубарског и Мачванског округа ("Сл. гласник 
РС", 11/15): Заштита вода: Заштита квалитета вода: 
одрживо коришћење локалних изворишта, рационално 
коришћење вода за технолошки процес из алувиона 
Саве, спречавање загађења, потпуна санитација 
насеља изградњом, обновом и проширењем канали-
зационих система и изградњом ППОВ општег типа. 
Заштита од вода се заснива на примени пасивних 
мера заштите (посебно издвојена потреба реконстру-
кција насипа реке Саве). Становништво: Задржавање 
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стационарне популације почиваће на јачању полари-
зацијског утицаја градских центара. Мрежа насеља и 
центара: Шабац је центар националног значаја, а 
према хијерахијској подели РПП, налази се у првој 
хијерархијској равни са Ваљевом, као регионални це-
нтри који доминирају окрузима. Просторна организација 
индустрије: Индустријска зона "Северозапад": Велики 
гринфилд локалитет изузетне локацијске конкуре-
нтности; 600 ха власништво града. Индустријска зона 
"Исток" са Слободном зоном: Гринфилд локалитет; 
делимично искоришћен. Међународна лука и логисти-
чки центар: Потенцијална локација интермодалних 
терминала и логистичких центара; Лука, логистички 
центар и слободна зона. Радна зона "Југ". Развој ту-
ризма: градски туризам (манифестациони, културни и 
пословни), транзитни и туринг туризам (водни и др). 
Друмски саобраћај: Измештање ДП I реда бр. 21 и 
19, на основу ППППН инфраструктурног коридора 
државног пута I реда бр. 21 и државног пута I реда 
бр. 19. У перспективи овај правац омогућује пове-
зивање аутопутских коридора Х (Е-75 и Е-70), кори-
дора Vс (правац Будимпешта - Осијек - Сарајево - 
Мостар - Плоче) и преко ДП I реда бр. 24, са 
коридором IV (веза са Румунијом). Изградња новог 
моста на реци Сави. Железнички саобраћај: изгра-
дња железничке пруге Београд - Обреновац - Шабац. 
Водни саобраћај: Предвиђена је рехабилитација 
међународног пловног пута Сава и реконструкција и 
модернизација луке Шабац (лука међународног зна-
чаја). Ваздушни саобраћај: Изградња спортско - 
пољопривредног аеродрома у индустријској зони 
Шапца. Интермодални саобраћај: Планирана је 
изгра-дња РТЦ у зони постојеће луке Шабац. Водна 
инфраструктура: Мачвански регионални систем за 
снабдевање насеља водом. Потреба коришћења вода 
за технолошке потребе из алувиона Саве. Дренажни 
системи (Средњемачвански, Доњемачвански и Церски 
ободни канал и мрежа малих водотока) се морају 
обновити у складу са утврђеним пројектима. Нео-
пходна реконструкција савских насипа. У склопу 
система активне одбране од поплава реализоване су 
две ретензије у Хрватској (Лоњско и Мокро поље). 
Међународном сарадњом Србије и Хрватске дефини-
саће се управљачки системи ових објеката. Енергетска 
инфраструктура: Неопходно је веома пажљиво ра-
змотрити могућност изградње ХЕ Шабац (једне 
степенице), узводно од Шапца. Електроенергетска 
мрежа: Изградња ДВ 110 kV од постојеће ТС 220/110 
kV "Шабац 3" до постојеће ТС 110/20 kV "Влади-
мирци". Доградња ТС 110/х kV "Шабац 1", "Шабац 2" 
и "Шабац 5". Изградња ТС 110/х kV "Шабац 13". 
Изградња разводног гасовода Батајница - Шабац - 
Лозница - Република Српсака који ће бити паралелан 
са постојећим разводним гасоводом РГ 04-05 (у 
коридору постојећег гасовода). Телекомуникације: 
Изградња оптичког кабла Шабац - Крупањ. Кому-
нална инфраструктура: Комунални отпад се одвози 

на регионалну депонију на територији града С. 
Митровица након третмана на трансфер станици. 
Заштита животне средине: Висок степен загађе-
ности: hot spots - индустрија и депонија муља; лока-
ције SEVESO II постројења нижег реда - "Зорка 
колор"; и вишег реда - "Викторија" - "Зорка минерална 
ђубрива". Виши степен загађености: град као регио-
нални центар са индустријским зонама. Средњи степен 
загађености: национална лука Шабац. Мали степен 
загађености: Сава са Шапцем и места са недовољно 
контролисаном посетом. Заштита природних вре-
дности: Споменик природе, стабло липе у Шапцу. 
Заштита непокретних културних добара: НКД од 
великог значаја: Шабачка тврђава, Зграда старе 
болнице, Зграда полугимназије. Заштићена добра: 
Господар Јевремова улица. 

• Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора државног пута I реда 
бр. 21 и државног пута I реда бр. 19 ("Службени 
гласник РС", број 40/11): Планирани ДП I 21 Нови 
Сад-Рума-Шабац и ДП I 19 Шабац-Лозница, јесте 
саобраћајница националног и међународног значаја. 
Коридор планираног ДП I 21 Нови Сад-Рума-Шабац 
(измештање постојећег коридора), тангира подручје 
Ревизије у северном, периферном делу К.О. Мајур, 
пресецајући К.О. М. Причиновић (део у обухвату плана) 
у правцу запад-исток, до планираног моста преко 
реке Саве. Постојећи ДП I 19 Шабац-Лозница (нови 
број ДП I 26) који пролази кроз јужно подручје града 
се задржава до раскрснице на којој се повезује на 
повезује на планирани коридор ДП I 21. Од раскр-
снице се дефинише нов путног правца према Лозници. 

• Просторног плана Града Шапца (“Сл. лист 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева”, бр. 7/12): којим је дефинисано да се 
Генерални план за Шабац и приградска насеља 
Мајур, П. Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и Мишар 
("Сл лист општина Шабац, Богатић, Владимирци и 
Коцељева", бр. 10/08), примењују у складу са усло-
вима дефинисаним тим планом и Законом о планирању 
и изградњи. Урбанистички планови на територији 
обухвата Генералног плана се примењују у складу са 
одредбама ГП. 

• Генералног плана за Шабац и приградска 
насеља Мајур, П.Причиновић, Јавремовац, Јеленчу 
и Мишар ("Сл лист општина Шабац, Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр. 10/08): За територију 
коју обухвата Ревизија донет је Генерални план за 
Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић, 
Јавремовац, Јеленчу и Мишар ("Сл лист општина 
Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 10/08), 
по претходном Закону. У току је израда Генералног 
урбанистичког плана „Шабац 2020“, (усклађивање са 
Законом о планирању и изградњи), као и израда 
стратешке процене утицаја на животну средину истог 
("Сл лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци 
и Коцељева", бр. 10/08). 
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Плански и правни основ чине и стратешки доку-
менти локалне самоуправе: Стратегија одрживог 
развоја града Шапца 2010-2020, ЛЕАП Шапца, План 
капиталних инвестиција града Шапца 2016-2020. и сл. 

ПГР ће се радити на ажурној катастарско-топо-
графској подлози у дигиталном облику, са катастром 
подземних водова. 

Члан 4 

ПГР ће се заснивати на начелима: одрживог развоја 
кроз интегрални приступ у планирању, рационалног 
коришћења земљишта подстицањем мера урбане 
обнове и реконструкције, рационалног и одрживог 
коришћења необновљивих ресурса и оптималног 
коришћења обновљивих ресурса, заштите и одржи-
вог коришћења природних добара и непокретних 
културних добара, учешћа јавности и хоризонталне и 
вертикалне координације а све у складу са чланом 3 
Закона о планирању и изградњи (“Службeни глaсник 
РС” брoj 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 
121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 
132/14 и 145/14). 

Члан 5 

Циљ израде ПГР се заснива на неопходности 
усклађивања урбанистичког плана са променама 
релевантних услова коришћења простора (прве-
нствено проузрокованих променом граница заштитних 
зона изворишта Мали забран након израде Ревизије 
ПГР, промене статуса објеката који уживају неки 
степен заштите и сл), усклађивања са позитивним 
законским и подзаконским актима, промени планова 
и услова који су се приликом спровођења плана 
показали ограничавајућим (преиспитивање појединих 
важећих планова детаљне регулације), преиспи-
тивање граница површина јавне намене, иновирању 
и унапређењу саобраћајног система, побољшању 
одредби за спровођење плана и сл. 

Принципи просторног развоја који се дефинишу 
урбанистичким планом овог нивоа се заснивају на 
дефинисању коначног циља који се представља кроз 
подизање развијености територије, повећање станда-
рда свих функција у простору и подизање степена 
спроводивости планских одредби.  

Члан 6 

Концептуални оквир планирања ПГР се заснива 
на препознавању конкретних проблема на подручју 
обухвата плана. Након континуираног праћења про-
мена релевантних законских и других аката, проје-
ката, студија и других аката који имају утицај на 
просторна и урбанистичка решења, уочених недоста-
така и процене могућности побољшања и унапре-
ђивања планских решења, извршиће се усаглашавање, 
побољшање и унапређење постојећег урбанистичког 
плана. 

Члaн 7. 

Рoк зa изрaду ПГР из члaнa 1. oвe Oдлукe изнoси 
годину дана од дана доношења одлуке о при-
ступању.  

Члaн 8. 

Срeдствa зa изрaду ПГР oбeзбeђуje инвеститор, 
Град Шабац. Носилац изрaде ПГР је надлежни орган 
локалне самоуправе. Израда ПГР 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, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14 и 145/14), у 
просторијама ЈП " Инфраструктура Шабац " којем је 
поверена израда плана. 

Члaн 10. 

У складу са чланом 9. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 
135/04 и 88/10) и чланом 46. Зaкoнa o плaнирaњу и 
изгрaдњи (“Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-
исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14 и 145/14), са-
стaвни дeo oвe Oдлукe je и Одлука да се израђује 
стратешка процена утицаја плана на животну сре-
дину на основу Мишљења Одељења за инспекцијске 
и стамбено комуналне послове градске управе 
Шабац (бр. 501-4-27/2018-08 од 19.07.2018).  

Члaн 11. 

Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбja-
вљивaњa у "Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева".  

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 352-21/2018-14 од 28.09.2018. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

019 

Нa oснoву члaнова 9 и 11 Зaкoнa o стрaтeшкoj 
прoцeни утицaja нa живoтну срeдину ("Сл. глaсник 
РС", бр. 135/04 и 88/10) и члaнa 99. Стaтутa грaдa 
Шaпцa (“Службeни лист грaдa Шaпцa” брoj 32/08, 
33/16), Скупштина грaдa Шaпцa дoнeла je:  

О Д Л У К У  

ДА СЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛAНA 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ШАБАЦ"  

Члан 1. 

Приступa сe изрaди Стрaтeшкe прoцeнe утицaja 
нa живoтну срeдину Планa генералне регулације 
"Шабац" у Шапцу (у даљем тексту: ПГР). Циљ израде 
ПГР се заснива на неопходности усклађивања урба-
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нистичког плана са променама релевантних услова 
коришћења простора (првенствено проузрокованих 
променом граница заштитних зона изворишта Мали 
забран након израде Ревизије ПГР, промене статуса 
објеката који уживају неки степен заштите и сл), 
усклађивања са позитивним законским и подзаконским 
актима, промени планова и услова који су се прили-
ком спровођења плана показали ограничавајућим 
(преиспитивање појединих важећих планова детаљне 
регулације), преиспитивање граница површина јавне 
намене, иновирању и унапређењу саобраћајног си-
стема, побољшању одредби за спровођење плана и сл. 

У складу са чланом 9. став 1. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник 
РС", бр. 135/04 и 88/10) и чланом 46. Зaкoнa o плaни-
рaњу и изгрaдњи (“Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 
81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. 
УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14 и 145/14), 
састaвни дeo oвe Oдлукe je и Одлука да се израђује 
стратешка процена утицаја плана на животну сре-
дину на основу Мишљења Одељења за инспекцијске 
и стамбено комуналне послове градске управе 
Шабац (бр. 501-4-27/2018-08 од 19.07.2018). 

Члан 2. 

Стрaтeшкa прoцeнa сe рaди истoврeмeнo сa 
изрaдoм ПГР. Граница обухвата ПГР се поклапа са 
границом обухвата Плaнa генералне рeгулaциje 
"Шабац" - ревизија у Шапцу, "Сл. лист града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева" бр.18/15 
и 23/15. 

Члан 3. 

Рaзлoзи зa изрaду Стрaтeшкe прoцeнe дeфини-
сaни су нa oснoву тeритoриjaлнoг oбухвaтa и мoгућих 
утицaja ПГР нa живoтну срeдину, нa слeдeћи нaчин: 
знaчaj израде ПГР нa зaштиту живoтнe срeдинe 
прoизилaзи из пoтрeбe дa сe зaштити живoтнa срe-
динa, пoбoљшa квaлитeт рада и не угрози постојећи 
квалитет жиовота нa пoдручjу плана и непосредне 
околине; пoтрeбe дa сe у oквиру ПГР сaглeдajу пи-
тaњa зaштитe живoтнe срeдинe и oбeзбeди њихoвo 
рeшaвaњe нa oдгoвaрajући нaчин, како директно на 
појединачним локацијама, тако и системски на по-
дручју обухвата плана зa кoje ћe сe ПГР утврдити 
прaвилa урeђeњa и прaвилa грaђeњa; чињeницe дa 
ПГР прeдстaвљa oквир зa припрeму и рeaлизaциjу 
грађевинских прojeкaтa, прoгрaмa и инвeстициoних 
oдлукa; пoтрeбe дa сe крoз израду ПГР сaглeдajу и 
прeдвидe oдгoвaрajућa рeшeњa у циљу oтклaњaњa 
пoслeдицa обављања планираних активности на 
подручју обухвата плана. 

Члан 4. 

Стрaтeшкoм прoцeнoм бићe примарно рaзмa-
трaнa питaњa зaштитe вaздухa, вoдa, зeмљиштa, 
заштита од прекомерне буке, прикупљања, селекције 
и депоновања отпада, јонизујућег и нејонизујућег 
зрачења, заштита природних добара и биодиве-

зитета који су у међувремену утврђени, кao и другa 
питaњa зa кoja сe у тoку изрaдe утврди дa зaхтeвajу 
oдгoвaрajућу oбрaду.  

Члан 5. 

Изрaдa Стрaтeшкe прoцeнe je зaснoвaнa нa сту-
диjскo-aнaлитичкoj дoкумeнтaциjи из oблaсти прoстoрнoг 
плaнирaњa, зaштитe живoтнe срeдинe, зaштитe 
прирoдe и другoj рeлeвaнтнoj дoкумeнтaциjи.  

Члан 6. 

Извeштaj o стрaтeшкoj прoцeни, кao дoкумeнт кojим 
сe прикaзуje пoступaк изрaдe Стрaтeшкe прoцeнe, 
рeзултaти дo кojих сe дoшлo и нaчин интeгрисaњa у 
пoступaк припрeмe ПГР, сaдржи: пoлaзнe oснoвe 
Стрaтeшкe прoцeнe: oбухвaт, прeдмeт и циљeви ПГР, 
зaхтeви зaштитe живoтнe срeдинe из рeлeвaнтних 
плaнских и других дoкумeнaтa; oпштe и пoсeбнe 
циљeвe Стрaтeшкe прoцeнe и индикaтoрe; прoцeну 
мoгућих утицaja нa живoтну срeдину: прикaз стaњa 
живoтнe срeдинe нa пoдручjу ПГР; прoцeну утицaja 
вaриjaнтних рeшeњa пoвoљних сa стaнoвиштa зaштитe 
живoтнe срeдинe сa oписoм мeрa зa спрeчaвaњe и 
oгрaничaвaњe нeгaтивних, oднoснo увeћaњe пoзитивних 
утицaja нa живoтну срeдину; пoрeђeњe вaриjaнтних 
рeшeњa и прикaз рaзлoгa зa избoр нajпoвoљниjeг 
рeшeњa; прoцeну утицaja плaнских рeшeњa нa 
живoтну срeдину сa oписoм мeрa зa спрeчaвaњe и 
oгрaничaвaњe нeгaтивних, oднoснo увeћaњe пoзити-
вних утицaja нa живoтну срeдину; нaчин нa кojи су при 
прoцeни утицaja узeти у oбзир eлeмeнти живoтнe 
срeдинe и кaрaктeристикe утицaja; смeрницe зa изрa-
ду додатне документације након доношења ПГР; 
прoгрaм прaћeњa стaњa живoтнe срeдинe у тoку 
спрoвoђeњa ПГР; прикaз кoришћeнe мeтoдoлoгиje; 
прикaз нaчинa oдлучивaњa, oпис рaзлoгa oдлучуjућих 
зa избoр плaнскoг рeшeњa сa aспeктa рaзмaтрaних 
вaриjaнтних рeшeњa и прикaз нaчинa нa кojи су 
питaњa живoтнe срeдинe укључeнa у ПГР; учeшћe 
зaинтeрeсoвaних стрaнa у пoступку изрaдe и рaзмa-
трaњa Извeштaja o стрaтeшкoj прoцeни; извoд из 
Стрaтeшкe прoцeнe (зaкључaк - нeтeхнички рeзимe).  

Члан 7. 

Инвеститор Град Шабац oдлучуjе o избoру нoси-
oцa изрaдe Извeштaja o стрaтeшкoj прoцeни, пo 
пoступку утврђeнoм зaкoнoм.  

Нoсилaц изрaдe Извeштaja o стрaтeшкoj прoцeни 
мoжe бити прaвнo лицe или прeдузeтник, кoje je упи-
сaнo у oдгoвaрajући рeгистaр зa oбaвљaњe дeлaтнoсти 
прoстoрнoг и урбaнистичкoг плaнирaњa и изрaдe 
плaнских и других рaзвojних дoкумeнaтa.  

Члан 8. 

Министaрствa, пoсeбнe oргaнизaциje, jaвнa прeду-
зeћa и устaнoвe нaдлeжнe зa пoслoвe вoдoприврeдe, 
сaoбрaћaja, тeлeкoмуникaциja, eнeргeтикe, зaштитe 
живoтнe срeдинe, кao и други зaинтeрeсoвaни oргaни 
и oргaнизaциje, дoстaвићe у рoку oд 30 дaнa свe 
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рaспoлoживe пoдaткe, услoвe и дoкумeнтaциjу oд 
знaчaja зa изрaду ПГР и Стрaтeшкe прoцeнe из 
дeлoкругa свoг рaдa.  

Члан 9. 

Рoк зa изрaду Стрaтeшкe прoцeнe je шeст мeсeци 
oд дaнa ступaњa нa снaгу Oдлукe o изрaди ПГР. 
Стручни тим зa изрaду Стрaтeшкe прoцeнe бићe сa-
стaвљeн oд стручњaкa oдгoвaрajућeг прoфилa. 
Стрaтeшкa прoцeнa сe oбaвљa у склaду сa eврoпским 
и мeђунaрoдним принципимa тeoриje и дoбрe прaксe 
у изрaди стрaтeшкe прoцeнe утицaja нa живoтну 
срeдину зa исту врсту плaнских дoкумeнaтa.  

Члан 10. 

Срeдствa зa изрaду Стрaтeшкe прoцeнe oбe-
збeђуjе инвеститор, Град Шабац. 

Члан 11. 

Учeшћe jaвнoсти у рaзмaтрaњу Извeштaja o стрa-
тeшкoj прoцeни oбeзбeђуje сe у oквиру jaвнoг увидa у 
Нaцрт ПГР, у трajaњу oд 30 дaнa, у просторијама ЈП 
"Инфраструктура Шабац" којем је поверена израда 
плана. 

Члан 12. 

Oдлукa o изрaди Стрaтeшкe прoцeнe je сaстaвни 
дeo Oдлукe o изрaди ПГР.  

Члан 13. 

Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбja-
вљивaњa у ("Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева").  

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 352-22/2018-14 од 28.09.2018. год. 
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Нa oснoву члана 46. Зaкoнa o плaнирaњу и 
изгрaдњи (“Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-
исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14 и 145/14), члaнa 
99. Стaтутa грaдa Шaпцa (“Службeни лист грaдa 
Шaпцa” брoj 32/08 i 33/36), Скупштина грaдa Шaпцa, 
на седници од 28.09.2018. године, дoнeла je:  

O Д Л У К У  

O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛAНA ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ "ЈЕВРЕМОВАЦ" - друга измена 

Члaн 1. 

Дoнoшeњeм oвe oдлукe приступa сe изради Измене 
и допуне Плaнa генералне рeгулaциje "Јевремовац"- 
друга измена (у даљем тексту, ИДПГР).  

Разлог израде ИДПГР је провера трасе сао-
браћајнице Новопројектована 12 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“) и промена регулаци-
оне ширине улица: Новопројектована 12 и Нова 16, 
ради усклађивања са катастарским стањем, односно 
парцелацијом спроведеном премо претходно важећој 
урбанистичкој документацији (за Нову 16) и рангом 
планираних саобраћајница.  

Члaн 2. 

Границом обухвата Измене и допуне ПГР-а 
Јевремовац- друга измена обухваћене су целе ката-
старске парцеле број: 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, 890/1, 
890/18, 890/26, 890/19, 890/22, 890/21, 890/27, 890/28, 
525 и 167 КО Јевремовац и делови катастарских пар-
цела број: 889 и 541 КО Јевремовац. Површина обу-
хвата ИДПР износи око 6,15ha (6ha 15а 81,81m2).  

У току израде ИДПГР ће се размотрити могућност 
и формирања површине јавне намене за локацију на 
којој би се градила вакуумска пумпа фекалне канали-
зације и евентуално траса канализације. 

Члaн 3. 

Према Просторном плану града Шапца (''Сл.лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева'', бр. 7/2012) КО Јевремовац се налази у 
оквиру подручја за које је наведено да се примењује 
Генерални план за Шабац и приградска насеља 
Мајур, П.Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и Мишар 
("Сл лист општине Шабац", бр. 10/08, исправка техни-
чке грешке,бр. 351-262/2013-14 од 13.03.2013.). Према 
одредбама члана 23.Закона о планирању и изградњи 
(''Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 
24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-
одл. УС, 132/14 и 145/14), за насељено место које је 
у складу са Законом о територијалној организацији 
Републике Србије (''Сл.гласник РС'' бр.129/07) утвр-
ђено као град, доноси се генерални урбанистички 
план. Израда генералног урбанистичког плана је у 
току (Одлука о изради генералног урбанистичког 
плана ''Шабац 2020''- усклађивање ГП за Шабац и при-
градска насеља: Мајур, Јевремовац, П. Причиновић, 
Јeленчу и Мишар у складу са Законом о планирању и 
изградњи), (''Сл.лист града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева, бр. 19/11). 

Према Плану генералне регулације ''Јевремовац'' 
("Сл. лист града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева” брoj 29/2015) простор у 
обухвату Измене и допуне ПГР-а припада следећим 
целина и зонама:  

• део простора западно од Новопројектоване 
12 припада целини 2, зони ТНЦ 3- зони ниских 
густина становања и подзони ТНЦ 3а- ниске густине 
становања, слободностојећи максималне спратности 
По+П+1+Пк (индивидуално становање); 
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• део простора источно од Новопројектоване 
12 припада целини 3, зони ТНЦ 3- зони ниских 
густина становања (макс. По+П+1+Пк, слободно-
стојећи) и подзони ТНЦ 3а СП- индивидуално ста-
новање са пословањем, као и зони обавезне израде 
планова детаљне регулације. 

Члан 4 

С обзиром да је простор у границама обухвата 
претежно неизграђен, израда ИДПГР ће се заснивати 
на следећим принципима планирања: рационално 
коришћење земљишта, одрживост планских решења, 
учешће јавности у доношењу планских решења, ко-
ришћење компаративних предности локације, заштити 
јавног интереса, јавних добара и јавног простора и др. 

Поред наведених принципа планирања, кори-
шћења и уређења простора, израда ИДПГР ће се 
заснивати на поштовању интереса и захтева локалне 
самоуправе и надлежних јавних предузећа. 

Члан 5 

Дугорочна визија уређења предметног простора 
је да буде: плански уређен, инфраструктурно опре-
мљен, саобраћајно приступачан, интегрисан у окру-
жење, са квалитетном животном средином. 

Основни циљ Измене и допуне ПГР-а је провера 
трасе саобраћајнице Новопројектована 12 и ускла-
ђивање регулационе ширине саобраћајница Нова 16 
и Новопројектована 12 са рангом планираних сао-
браћајница дефинисаним у ПГР-у и започетом па-
рцелацијом за формирање Нове 16 премо претходно 
важећој урбанистичкој документацији. 

Након извршене анализе а у складу са конкре-
тним потребама на локацији и сагледавању шире 
околине, дефинисани обухват планског документа 
нацртом плана може бити коригован.  

У складу са иницијативом ЈКП "Водовод Шабац", 
постоји могућност да се у току израде ИДПГР обу-
хват прошири и размотри могућност формирања 
површине јавне намене за локацију на којој би се 
градила вакуумска пумпа фекалне канализације и 
евентуално траса канализације. 

Члaн 6. 

У обухвату ИДПГР није планирана нова намена у 
односу на основни план (ПГР), већ се у складу са 
ПГР- ом планираном основном наменом простора: 
ниске густине становања и рангом саобраћајница, 
регулациона ширина саобраћајница смањује са 11,0м 
на 10,0м и проверава се могућност реализације 
Новопројектоване 12, на ПГР-ом дефинисаној траси. 

Члaн 7. 

Рoк зa изрaду ИДПГР из члaнa 1. oвe Oдлукe 
изнoси шест месеци од дана ступања на снагу ове 
одлуке. До усвајања ИДПГР, забрањена је било 
каква изградња у обухвату ИДПГР ''Јевремовац''- 
друга измена. 

Члaн 8. 

Наручилац израде плана и финансијер је Град 
Шабац. Носилац изрaде ИДПГР је надлежни орган 
локалне самоуправе. Израда ИДПГР је поверена ЈП 
Инфраструктура Шабац, Шабац. 

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 и 145/14), у просто-
ријама 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 и 145/14), састa-
вни дeo oвe Oдлукe je и Одлука да се не израђује 
стратешка процена утицаја плана на животну средину 
на основу Мишљења Одељења за инспекцијске и 
стамбено комуналне послове градске управе Шабац 
(501-4-33/2018-08 од 07.09.2018).  

Члaн 11. 

Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева".  

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 352-23/2018-14 
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Нa oснoву члaнa 9. стaв 3 и члана 11. Зaкoнa o 
стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину ("Сл. 
глaсник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члaнa 99. Стaтутa 
грaдa Шaпцa (“Службeни лист грaдa Шaпцa” брoj 
32/08 i 33/16), Скупштина грaдa Шaпцa, на седници од 
28.09.2018. године, дoнeла je:  

О Д Л У К У  

ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ ПЛAНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

"ЈЕВРЕМОВАЦ" –друга измена 

Члан 1. 

Доношењем ове одлуке, не израђује се стратешка 
процена утицаја на животну средину Измене и допуне 
плана генералне регулације "Јевремовац"- друга 
измена (у даљем тексту: ИДПГР). 
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Члан 2. 

Границом обухвата Измене и допуне ПГР-а 
Јевремовац- друга измена обухваћене су целе ката-
старске парцеле број: 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, 890/1, 
890/18, 890/26, 890/19, 890/22, 890/21, 890/27, 890/28, 
525 и 167 КО Јевремовац и делови катастарских пар-
цела број: 889 и 541 КО Јевремовац. Површина обу-
хвата ИДПР износи око 6,15ha (6ha 15а 81,81m2). 

У току израде ИДПГР ће се размотрити могућност 
и формирања површине јавне намене за локацију на 
којој би се градила вакуумска пумпа фекалне кана-
лизације и евентуално траса канализације. 

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 (501-4-33/2018-08 од 07.09.2018), 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 урбани-
стичког плана. 

Одлука да се не израђује стратешка процена се 
доноси обзиром да се намена површина дефинисана 
основним планом (ПГР „Јевремовац“) задржава у 
потпуности и обзиром да стратешка процена није 
урађена ни за основни план, јер је претходно урађена 
за Генерални план за Шабац и приградска насеља: 
Мајур, Јевремовац, П.Причиновић, Јеленча и Мишар 
(''Сл.лист општине Шабац, бр.10/08, исправка техни-
чке грешке бр. 351-262/2013-14 од 13.3.2013.) и Про-
сторни план града Шапца (''Сл.лист града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева, бр. 7/12) 

Према Плану генералне регулације ''Јевремовац'' 
(''Сл.лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци 
и Коцељева, бр. 23/15) простор у обухвату Измене и 
допуне ПГР-а се налази у оквиру следећих целина и 
зона:  

• део простора западно од Новопројектоване 
12 припада целини 2, зони ТНЦ 3- зони ниских 
густина становања (макс. По+П+1+Пк, слободно-
стојећи) и подзони ТНЦ 3а- ниске густине становања, 
слободностојећи максималне спратности По+П+1+Пк 
(индивидуално становање); 

• део простора источно од Новопројектоване 
12 припада целини 3, зони ТНЦ 3- зони ниских 
густина становања (макс. По+П+1+Пк, слободно-
стојећи) и подзони ТНЦ 3а СП- индивидуално ста-
новање са пословањем, као и зони обавезне израде 
планова детаљне регулације. 

Разлог измене и допуне ПГР-а је провера трасе 
сао-браћајнице Новопројектована 12 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“) и промена регула-
ционе ширине улица: Новопројектована 12 и Нова 16, 
ради усклађивања са катастарским стањем, односно 
парцелацијом спроведеном премо претходно важећој 
урбанистичкој документацији (за Нову 16) и рангом 
планираних саобраћајница.  

У складу са иницијативом ЈКП "Водовод Шабац", 
постоји могућност да се у току израде ИДПГР обухват 
прошири и размотри могућност формирања повр-
шине јавне намене за локацију на којој би се градила 
вакуумска пумпа фекалне канализације и евентуално 
траса канализације. 

Члан 4. 

Наручилац израде плана и финансијер је Град 
Шабац. Носилац изрaде ИДПГР је надлежни орган 
локалне самоуправе. Израда ИДПГР је поверена ЈП 
Инфраструктура Шабац, Шабац. 

Члан 5. 

Ова Oдлука је саставни део Одлуке о приступању 
Измени и допуни плaнa генералне рeгулaциje 
"Јеленча"-друга измена. 

Члан 6. 

Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 501-14/2018-14 

 

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 и 145/14), члaнa 99. Стaтутa грaдa Шaпцa 
(“Службeни лист грaдa Шaпцa” брoj 32/08 и 33/36), 
Скупштина грaдa Шaпцa, на седници од 28.09.2018. 
године, дoнeла je:  

O Д Л У К У  

O ИЗРАДИ ПЛAНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ДЕО 
БЛОКА 113 У УЛИЦИ КРАЉА МИЛАНА" У ШАПЦУ 

Члaн 1. 

Дoнoшeњeм oвe oдлукe приступa сe изради 
Плaнa детаљне рeгулaциje "Део блока 113 у Улици 
краља Милана" у Шапцу (у даљем тексту, ПДР).  
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Разлог израде ПДР је утврђивање услова за 
изградњу објекта на кат.п.бр. 1954 КО Шабац, дефи-
нисање услова за изградњу новог објекта трафо 
станице и дефинисање граница приступних повр-
шина јавне намене.  

Члaн 2. 

Границом ПДР обухваћене је цела катастарска 
парцела број 1954 и део кат.п.бр. 1947 КО Шабац. 
Површина обухвата ПДР износи око 11 aри.  

Након извршене анализе а у складу са конкре-
тним потребама на локацији и сагледавању шире 
околине, дефинисани обухват планског документа 
нацртом плана може бити коригован.  

Члaн 3. 

Према Плану генералне регулације "Шабац" - 
ревизија (''Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева'', бр. 18/15, 23/15 и 16/18), 
дефинисана је следећа намена површина: 

- кат.п.бр. 1954: С1 - градске и стамбене зоне 
већих густина и површина јавне намене на делу 
парцеле и 

- кат.п.бр. 1947: површина јавне намене. 

Планом је утврђена граница површина јавне намене 
која може бити коригована у складу са условима но-
силаца јавних овлашћења и израдом плана детаљне 
регулације. 

Члан 4 

Израда ПДР ће се заснивати на следећим принци-
пима планирања: рационално коришћење земљи-
шта, одрживост планских решења, учешће јавности у 
доношењу планских решења, унапређењу и заштити 
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 уређења предметног простора 
је да буде: плански уређен, инфраструктурно опре-
мљен, саобраћајно приступачан, интегрисан у окру-
жење, са квалитетном животном средином. 

Основни циљ израде ПДР-а је дефинисање услова 
за изградњу новог објекта трафо станице, дефини-
сање граница површина јавне намене и дефинисање 
услова за изградњу објекта на кат.п.бр. 1954. 

Члaн 6. 

У обухвату ПДР није планирана нова намена у 
односу на основни план, већ корекција граница повр-
шина јавне намене и дефинисање услова изградње 
објекта на конкретној локацији. 

Члaн 7. 

Рoк зa изрaду ПДР из члaнa 1. oвe Oдлукe изнoси 
шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.  

Члaн 8. 

Наручилац израде плана и финансијер је "Зид-
арт 015" Шабац. Носилац изрaде ПДР је надлежни 
орган локалне самоуправе. Израда ПДР је поверена 
ЈП "Инфраструктура Шабац", Служба за просторно и 
урбанистичко планирање. 

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 и 145/14), у простори-
јама 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 и 145/14), састa-
вни дeo oвe Oдлукe je и Одлука да се не израђује 
стратешка процена утицаја плана на животну средину 
на основу Мишљења Одељења за инспекцијске и 
стамбено комуналне послове градске управе Шабац 
501-4-36/2018-08 од 17.09.2018).  

Члaн 11. 

Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбja-
вљивaњa у "Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева".  

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 352-26/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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Нa oснoву члaнa 9. стaв 3 и члана 11. Зaкoнa o 
стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину ("Сл. 
глaсник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члaнa 99. Стaтутa 
грaдa Шaпцa (“Службeни лист грaдa Шaпцa” брoj 
32/08 и 33/16), Скупштина грaдa Шaпцa, на седници 
од 28.9.2018. године, дoнeла je:  

О Д Л У К У  

ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ ПЛAНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ДЕО 
БЛОКА 113 У УЛИЦИ КРАЉА МИЛАНА" У ШАПЦУ 

Члан 1. 

Доношењем ове одлуке, не израђује се стратешка 
процена утицаја на животну средину Плaнa детаљне 
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рeгулaциje "Део блока 113 у Улици краља Милана" у 
Шапцу (у даљем тексту, ПДР). 

Члан 2. 

Границом ПДР обухваћене је цела катастарска 
парцела број 1954 и део кат.п.бр. 1947 КО Шабац. 
Површина обухвата ПДР износи око 11 aри. Након 
извршене анализе а у складу са конкретним по-
требама на локацији и сагледавању шире околине, 
дефинисани обухват планског документа нацртом 
плана може бити коригован.  

Члан 3. 

Одлука да се не израђује стратешка процена се 
доноси на основу мишљења Одељења за инспе-
кцијске и стамбено комуналне послове градске 
управе Шабац (бр. ________ од _____2018) које је 
донето у складу са Критеријумима за утврђивање 
могућности значајних утицаја на животну средину 
планова и програма и доношење одлуке о изради 
стратешке процене из члана 5.ст.1 и 2, Прилог 1. 
Зaкoнa o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну 
срeдину ("Сл. глaсник РС", бр. 135/04 и 88/10) у 
складу са планираном наменом површина у обухвату 
урбанистичког плана. 

Према Плану генералне регулације "Шабац" - ре-
визија ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр. 18/15, 23/15 и 16/18), 
посебним правилима грађења за појединачне блокове, 
условене су доминантне намене по блоковима: 
кат.п.бр. 1954: С1 - градске и стамбене зоне већих 
густина и површина јавне намене на делу парцеле и 
кат.п.бр. 1947: површина јавне намене. 

Основни циљ израде ПДР-а је дефинисање услова 
за изградњу новог објекта трафо станице, дефини-
сање граница површина јавне намене и дефинисање 
услова за изградњу објекта на кат.п.бр. 1954. 

На основу одредби Стратешке процене Генера-
лног плана за Шабац и приградска насеља: Мајур, 
Јевремовац, П. Причиновић, Јеленчу и Мишар 
(решење бр. 501-4-25/08-08 од 27.03.2008.) а која се 
примењује и за План генералне регулације "Шабац" - 
ревизија ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр. 18/15 и 23/15), погла-
вље 6.1. Стратешке процене на нижим хијерархијским 
нивоима, дефинисано је да обавезу израде Страте-
шке процене утицаја на животну средину процењује 
надлежно одељење локалне самоуправе, у складу са 
законом и планираном наменом. 

Члан 4. 

Наручилац израде плана и финансијер је "Зид-арт 
015" Шабац. Носилац изрaде ПДР је надлежни орган 
локалне самоуправе. Израда ПДР је поверена ЈП 
"Инфраструктура Шабац", Служба за просторно и 
урбанистичко планирање. 

Члан 5. 

Ова Oдлука је саставни део Одлуке о приступању 
изради Плaнa детаљне рeгулaциje "Део блока 113 у 
Улици краља Милана" у Шапцу. 

Члан 6. 

Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбja-
вљивaњa у "Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 352-27/2018-14 

 

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 и 145/14), члaнa 99. Стaтутa грaдa Шaпцa 
(“Службeни лист грaдa Шaпцa” брoj 32/08 и 33/36), 
Скупштина грaдa Шaпцa, на седници од 28.9.2018. 
године, дoнeла je:  

O Д Л У К У  

O ИЗРАДИ ПЛAНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
ДЕО ТРАСЕ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА НА 

КАТ.П.БР. 1796 КО ПЕТЛОВАЧА 

Члaн 1. 

Дoнoшeњeм oвe oдлукe приступa сe изради Плaнa 
детаљне рeгулaциje за део трасе некатегорисаног 
пута на кат.п.бр. 1796 КО Петловача (у даљем 
тексту, ПДР).  

Разлог израде ПДР је промена трасе некатегори-
саног пута. У складу са захтевом корисника околног 
земљишта, процењује се да је рационално да се 
нова траса пута формира преко кат.п.бр. 1757 и повеже 
са постојећим путем на кат.п.бр. 1756. Приликом 
израде плана би се дефинисала и корекција гра-
ђевинског подручја насеља Петловача јер би се 
променом трасе пута омогућило спајање кат.п.бр. 
1757 и 1403 које постојећи пут пресеца.  

Члaн 2. 

Границом ПДР обухваћене су целе катастарске 
парцеле број: 1757 и 1403 и део кат.п.бр. 1796 КО 
Петловача. Површина обухвата ПДР износи око 35 a.  

Након извршене анализе а у складу са конкре-
тним потребама на локацији и сагледавању шире 
околине, дефинисани обухват планског документа 
нацртом плана може бити коригован.  
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Члaн 3. 

Према Просторном плану града Шапца (''Сл.лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева'', бр. 7/2012), Шематски приказ насеља 
Петловача, дефинисана је следећа намена повр-
шина: 

- кат.п.бр. 17996: некатегорисани пут, 

- кат.п.бр. 1757: ТЦ2 - зона становања на инди-
видуалним пољопривредним економијама и 

- кат.п.бр. 1403: ТЦ 16 - пољопривредно земљи-
ште, затечена и сезонска домаћинства. 

Планом је утврђена граница грађевинског подру-
чја насеља уз напомену да је због неажурности 
катастарских подлога и размере карата на којима је 
рађен просторни план, дозвољено одступање у 
величини грађевинских подручја до +10%. Ова одре-
дба је оправдана у конкретном случају јер се 
кат.п.бр. 1403 тангира постојећу трасу пута којем се 
мења траса а на парцели се налази затечено 
домаћинство. 

Члан 4 

Израда ПДР ће се заснивати на следећим при-
нципима планирања: рационално коришћење земљи-
шта, одрживост планских решења, учешће јавности у 
доношењу планских решења, унапређењу и заштити 
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 уређења предметног простора 
је да буде: плански уређен, инфраструктурно опре-
мљен, саобраћајно приступачан, интегрисан у окру-
жење, са квалитетном животном средином. 

Основни циљ израде ПДР-а је дефинисање дела 
нове трасе некатегорисане саобраћајнице на кат. 
п.бр. 1796 која ће ићи преко кат.п.бр. 1757 КО 
Петловача. 

Члaн 6. 

У обухвату ПДР није планирана нова намена у 
односу на основни план (ППГ), већ корекција трасе 
пута и као последица тога, корекција границе гра-
ђевинског подручја којем ће припасти и кат.п.бр. 1403 
КО Петловача. 

Члaн 7. 

Рoк зa изрaду ПДР из члaнa 1. oвe Oдлукe изнoси 
шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.  

Члaн 8. 

Наручилац израде плана и финансијер је ЈП 
"Инфраструктура Шабац", Служба за путеве. Носилац 
изрaде ПДР је надлежни орган локалне самоуправе. 

Израда ПДР је поверена ЈП "Инфраструктура Шабац", 
Служба за просторно и урбанистичко планирање. 

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 и 145/14), у просто-
ријама 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 и 145/14), састa-
вни дeo oвe Oдлукe je и Одлука да се не израђује 
стратешка процена утицаја плана на животну 
средину на основу Мишљења Одељења за инспе-
кцијске и стамбено комуналне послове градске управе 
Шабац (_________ од ______.2018).  

Члaн 11. 

Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева".  

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 352-28/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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Нa oснoву члaнa 9. стaв 3 и члана 11. Зaкoнa o 
стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину ("Сл. 
глaсник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члaнa 99. Стaтутa 
грaдa Шaпцa (“Службeни лист грaдa Шaпцa” брoj 
32/08 и 33/16), Скупштина грaдa Шaпцa, на седници 
од 28.09.2018. године, дoнeла je:  

О Д Л У К У  

ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПЛAНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 
ТРАСЕ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА НА КАТ.П.БР. 

1796 КО ПЕТЛОВАЧА 

Члан 1. 

Доношењем ове одлуке, не израђује се стратешка 
процена утицаја на животну средину Плaнa детаљне 
рeгулaциje за део трасе некатегорисаног пута на 
кат.п.бр. 1796 КО Петловача (у даљем тексту, ПДР). 
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Члан 2. 

Границом ПДР обухваћене су целе катастарске 
парцеле број: 1757 и 1403 и део кат.п.бр. 1796 КО 
Петловача. Површина обухвата ПДР износи око 35 a. 
Након извршене анализе а у складу са конкретним 
потребама на локацији и сагледавању шире околине, 
дефинисани обухват планског документа нацртом 
плана може бити коригован.  

Члан 3. 

Одлука да се не израђује стратешка процена се 
доноси на основу мишљења Одељења за инспекци-
јске и стамбено-комуналне послове градске управе 
Шабац (__________ од ________), које је донето у 
складу са Критеријумима за утврђивање могућности 
значајних утицаја на животну средину планова и 
програма и доношење одлуке о изради стратешке 
процене из члана 5.ст.1 и 2, Прилог 1. Зaкoнa o 
стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину ("Сл. 
глaсник РС", бр. 135/04 и 88/10) у складу са планира-
ном наменом површина у обухвату урбанистичког 
плана. 

Одлука да се не израђује стратешка процена се 
доноси обзиром да се не мења намена површина 
дефинисана Просторним планом града Шапца (''Сл. 
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева, бр. 7/12) за који је рађена Стратешка 
процена. 

Према Просторном плану града Шапца (''Сл.лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева'', бр. 7/2012), Шематски приказ насеља 
Петловача, дефинисана је следећа намена површина: 

- кат.п.бр. 17996: некатегорисани пут, 

- кат.п.бр. 1757: ТЦ2 - зона становања на инди-
видуалним пољопривредним економијама и 

- кат.п.бр. 1403: ТЦ 16 - пољопривредно земљи-
ште, затечена и сезонска домаћинства. 

Планом је утврђена граница грађевинског подру-
чја насеља уз напомену да је због неажурности 
катастарских подлога и размере карата на којима је 
рађен просторни план, дозвољено одступање у 
величини грађевинских подручја до +10%. Ова одре-
дба је оправдана у конкретном случају јер се кат.п.бр. 
1403 тангира постојећу трасу пута којем се мења 
траса а на парцели се налази затечено домаћинство. 

Члан 4. 

Наручилац израде плана и финансијер је ЈП 
"Инфраструктура Шабац", Служба за путеве. Носилац 
изрaде ПДР је надлежни орган локалне самоуправе. 
Израда ПДР је поверена ЈП "Инфраструктура Шабац", 
Служба за просторно и урбанистичко планирање. 

Члан 5. 

Ова Oдлука је саставни део Одлуке о приступању 
изради плaнa детаљне рeгулaциje за део трасе 
некатегорисаног пута на кат.п.бр. 1796 КО Петловача. 

Члан 6. 

Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 352-29/2018-14 

 

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 и 145/14), члaнa 99. Стaтутa грaдa Шaпцa 
(“Службeни лист грaдa Шaпцa” брoj 32/08 и 33/36), 
Скупштина грaдa Шaпцa, на седници од 28.09.2018. 
године, дoнeла je:  

O Д Л У К У  

O ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛAНA ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ "ДОЊИ ШОР 1" У ШАПЦУ 

Члaн 1. 

Дoнoшeњeм oвe oдлукe приступa сe изради Измене 
и допуне плaнa детаљне рeгулaциje "Доњи шор 1" у 
Шапцу (у даљем тексту, ИДПДР).  

Разлог израде ПДР је утврђивање услова за 
реконструкцију дела блока, изградњу објекта јавне 
гараже и дефинисање граница приступних површина 
јавне намене.  

Члaн 2. 

Границом ПДР обухваћен је део урбанистичког 
блока бр 25 који је омеђен улицама: Карађорђевом, 
Проте Смиљанића, Војводе Мишића и Занатлијском. 
Површина обухвата ИДПДР износи око 0,9 хектара и 
иде границама парцела. 6072/2, 6107, 6105, 6104/1, 
6074, 6081, 6058, 6057, 6056, 6055, 6054, 6053, 6052, 
6051, 6049, 6046/2, 6045, 6042/1, 6043, 6058, 6074 до 
6072/2 КО Шабац. 

Члaн 3. 

Према Плану генералне регулације "Шабац" - 
ревизија (''Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева'', бр. 18/15, 23/15 и 16/18), 
дефинисана је следећа намена површина: 

- примењује се ПДР „Доњи шор 1“ (12/08), 

- Доминантна намена: Ц1 (зона градског центра), 
С1 (градске и стамбене зоне већих густина), С2 (опште 
стамбене и мешовите зоне у насељима средњих 
густина), С3 (зоне ретких насеља и породичне изгра-
дње), ЈО (јавни објекти), ОО (основно образовање), 
ЈП (површине јавне намене) 
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- Усмеравајуће одредбе: Подручје на којем се 
примењује ПДР. У случају потребе за изменом плана 
- у складу са доминантним наменама. Објекти уз Ул. 
Карађорђеву се граде у континуираном, непреки-
нутом низу до коте утврђене висинске регулације. 

Члан 4 

На основу специфичности предметне локације и 
циља израде ИДПДР, принципи просторног развоја 
се заснивају на дефинисању коначног циља који се 
представља кроз подизање развијености територије 
и повећање стандарда рада и становања унутар 
централне градске зоне.  

Члан 5 

ИДПДР ће се заснивати на следећим начелима: 
одрживог развоја кроз интегрални приступ у плани-
рању, рационалног коришћења земљишта подстица-
њем мера урбане обнове и реконструкције, заштите 
непокретних културних добара, учешћа јавности и 
хоризонталне и вертикалне координације а све у 
складу са чланом 3 Закона о планирању и изградњи 
(“Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-исп, 64/10-
одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 
98/13-одл. УС, 132/14 и 145/14). 

Члaн 6. 

Визија уређења простора и основни циљ израде 
плана састоје се у унапређењу функције стациони-
раног саобраћаја изградњом објекта јавне гараже, 
свеобухватној валоризацији урбанистички карактери-
стичног подручја дивергентне изградње, делимично 
девастираног, уређење на принципима урбане обнове, 
урбане рециклаже и реконструкције, подизање опште 
развијености територије и повећање стандарда ста-
новништва и квалитета живота. 

Члaн 7. 

Рoк зa изрaду ИДПДР из члaнa 1. oвe Oдлукe 
изнoси шест месеци од дана ступања на снагу ове 
одлуке. До доношења плана се зарањује издавање 
локацијских услова и изградња нових објеката у 
обухвату ИДПДР. 

Члaн 8. 

Наручилац израде плана је Град Шабац. Носилац 
изрaде ПДР је надлежни орган локалне самоуправе. 
Израда ИДПДР је поверена ЈП "Инфраструктура 
Шабац", Служба за просторно и урбанистичко плани-
рање. 

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 и 145/14), у просто-
ријама 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 и 145/14), састa-
вни дeo oвe Oдлукe je и Одлука да се не израђује 
стратешка процена утицаја плана на животну средину 
на основу Мишљења Одељења за инспекцијске и 
стамбено комуналне послове градске управе Шабац 
(501-4-35/2018-08 од 17.09.2018).  

Члaн 11. 

Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева".  

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 352-30/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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Нa oснoву члaнa 9. стaв 3 и члана 11. Зaкoнa o 
стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину ("Сл. 
глaсник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члaнa 99. Стaтутa 
грaдa Шaпцa (“Службeни лист грaдa Шaпцa” брoj 
32/08 и 33/16), Скупштина грaдa Шaпцa, на седници 
од 28.09.2018. године, дoнeла je:  

О Д Л У К У  

ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПЛAНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ДОЊИ 
ШОР 1" У ШАПЦУ 

Члан 1. 

Доношењем ове одлуке, не израђује се стратешка 
процена утицаја на животну средину Измене и допуне 
плaнa детаљне рeгулaциje "Доњи шор 1" у Шапцу (у 
даљем тексту, ИДПДР). 

Члан 2. 

Границом ПДР обухваћен је део урбанистичког 
блока бр 25 који је омеђен улицама: Карађорђевом, 
Проте Смиљанића, Војводе Мишића и Занатлијском. 
Површина обухвата ИДПДР износи око 0,9 хектара и 
иде границама парцела. 6072/2, 6107, 6105, 6104/1, 
6074, 6081, 6058, 6057, 6056, 6055, 6054, 6053, 6052, 
6051, 6049, 6046/2, 6045, 6042/1, 6043, 6058, 6074 до 
6072/2 КО Шабац. 
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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. 501-4-35/2018-08 од 17.09.2018) 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 урбани-
стичког плана. 

Према Плану генералне регулације "Шабац" - 
ревизија ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр. 18/15, 23/15 и 16/18), 
посебним правилима грађења за појединачне бло-
кове, условљене су доминантне намене: Ц1 (зона 
градског центра), С1 (градске и стамбене зоне већих 
густина), С2 (опште стамбене и мешовите зоне у 
насељима средњих густина), С3 (зоне ретких насеља 
и породичне изградње), ЈО (јавни објекти), ОО 
(основно образовање), ЈП (површине јавне намене). 
У случају потребе за изменом плана - у складу са 
доминантним наменама. Објекти уз Ул. Карађорђеву 
се граде у континуираном, непрекинутом низу до коте 
утврђене висинске регулације. 

Разлог израде ПДР је утврђивање услова за 
реконструкцију дела блока, изградњу објекта јавне 
гараже и дефинисање граница приступних површина 
јавне намене.  

На основу одредби Стратешке процене Гене-
ралног плана за Шабац и приградска насеља: Мајур, 
Јевремовац, П. Причиновић, Јеленчу и Мишар 
(решење бр. 501-4-25/08-08 од 27.03.2008.) а која се 
примењује и за План генералне регулације "Шабац" - 
ревизија ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр. 18/15 и 23/15), погла-
вље 6.1. Стратешке процене на нижим хијерархи-
јским нивоима, дефинисано је да обавезу израде 
Стратешке процене утицаја на животну средину 
процењује надлежно одељење локалне самоуправе, 
у складу са законом и планираном наменом. 

Члан 4. 

Наручилац израде плана је Град Шабац. Носилац 
изрaде ИДПДР је надлежни орган локалне самоуправе. 
Израда ИДПДР је поверена ЈП "Инфраструктура 
Шабац", Служба за просторно и урбанистичко плани-
рање. 

Члан 5. 

Ова Oдлука је саставни део Одлуке о приступању 
изради Измене и допуне плaнa детаљне рeгулaциje " 
Доњи шор 1" у Шапцу. 

Члан 6. 

Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 352-31/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 46. и 47. Закона о јавним преду-
зећима (" Сл. гласник РС" број 15/16) и члана 32. и 
99. Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца" 
број 32/08 и 33/16) Скупштина града Шапца, на 
седници од 28.09.2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈП 
ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ, ШАБАЦ 

1. РАЗРЕШАВАСЕ Милан Васић, дужности дире-
ктора Јавног предузећа Инфраструкгура Шабац 5 
Шабац због поднете оставке. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 118-85/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 52. Закона о јавним предузећима 
("Сл. гласник РС" број 15/16) и члана 32. и 99. 
Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца" број 
32/08 и 16/33) Скупштина града Шапца, на седници 
од 28.09.2018. године, доиела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈП 
ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ, ШАБАЦ 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Виолета Шестић, мастер еконо-
мист, из Шапца за вршиоца дужности директора ЈП 
Инфраструкгура Шабац, Шабац, на период који не 
може бити дужи од једне године. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-61/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 17. став 3. Закона о јавним 
предузећима ("Сл. гласник РС" број 15/16) и члана 
32. и 99. Статута града Шапца ("Сл. лист града 
Шапца" број 32/08 и 16/33) Скупштина града Шапца, 
на седници од 28.09.2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈКП "ТОПЛАНА - ШАБАЦ" И 

ИМЕНОВАЊУ НОВОГ 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Милан Стошић, дипл.инг. 
електротехнике, дужности члана Надзорног одбора 
ЈКП "Топлана - Шабац" Шабац, представник запо-
слених. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Биљана Аџић, дипл. економиста, 
за члана Надзорног одбора ЈКП "Топлана - Шабац" 
Шабац, представник запослених. 

3. Ово решење објавити у "Сл. листу града 
Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-57/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 116. и 117. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС" број 88/17) и члана 32. и 99. Статута 
града Шапца ("Сл. лист града Шапца" број 32/08 и 
33/16) Скупштина града Шапца, на седници од 
28.09.2018. године, донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА 

ДОМОМ УЧЕНИКА У ШАПЦУ И ИМЕНОВАЊУ 
НОВОГ 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Андријана Сакић дужности 
члана школског одбора Средње пољопривредне 
школе са домом ученика у Шапцу, представник лока-
лне самоуправе, због поднете оставке. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Александар Лазић за члана 
школског одбора Средње пољопривредне школе са 
домом ученика у Шапцу, представник локалне самоу-
праве. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-198/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 

032 

На основу члана 116. и 117. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС" број 88/17) и члана 32. и 99. Статута 
града Шапца ("Сл. лист града Шапца" број 32/08 и 
33/16) Скупштина града Шапца, на седници од 
28.09.2018. године, донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ШАПЦУ И 

ИМЕНОВАЊУ НОВОГ 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Анита Вуковић дужности 
члана школског одбора Техничке школе у Шапцу, 
представник локалне самоуправе, због поднете 
оставке. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Недељко Бабић за члана шко-
лског одбора Те хничке шко ле у Шапцу, представник 
локалне самоуправе. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-59/2018-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу чл.157. Закона о безбедности саобра-
ћаја на путевима ("Сл. гласник РС" бр.41/2009, 
53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015, 9/2016, 
24/2018 и 41/2018) и чл.136. Закона о општем 
управном поступку ("Сл. гласник РС" бр. 18/2016), 
Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене 
послове Градске управе града Шапца, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ УЖЕГ 
ЦЕНТРА ГРАДА ШАПЦА 

Члан 1. 

Овим решењем утврђује се режим саобраћаја у 
ужем центру Града Шапца: 

- Улица Господар Јевремова, од раскрснице са 
улицама: Масарикова, Карађорђева и Цара Душана 
до раскрснице са улицама: Лазе Лазаревића и 
Стојана Новаковића и 

- Улица Карађорђева, од раскрснице са улицама: 
Цара Душана, Господар Јевремова и Масарикова до 
раскрснице са улицама: Владе Јовановића и Кнеза 
Милоша 

(у даљем тексту: Пешачка зона). 
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Члан 2.  

Забрањује се саобраћај свих возила у Пешачкој 
зони. 

Члан 3. 

Одредбе из члана 2. овог Решења не односе се 
на следећа возила када су на хитним интервенци-
јама у Пешачкој зони: возила хитне помоћи, полиције 
и војске, ватрогасна возила, возила казнено-поправне 
установе и специјална возила ЈКП "ПАРКИНГ- 
ШАБАЦ" за премештање возила. 

Члан 4. 

Изузетно, Одељење за инспекцијске и комунално-
стамбене послове може да одобри пролаз, односно 
улаз и заустављање у Пешачкој зони власницима 
односно корисницима моторних возила и то: 

1. Возила на интервенцијама у Пешачкој зони: 
возила електродистрибуције, водовода и канализа-
ције, топлане, ПТТ, комунална возила јавне хигијене, 

2. Комунална возила за одношење смећа и 
прање Пешачке зоне у периоду од 00:00 до 07:00 
часова, 

3. Возила корисника услуга ПТТ-а, када врше 
допрему и отпрему пошиљки, до дворишта ПТТ-а у 
периоду од 05:00 до 09:00 и чија укупна маса не 
може бити већа од 5 тона, 

4. Специјална возила којима се врши превоз 
новца, вредносних папира и поштанских пошиљки, 
без задржавања возила на улици дужег од 15 минута, у 
периоду од 05:00 до 09:00 часова и чија укупна маса 
не може бити већа од 5 тона, 

5. Возила којима се врши снабдевање својих по-
словних просторија, смештених у Пешачкој зони, без 
задржавања возила на улици дужег од 15 минута, у 
периоду од 05:00 до 09:00 часова и чија укупна маса 
не може бити већа од 5 тона и 

6. Возила којима се врши снабдевање гради-
лишта у Пешачкој зони, у периоду од 05:00 до 09:00 
и од 16:00 до 18:00 часова и чија укупна маса не 
може бити већа од 5 тона. 

Одредба о снабдевању пословних просторија, из 
става 1. тачка 5. овог члана, односи се и на снабде-
вање пословних просторија чије је седиште у ул. 
Цара Душана бр.2 у Шапцу. 

Члан 5.  

Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене 
послове издаје одобрење: 

1. за пролазак возила станара, који живе у 
Пешачкој зони, до њиховог дворишта или гараже без 
задржавања возила на улици, 

2. за улазак возила станара који живе у Пешачкој 
зони, а немају гаражу или двориште, без задржавања 
возила на улици дужег од 15 минута. 

Члан 6. 

Возила која врше превоз покућства, селидбе и 
снабдевања огревним материјалом, чија укупна маса 
несме бити већа од 5 тона, могу се кретати Пеша-
чком зоном на основу одобрења које гласи на име 
станара за чије потребе се врши тај превоз. 

Члан 7. 

Возила из члана 3, 4, 5 и 6 могу улазити у 
Пешачку зону искључиво из смера од центра града. 

Члан 8. 

Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене 
послове издаје одобрења за возила из 

- члана 4. уз накнаду, на период до годину дана, 

- члана 5. по службеној дужности, на период за 
који важи регистрација возила,  

- члана 6. по службеној дужности, на период до 
30 дана од момента издавања одобрења. 

Одобрење из става 1. овог члана мора бити 
истакнуто на видном месту у возилу због контроле 
саобраћаја у Пешачкој зони. 

Члан 9. 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да 
важи Решење о режиму саобраћаја на подручју ужег 
центра града Шапца бр.344-00-476/2018-08 од 
30.07.2018. године. 

Члан 10. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 
има се објавити у "Службеном листу града Шапца". 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

Број: 344-00-1870/2018-08 од 26.09.2018. године 
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  
Маја Мандић, с.р. 
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