
Поштарина плаћена код
Поште 15000 Шабац

ГРАДА ШАПЦА И ОПШТИНА: БОГАТИЋ, ВЛАДИМИРЦИ И КОЦЕЉЕВА
ГОДИНА XLV БРОЈ 4  02. МАРТ 2022.

АКТА  ГРАДА ШАПЦА

На основу члана 63. и 64. Закона о јавним предузе-
ћима ( ,,Сл. Гласник РС”, бр. 15/2016 и 88/2019), и чла-
нова 39. и 131. Статута града Шапца (,, Сл. лист града 
Шапца”, бр. 05/19), Скупштина града Шапца на седни-
ци одржаној  дана 02.03.2022.године доноси следећи:

З А К Љ У Ч А К 

1. УСВАЈА СЕ Информација о степену усклађено-
сти планираних и реализованих активности из програ-
ма пословања јавних предузећа чији је оснивач град 
Шабац за период од 01.01.2021.године до 31.12.2021.
године.

2. Саставни део овог Закључка је Информација 
о степену усклађености планираних и реализованих 
активности из програма пословања јавних предузећа 
чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2021.
године до 31.12.2021.године.

3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа града Шап-
ца-Oдељење за финансије да овај Закључак достави 
Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:023-00-19//2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић

На основу члана 22. став 1. тачка 2. и  члана 59. 
став 2.  Закона о јавним предузећима, („Сл. гласник 
РС“ број 15/16 и 88/19), члана 19. став. 1 тачка 2. и 
става 2. Одлуке о промени Оснивачког акта Јав-
ног комуналног предузећа „Водовод-Шабац“ Шабац 
(„Службени лист града Шапца број 21/17) и члана 39. 
и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“ 

број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од  
02.03.2022. године  донела је:

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА РЕБАЛАНС  
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД -  ШАБАЦ“ ЗА 2022. 
ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на  Ребаланс Програм 
пословања ЈКП  „Водовод-Шабац“ Шабац за 2022. 
год. коју је донео Надзорни одбор јавног предузећа, 
на седници одржаној 21.02.2022.године  број 726 од 
21.02.2022. године.

2. Ово Решење  објавити у „Службеном листу гра-
да Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцеље-
ва“.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина града Шапца, на својој седници одржа-
ној 16.12.2021. године усвојила је  Програм послова-
ња Јавног комуналног предузећа „Водовод Шабац“ за 
2022. годину. Како је у међувремену дошло до проме-
на у односу прихода и расхода предузећа, неопходно 
је било урадити Ребаланс програма пословања пре-
дузећа за 2022. годину.

Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ 
број 15/16 и 88/19), у члану 59. став 2. прописано је да 
је Јавно предузће дужно да донесе Програм послова-
ња за сваку календарску годину и достави га јединици 
локалне самоуправе. Сходно члану 22. став 1. тачка 2. 
истог закона, одлуку о усвајању Програма пословања 
доноси Надзорни одбор, а ставом 3. прописано је да је 
за ову одлуку потребна сагласност јединице локалне 
самоуправе.

Имајућу у виду све напред наведено Градско веће 
предлаже Скупштини да одлучи као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:020-00-/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић
                                   
                                                                                                             



Страна 2 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 4

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним пре-
дузећима (‘’Службени гласник РС’’, број 15/16 и 88/19) 
и члана 39. и 131. Статута града Шапца (‘’Службени 
лист града Шапца’’, број 5/19), Скупштина града Шап-
ца, на седници од  02.03.2022. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  РЕБАЛАНС 

ПРОГРАМА  ПОСЛОВАЊА 
JКП “ТОПЛАНА- ШАБАЦ“  ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на  Одлуку о усвајању ре-
баланса  Програма пословања ЈКП „Топлана-Шабац“, 
коју је донео Надзорни одбор предузећа, на седи-
ци одржаној 21.02.2021. године број Д-01-274/22 од  
21.02.2022. године.

2. Ову Одлуку објавити у ‘’Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева’’.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина града Шапца, на својој седници одржа-
ној 16.12.2021. године усвојила је Програм послова-
ња Јавног комуналног предузећа „Топлана Шабац“ за 
2022. годину. Како је у међувремену дошло до проме-
на у односу прихода и расхода предузећа, неопходно 
је било урадити Ребаланс програма пословања пре-
дузећа за 2022. годину.

Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ 
број 15/16 и 88/19), у члану 59. став 2. прописано је 
да је Јавно предузеће дужно да донесе Програм по-
словања за сваку календарску годину и достави га је-
диници локалне самоуправе. Сходно члану 22. став 
1. тачка 2. истог закона, одлуку о усвајању Програма 
пословања доноси Надзорни одбор, а ставом 3. про-
писано је да је за ову одлуку потребна сагласност је-
динице локалне самоуправе.

Имајућу у виду све напред наведено Градско веће 
предлаже Скупштини да одлучи као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 020-00-29/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић

На основу члана 22. став 1. тачка 2. и члана 59. 
став 2. Закона о јавним предузећима, ( ,, Сл. Гласник 
РС” број 15/16 и 88/19), члана 19. став 1. тачка 2. и 
става 2. Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног ко-
муналног предузећа ,, Стари Град” Шабац (,,Службени 
лист града Шапца” број 21/17) и члана 39. и 131. Ста-
тута града Шапца (,, Сл. лист града Шапца” број 5/19), 

Скупштина града Шапца, на седници од 02.03.2022.
године  донела је:

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС 
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,, СТАРИ 
ГРАД” ШАБАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Ребаланс Програма 
пословања ЈКП ,, Стари Град” Шабац за 2022.годину 
број 1150/3 који је донео Надзорни одбор јавног пре-
дузећа на седници одржаној 21.02.2022.године.

2. Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина града Шапца, на својој седници одржа-
ној 16.12.2021. године усвојила је Програм пословања 
Јавног комуналног предузећа „Стари град“ Шабац за 
2022. годину. Како је у међувремену дошло до проме-
на у односу прихода и расхода предузећа, неопходно 
је било урадити Ребаланс програма пословања пре-
дузећа за 2022. годину.

Законом о јавним предузећима (,,Сл. Гласник РС” 
број 15/16 и 88/19), у члану 59. став 2. прописано је 
да је Јавно предузеће дужно да донесе Програм по-
словања за сваку календарску годину и достави га је-
диници локалне самоуправе. Сходно члану 22. став 
1. тачка 2. истог закона, одлуку о усвајању Програ-
ма пословања доноси Надзорни одбор, а ставом  3. 
прописано је да је за ову одлуку потребна сагласност 
јединице локалне самоуправе. Чланом 19. Одлуке о 
промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузе-
ћа ,,Стари Град” Шабац  (,,Службени лист града Шап-
ца” број 21/17), прописано је да Програм пословања 
јавног предузећа доноси Надзорни одбор, а ставом 
2. истог акта, одлуку о усвајању Програма пословања 
јавног предузећа доноси Надзорни одбор предузећа, 
уз сагласност оснивача.

Имајући у виду све напред наведено, Градско веће 
предлаже Скупштини да одлучи као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ 020-00-26/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић



Број 4 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 3

На основу члана 22. став 1. тачка 2. и  члана 59. 
став 2.  Закона о јавним предузећима, („Сл. гласник 
РС“ број 15/16 и 88/19), члана 18. став. 1 тачка 9. и 
става 2. Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног  
предузећа Инфраструктура Шабац („Службени лист 
града Шапца број 4/18) и члана 39. и 131. Статута гра-
да Шапца („Сл. лист града Шапца“ број 5/19), Скуп-
штина града Шапца, на седници од  02.03. 2022. годи-
не  донела је:

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА РЕБАЛАНС  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

ИНФРАСТРУКТУРА  ШАБАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на  Ребаланс Програма 
пословања ЈП Инфраструктура Шабац за 2022. год. 
који је донео Надзорни одбор јавног предузећа, на 
седници одржаној 21.02.2022.године, број 450-01/1 од 
21.02.2022. године.

2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина града Шапца, на својој седници одржа-
ној 16.12.2021. године усвојила је Програм пословања 
Јавног предузећа Инфраструктура Шабац за 2022. го-
дину. Како је у међувремену дошло до промена у од-
носу прихода и расхода предузећа, неопходно је било 
урадити Ребаланс програма пословања предузећа за 
2022. годину.

Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ 
број 15/16 и 88/19), у члану 59. став 2. прописано је да 
је Јавно предузће дужно да донесе Програм послова-
ња за сваку календарску годину и достави га јединици 
локалне самоуправе. Сходно члану 22. став 1. тачка 2. 
истог закона, одлуку о усвајању Програма пословања 
доноси Надзорни одбор, а ставом 3. прописано је да 
је за ову одлуку потребна сагласност јединице локал-
не самоуправе.Чланом 18. Одлуке о промени Осни-
вачког акта Јавно предузећа Инфраструктура Шабац 
(„Службени лист града Шапца“ број 4/18), прописано 
је да Програм пословања јавног предузећа доноси 
Надзорни одбор, а ставом 2. истог акта, одлуку о усва-
јању Програма пословања јавног предузећа, доноси 
Надзорни одбор предузећа,  уз сагласност оснивача.

Имајућу у виду све напред наведено Градско веће 
предлаже Скупштини да одлучи као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:020-00-25/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним пре-
дузећима (‘’Службени гласник РС’’, број 15/16) и чла-
на 39. и 131. Статута града Шапца (‘’Службени лист 
града Шапца’’, број 5/19), Скупштина града Шапца, на 
седници од  02.03.2022. године, донела је 

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  РЕБАЛАНС 
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

JКП “ПАРКИНГ- ШАБАЦ“  ЗА 2022 ГОДИНУ

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на  Одлуку о усвајању Ре-
баланса Програма пословања ЈКП „Паркинг-Шабац“, 
коју је донео Надзорни одбор, на седици одржаној 
21.02.2022. године број Д-42/2022 од 21.02.2022. го-
дине.

2. Ову Одлуку објавити у ‘’Службеном листу града 
Шапца-и општина Богатић, Владимирци и Коцељева ‘.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина града Шапца, на својој седници одржа-
ној 16.12.2021. године усвојила је Програм послова-
ња Јавног комуналног предузећа „Паркинг Шабац“ за 
2022. годину. Како је у међувремену дошло до проме-
на у односу прихода и расхода предузећа, неопходно 
је било урадити Ребаланс програма пословања пре-
дузећа за 2022. годину.

Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ 
број 15/16 и 88/19), у члану 59. став 2. прописано је да 
је Јавно предузће дужно да донесе Програм послова-
ња за сваку календарску годину и достави га јединици 
локалне самоуправе. Сходно члану 22. став 1. тачка 2. 
истог закона, одлуку о усвајању Програма пословања 
доноси Надзорни одбор, а ставом 3. прописано је да је 
за ову одлуку потребна сагласност јединице локалне 
самоуправе.

Имајућу у виду све напред наведено Градско веће 
предлаже Скупштини да одлучи као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 020-00-27/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић

На основу члана 27 и 35 Закона о планирању и из-
градњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 испр., 64/10 
-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл. УС, 50/13-одл. УС, 
98/13 - одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
9/20 и 52/21) и члана 39 Статута града Шапца (“Сл. 
лист гпапа Шапца” бр. 5/19), Скупштина града Шапца, 



Страна 4 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 4

на својој седници одржаној дана 2.03.2022. . године, 
донела је:

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

“ЛЕОН” У СЛЕПЧЕВИЋУ

Члан 1.

Усваја се План детаљне регулације “Леон” у Слеп-
чевићу.

Члан 2.

План детаљне регулације “Леон” у Слепчевићу 
обухвата целе катастарске парцеле број: 145, 1959 и 
1961 у КО Слепчевић. Површина обухвата ПДР изно-
си 2.94.56 хектара и део кат.п.бр. 1092 (путно земљи-
ште).

Члан 3.

Основни циљ израде Плана детаљне регулације 
“Леон” у Слепчевићу је стварање предуслова за про-
ширење постојеће радне зоне (производња обуће), 
што подразумева изградњу нових производних и скла-
дишних објеката, као и комплетно уређење локације.

Члан 4.

План детаљне регулације “Леон” у Слепчевићу са-
стоји се из текстуалног и графичког дела. Текстуални 
део Плана објављује се у “Службеном листу града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева”.

Текстуални део садржи:
 *

А ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

I ОПШТИДЕО

I 1. Правни основ
I 2. Плански основ и извод из плана ширег подручја
I 3. Опис обухвата плана са пописом катастарских 

парцела
I 4. Опис постојећег стања

II ПЛАНСКИДЕО

II 1 Правила уређења

II 1.1. Концепција уређења карактеристичних 
грађевинских зона одређених планом према мор-
фолошким, планским, историјско-амбијенталним, 
обликовним и другим карактеристикама са описом и 
критеријумима поделе „ , >. >.

II 1.2. Опис детаљне намене површина и објеката 
и могућих компатибилних намена, са билансом повр-
шина

II 1.3. Урбанистички и други услови за изградњу по-
вршина и објеката јавне намене, саобраћајне мреже и 
друге инфраструктуре

II 1.4. Степен комуналне опремљености грађевин-
ског земљишта по зонама, потребан за издавање ло-
кацијских услова и грађевинске дозволе

II 1.5. Попис парцела и опис локација за површине 
јавне намене, садржаје и објекте

II 1.6. Услови и мере заштите природних и непо-
кретних културних добара и заштите природног и кул-
турног наслеђа, животне средине и живота и здравља 
људи

II 1.7. Услови којима се површине и објекти јавне 
намне чине приступачним особама са инвалидитетом 
у складу са стандардом приступачности

II 1.8. Попис објеката за које се пре санације или 
реконструкције морају израдити конзерваторски усло-
ви

II 1.9. Мере енергетске ефикасности изградње
II 1.10. Остали елементи значајни за спровођење 

плана

II 2. Правила грађења

II 2.1.Услови за парцелацију, препарцелацију и 
формирање грађевинске парцеле, као и минималну и 
максималну површину грађевииске парцеле

II 2.2. Посебна правила грађења објеката
II 2.3. Инжењерско-геолошки услови за изградњу 

објеката
II 2.4. Локације за које се обавезно ради урбани-

стички пројекат
II 2.5. Локације за које је обавеза расписивања јав-

них архитектонских или урбанистичких конкурса

II 3. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

Граница обухвата (Р= 1:500)
Анализа постојећег стања (P=l:
План доминантне намене површина (P=l :500)
План детаљне намене површина (P=l :500)
План нивелације и регулације (Р= 1:5 00)
План водовода и каиализације (P=l :500)
План електро-енергетске и телекомуникационе 

мреже (P=l :500)
План грађевинских парцела (P=l :500)

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.

Стручна обрада Плана детаљне регулације “Леон” 
у Слепчевићу, поверена је Јавном предузећу “Инфра-
структура” Шабац, а одговорни урбаниста је Славица 
Ференц, дипл.инж.арх. (број лиценце 200 0038 03).

Члан 6.

План детаљне регулације “Леон” у Слепчевићу, са 
документацијом чува се трајно у Градској управи гра-
да Шапца.

Члан 7.
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План детаљне регулације “Леон” у Слепчевићу 
мора бити доступна на увид јавности (правним и фи-
зичким лицима) у току важења плана у седишту доно-
сиоца и на интернет страни града Шапца.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављивања у Службеном листу града Шапца и општи-
на: Богатић, Владимирци и Коцељева.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 351-00-50/2022-4

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
“ЛЕОН” У СЛЕПЧЕВИЋУ

I ОПШТИДЕО

I 1. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за израду Плана детаљне регула-
ције «Леон» у Слепчевићу, у даљем тексту ПДР, садр-
жан је у одредбама:

• Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09 испр, 64/10 -одл. УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. 
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 
9/20 и 52/21),

• Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планира-
ња (“Сл. гласник РС”, бр. 32/19),

• Правилника о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу (“Сл. гласник РС”, бр. 22/15),

• Статута града Шапца (“Сл лист Града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева”, 
бр.5/19),

• Одлуке о изради Плана детаљне регулације ПДР 
“Леоне” у Слепчевићу (“Сл лист Града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева” бр. 
22/21).

• Одлуке да се израђује стратешка процена утицаја 
на животну средину за План детаљне регулације 
ПДР “Леоне” у Слепчевићу (“Сл лист Града Шапца 
и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева” бр. 
22/21).

I 2. ПЛАНСКИ ОСНОВ И ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ШИРЕГ 
ПОДРУЧЈА

Према Просторном плану Града Шапца, Шематски 
приказ насеља Слепчевић (“Сл. лист града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 7/12 
и 23/18), кат п.бр. 1961 КО Слепчевић се налази у зони 
ТЦ 16: пољопривредно земљиште, затечена и сезон-

ска домаћинства. Парцела се налази изван грађевин-
ског подручја насеља Слепчевић, непосредно уз по-
стојећу зону ТЦ 4: радне зоне у насељима (привредни 
објекти).

Кат.п.бр. 1959 и 145 КО Слепчевић се налазе у 
зони ТЦ 4: радне зоне у насељима (привредни објек-
ти).

Део кат.п.бр. 1092 КО Слепчевић јесте део парце-
ле површине јавне намене: државни пут 1Б реда број 
26: Београд - Обреновац - Шабац - Лозница - државна 
граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз 
Мали Зворник).

Граница грађевинског реона

Слика 1: Извод из ППГ Шапца, Шемат-
ски приказ насеља Слепчевић, План намене 
површина са границом обухвата ПДР

ТЦ4 | РАДНЕ ЗОНЕ У НАСЕЉИМА (ПРИВРЕДНИ 
ОБЈЕКТИ)

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Постојеће радне зоне у насељима се задржавају. У случају 
захтева за променом намене објеката или даљом изградњом 
објеката на локацијама, услови ће се дефинисати Локацијском 
дозволом на основу одредби овог Плана, под условом да се 
приликом обављања производње не могу вршити штетне емисије 
на околину, обзиром да се ове парцеле налазе у стамбеним 
зонама или у непосредној близини. За изградњу пословних 
објеката у овој зони, за делатности и капацитете за које нема 
довољно дефинисаних параметара за издавање Локацијске 
дозволе, надлежни орган може условити израду Урбанистичког 
пројекта.
За формирање нових пословних зона унутар сеоских насеља 
и изградњу објеката обавезна је израда Планова детаљне 
регулације (уколико се дефинишу јавне површине) или 
Урбанистичких пројеката за изградњу, ако нису обухваћени 
постојећим урбанистичким плановима. У овим зонама је 
могућа: занатска производња, сервиси, услужне делатности и 
компатибилне намене са опште дефинисаном.
Дозвољава се употреба обновљивих видова енергије енергије 
унутар комплекса за производне и енергетске потребе, уколико се 
прибаве и друга потребна одобрења.
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

намена објеката Пољопривреда, шумарство и рибарство
Рударство: унутар грађевинских реона 
искључиво експлоатација камена, песка, глине 
и других сировина за грађевинске материјале; 
ван грађевинских реона све делатности из 
области рударства
Прерађивачка индустрија, сем: производње 
кокса и деривата нафте и производње 
основних метала;
Снабдевање електричном енергијом, гасом, 
паром и климатизацијом; Снабдевање водом; 
управљање отпадним водама, контролисање 
процеса уклањања отпада и сличне 
активности, сем третмана и одлагање отпада
Поновна употреба материјала
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

правила Услови за парцелацију се односе искључиво 
на формирање нових парцела у типичним 
целинама.

парцелације Површине парцела 
могу бити и мање 
или веће уколико 
се то дефинише 
урбанистичким 
планом. Постојеће 
парцеле чија је 
површина мања 
од дефинисаних 
се задржавају 
уколико се налазе у 
грађевинском реону 
насеља.
минимална 
површина парцеле

10a

минимална ширина 
фронта

11 м

приступи 
парцелeма

3ве грађевинске 
парцеле морају 
имати директан 
приступ на 
јавну површину 
минималне ширине 
4,0 м. Приступна 
површина се не 
може користити за 
паркирање возила.

услови за 
изградк 
објеката

подземне етаже Објекти могу имати подземне 
етаже у складу са условима 
терена и примењеним 
техничим мерама 
хидроизолације.

индекс заузетости 
парцеле

50%

индекс 
изграђености

1

грађевинске линије Објекти се постављају на 
преовлађујућу грађевинску 
линију улице. Уколико 
грађевинска линија није 
дефинисана, објекти ће се 
поставити на линију која је 
удаљена минимално 5м од 
планиране регулационе, 
под условом да нема других 
ограничења.
Уколико саобраћајница није 
формирана у назначеној 
регулационој ширини, 
приликом издавања 
Локацијске дозволе 
поштоваће се следеће 
правило:
од осовине постојеће 
саобраћајнице, нанеће се 
по половина регулационе 
ширине на обе стране и те 
линије ће бити планиране 
регулационе линије,
у односу на тако планирану 
регулациону линију 
дефинисаће се грађевинска 
линија, уколико је 
регулациона ширина већа 
од дефинисане, иста се 
задржава без измена и у 
односу на њу се дефинише 
грађевинска линија.

удаљеност од међа 
и сусед (за нове 
објекте)

i Објекат треба да буде 
најмање 5 м удаљен од 
објеката на суседним 
парцелама (1 и 4 м од 
суседних међа). Уколико 
је објекат удаљен мање 
од 1 м од бочне границе 
грађевинске парцеле, 
укључујући и изградњу на 
међној линији са суседном/
им парцелама, потребно 
је прибавити сагласност 
власника / корисника 
суседне/их парцела за 
градњу.

кровови Препоручују се коси кровови, 
нагиба кровних равни од 
највише 40°.

подкровља Поткровља могу имати 
назидак висок највише 1,8м.

одвођење 
атмосферских вс

дЗдводњавање 
атмосферских вода са 
објекта није дозвољено преко 
суседне/их парцела.

спратност Максимална спратност 
објеката је П+2+Пк.
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паркирање За паркирање возила за сопствене потребе, 
власници пословних објеката по правилу 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској 
парцели, изван површине јавног пута и то - једно 
паркинг или гаражно место на 70м2 корисног 
простора или једно паркинг место на три запослена 
лица.
За производне, трговачке, пословне и 
вишенаменске објекте, потребно је у току поступка 
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.

уређење 
слободн 
површина

лзОбавезно је формирање зелених површина 
на минимално 10% површине сваке парцеле 
на којој се налази постојећи објекат. Избор 
зеленила и партерно уређење може бити по 
избору инвеститора. Све манипулативне и колске 
површине морају имати изведену канализациону 
мрежу са уграђеним сепараторима масти и уља.
За нове комплексе, обавезно је формирање 
зелених површина на минимално 20% површине 
сваке парцеле и озелењен паркинг.

интервенције 
на 
постојећим 
објектима

Дозвољава се надзиђивање постојећих 
објеката уколико то не доводи до премашивања 
постављених урбанистичких параметара.

изградња 
других 
објеката на 
парце

У оквиру опште дефинисане намене дозвољена 
је и изградња објеката компатибилне намене 
(магацини, ииадстрешнице, потребна постројења и 
опрема, инфраструктурни објекти и сл.).

помоћни 
објекти

Помоћни простор сместити у оквиру приземља 
сваког појединачног објекта или као засебни 
објекат на парцели, иза главног, максималне 
површине 100 м2.

ограђивање 
парцела

Све парцеле се могу оградити оградом до 
максималне висине од 220 цм. Ограде према 
јавним површинама су обавезно прозирне. Уколико 
на суседној парцели постоји стамбени објекат са 
прозорским отворима, наспрам објекта мора бити 
подигнута ограда у складу са условима који су 
дефинисани за Тнц 1 и Тнц 2.

посебни 
услови

Главне фасаде објеката дефинисати према 
саобраћајницама. За парцеле које се налазе 
непосредно уз верске објекте, примењују се и 
посебни услови који су дефинисани за зону Тц 9.

објекти чија 
је изградња 
забрањена

Унутар ових зона не смеју се обављати делатности 
које су изричито забрањене и дефинисане у 
поглављу “намена површина”.
Намена или капацитет објекта могу бити 
забрањене или ограничене другим законским 
прописима, одлукама локалне самоуправе, 
еколошким елаборатима (зоне заштите изворишта, 
трговина алкохолним пићима и близина коцкарница 
у близини школа и сл.).

 

Слика 2: Извод из ППГ Шапца, Шематски приказ 
насеља Слепчевић, План 

инфраструктуре са границом обухвата ПДР

Плански основ за преиспитивање промене наме-
не је садржан у више одредби ППГ Шапца: услови за 
промену намене у еколошки неповољнију, обавеза 
израде плана детаљне регулације за формирање но-
вих радних зона у насељу и могућност да се израдом 
планова детаљне регулације може извршити дели-
мична корекција дефинисаних услова и разграниче-
ње намене. Сва одступања морају бити у складу са 
правилима струке, позитивним законским прописима, 
јавним и општим интересом, стеченим правима и оба-
везама и економским критеријумима који се заснивају 
на правилном и исправном вођењу земљишне поли-
тике. Планом ће се преиспитати могућност намене 
ТЦ4 (радне зоне у насељима - привредни објекти) за 
предметни простор.

Просторним планом, поглављем I Обухват грађе-
винског подручја”, дефинисано и следеће: „Због неа-
журности катастарских подлога и размере карата на 
којима се Просторни план ради, дозвољена одступа-
ња у величини грађевинских реона су + 10% (неуса-
глашеност текста и графике).

I 3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ 
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

ПДР обухвата целе катастарске парцеле број: 145, 
1959 и 1961 у КО Слепчевић. Површина обухвата ПДР 
износи 2.94.56 хектара и део кат.п.бр. 1092 (путно зе-
мљиште). Носилац права на земљишту на кат. п. бр: 
145, 1959 и 1961 КО Слепчевић је ПТП “Леон” д.о.о. 
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Слепчевић а на кат.п.бр. 1092 КО Слепчевић је Репу-
блика Србија - јавна својина.

Површина обухвата границе плана је, у односу на 
опис границе у одлуци о приступању изради плана, 
проширена на кат.п.бр. 145 и 1959 КО Слепчевић јер 
је било потребно приказати функционалне везе пар-
целе 1961 КО Слепчевић са постојећим комплексом 
на начин како је дефинисано Елаборатом за рани 
јавни увид. У складу са условима ЈП „Путеви Србије”, 
обухват плана је проширен и на део кат.п.бр. 1092 КО 
Слепчевић ради дефинисања прикључка на државни 
пут.

Кат.п.бр. 145 и 1959 КО Слепчевић се налазе у гра-
ђевинском подручју насеља а кат.п.бр. 1961 КО Слеп-
чевић се налази изван границе грађевинског подручја 
а овим планом је предвиђено њено проширење.

I 4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Подручје обухвата ПДР се налази ван централне 
зоне насеља Слепчевић, на излазном правцу према 
Шапцу. Приступна саобраћајница је Улица Стевана 
Синђелића (ДП првог б реда бр 26) са које су изведе-
ни прикључци за постојећи комплекс који се налази на 
кат.п.бр. 145 и 1959 КО Слепчевић.

Слика 3: Приказ постојећег главног приступа у ком-
плекс “Леон”

https://www.gooqle.com/maps/

Слика 4: Приказ помоћног приступа у комплекс 
“Леон”

https://www.gooqle.com/maps/

На кат.п.бр. 145 КО Слепчевић, налази се админи-
стративни(управни) објекат, производни и складишни 

објекти. Простор до регулације је уређен као паркинг 
простор и зеленаповршина. Испред производних и 
складишних објеката је формиран паркинг и манипу-
лативни простор.

Слика 5: Административно/управни и производни 
објекат

Слика 6: Паркинг и манипулативна површина

На делу кат.п.бр. 1959 КО Слепчевић се налази 
складишни простор а други део парцеле се користи 
као пољопривредно земљиште (ливада).
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Слика 7: Објекат складишта

Слика 8: Неизграђени део парцеле (ливада)

Кат.п.бр. 1961 КО Слепчевић се користи као пољо-
привредно земљиште.

Слика 9: Кат.п.бр. 1961 КО Слепчевић

Кат.п.бр. 143 КО Слепчевић се не налази у обухва-

ту плана али је анализирана у контексту могућности 
проширења радне зоне и могућих негативних утицаја 
на функцију становања. На парцели се налази стам-
бени објекат са окућницом. До регулације је изграђен 
стамбени објекат а окућницу, према кат.п.бр. 1961 КО 
Слепчевић, чини засад лешника који се може сматра-
ти значајном зеленом тампон зоном.

Слике 10 и 11: Окућница кат.п.бр. 143 КО Слепчевић

Носилац права на земљишту и свим објектима је 
ПТП “Леон” д.о.о. из Слепчевића.

Проширење радне зоне на локацији се разматра у 
складу са постојећим стањем на терену. На орто фото 
снимку (слика 12) се јасно види да је део парцеле на 
којем се планира даља изградња окружен пољопри-
вредним земљиштем у суседству и неизграђеним де-
ловима парцела на којима је планом ограничена из-
градња (изградња стамбених објеката до дубине од 
40м од регулације).

Слика 12: Парцеле у окружењу границе обухвата 
ПДР (https://a3.geosrbija.rs/)
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II ПЛАНСКИ ДЕО

II 1. ПРАБИПА УРЕЂЕЊА

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ 
ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ 

ПРЕМА МОРФОЛОШКИМ, ПЛАНСКИМ, 
ИСТОРИЈСКО-АМБИЈЕНТАЛНИМ, ОБЛИКОВНИМ 
И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА СА ОПИСОМ И 

КРИТЕРИЈУМИМА ПОДЕЛЕ

Концепција уређења ПДР се заснива на дефиниса-
њу планских решења који ће преиспитати могућност 
промене намене површина пољопривредног земљи-
шта у грађевинско и дефинисање правила уређења и 
правила грађења за изградњу складишних објеката и 
објеката за повећање стандарда рада запослених (ре-
сторан, просторије за одмор и сл). На кат.п.бр. 1961 
КО Слепчевић се планира и изградња манипулатив-
них површина које ће ову парцелу повезати са посто-
јећим комплексом.

Основни циљ је стварање предуслова за проши-
рење постојеће радне зоне (производња обуће), што 
подразумева изградњу нових производних и склади-
шних објеката, као и комплетно уређење локације.

II 1.2 ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ 

НАМЕНА. СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА

У оквиру границе обухвата ПДР, планирано је сле-
деће:

• Планирано је проширење грађевинског подручја 
на кат.п.бр. 1961 КО Шабац, односно пренамену 
земљишта из пољопривредног у грађевинско;

• Планирано је да се кат.п.бр: 145, 1959 и 1961 КО 
Слепчевић пројектом препарцелације обједине у 
једну грађевинску, катастарску парцелу; грађевин-
ска парцела се ограђује;

• На планираној грађевинској парцели се утврђу-
је доминантна намена: Радна зона - привредни 
објекти; доминантна намена површина је прика-
зана на графичком прилогу 2, „План доминантне 
намене површина”;

• Приступ парцели се изводи у складу са условима 
које је дало ЈП „Путеви Србије" те је постојеће ста-
ње потребно прилагодити истим, на начин како је 
дефинисано правилима уређења саобраћајне ин-
фраструктуре;

• Дозвољена је доградња и надзиђивање објеката 
до максимално дефинисаних урбанистичких па-
раметара: манипулативних површина, паркинга и 
објеката означених бројевима од 1 до 6 и објекта 
број 9,

• Планира се изградња следећих нових објеката: 
објекат број 7, намењен за боравак запослених 
(гардеробе, тоалети, трепезарија и сл), и објекат 
број 8, производно складишни објекат.

Сви постојећи и планирани објекти су приказа-
ни на графичким прилозима. На графичком прилогу 
„План детаљне намене површина” су приказани објек-
ти, манипулативне површине, зелене површине и ре-
зервне површине.

Све зелене површине које су назначене на гра-
фичком прилогу су декоративне зелене површине.

У оквиру резервне површине, у следећим фазама 
изградње комплекса, могу да се граде пословно-скла-
дишни и други објекти у функцији радне зоне у складу 
са Правилима грађења за зону ТЦ 4: радне зоне у на-
сељима (привредни објекти).

Дозвољава се употреба обновљивих видова енер-
гије енергије унутар комплекса за производне и енер-
гетске потребе, уколико се прибаве и друга потребна 
одобрења. 

II 1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ. САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ

II 3.1. Саобраћајна инфраструктура

Како се предметни комплекс простире дуж држав-
ног пута 1Б реда број 26: Београд- Обреновац - Ша-
бац - Лозница - државна граница са Босном и Херце-
говином (гранични прелаз Мали Зворник), на деоници 
број 02613 од чвора број 2611 Мајур код км 76+683 до 
чвора број 2612 Петловача код км 91+537 у складу са 
усвојеном Уредбом о категоризацији државних пу-
тева („Сл. гл. РС“, број 105/2013,119/2013 и 93/2015) 
за потребе израде ПДР-а „Леон“ у Слепчевићу при-
бављени су услови од ЈП “Путеви Србије** број 953-
23789/21-1 од 26.10.2021. године којима треба испу-
нити следеће:

• При изради предметног плана решења ускладити 
са Законом о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“, 
број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-
УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19, 09/20 и 52/21) и Законом о путевима 
(„Сл. гл. РС“, број 41/18 и 95/18).

•  Планска решења морају бити усклађена и са ва-
жећом планском и пројектном документацијом чија 
је израда у току на предметном подручју као и за 
коју је ЈП „Путеви Србије” издало услове и сагла-
сности. Податке за напред наведено прибавити од 
надлежних општинских органа, предузећа за изра-
ду планске и пројектне документације и др.

• При изреди плана детаљне регулације мора се 
предвидети претходна анализа:

 ♦ постојећих и перспективних саобраћајних токо-
ва

 ♦ стања коловоза предметног државног пута
 ♦ предлог мера у наредном периоду

• С обзиром да се у обухвату плана не планира из-
градња новог саобраћајног прикључка на трасу 
државног пута већ се планира задржавање посто-
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јећег саобраћајног решења прикључка на државни 
пут 1Б реда број 26 код км 80+830, потребно је узе-
ти у обзир следеће:

• уколико би се саобраћајно оптерећење левих 
скретања (с обзиром на планирану изградњу но-
вих објеката и проширење производње) са трасе 
државног пута на приступни пут повећало и било 
веће од 10% од ПГДС на државном путу (7256 вози-
ла) потребно је планирати и додатну саобраћајну 
траку за лева скретања да би се омогућио контину-
ални проток возила на државном путу уз истовре-
мено постројавање возила која скрећу лево

• додатну саобраћајну траку за лево скретање пла-
нирати у складу са Правилником о условима које 
са аспекта безбедности саобраћаја морају да ис-
пуњавају путни објекти и други елементи јавног 
пута („ Сл.гл.РС“, број 50/2011).

• Приликом даље разраде планске документације 
потребно је да нам доставите План детаљне регу-
лације „Леон“ у Слепчевићу (уз позив на број ових 
услова) ради издавања мишљења на исти.

С обзиром да се планирано проширење постоје-
ћег комплекса своди на изградњу два нова објекта ( 
производно складишни и објекат за боравак запосле-
них ) задржавају се постојеће саобраћајне површине 
у оквиру комплекса које омогућавају нормално функ-
ционисање саобраћаја и дефинишу се нове саобра-
ћајнице Интерна 1 (О3а-О4-Т4-Т3-О6-Т2-Т1-О5) и Ин-
терна 2 (06-05).

Графичким прилогом “План нивелације и регула-
ције” интерне саобраћајнице 1 и 2 су планиране за 
двосмерни саобраћај и дефинисане регулационо и 
нивелационо у простору координатама осовинских 
и темених тачака, котама нивелете на местима осо-
винских и темених тачака као и карактеристичним по-
пречним профилима.

оквиру регулације саобраћајнице 1нтерна 1 на јед-
ном делу планиран је паркинг за управно паркирање 
путничких возила димензија 2.5x5.0 м са укупно 15 но-
вих паркинг места за запослене.

Овим ПДР-ом се планира корекција приступа по-
стојећег комплекса на улицу Стевана Синђелића (др-
жавни пут 1Б реда број 26) тако што се укида излаз 
са комплекса за противпожарно возило а задржава 
постојећи приступ на стационажи КМ 80+830 без пла-
ниране траке за лева скретања на комплекс из смера 
Шапца ка Лозници односно из смера од чвора Мајур 
ка чвору Петловача.

Саобраћајно оптерећење левих скретања на ком-
плекс је мање од меродавних 10% од ПГДС на овој 
деоници државног пута (7256 возила) јер је највеће 
саобраћајно оптерећење левих скретања на комплекс 
пред почетак радног времена кад запослени својим 
возилима стижу на посао а број паркинг места за пут-
ничка возила за све запослене на самом комплексу 31 
паркинг место.

На постојећем државном путу 1Б реда број 26 ће 

у будућности свакако доћи до саобраћајног расте-
рећења ове деонице изградњом инфраструктурног 
коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад - Рума 
- Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац - Лозни-
ца.

II 1.3.2. Водовод и канализација

У обухвату плана детаљне регулације дефинишу 
се урбанистички услови за прозирење радне зоне на 
пословном комплексу „Леон” у Слепчевићу, у складу 
са компатибилном наменом урбанистичког плана. У 
оквиру плана ће се дефинисати и услови инфраструк-
турног комуналног опремања парцеле и објеката. У ту 
сврху дефинисаће се интерни коридори инсталација 
водовода и канализације који представљају наставак 
или доградњу постојеће мреже на комплексу. Израда 
водоводне и канализационе мреже омогућиће ком-
плетно санитарно, технолошко и противпожарно за-
довољење потреба за водом као и одговарајуће ева-
куисање санитарно фекалне и атмосферске отпадне 
воде.

Прстојећe стaње

Катастарске парцеле у обухвату ПДР „Леон“ у 
Слепчевићу нису покривене мрежом организованог 
снабдевања водом из градског водовода, нити кана-
лизационом мрежом одвођења отпадних вода града 
Шапца.

Тренутно у насељу Слепчевић, на подручју села, 
нема групних водовода, пошто се сеоска домаћинства 
снабдевају водом из бушених цевастих бунара, углав-
ном преко ручних пумпи, као и преко кућних хидрофо-
ра. На подручју насеља не постоји ни један систем за 
пречишћавање и одвођење отпадних вода. Проблем 
упуштања отпадних водау насељу се решава путем 
индивидуалних водонепропусних септичкихјама.

На парцелама, у оквиру обухвата плана, плани-
рано је проширење комплекса у циљу изградње до-
датних капацитета и у сврху повећања производње. 
Постојећи објекти опремљени су водоводном и кана-
лизационом мрежом које су повезане на изграђене 
интерне системе. Констатовано је постојање септичке 
јаме за фекалне и упојне јаме за атмосферске воде. 
Пре упуштања у упојну јаму атмосферске воде са по-
стојећих паркинга и платоа се третирају на сепаратору 
за нафту и нафтне деривате.

Санитарна и хидрантска водоводна мрежа је из-
грађена, у функционалном стању за постојеће објек-
те, опремљена инивидуалним извором снабдевањем 
са комплекса. Евидентиран је прстен хидрантске 
водоводне мреже са распоређеним спољашњим хи-
дрантима. Хидрантска мрежа је функционална, са 
извршеним периодичним проверама од стране надле-
жног органа (МУП). Додатни капацитети, за потребе 
нових објеката, оствариће се прикључком на постоје-
ће инсталације.

Евакуација санитарно-фекалних отпадних вода 
врши се у постојећу септичку јаму чији је капацитет 
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попуњен и за додатне потрошаче неопходна је изград-
ња нове водонепропусне септичке јаме.

Саставни део предметног ПДР-а јесу и Услови од 
интереса ЈКП „Водовод-Шабац” Шабац, бр. 5843/СР-
306/21 од 20.10.2021.године

Планирано стање

Водoвод

Постојеће стање уличних-јавних водоводних ин-
сталација не омогућава израду прикључка на ком-
плекс, пошто је градска водоводна мрежа изграђена 
на удаљености од око 2 км дообухвата ка граду. Са-
нитарне и противпожарне количине воде обезбеђују 
сеса интерног система, саодговарајућим притиском и 
количином воде.

У оквиру комплекса, санитарна водоводна мрежа 
ће се трасирати до објекта број 7 (боравак запосле-
них) који ће по усвојеном пројектном решењу имати 
санитарне чворове и потребу за санитарно-техничком 
водом. Пречник санитарног цевовода дефинисаће се 
у даљој пројектно техничкој разради у зависности од 
санитарних потреба објекта и архитектонског решења.

За потребе противпожарне заштите радне зоне 
која је намењена проширењу, планирана је доградња 
водоводне мреже Ø 110 mm чиме би се формирао пр-
стен око два новопланирана објекта. Напајање новог 
хидрантског цевовода реализовало би се конекцијом 
на постојећи цевовод у две прикључне чворне тачке, 
као што је приказано на графичком прилогу.

Противпожарна заштита објеката је обезбеђена је 
постављањем нове спољашње и унутрашње хидрант-
ске мреже према Правилнику о техничким нормативи-
ма за хидрантску мрежу за гашење пожара (Службени 
гласник РС “, број 3/18).

Са спољне хидрантске мреже неопходно је пред-
видетиодвојке за унутрашње хидранте.

Канализација

Санитарно фекалне отпадне воде изводе се из 
објекта број 7 (боравак запослених) посебним колек-
тором и евакуишу у водонепропусну септичку јаму. 
Јама је планирана и позиционирана на југоисточном 
делу комплекса.поред платоа, са којег је омогућен 
приступ цистерне ради пражњења јаме. Изградња 
уличне канализационе мреже у будућем периоду омо-
гућиће израду новог колектора ка приступном држав-
ном путу и израду прикључка на градски систем. У 
току је израда планске и пројектно-техничке докумен-
тације за изградњу насељске канализације. Захтев 
Инвеститора је да се септичка јама позиционира у 
залеђу комплекса, ради рационалног коришћења про-
стора. Септичка јама мора бити водонепропусна са 
адекватним системом пражњења које ће се одвијати 
периодично од стране овлашћеног предузећа за вр-
шење те делатности. Није дозвољено изливање течне 
фазе из септичких јама у подземље.

Атмосферске воде сакупљаће се са кровних повр-

шина, саобраћајних површина и паркинга, системом 
линијских сливних канала и уличних сливника.улива-
ће се у цевну колекторску мрежу и гравитационо одво-
дити ка будућем реципијенту. Колекторска мрежа воду 
евакише доталожника и сепаратора нафте и нафтних 
деривата условно позиционираних на источном делу 
парцеле. Коначно евакуисање атмосферске воде са 
комплекса, након третмана воде, решено је излива-
њем у отворену ретензиону површину у којој се врши 
контролисано апсорбовање у подземље системом 
прокапавања. Вода која се евакуише на овај начин 
мора квалитативно испунити све услове прописане 
важећом законском регулативом.

Део кишне канализације са дела саобраћајних по-
вршина на којем није планирано паркирање и задржа-
вање возила уводи се директно у зелене површине.

Трасе водоводне и канализационе мреже и обје-
ката у функцији водоводне и канализациооне мреже 
приказани су на графичком прилогу „План водовода и 
канализације” са дефинисаним геодетских координа-
та. Дефинисано решење у даљој пројектно-техничкој 
разради могуће је мењати и просторно и кроз концепт 
(корекције трасе и објеката на мрежи, јама и шахтова) 
али уз услов обавезног поштовања и заштите осталих 
планираних инсталација, објеката и коридора (елек-
тро, телекомуникационих...).

Пројекат водовода и канализације мора бити ура-
ђен у складу са прописима и стандардима из ове 
области, савременим стручним сазнањима уз обаве-
зно поштовање Техничких услова и сагласности на-
длежних предузећа.

II 1.3.3. Електроенергетика

Постојеће стање

У обухвату плана детаљне регулације изграђена је 
индустријска, стубна трафо-станица 10/0.4kV „Леон“, 
са енергетским трансформатором називне снаге 
250kW. Прикључак трафо-станице, на страни високог 
(средњег) напона 10kV, реализован је подземним ви-
соконапонским кабловским водом 10kV. Траса тог ка-
бла није евидентирана код РГЗ Службе за катастар 
Шабац и на графичком прилогу: План електроенер-
гетске и телекомуникационе мреже (Р 1:500, даље у 
поглављу - графички прилог) траса је нанета орјен-
тационо, на основу информација које су прибавље-
не од инвеститора. Интерни расплет (до потрошача/
објеката на комплексу) реализован је подземним ни-
сконапонским кабловским водовима чије трасе нису 
евидентиране код поменуте службе за катастар, нити 
су орјентационо нанете на графичком прилогу.

Уз обухват плана детаљне регулације, у простору 
регулације Улице Стевана Синђелића изграђена је 
дистрибутивна, ваздушна нисконапонска мрежа и јав-
на расвета, са проводницима типа Al-Ć, на бетонским 
стубовима. Прикључци објеката су реализовани као 
ваздушни (за објекте са супротне стране пута преко 
помоћних дрвених стубова). Положаји тих стубова 
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су означени на графичком прилогу. Траса подземног 
ел.ен. кабла 10kV, на деоници ван обухвата плана, на 
графичком прилогу је нанета орјентационо.

Снабдевач електричном енергијом за комплекс 
„Леон“ је ОДС „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, 
Огранак Електродистрибуција Лозница. Одобре-
на вредност једновремене ел.снаге за комплекс је 
150kW. Квалитет снабдевања за постојеће потрошаче 
је задовољавајући.

Планирано стање

Решење за изградњу електроенергетске мреже у 
обухвату плана урађено је у складу са планираном 
наменом простора и у складу са Условима за потребе 
израде плана детаљне регулације ОДС „ЕПС Дистри-
буција11 д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција 
Лозница (бр.20700-Д.09.14-256431/1/21 од 10.11.2021 
.год), који су цитирани на крају овог поглавља а прило-
жени у документационом делу елабората. За плани-
рану доградњу на комплексу, за индустријске потро-
шаче у објектима 7 и 8, процењена је збирна потреба 
у максималној једновременој електричној снази од 
40kW. Ради стварања могућности за квалитетно на-
пајање ел.енергијом, уважавајући постојећу резерву у 
индустријској трафо-станици на комплексу, неопходно 
је реализовати следеће активности:

• Прибавити од електродистрибутивног предузећа 
енергетско-техничке услове за проширење капа-
цитета прикључка на дистрибутивну електро мре-
жу комплекса, у обједињеној процедури (код изра-
де Локацијских услова);

• Извршити проширење ел. прикључка у свему пре-
ма условима електро дистрибутивног предузећа 
из претходне наведене активности;

• Изградити интерне, подземне нисконапонске елек-
троенергетске каблове до потрошача на комплек-
су, по коридорима који су, у форми предлога, де-
финисани на графичком прилогу (координатама 
темених тачака рова у државном координатном 
систему). Број каблова и пресек проводника биће 
дефинисани пројектом за добијање грађевинске 
дозволе у складу са: максималним и једновре-
меним оптерећењима потрошача по објектима, 
дозвољеним вредностима падова напона до по-
трошача и дозвољеним термичким (струјним) оп-
теретљивостима каблова. Положаји коридора за 
каблове интерног развода могу бити кориговани и 
допуњени пројектом за добијање грађевинске до-
зволе, на начин да се не угрозе коридори који су 
овим урбанистичким пројектом опредељени за из-
градњу других подземних и надземних инсталаци-
ја и прикључака и да се уважи планирана намена 
површина;

• Електроинсталације у објектима известу у скла-
ду са важећим прописима и у складу са енергет-
ско-техничким условима електродистрибутивног 
предузећа из прве наведене активности.

Спољње осветљење на комплексу доградити са 
каракгеристикама постојећег осветљења. На гра-
фичком прилогу дат је предлог решења спољњег 
осветљења на делу комплекса који се дограђује: све-
тиљкама на прописно уземљеним, металним канде-
лаберским стубовима (као што су постојећи стубови 
или сличним) и светиљкама постављеним на објекте. 
Положај подземних каблова спољњег осветљења на 
делу комплекса који се дограђује, у форми предлога, 
представљен је на графичком прилогу. Пројектом за 
добијање грађевинске дозволе могуће је кориговати 
положаје траса подземних каблова спољњег осве-
тљења, као и број и распоред стубова и светиљки, 
уз услов да се не угрози планирана намена простора 
и да се уваже коридори који су овим урбанистичким 
пројектом опредељени за изградњу других интерних 
инсталација, инфраструктура и прикључака. Светиљ-
ке треба да буду са LED изворима светла или другим 
изворима са истим или бољим вредностима коефи-
цијената енергетске и фотометријске ефикасности. 
Снаге извора биће опредељене поменутим пројектом. 
У ров са подземним кабловима спољњег осветљења 
могуће је полагање уземљивачке траке за уземљење 
металних канделаберских стубова.

Уз обухват плана детаљне регулације, у простору 
регулације Улице Стевана Синђелића изграђена је 
дистрибутивна, ваздушна нисконапонска мрежа и јав-
на расвета, са проводницима типа Al-C, на бетонским 
стубовима. Прикључци објеката су реализовани као 
ваздушни (за објекте са супротне стране пута преко 
помоћних дрвених стубова). Положаји тих стубова 
су означени на графичком прилогу. Траса подземног 
ел.ен. кабла 1OkV, на деоници ван обухвата плана, на 
графичком прилогу је нанета орјентационо.

Снабдевач електричном енергијом за комплекс 
„Леон“ је ОДС „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, 
Огранак Електродистрибуција Лозница. Одобре-
на вредност једновремене ел.снаге за комплекс је 
150kW. Квалитет снабдевања за постојеће потрошаче 
је задовољавајући.

Планирано стање

Решење за изградњу електроенергетске мреже у 
обухвату плана урађено је у складу са планираном 
наменом простора и у складу са Условима за потребе 
израде плана детаљне регулације ОДС „ЕПС Дистри-
буција1’ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција 
Лозница (бр.20700-Д.09.14-256431/1/21 од 10.11.2021.
год), који су цитирани на крају овог поглавља а прило-
жени у документационом делу елабората. За плани-
рану доградњу на комплексу, за индустријске потро-
шаче у објектима 7 и 8, процењена је збирна потреба 
у максималној једновременој електричној снази од 
40kW. Ради стварања могућности за квалитетно на-
пајање ел.енергијом, уважавајући постојећу резерву у 
индустријској трафо-станици на комплексу, неопходно 
је реализовати следеће активности:

Прибавити од електродистрибутивног предузећа 
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енергетско-техничке услове за проширење капаците-
та прикључка на дистрибутивну електро мрежу ком-
плекса, у обједињеној процедури (код израде Локациј-
ских услова);

Извршити проширење ел. прикључка у свему пре-
ма условима електро дистрибутивног предузећа из 
претходне наведене активности;

Изградити интерне, подземне нисконапонске елек-
троенергетске каблове до потрошача на комплексу, по 
коридорима који су, у форми предлога, дефинисани 
на графичком прилогу (координатама темених тачака 
рова у државном координатном систему). Број кабло-
ва и пресек проводника биће дефинисани пројектом 
за добијање грађевинске дозволе у складу са: макси-
малним и једновременим оптерећењима потрошача 
по објектима, дозвољеним вредностима падова напо-
на до потрошача и дозвољеним термичким (струјним) 
оптеретљивостима каблова. Положаји коридора за 
каблове интерног развода могу бити кориговани и до-
пуњени пројектом за добијање грађевинске дозволе, 
на начин да се не угрозе коридори који су овим урба-
нистичким пројектом опредељени за изградњу других 
подземних и надземних инсталација и прикључака и 
да се уважи планирана намена површина;

Електроинсталације у објектима известу у складу 
са важећим прописима и у складу са енергетско-тех-
ничким условима електродистрибутивног предузећа 
из прве наведене активности.

Спољње осветљење на комплексу доградити са 
карактеристикама постојећег осветљења. На гра-
фичком прилогу дат је предлог решења спољњег 
осветљења на делу комплекса који се дограђује: све-
тиљкама на прописно уземљеним, металним канде-
лаберским стубовима (као што су постојећи стубови 
или сличним) и светиљкама постављеним на објекте. 
Положај подземних каблова спољњег осветљења на 
делу комплекса који се дограђује, у форми предлога, 
представљен је на графичком прилогу. Пројектом за 
добијање грађевинске дозволе могуће је кориговати 
положаје траса подземних каблова спољњег осве-
тљења, као и број и распоред стубова и светиљки, 
уз услов да се не угрози планирана намена простора 
и да се уваже коридори који су овим урбанистичким 
пројектом опредељени за изградњу других интерних 
инсталација, инфраструктура и прикључака. Светиљ-
ке треба да буду са LED изворима светла или другим 
изворима са истим или бољим вредностима коефи-
цијената енергетске и фотометријске ефикасности. 
Снаге извора биће опредељене поменутим пројектом. 
У ров са подземним кабловима спољњег осветљења 
могуће је полагање уземљивачке траке за уземљење 
металних канделаберских стубова.

Ван зона коловоза интерних саобраћајница и пар-
кинга, подземни електроенергетски каблови интерног 
развода и каблови за спољње осветљење се поста-
вљају на дно земљаног рова дубине, минимално, 
0.8m, на слој ситнозрнасте земље или песка дебљине 
0.1 m. Изнад каблова, обавезно се постављају пла-

стични штитници и траке за упозорење. Ископ рова 
за подземне каблове треба да буде ручни и опрезан. 
Ископу треба да претходи планирано нивелисање 
терена и обележавање на терену траса постојећих 
подземних инсталација од стране стручне службе 
РГЗ Службе за катастар - Шабац. У зонама укрштања 
остварити минимално вертикално растојање од 0.3m 
уз примену одговарајућих мера механичке заштите. У 
заједничком кабловском рову остварити светла хори-
зонтална растојања од 0.07m између нисконапонских 
каблова.

У зонама коловоза саобраћајница, испод манипу-
лативних платоа и у зони паркинга, ел.ен. каблови се 
обавезно провлаче кроз заштитне цеви (РЕ 0l25mm) 
које се постављају тако да је дубина горње ивице цеви 
минимално 1.0m од пројектоване или реализоване 
коте асвалтног застора. Укупан број цеви поставити 
код првог копања рова. Слободне крајеве цеви зашти-
тити од продора земље и влаге гуменим заптивкама. 
Ров засути шљунком, кога набити до задате носиво-
сти саобраћајнице. И у зони тротоара ров за ел.ен. ка-
блове засути шљунком. Пре затрпавања свих ровова, 
трасе и дубине ел.каблова и цеви уснимити код РГЗ 
Службе за катастар Шабац. По завршетку радова, све 
површине довести у претходно стање.

Позиције планираних електроенергетских објеката 
су представљене (делом као предлог) на графичком 
прилогу.

Услови и подаци за израду ПДР „Леон“ Слепче-
вић, ОДС „ЕПС Дистрибуција” д.о.о, Београд, Огра-
нак ЕД Лознииа (бр.20700-Д.09.14-256431/1-21 од 
10.11.2021.):

1. Утврђено је да у предметном обухвату постоји 
подземни вод 10kV који је у власништву електро-
дистрибутивног предузећа.

2. Приликом изградње водити рачуна о следећем:
Заштитни појас има следеће ширине:

• за надземне електроенергетске водове, са обе 
стране вода, од крајњег фазног проводника за на-
понски ниво 1kV до 35kV:

 ♦ за голе проводнике 10 метара, кроз шумско по-
дручје 3 метра;

 ♦ за слабо изоловане проводнике 4 метра, кроз 
шумско подручје 3 метра;

 ♦ за самоносиве кабловске снопове 1 метар;
• за подземне енергетске водове (каблове) износи, 

од ивице армирано-бетонског канала 1 метар, за 
напонске ниво 1kV до 35kV укључујући и 35kV;
Заштитни појас за трансформаторске станице на 

отвореном, за напонски ниво 1 kV до 35kV износи 10 
метара.

3. Приближавање и укрштање енергетских и теле-
комуникационих водова. При паралелном вођењу 
електроенергетског и телекомуникационог кабла 
дозвољен је најмањи хоризонтални размак од 
0.5m за каблове 1kV (ЈУС Н.ЦО.101). Укрштање 
енергетског и телекомуникационог кабла врши се 
на размаку од 0.5m. Угао укрштања треба да буде 
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што ближи 90° али не мањи од 30° у насељеним 
местима, односно не мањи од 45° ван насељених 
места. Енергетски кабл се, по правилу, поставља 
испод телекомуникационог кабла. Уколико се раз-
маци не могу постићи, енергетске каблове треба 
на тим местима провести кроз цеви, али и тада 
размаци не смеју да буду мањи од 0.3m. Телеко-
муникациони каблови који служе искључиво за 
потребе електродистрибуције могу се полагати у 
исти ров са енергетским кабловима, на најмањем 
размаку који се прорачуном покаже да је задово-
љавајући, али не на мањем од 0.2m.

4. Приближавање и укрштање са цевима водовода и 
канализације. Није дозвољено паралелно вођење 
енергетских каблова испод или изнад водоводних 
и канализационих цеви, осим при уркштању. Хори-
зонтални размак енергетског кабла од водоводне 
или канализационе цеви треба да износи најмање 
0.4m. Енергетски кабл при укрштању може бити 
положен испод или изнад водоводне или канали-
зационе цеви, на растојању од најмање 0.3m. Ако 
се размаци не могу постићи тада енергетски тада 
енергетски кабл треба провући кроз заштитну цев. 
На местима паралелног вођења или укрштања 
енергетског кабла са водоводном или канализаци-
оном цеви ров се копа ручно (без употребе меха-
низације).

5. Најкасније осам (8) дана пре почетка било каквих 
радова у близини електроенергетских објеката, ин-
веститор је у обавези да се писменим путем обра-
ти Служби за припрему и надзор одржавања ОДС 
„ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, Огранак Елек-
тродистрибуција Лозница у Лозници, у коме ће се 
навести датум и време почетка радова, одговорно 
лице за извођење радова и контакт телефон.

6. Грађевинске радове у непосредној близини елек-
троенергетских објеката вршити ручно, без употре-
бе механизације и уз предузимање свих потребних 
мера заштите.

7. На местима на којима се налазе енергетски кабло-
ви изврши механичка заштита на прописан начин.

8. У случају потребе за измештањем електроенер-
гетских објеката, морају се обезбедити алтерна-
тивне трасе и инфраструктурни коридори уз прет-
ходну сагласност ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 
Београд, Огранак Електродистрибуција Лозница 
у Лозници. Трошкове постављања електроенер-
гетског објекта на другу локацију, као и трошкове 
градње, у складу са чланом 217. Закона о енер-
гетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14) сноси 
инвеститор објекта због чије се градње измешта 
постојећи објекат.

9. Подносилац захтева сноси све трошкове евенту-
алног оштећења надземних и подземних водова 
и постојећих електроенергетских објеката којима 
располаже електродистрибутивно предузеће, а 
који су настали непажњом извођача радова или 
непоштовањем ових услова.

10. Заштиту и обезбеђење постојећих објеката 
ОДС „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, треба 
извршити пре почетка било каквих радова и пре-
дузети све потребне и одговарајуће мере предо-
строжности како не би, на било који начин, дошло 
до угрожавања механичке стабилности и техничке 
исправности предметних објеката.
Набројани услови се издају за потребе израде 

Плана детаљне регулације „Леон“ Слепчевић и не 
могу се користити у друге сврхе.

II 1.3.4. Телекомуникације и КДС

Постојеће стање

Телекомуникациона мрежа (Тк) је изграђена у про-
стору регулације улице Стевана Синђелића, подзем-
ним телекомуникационим кабловима - магистралним 
(оптичким) и месне Тк мреже (бакарним). Каблови 
нису евидентирани код РГЗ Службе за катастар Ша-
бац а обзиром да су ван обухвата плана и да су са 
супротне стране пута у односу на комплекс, ти кабло-
ви нису ни орјентационо нанети на графичком при-
логу: План електроенергетске и телекомуникационе 
мреже (Р 1:500, даље у поглављу - графички прилог). 
Прикључци објеката на Тк мрежу су, доминантно, ре-
ализовани као ваздушни, са Тк извода на бетонским и 
дрвеним стубовима.

У обухвату плана изграђен је подземни прикључак 
комплекса на месну Тк мрежу као и интерни Тк развод. 
Трасе Тк каблова у обухвату такође нису евидентира-
не код РГЗ, нити су нанете на графичком прилогу.

Планиоано стање

Решење телекомуникационе фазе у обухвату 
плана урађено је у складу са: постојећим стањем Тк 
мреже, планираном наменом простора и у складу са 
Условима и подацима за УП Предузећа за телекому-
никације „Телеком-Србија” а.д.Београд, Одељења за 
планирање и изградњу мреже Шабац (у даљем тек-
сту: Телеком), бр.Д209-506593/1 од 15.11.2021., а који 
су приложени у документационом делу елабората. 
Констатовано је да то предузеће нема посебних усло-
ва и ограничења за реализацију изградње која се пла-
нира и да Телеком даје сагласност на План детаљне 
регулације.

Пре сваке градње у обухвату плана, одредити 
на терену лоложај постојећих подземних Тк каблова 
(прикључак на месну Тк мрежу и каблови интерног 
развода на комплексу). У зони постојећих Тк каблова 
радове изводити ручно и опрезно, уз примену мера 
предострожности и прописаних мера заштите.

Задржава се постојећи прикључак комплекса на 
месну Тк мрежу. На графичком прилогу предложен је 
коридор за изградњу нових Тк каблова интерног раз-
вода на комплексу. Положај коридора је дефинисан 
координатама темених тачака рова у државном ко-
ординатном систему. Положај коридора итнерних Тк 
каблова може бити коригован и допуњен пројектом за 
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добијање грађевинске дозволе и пројектом за изград-
њу, уз услов да се испоштују постојећа и планирана 
намена површина, да се уваже постојеће подземне 
инсталације и прикључци на комплексу и коридори 
који су овим планом олредељени за изградњу других 
подземних инсталација.

Услови за изградњу подземних телекомуникацио-
них каблова идентични су условима за изградњу под-
земних електроенергетских каблова а који су утврђе-
ни у поглављу: Електроенергетика - планирано стање.

Зелене површине

У оквиру границе плана су дефинисане две зоне:
- зелене површине и 
- резервне површине.
Постојеће зелене површине у комплексу су уређе-

не и у њима ја засађено високо вредно декоративно 
растиње. Избор биљних врста у планираним зеленим 
површинама треба да обезбеди континуитет уређења 
простора комплекса.

Резервне површине представљају површине које 
су намењене за неку од следећих фаза уређења ком-
плекса. У првој фази исте ће се користити као пољо-
привредно земљиште или површине за спорт и ре-
креацију. У овој фази је битно одржавање простора у 
смислу превенције развоја корова и алергена.

У следећим фазама развоја је потребно фазно 
приводити земљиште коначној намени и део тог про-
стора привести у уређене зелене површине, у складу 
са условима плана о потреби обезбеђења минимал-
ног учешћа зелених површина од 20% на подручју це-
лог комплекса.

Зелене површине у резервним површинама се у 
завршној фази могу уредити декоративним растињем 
(у складу са постојећим уређењем комплекса), или се 
уредити као зелене површине намењене спорту, ре-
креацији и одмору запослених.

II 1.3.6. Евакуација отпада

За евакуацију комуналног отпада предвидети су-
дове - контејнере. Локације су дефинисане оријента-
ционо, поред интерних саобраћајница, као издвојене 
нише са упуштеним ивичњаком. Локације контејнера 
се могу позиционирати и на другим местима под усло-
вом да се сав отпад са комплекса прикупља и евен-
туално селектује унутар комплекса и тако да макси-
мално ручно гурање контејнера не буде дуже од 15m. 
Судови за смеће могу бити смештени на бетонираном 
платоу или ниши ограђеној лаким армирано-бетон-
ским зидовима, живом оградом и слично. Максимал-
но ручно гурање контејнера од претоварног места до 
комуналног возила износи 15m, по равној подлози без 
степеника, и са успоном до 3%.

Судови се могу сместити и у унутрашњости ком-
плекса, дуж интерних саобраћајница чија минимална 
ширина не може бити мања од 3.5 m за једносмерни 
и 6 m за двосмерни саобраћај, са могућношћу окрета-

ња возила габарита 8.6x2.5x3.5m и осовинским прити-
ском од 10 t.

Препоручује се, да се на контејнерским местима 
врши и селектовање отпада (посебни контејнери за 
папир, пластику и сл.). У сарадњи са ЈКП могуће је 
предвидети и другачије системе и методе прикупља-
ња и евакуисања кућног смећа, а у складу са услови-
ма заштите животне средине.

Трајно депоновање или одлагање отпадних мате-
рија или било каквог отпада на предметној локацији и 
изван специјалних судова је забрањено.

I 1.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ  
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА, 
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ 

УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

За изградњу свих планираних објеката, минимал-
но је неопходан приступ на површину јавне намене 
који може бити остварен и преко интерних саобра-
ћајних површина, као и обезбеђени прикључци на 
инфраструктурне мреже и објекте (минимално електо 
енергетика).

II 1.5. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ, САДРЖАЈЕ И 

ОБЈЕКТЕ

ПДР се не дефинишу нове парцеле површина јав-
не намене. Део кат.п.бр. 1092 КО Слепчевић се задр-
жава као површина јавне намене у јавној својини.

II 1.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И 
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И 

ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И 

ЗДРАВЉА ЉУДИ

II 1.6.1. Урбанистичке мере за заштиту природног 
и културног наслеђа

У складу са условима који су прибављени прили-
ком израде Просторног плана града Шапца (“Сл. лист 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Ко-
цељева”, бр. 7/12 и 23/18), на подручју обухвата ПДР 
нема природних и непокретних културних добара.

Il 1.6.2. Урбанистичке мере за заштиту животне 
средине

У складу са Мишљењем Одељења за инспекциј-
ске и стамбено комуналне послове градске управе 
Шабац 501-04-25/2021-08 од 08.06.2021. дефинисано 
је да није потребна израда Стратешке процене и до-
нета је Одлука да се не израђује стратешка процена 
утицаја на животну средину за ПДР (“Сл. лист Града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева” 
(седница Скушптине ГШ 02.09.2021). Мишљење је до-
нето у складу са постојећим и планираним наменама 
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које се не налазе на Листи пројеката за које је обаве-
зна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину («Сл. 
гласник РС», бр. 84/05).

Реализацијом плана, подручје се може изложити 
ризику појачаног нивоа буке и концентрације издувних 
гасова из возила. С обзиром да се достава врши пе-
риодично и у току дана и да се на локацији већ оба-
вља одређени ниво исте делатности, не очекује се 
прекорачење максимално дозвољених параметара 
на дневном нивоу.

Комплексно сагледавање проблематике саобра-
ћајне буке у обухвату ПДР могуће је једино ако се 
њене карактеристике истраже за конкретне локациј-
ске услове. Процена је да еквивалентни нивои неће 
бити посебно изражени, ако се има у виду и просторни 
распоред објеката у обухвату ПДР, може се доћи до 
закључака да овај вид буке неће имати изражене не-
гативне ефекте.

Опис мера за спречавање и ограничавање нега-
тивних, односно увећање позитивних утицаја на жи-
вотну средину које се утврђују планом детаљне регу-
лације

I Мере заштите површинских и подземних вода 
подразумевају се следеће мере:

• Опремити предметни комплекс комуналном ин-
фраструктуром и обезбедити потпуни контролиса-
ни прихват зауљених и замуљених атмосферских 
вода са свих саобраћајних површина и паркинга и 
санитарно фекалних отпадних вода.

• Санитарно-фекалне отпадне воде системом ин-
терне канализације одводе се у водонепропусну 
септичку јаму.

• Планирати изградњу сепаратора масти и уља за 
третман потенцијално зауљених и замуљених ат-
мосферских отпадних вода,

• Све површине оштећене током извођења радова 
се након окончања радова морају санирати,

• У случају хаваријског оштећења и изливања мо-
торних уља и горива, оштећења се морају санира-
ти а загађено земљиште евакуисати преко овла-
шћеног оператера за третман и збрињавање ове 
врсте опасног отпада.

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

II Заштита земљишта
• Обезбедити начин прикупљања и поступања са 

отпадним материјама у складу са Законом о упра-
вљању отпадом („Сл.гласник РС“ бр. 36/09, (88/10 
и 14/16).

• Чврст комунални отпад одлагати у метални контеј-
нер, који ће бити постављен у на за то предвиђеној 
површини у обухвату ПДР. Плато на којем ће се на-
лазити контејнер мора бити од чврстог материјала 
(бетон, асфалт).

• Трајно депоновање или одлагање отпадних мате-

рија или било каквог отпада на предметној локаци-
ји и изван специјалних судова је забрањено.

• Неопходно је редовно комунално одржавање и чи-
шћење објекта и окружења чиме се смањује могућ-
ност загађивања.

• 
III Заштита ваздуха и заштита од буке

• Грејање се врши фосилним горивима.
• Монтажа предвиђене технолошке опреме мора се 

извршити постављањем на одговарујућа постоља 
у циљу смањења нивоа буке и вибрација.

IV. Мере заштита од удеса
• Све објекте пословног комплекса пројекговати на 

основу сеизмичке зоне угрожености и према меро-
давном статичком оптерећењу.

• Пројектовати спољну и унуграшњу противпожарну 
хидрантску мрежу.

• Енергетске потребе пословних објеката су обезбе-
ђене прикључењем на елекгро- енергентску мрежу 
у свему према условима надлежне електродистри-
бутивне организације.

• Предвидети заштиту пословних објеката од атмо-
сферског пражњења постављањем громобранске 
инсталације.

• Сепаратним пројектовањем инсталација, нарочи-
то електричних, предвидети све мере заштите од 
пожара.

• Пројектним решењем интерне саобраћајнице и 
манипулативног платоа, омогућити повољан при-
лаз ватрогасним возилима, њихово окретање и 
приступност интервенције свим деловима прои-
зводно-пословног објекта.

• Целом границом комплекс се може оградити одго-
варајућом оградом са са капијама које се закљу-
чавају.

V Друге заштитне мере
• Уколико се у будућности промене капацитети обје-

ката, а све у складу са Уредбом о утврђивању Ли-
сте пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати проце-
на утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», 
бр. 84/05), за исте је неопходно поднети захтев за 
одлучивање о потреби утицаја на животну среди-
ну, односно захтев за за давање сагласности на 
студију о процени утицаја на животну средину. Сви 
планирани објекти који се буду реализовали а нису 
предвиђени поменутом Уредбом, не смеју вршити 
никакве штетне утицаје на животну средину.

• Извршити правилан избор опреме према техноло-
шким захтевима, а према важећим техничким про-
писима и према важећим СРПС и међународним 
стандардима. Сву уграђену опрему мора да прати 
неопходна атестна документација.

• Потребно је извршити избор материјала за подо-
ве, зидове и плафоне у складу са захтевима датог 
простора, водећи рачуна о њиховој трајности, одр-
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жавању и естетици. Такође, сви материјали морају 
бити у складу са противпожарном заштитом објек-
та, термичком и акустичном заштитом.

• Пратити земљане радове и обавезно зауставити 
радове и обавестити надлежни завод за заштиту 
споменика културе уколико се открију археолошки 
остаци.

• С обзиром на намену, техничком документацијом 
правилно извршити распоред спољних и унутра-
шњих комуникација и распоред просторија у објек-
ту. Спољни изглед објекта у оквиру комплекса при-
лагодити намени околног простора.

• • Зелене површине унутар комплекса уклопити са 
околином. Све површине се озелењавају високо 
декоративним врстама зеленила.

II 1.6.3. Урбанистичке мере за заштиту од пожара

Техничким условима МУП, Сектор за ванредне си-
туације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, бр. 
217-15027/21-1 од 04.10.2021. дефинисано је следе-
ће:

• Пре издавања локацијских услова неопходно је од 
надлежног органа прибавити посебне услове у по-
гледу мера заштите од пожара и експлозија за бе-
збедно постављање објеката са запаљивим и го-
ривим 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 сходно чл. 20, став 1 Уредбе о 
локацијским условима (“Сл. гласник РС”, бр. 35/15, 
115/20);

• У поступку прибављања Локацијских услова, по-
требно је од надлежног органа за заштиту од пожа-
ра прибавити посебне услове у погледу мера за-
штите од пожара и експлозија сходно чл. 20, став 2 
Уредбе о локацијским условима (“Сл. гласник РС”, 
бр. 115/20) узимајући у обзир да због специфично-
сти објекта, ПДР не може садржати све неопход-
не могућности, ограничења и услове за изградњу 
објеката, односно све услове за заштиту од пожа-
ра и експлозија;

• У погледу испуњености основних захтева зашти-
те од пожара, приликом пројектовања и изградње 
објеката и то на начин утврђен посебним прописи-
ма и стандардима којима је уређена област зашти-
те од пожара и експлозија и проценом ризика од 
пожара којим су исказане мере заштите од пожара 
за конструкцију, материјале, инсталације и опре-
мање заштитним системима и уређајима, објекти 
морају бити изведени у складу са Законом о заши-
тити од пожара (“Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 20/15 
и 87/18);

• Фазну градњу, уколико ће изградња трајати дуже, 
предвидети да свака фаза представља технич-
ко-технолошку целину која може самостално да се 
користи;

• Приступне саобраћајнице и платое око објеката 

пројектовати за несметан прилаз ватрогасних во-
зила 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); Обезбедити одговарају-
ћу хидрантску мрежу која се пројектује у складу са 
Правилником о техничким нормативима за инста-
лације хидрантске мреже за гашење пожара (“Сл. 
лист СФРЈ” бр. 3/18);

• Прдржавати се одредби Правилника о техничким 
нормативима за заштиту од пожара стамбених и 
пословних објеката и објеката јавне намене („Сл. 
гласник PCU, бр. 22/19);

• Придржавати се одредби правилника о техничким 
нормативима за заштиту индустријских објеката 
од пожара („Сл. гласник РС‘‘, бр. 1/18);

• Придржавати се одредби Правилника о техничким 
захтевима безбедности од пожара спољних зидо-
ва зграда („Сл. гласник РС“, бр59/16, 36/17 и 6/19);

• Придржавати се одредби Правилника о техничким 
нормативима за заштиту гаража од пожара и ек-
сплозија (“Сл. лист СЦГ’, бр. 31/05);

• Придржавати се одредби Правилника о техничким 
нормативима за стабилне инсталације за дојаву 
пожара («Сл. лист СФРЈ», бр. 87/93);

• Придржавати се Правилника о техничким норма-
тивима 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 норма-
тивима за заштиту објеката од атмосферског пра-
жњења (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 11/96);

• Реализацију објеката извршити у складу са одред-
бама Правилника о техничким мерама за погон и 
одржавање електроеенргетских постројења и во-
дова (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 41/93);

• Придржавати се одредби Правилника о техничким 
нормативима за заштиту електро-енергетских по-
стројења од пожара (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 74/90), 
као и других правилника и стандарда са аспекта 
заштите од пожара који произијазе из горе наведе-
них законских и подзаконских аката.

II 1.6.4 Урбанистичке мере за заштиту од 
елементарних непогода

Приликом утврђивања регулације саобраћајница, 
грађевинских линија и услова за изградњу објеката, 
обезбеђени су основни услови проходности у случају 
зарушавања објеката. Сви нови објекти морају бити 
пројектовни и изведени према условима из сеизмике 
и са постављеним громобранским инсталацијама.
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II 1.6.5 Урбанистичке мере за цивилну заштиту 
људи и добара

Основна мера цивилне заштите која се мора пла-
нирати у плану јесте мера склањања запослених. С 
обзиром да се овим урбанистичким планом предвиђа 
изградња појединачних објеката са минималним бро-
јем запослених, нема основа за утврђивање посеб-
них мера склањања становништва. Препоручује се 
изградња заклона на локацијама који могу послужити 
сврси склањања запослених у условима ратне угро-
жености.

II 1.7. УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И 
ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ 

ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СКЛАДУ СА 
СТАНДАРДОМ ПРИСТУПАЧНОСТИ

У граници обухвата плана нема површина јавне 
намене. У случају изградње објеката у јавној употре-
би, или потребе прилагођавања запосленим лици-
ма са посебним потребама, неопходно је применити 
одредбе Правилника о техничким стандардима пла-
нирања, 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 дискрими-
нације особа са инвалидитетом Србије (“Сл. гласник 
РС”, бр. 33/06).

II 1.8. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ 
САНАЦИЈЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ 

ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ УСЛОВИ

На подручју обухвата ПДР, нема објеката за које је 
потребно радити конзерваторске услове.

II 1.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
ИЗГРАДЊЕ

Објекти у зависности од врсте и намене морају 
бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржава-
ни на начин на који се обезбеђују прописана енергет-
ска својства која су утврђена Правилником о енергет-
ској ефикасности зграда (“Сл. гласник РС”, бр. 61/11).

Осим примене грађевинских материјала који испу-
њавају захтеве енергетске ефикасности, на објектима 
високоградње и на слободним површинама у обухва-
ту плана је дозвољено постављање уређаја и апара-
та који омогућавају коришћење обновљивих извора 
енергије.

II 1.12. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Изградња објеката у подручју обухвата плана се 
може вршити фазно, у складу са захтевима и потре-
бама инвеститора.

II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила грађења су дефинисана према зонама 
које су одређене планом. Правила грађења служе за 
регулисање изградње објеката и површина у оквиру 
границе ПДР, где се спровођење врши директно, изда-
вањем Локацијских услова на основу овог плана.

II 2.1. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ, КАО И МИНИМАЛНУ 
И МАКСИМАЛНУ ПОВРШИНУ ГРАЂЕВИНСКЕ 

ПАРЦЕЛЕ

ПДР се дефинишу следећи услови за препарцела-
цију:

• Планом препарцелације је потребно објединити 
кат.п.бр. 145, 1959 и 1961 КО Слепчевић у једну гра-
ђевинску парцелу.

II 2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Дефинишу се правила грађења за доминантну и 
компатибилне намене.

ДОМИНАНТНА НАМЕНА: РАДНЕ ЗОНЕ У НАСЕ-
ЉИМА (привредни објекти)

ТЦ4 РАДНЕ ЗОНЕ У НАСЕЉИМА (ПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ)
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
приступи 
парцелама

Грађевинска парцела мора имати директан приступ 
на површину јавне намене минималне ширине 4,0 
м. Приступна површина се не може користити за 
паркирање возила.

услови за 
изградњу 
објеката

подземне 
етаже

Планирани објекти могу имати 
подземне етаже у складу са условима 
терена и примењеним техничи мерама 
хидроизолације.

индекс 
заузетости 
парцеле

50%, овим планом графички 
дефинисано 20,06%

грађевинске 
линије

Постојећи објекти који су означени 
бројевима 1 до 6 и број 9 се 
задржавају у оквиру постојећих 
хоризонталних и вертикалних 
габарита.
Планирани објекти 7 и 8 се постављају 
на грађевинске линије које су 
дефинисане графичким прилогом 
(координатама детаљних тачака).
Планирани објекти у оквиру 
резервне површине се постављају 
унутар максимално дефинисаних 
грађевинских линија. Препусти 
горњих етажа нису планирани. 
Уколико се изводе, мотају бити 
унутар максимално дефинисаних 
грађевинских линија.

удаљеност од 
међа и суседа 
(за нове 
објекте)

Међусобно удаљење наспрамно 
постављених објеката унутар 
максимално дефинисаних 
грађевинских линија је h/2 (половина 
висине венца објекта) у циљу 
обезбеђења проходности у случају 
зарушавања; уколико се постављају 
један до другог, нема условљавања.
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кровови Препоручују се коси кровови, нагиба 
кровних равни од највише 40°.

подкровља Поткровља могу имати назидак висок 
највише 1,8м.

одвођење 
атмосферских 
вода

Одводњавање атмосферских вода са 
објекта није дозвољено преко суседне/
их парцела.

спратност Максимална спратност објеката је 
П+1+Пк (Пс), односно 12м светле 
висине за складишне објекте.

паркирање За паркирање возила за сопствене потребе, власници 
пословних објеката по правилу обезбеђују простор 
на сопственој грађевинској парцели, изван површине 
јавног пута и то - једно паркинг или гаражно место на 
70м2 корисног простора или једно паркинг место на три 
запослена лица.
За производне, трговачке, пословне и вишенаменске 
објекте, потребно је у току поступка 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.

уређење 
слободних 
површина

Обавезно је формирање зелених површина на 
минимално 20% површине планиране грађевинске 
парцеле.

интервенције 
постојећим 
објектима

^озвољена је доградња и надзиђивање објеката до 
максимално дефинисаних урбанистичких параметара.

изградња 
других објекал 
на парцели

У оквиру опште дефинисане намене дозвољена је и 
изградња објеката акомпатибилне намене (магацини, 
надстрешнице, потребна постројења и опрема, 
инфраструктурни објекти и сл.).

помоћни 
објекти

Помоћни простор сместити у оквиру приземља сваког 
појединачног објекта или као засебни објекат на 
парцели, иза главног, максималне површине 100 m2.

ограђивање 
парцела

Парцела се може оградити оградом до максималне 
висине од 220 цм. Ограда према површини јавне 
намене је обавезно прозирна.

КОМПАТИБИЛНА НАМЕНА: СПОРТ И 
РЕКРЕАЦИЈА

ТЦ12 СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
намена 
објека

Доминантна намена: Спортске, забавне и рекреативне 
делатности запослених и других лица по одобрењу 
одговорног правног лица.
Објекти могу бити отворени терени или монтажно-
демонтажне балон сале.

правила 
парцелације

Није предвиђено формирање посебне парцеле.

приступи 
парцелама

Приступ је обезбеђен интерним саобраћајницама.

услови за 
изградњу 
објеката

подземне етаже Нису дозвољене.

индекс заузетости 
парцеле

50% површине резервне 
површине

грађевинске линије Међусобно удаљење наспрамно 
постављених наткривених 
објеката унутар максимално 
дефинисаних грађевинских 
линија је h/2 (половина 
висине венца објекта) у циљу 
обезбеђења проходности у 
случају зарушавања; уколико се 
постављају један до другог, нема 
условљавања.

кровови Дозвољене су све врсте кровних 
конструкција.

одвођење 
атмосферских вода

Одводњавање атмосферских 
вода са објекта није дозвољено 
преко суседне/их парцела.

спратност Максимална спратност објеката 
је приземље (П).

паркирање У оквиру паркинг простора комплекса.
уређење 
слободних 
површина

Обавезно је формирање зелених површина на 
минимално 50% површине резервне површине. Избор 
зеленила и партерно уређење може бити по избору 
инвеститора.

изградња 
других 
објекат на 
парцели

Дозвољено је и постављање монтажно - демонтажних 
објеката изнад аспортских терена (“балон” хале1 и сл).
Помоћним простором објеката ове намене се сматрају 
гардеробе и санитарни чворови. Сместити их у оквиру 
приземља или неког од објеката или као засебни објекат 
на парцели, максималне површине 100 m2.

ограђивање Око резервне површине или дела резервне површине, у 
складу са потребама, може се поставити интерна ограда 
којом ће функције бити раздвојене.

До привођења намени, земљиште се може кори-
стити као пољопривредно: ратарска, повртарска и 
воћарска производња; производња хидропоничког, 
органског и микро поврћа.

II 2.3. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

На подручју обухвата нису рађена детаљна инже-
њерско-геолошка истраживања. У складу са условима 
који су дефинисани Просторним планом града Шап-
ца, целокупно подручје насеља Слепчевић се налази 
у инжењерско геолошком рејону IV.

Слика 12: Приказ инжењерско-геолошког рејона 
насеља Слепчевић

1  Према Одлуци о постављању балон хала спортске намене 
на територији града Шапца”, „Сл. лист града Шапца“, бр. 4/18, балон 
хале могу бити искључиво спортске намене.
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Инжењерско-геолошки рејон IV обухвата сегменте 
алувијалне равни на којима су таложени барски лесо-
иди. Ове наслаге изграђене су од пескова лесоидног 
типа, алевритских пескова и алевритских глина мр-
ко-сиве боје, са гвожђевитим примесама и биљним 
детритусом. У највишем седиментационом нивоу, ови 
седименти се наизменично смењују са барским тво-
ревинама и то у пакетима мале дебљине од 0.3-1 м. 
Укупна дебљина барских лесоида је најчешће до 10 
м, али је могуће, да у пакету са сегментима алувиона, 
дебљина износи и до 30 м.

Функционална ограничења терена

• Терен је равничарски, са падом до 5 %;
• Водозасићење тла је константно, непосредно ис-

под површине терена, у вишим зонама испод два 
метра дубине, са осцилацијама подземних вода у 
функцији вертикалног биланса и водостаја река;

• Најнижи терени уз приобаље Саве угрожени су 
поплавним таласом изазваним нископроцентним 
водама;

• Нестабилности терена нису присутне, осим ретких 
локација на којима се дешавају процеси одламања 
обала, најчешће у току великог протока вода;

Неопходни услови коришћења терена

• Израда хидротехничких објеката регулације, де-
лом и одбране и заштите од поплавних вода, као и 
кишних, површинских и подземних вода;

• Израда система фекалне канализације ради сани-
тације простора и загађења;

• Локална нивелација терена насипањем шљунко-
витим гранулатом;

• Дренирање терена код уређења и изградње обје-
ката;

• Пројектовање објеката у сеизмичким условима за 
7 и 7+0MCS сизмичког интензитета.

Услови изградње

• Хидротехнички објекти одбране и заштите од вода, 
у подручјима ближим приобаљу Саве - насипи, бе-
деми, лукобрани, пројектују се на максимуме водо-
стаје за катастрофалне воде;

• кишни и фекални колектори и цевоводи, граде се 
са оптималним нагибима до 3 %, а ослањају се на 
средње стишљиво тло, па је само локално неоп-
ходно предвидетисанационе подлоге, од грубозр-
ног шљунчаног гранулата мешовитих фракција; 
код већих нагиба и дубоких ископа, потребна је за-
штита лаким подградама, локално и комбинацијом 
разупирања и кратких шипова; тло је у дубоким ис-
копима претежно нестабилно и склоно одламању; 
свуда се појављују подземне воде, па је за извође-
ње радова неопходно цпљење;

• Објекти линијске инфраструктуре, шахте, расте-
ретне и црпне станице, као и други објекти инфра-
структуре, изводиће се у средње, локално слабо 
носивом тлу, неједнаке стишљивости; фундирање 

се може изводити дирекгно, уз квалитетне санаци-
је тампонима од шљунка при напонима изнад 150 
kN/m2 или на дубоким темељима; обавезна је хи-
дротехничка заштита подова приземља на стални 
водени ниво, као и издизање објеката нивелацио-
ним насипима у зонама утицаја поплава;

• Нивелација терена може се изводити шљунчаним 
гранулатом, али и тлом из локалних ископа не ду-
бљих од 2м;

• Објекти становања, комуналних услуга, индустри-
је, јавних и спортских намена, граде се уздиректно 
темељење, на свим врстама темеља, при напони-
ма у тлу до 150 kN/m2, санацијом темељног тла 
шљунчаним тампонима, за напоне до 200 kN/m2 
или темељењем на дубоким темељима;

• Саобраћајнице се граде на тлу неповољном као 
постељица, за које је неопходна поправка меша-
њем, просушивањем и просејавањем, или потпуна 
замена насипима од других материјала (копнени 
лесови или шљунак, камена дробина и сл);

• Објекти гробља у вишим зонама рејона, граде се у 
релативно повољним условима, где су нивои осци-
лације подземних вода испод 3 м дубине; у нижим 
зонама неопходна су насипања, може и овим тлом 
из ископа плићих од два метра, или тлом од копне-
них лесова са суседног побрђа;

• Депоније не могу бити лоциране у овим рејонима 
због близине изданских вода, близине водотока, 
потенцијалних поплава;

• Водоснабдевање у овом рејону могуће је дубоким 
бунарима из језерских седимената, из пескова и 
шљункова ограниченог хоризонталног и вертикал-
ног распрострањења.

• 

II 1.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

Нема обавезе израде урбанистичког пројекта. За 
потребе изградње свих објеката и мрежа инфраструк-
туре у обухвату ПДР, издаће се Локацијски услови, ди-
ректно на основу овог урбанистичког плана.

Локацијски услови ће се издати и за потребе из-
градње објеката на резервним површинама уз услов 
да се испоштује корективни фактор и да се на грађе-
винској парцели комплекса обезбеди минилано 20% 
незастртих зелених површина.

II 1.6. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА 
РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ ИЛИ 

УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА

Нема обавезе расписивања јавног архитектонско 
- урбанистичког конкурса за изградњу објекта на ло-
кацији.
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II 3. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР

 
Саставни део ПДР су следећи графички прилози:

1.  Граница обухвата ПДР
2.  Приказ постојећег стања
3.  План доминантне намене површина
4.  План детаљне намене површина
5.  План нивелације и регулације
6.  План мреже и објеката инфраструктуре- водовод 

и канализација
7.  План мреже и објеката инфраструктуре- електро и 

телекомуникационе мреже
8.  План грађевинских парцела

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План детаљнв регулације «Леон» у Слепчевићу, 
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
“Службеном листу града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева”.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА ШАПЦА 
Бр. 351-00-50/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић

Правни основ за доношење Плана детаљне ре-
гулације “Леон” у Слепчевићује у Закону о планирању 
и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 
- одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014 , 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21).

Одлука о изради Плана детаљне регулаци-
је, бр.351-00-235/21 -14 и Одлука да се не израђује 
стратешка процена утицаја, бр. 351-00-236/21-14 од 
02.09.2021. објављене су у “Сл. листу града Шапца” 
бр. 22/2021.;

Стручна обрада Плана поверена је ЈП Инфра-
структура Шабац, Сектор за изградњу, Служба за про-
сторно и урбанистичко планирање, а руководилац из-
раде - одговорни урбаниста је Славица Ференц, дипл.
инж.арх. (број лиценце 200 0038 03).

Стручна контрола плана
Рани јавни увид у План детаљне регулације оба-

вљен је у периоду од 16.09.2021. до 30.09.2021.го-
дине, а седница Комисије за планове по обављеном 
раном јавном увиду одржана је 04.10.2021.год. (Изве-
штај о обављеном раном јавном увиду Плана детаљ-
не регулације “Леон” у Слепчевићу, од 08.10.2021.).

Стручна контрола нацрта Плана детаљне регу-
лације обављена је на седници Комисије за планове 
града Шапца одржаној 02.12.2021. године (Извештај о 
извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне 
регулације ‘Леон ”у Слепчевићу од 10.12.2021.).

Подаци о оглашавању и спровођењу јавног 
увида

Јавни увид у трајању од 30 дана је оглашен дана 
23.12.2021. године у дневном листу “Вечерње ново-
сти“ и у локалном листу “Глас Подриња”, а одржан је у 
периоду од од 24.12.2021. до 22.01.2022. године у про-
сторијама Одељења за урбанизам. Нацрт планског 
документа са огласом је био изложен и у дигиталном 
облику на интернет страни www.sabac.rs. У току изла-
гања плана на јавни увид у трајању од 30 дана стигла 
је једна примедба на нацрт Плана.

Комисија је закључила се нацрт Плана детаљ-
не регулације “Леон” у Слепчевићу, може упутути у 
даљу процедуру, односно Скупштини града Шапца 
на усвајање (Извештај о обављеном јавном увиду 
Плана детаљне регулације “Леон” у Слепчевићу од 
21.02.2022.).

Саставни део овог образложења су и:
• Извештај о обављеној стручној контроли Плана 

детаљне регулације “Леон” у Слепчевићу - нацрт 
плана

• Извештај о обављеном јавном увиду у Плана де-
таљне регулације “Леон” у Слепчевићу

 ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 ГРАДА ШАПЦА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Број предмета: 353-11-6/21-11
Датум: 10.12.2021. године
Карађорђева улица бр. 27
Ш а б а ц

Комисија за планове града Шапца, формирана 
Решењем о именовању Комисије за планове града 
Шапца (бр. 110-00-40/2021-14 од 25.03.2021), у складу 
са чл. 49. Закона о планирању и изградњи (“Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 
24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 
и 52/21 ) и чл. 53. Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистич-
ког планирања (“Службени гласник РС”, број 32/19) 
на једанаестој седници одржаној 02.12.2021. године, 
у 10:30h, у просторијама Градске управе града Шап-
ца, разматрала је План детаљне регулације “Леон” у 
Слепчевићу - нацрт плана и донела:

ИЗВЕШТ А Ј 
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЛЕОН” У 
СЛЕПЧЕВИЋУ - НАЦРТ ПЛАНА

УВОДНИ ДЕО

Седници Комисије присуствовали cv:
1. Чланови Комисије: Јасмина Стевановић, дипл. 

пр. планер (председник), Зоран Радосављевић, 
дипл.пр.планср, представник министарства (члан), 
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Зоран Ћелов, дипл.инж.арх., представник Мини-
старства (члан), Мирослав Поповић, представник 
Министарства (члан), Филип Богдановић, дипл.
инж.саоб.(члан), Милан Томашевић, дипл.инж.
саоб. (члан), Санња Петронић дипл.ел.инж (члан), 
Војислав Петровић, дипл.инж.грађ. (члан) и Ненад 
Мишковић, дипл.инж.геод. (члан);

2. Представник Одељења за урбанизам Градске 
управе града Шапца - Јелена Шобић Бошковић 
дипл.пр.планер;

3. Представник ЈП „Инфраструктура“, Сектор за из-
градњу, Служба за просторно планирање и урба-
низам: Славица Ференц, дипл.инж.арх.;

Других заинтересованих није било.
Садржај:

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
I ОПШТИ ДЕО
I 2. Нлански основ и извод из плана ширег подручја
I 3. Опис обухвата плана са пописом катастарских 

парцела
I 4. Опис постојећег стања

II ПЛАНСКИ ДЕО
II 1.Правила уређења
II 1.1. Концепција уређења карактеристичних 

грађевинских зона или карактеристичних целина 
одређених планом према морфолошким, планским, 
историјско-амбијенталним, обликовним и другим ка-
рактсристикама са описом и критеријумима поделе

II 1.2. Опис детаљне намне површина и објеката 
и могућих компатибилних намена са билансом повр-
шинама

II 1.3. Урбанистички и други услови за изградњу по-
вршина и објеката јавне намене, саобраћајне мреже и 
друге инфраструктуре

II 1.4. Стспсн комуналне опремљености грађевин-
ског земљишта по зонама потребан за издавање ло-
кацијских услова и грађевинске дозволе

II 1.5. Попис парцела и опис локација за површине 
јавне намене, садржаје и објекте

II 1.6. Услови и мере заштите природних и непо-
кретних културних добара и заштите природног и кул-
турног наслеђа, животне средине и живота и здравља 
људи

II 1.7. Услови којима се површине и објекти јавне 
намне чине приступачним особама са инвалидитетом 
у складу са стандардом приступачности

II 1.8.Попис објеката за које се пре санације или 
реконструкције морају израдити конзерваторски усло-
ви

II 1.9. Мере енергстске сфикасности изградње
II 1.10. Остали елементи значајни за спровођење 

плана
II 2. Правила грађења
II 2.1.Услови за парцелацију, препарцелацију и 

формирање грађевинскс парцеле, као и минималну и 

максималну површину грађевинске парцеле
II 2.2. Посебна правила грађења
II 2.3. Инжењерско-геолошки услови за изградњу 

објеката
II 2.4. Локације за које се обавезно ради урбани-

стички пројекат
II 2.5.Локације за које је обавеза расписивања јав-

них архитектонских или урбанистичких конкурса

3. Графички прилози
Граница обухвата ПДР (Р= 1:500)
Анализа постојећег стања
План доминантне намене површина (Р= 1:500)
План детаљне намене површина (P=l :500)
План нивелација и регулација (P=l: 1000)
План водовода и канализације (P=l :500)
План електроенергетске и телекомуникационе 

мрежс (Р= 1:500)
План грађевинских парцела (P=l :500)

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

КОНСТАТАЦИЈЕ

Одлука о изради Плана детаљне регулације 
“Леон” у Слепчевићу бр. 351-00-235/2021- 14, доне-
та је на седници Скупштине трада Шапца одржаној 
02.09.2021.године, и објављена у “Сл. листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, 
бр. 22/21. Претходно јс прибављено позитивно ми-
шљење Комисије за планове града Шапца, на седни-
ци одржаној 21.06.2021. године.

Скупштина града Шапца на седници одржаној 
02.09.2021. године донела је и Одлуку да се не изра-
ђује Стратешка процена утицаја на животну среди-
ну Плана детаљне регулације “Леон” у Слепчевићу 
бр.351-00-236/2021-14, која је објављена у “Сл. листу 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коце-
љева”, бр. 22/21.

Стручна обрада Плана детаљнс регулације “Леон” 
у Слепчевићу, поверена је Јавном предузећу “Инфра-
структура” Шабац, а одговорни урбаниста је Славица 
Ференц, дипл.инж.арх. (број лицснце 200 0038 03).

Стручна контрола о обављеном раном јавном уви-
ду Плапа детаљне регулације “Леон” у Слепчевићу 
обављена је 04.10.2021.год. (Извештај о обављеном 
раном јавном увиду Плана детаљне регулације “Леон” 
у Слепчевићу).

Стручна контрола нацрта Плана детаљне регула-
ције “Леон” у Слепчевићу обављена је на седници Ко-
мисије за планове града Шапца одржаној 02.12.2021. 
године.

ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ:

• На стр.9, одељак II 1.2. и стр.21, одељак II 2.1., 
појаснити да парцела државног пута (к.п.бр.10192 
КО Слепчевић) не улази у састав нове грађевинске 
парцеле;
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• На графичком прилогу План грађевинских парце-
ла не припајати кат.парцелу бр. 143 КО Слепчевић 
планираној грађевинској парцели, која није у обу-
хвату Плана;

• На стр.1 у одељку 12. Плански основ, навести и 
кат.парцелу бр.1092 КО Слепчевић;

• Ускладити условс за интсрвснције на постојећим 
објектима на стр 9, одељак II 1.2, и на стр.22. Оде-
љак II 2.2. Посебна правила грађења;

• Део плана који се бави резервном површином 
конкретније разрадити и допунити условима за 
међусобне удаљености објеката, паркирање, дати 
заузетост за део комплекса дефиписаног као ре-
зервна површина, имајући у виду изграђене и овим 
планом планиране објекте.

• Дати све услове комплетно, с обзиром на то да се 
ради о основном плану, а не о измени и допуни не-
ког постојећег плана (нпр. дозвољене су спортско 
рекреативне површине, а нема никаквих смерница 
за њих и сл.);

• Појам зелена инфраструктура не постоји у нашем 
законодавству, односно треба користити термин 
зелене површине;

• У текстуалном делу постоји неусаглшеност када је 
у питању минимални проценат зелених површина 
које је потребно обезбедити на парцели на страни 
9 и 24.

• На графичким прилозима приказати регулациону 
линију и грађевинску линију према државном путу;

• Означити интерне саобраћајнице 1 и 2 на графич-
ким прилозима;

• Дефинисати препусте на објектима;
• Прибавити коначну сагласност ЈП “Путеви Србије” 

пре усвајања Плана.

Закључак: Након што је саслушала обрађивача 
Комисија је заузела став да нацрт Плана детаљне 
регулације “Леои” у Слепчевићу може да се упути 
у даљу процедуру, односно на јавни увид у траја-
њу од 30 дана, након што се посгупи по изнетим 
примедбама.

Након увида у Нацрт плана и образложења обра-
ђивача, а имајући у виду претходно наведено, Коми-
сија констатује следеће:

План детаљне регулације “Леон” у Слепчевићу - на-
црт плана, израђен је у складу са: одредбама Закона о 
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 
81/2009 - испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011,121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 
- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 
и 52/21); Одлуком о изради Плана детаљне регула-
ције “Леон” у Слепчевићу бр. 351-00-235/2021-14, до-
нетом на седници Скупштине града Шапца одржаној 
02.09.202 ћгодине, и објављеном у “Сл. листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцеље-
ва”, бр. 22/21.; Одлуком да се не израђује Стратешка 
процена утицаја на животну средину Плана детаљне 

регулације “Леон” у Слепчевићу бр.З51-00-236/21-14, 
која је објављена у “Сл. листу града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр.22/21; смер-
ницама и решењима планских докумената ширег по-
дручја, условима овлашћених органа, организација и 
предузећа; урбанистичким стандардима и нормативи-
ма, другим законима и прописима.

У складу са чланом 54. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и ур-
банистичког планирања (“Службени гласник РС”, број 
32/19), институција која израђује плански документ 
поступа у складу са извештајсм о обављеној стручној 
контроли у року од 30 дана, а изузетно у случају већег 
броја примедби или примедби које захтевају значајне 
активности на измени планског документа, у року од 
60 дана.

 Начелник одељења 
 и Председник Комисије за планове
 Јасмина Стевановић, дипл.прост.план.

На основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09-исп., 
64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-
одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 39. Статута гра-
да Шапца (“Сл.лист града Шапца и опситина: Бога-
тић. Владимирци и Коцељева”, број 5/19), Скупштина 
града Шапца, на седници одржаној, 2.03. 2022.године, 
донела је:

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЈЕЛЕНЧА”

Члан 1.

Доношењем ове одлуке приступа се изради Друге 
измене и допуне Плана генералне регулације “Је-
ленча” (у даљем тексту: ИД ПГР Јеленча 2).

Члан 2.

Оквирном границом обухвата ИД ПГР Јеленча 2 
обухваћени су: делови основног плана -Плана ге-
нералне регулације „Јеленча” (“Сл. лист града Шап-
ца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева” број 
23/2015), на 5 одвојених локација, како је приказано 
у прилозима 1 и 2; и цео простор у обухвату Изме-
не и допуне Плана генералне регулације «Јелен-
ча»- прва измена (“Сл. лист града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева” број 8/2018), којим 
је обухваћена цела катастарска парцела бр. 1/25 и де-
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лови катастарских парцела бр. 1/26 (деоница ул.Нова 
35) и 15/4 КО Јеленча (део државног пута I реда број 
26).

Оквирном границом обухвата ИД ПГР Јеленча 
2 обухваћене су следеће катастарске парцеле или 
њихови делови у КО Јеленча: на локацији 1- радна 
зона и државни пут (површина око 32,28ha): целе 
парцеле број:1/22, 1/28, 2, 3/1, 3/3, 3/4. 3/2, 1/2, 4, 
8, 9, 7, 10, 1/17,1/26, 11/1,11/2, 1/25, 1/24, 1/20, 1/19, 
1/27, 1/21, 1/23 и 1/18; и делови парцела број:15/1 и 
1013; на локацији 2- у ул. вожда Карађорђа (површи-
на око 4,3ha): целе парцеле број: 776, 777, 778, 779; 
на локацији 3- у ул. Милоша Поцерца (површина 
око 0,7ha): целе парцеле број: 971, 972, 1201, 968 и 
969; део катастарске парцеле 970 која улази у састав 
улице Милоша Поцерца, део к.п.бр. 1372 која улази у 
састав улице Новопројекгована 13 и део к.п.бр. 1353 
која улази у састав канала нови Врбовац; на локацији 
4- к.п.бр. 173/8 у ул. Новопро|ектована 4 (површи-
на око 0,09ha): обухваћена је новоформирана к.п.бр, 
173/8 (део к.п.бр. 173/1-стари број) у улици Новопро-
јектована 4, јужно од планираног канала „нова Трља-
ча"; на локацији 5- к.п.бр, 74/2 и 74/1 КО Јеленча 
у зони кружне раскрснице државних путева (повр-
шина око 0,05ha): обухваћене су к.п.бр. 74/2 и 74/1КО 
Јеленча; Укупна површина обухваћена ИД ПГР Је-
ленча 2 износи око 37,42 ha. Након детаљне анализе 
постојећег стања и вредновања могућих планских ре-
шења, дефинисани обухват ИД ПГР јеленча 2 може 
бити коригован у нацрту плана. Оквирна граница 
обухвата ИД ПГР Јеленча 2 дата је у прилозима: 1. 
Гоафички приказ океирне границе обухвата ИД ПГР 
Јеленча 2; и 2. Графички приказ оквирне границе обу-
хвата ИД ПГР Јеленча 2 на појединачним локацијама, 
на граф.прилогу „Подела на целине и зоне и зашти-
та простора"

Члан 3.

Према Просторном плану града Шапца (“Сл.
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци 
и Коцељева”, бр. 7/2012, 23/18) цела катастарска оп-
штина Јеленча се налази у оквиру подручја за које је 
наведено да се примењује Генерални план.

Према Генералном плану за Шабац и приград-
ска насеља: Мајур, Јевремовац, П.Причиновић, Је-
ленчу и Мишар (“Сл.лист града Шапца и општина Бо-
гатиђ, Владимирци и Коцељееа”, бр. 10/08) простор у 
обухвату ИД ПГР Јеленча припада следећим целина-
ма и зонама: на локацији 1- радна зона и државни пут: 
„источној радно] зони“ (Zps 1а I) и обухвата део 
коридора који је резервисан за изградњу планира-
не железничке пруге Шабац- Обреновац; на лока-
цији 2- у ул- вожда Карађорђа: „зони ниских густина 
становања“ (Tnc 5) и „заштитно зеленоло” (Ops 3), 
а планирана је и траса канала у приградским насе-
љима; на локацији 3- у ул. Милоша Поцерца: „рад-
ним зонама- пословним на излазним правцима“ (Zps 
1b) и „пољопривредно земљиште“ (Ops 4), а обу-

хваћена Је и ул.Милоша Поцерца и деоница трасе 
планираног канала; на локацији 4- део к.п.бр, 173/1 
(нови број:к.п.бр. 173/8) КО Јеленча у ул. Новопројек-
тована 4: „зони ниских густина становања“ (Тцс 5), 
а обухваћена је и деоницу планиране ул.Подрињ-
ске; на локацији 5- к.п.бр. 74/2 и 74/1 КО Јеленча у 
зони кружне раскрснице државних путева: „центрима 
приградских насеља“ (Tnc 2b).

Израда ИД ПГР Јеленча 2 биће заснована на ва-
жећој планској и студијској, техничкој и другој доку-
ментацији, резултатима досадашњих истраживања и 
важећим планским документима у Републици Србији.

Члан 4

Израда ИД ПГР Јеленча 2 ће се заснивати на 
следећим принципима планирања: рационално ко-
ришћење земљишта, заштита и одрживо коришће-
ње природних добара, одрживост планских решења, 
учешће јавности у доношењу планских решења, ко-
ришћење компаративних предности локације, зашти-
ти јавног интереса, јавних добара и јавног простора, 
хоризонталне и вертикалне координације и др. Поред 
наведених принципа, израда ИД ПГР Јеленча 2 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, саобраћајно приступачан, 
инфраструктурно опремљен, интегрисан у окружење, 
са квалитетном животном средином.

Циљ израде ИД ПГР Јеленча 2 је измена планских 
решења у основном плану (на локацијама 1, 2, 3, 4 и 
5), ради побољшања саобраћајне доступности, ускла-
ђивања са изведеним стањем на терену, усклађивања 
са новим катастарским стањем, измењеним имовин-
ско- правним односима и потребама нових власника 
земљишта и објеката. Циљеви израде ИД ПГР Јелен-
ча 2, по појединачним локацијама су:

на локацији 1- радна зона и државни пут: побољ-
шање услова за одвијање саобраћаја на раскрсници 
државних путева, реконструкцијом и проширењем 
(повећањем капацитета) постојеће кружне раскр-
снице; решавање проблема прикључења радне 
зоне на државни пут (евентуалном изградњом нове 
кружне раскрснице), на месту прикључења, постојеће 
интерне, а планиране јавне саобраћајнице Нова 36; 
планирање нових јавних саобраћајница у радној зони, 
како би се побољшали услови за одвијање саобраћа-
ја и обезбедио приступ новим власницима парцела и 
објеката некадашње Хемијске индустрије „ЗОРКА”, 
односно привредним комплексима нових компанија; 
дефинисање трасе јавне саобраћајнице до грани-
це КО Мишар, како би се коришћењем одобреног 
путног прелаза преко железничке пруге (потврђен 
УП) омогућио приступ катастарским парцелама у 
КО Мишар, а израдом Измене и допуне ПГР Ми-
шар- друга измена (Одлука о измени и допуни Пла-
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на генералне регулације „Мишар“- друга измена- “Сл.
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева”, бр.32/20) ова саобраћајница продужи-
ла на територији КО Мишар; корекција и усклађи-
вање трасе коридора планиране железничке пруге у 
КО Јеленча и КО Мишар, у складу са трасама нових 
саобраћајница у изменама и допунама ових планова 
и њиховим међусобним усклађивањем; дефинисање 
услова за прикључење нових привредних комплек-
са на комуналну инфраструктуру, утврђивањем 
траса и услова за изградњу ове инфраструктуре у 
појасу регулације нових јавних саобраћајница; проме-
на намене „зоне саобраћајних терминала“(1Т) у „зону 
индустрије“, на парцелама, које су у време доношења 
основног плана биле у мешовитој својини РТЦ-а, због 
промене мешовите својине у приватну и промене вла-
сништва на парцелама; дефинисање услова и мера 
заштите животне средине (одвођења технолошких 
отпадних вода из нових погона, непознат је статус 
опасног отпада који је, према прибављеним информа-
цијама у време израде основног плана, био лоциран у 
радној зони и др.);

- на локацији 2- у ул. вожда Карађорђа: проши-
рење зоне „привредни комплекси у насељу“ (IIП) 
и зоне „рурално становање“ (IIC2) на к.п.бр. 779 КО 
Јеленча на делове планираног „осталог заштит-
ног зеленила” (32) уз планирани канал „нови Липар“, 
због измењеног катастарстарског стања, измењеног 
стања на терену (извршеног проширења привредног 
комплекса), проширеног обима производње и других 
захтева власника; усклађивање трасе деонице ка-
нала са положајем шкарпе на терену и смањива-
ње ширине појаса „заштитног зеленила“ уз канал, 
због извршеног насипања терена и изградње обје-
ката;

- на локацији 3- у ул. Милоша Поцерца: корек-
ција трасе и измена регулационе ширине и регула-
ционе линије улице Милоша Поцерца на деоници 
између државног пута и Нове 20, због објеката који су 
изграђени и реконструисани на постојећој регулацији 
улице; и измена грађевинских линија, према изведе-
ном стању објеката;

- на локацији 4- к.п.бр. 173/8 КО Јеленча у ул. 
Новопројектована 4: промена намене површина 
дефинисањем на к.п.бр. 173Z8 намене/зоне „по-
родично становање“ (ПС^ уместо намене „остало 
заштитно зеленило (у зонама плављења, око плани-
раних канала и сл.)“ - 32, јер је на парцели започета 
изградња објеката;

- на локацији 5- к.п.бр, 74/2 и 74/1 КО Јеленча 
у зони кружне раскрснице државних путева: про-
мена положаја грађевинске линије на к.п.бр. 74/2 и 
74/1 КО Јеленча у складу регулационом линијом ре-
конструисане раскрснице и положајем објеката на 
парцели;

ИД ПГР Јеленча 2 ће се радити на ажурној ката-
старско-топографској подлози у дигиталном обли-
ку, са катастром подземних водова.

Члан 6.

Концептуални оквир планирања заснива се на 
препознавању конкретних проблема у обухвату ИД 
ПГР Јеленча 2, побољшању и унапређивању план-
ских решења из оснрвног плана (ПГР Јеленча) и њи-
ховом прилагођавању измењеном стању на терену и 
новим захтевима власника парцела, при чему се не 
мења концепција основног плана.

Члан 7,

Рок за израду ИД ПГР Јеленча 2 из члана 1. ове 
Одлуке износи 12 месеци од дана ступања на снагу 
ове одлуке.

Члан 8.

Наручилац израде ИД ПГР Јеленча 2 и финанси-
јер је град Шабац. Носилац израде ИД ПГР Јеленча 
2 је надлежни орган локалне самоуправе. Израда ИД 
ПГР Јеленча 2 је поверена ЈП Инфраструктура Ша-
бац, Шабац.

Члан 9.

Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати у 
складу са члановима 45a и 50. Закона о планирању 
и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09-
исп, 64/10-одл. УС, 24/1, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-
одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19-др,закон, 9/20 и 52/21), у просторијама Оде-
љења за урбанизам Градске управе града Шапца, 
у Карађорђевој улици бр. 27, на првом спрату.

Члан 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. Закона о планира-
њу и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 
81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), саставни део ове 
Одлуке је и Одлука да се израђује Стратешка про-
цена утицаја плана на животну средину на основу 
Мишљења Одељења за инспекцијске и комунал-
но-стамбене послове Градске управе града Шапца 
(бр. 501-04-58/2021-08 од 04.01.2022.).

Члан 11.

Ова одлука се објављује у централном регистру 
планских докумената.

Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављивања у “Службаном лист града Шапца и општи-
на: Богатић, Владимирци и Коцељева”.

Члан 13.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне 



Број 4 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 27

регулације «Јеленча»- друга измена (“Сл.лист града 
Шапца и опшгћина: Богатић, Владимирци и Коцеље-
ва”, бр.25/2017).

СКУПШТИНА ГРАДА ШАППА
Број: 020-00-20/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ 
О ИЗРАДИ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЈЕЛЕНЧА “

Процедури за доношење Одлуке о изради Друге 
измене и допуне Плана генералне регулације „Јелен-
ча“ (у даљем тексту: ИД ПГР Јеленча 2) се приступа 
у складу са одредбама Закона о планирању и из-
градњи (“Службени гласник РСброј 72/09, 81/09-исп, 
64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. 
УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- 
др.закон, 9/20 и 52/21), а на захтев инвеститора Гра-
да Шапца. У Захтеву Града за израду Друге измене 
и допуне Плана генералне регучације Јеленча (бр. 
3079-04 од 28.10.2021.), примарно је: дефинисање 
услова за реконструкцију кружне раскрснице др-
жавних путева на Думачи, на начин да се обезбеде 
две коловозне траке у самом току у регулацији која 
је компатибилна са регулацијом уливних саобраћај-
ница; и обезбеђење приступних саобраћајница 
унутар радне зоне, на начин да се свим парцелама 
омогући приступ на површину јавне намене, а да се 
не угрози континуитет саобраћаја на државном путу. 
Границом ИД ПГР Јеленча 2 се могу обухватити и 
захтеви приватних лица који се могу решити у скла-
ду са правилима струке и нису у супротности са јав-
ним интересом.

Ступањем на снагу ове одлуке престаће да 
важи претходно донета Одлука о изради Измене 
и допуне Плана генералне регулације «Јеленча»- 
друга измена (“Сл.лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр.25/2017), на 
основу које се приступило изради ИД ПГР Јеленча 
2 (прошао рани јавни увид) у знатно мањем обухва-
ту (на к.п.бр.1/22, 1/28, 1/24 и делу к.п.бр.1/23), али 
план није могао бити завршен, због великог броја 
нових захтева за проширење обухвата и проблема 
који су се јавили у току припреме нацрта плана. У 
току израде нацрта плана, обрађивачу су достављени 
нови захтеви компанија из радне зоне за прошире-
ње обухвата (локација 1)-. како би се дефинисали 
услови за изградњу нових саобраћајница у радној 
зони, које ће омогућити директан приступ парцелама 
и објектима нових власника. Полазећи од наведених 
захтева и насталих промена власништва на парце-
лама и објектима, а како би се сагледале и остале 

промене и проблеми у радној зони, обраћивач плана 
(ЈП Инфраструктура Шабац) послао је заинтересо-
ваним компанијама обавештења о изради ИД ПГР 
Јеленча 2 и позвао их да активно учествују у форму-
лисању планских решења. Договори су обављани 
разменом званичних дописа између обрађивача и 
компанија, а у 2019.години су одржана и два састан-
ка (на којима је присуствовао одговорни урбаниста) 
са директорима и представницима заинтересо-
ваних компанија из радне зоне (31.07.2019.године 
и 30.08.2019.године), на којима је су разматрани про-
блеми компанија и изнети предлози и могуће вари-
јанте траса собраћајница. Компаније су поред тога, 
редовно обавештаване о активностима на изради 
нацрта плана и постигнутим договорима. Истовре-
мено са наведеним активностима обрађивачу су 
достављани нови захтеви за проширење обухвата 
ИД ПГР Јеленча 2 у оквиру целине II (насеље са ата-
ром), на локацијама 2, 3, 4 и 5, а руководство града 
Шапца (на челу са градоначелником) на сатанку са 
руководством ЈП Инфраструктура Шабац, одржа-
ном 15.10.2019.године је затражило да се размотри 
могућност реконструкције и проширења постојеће 
кружне раскрснице државних путева (што је усмено 
пренето одговорном урбанисти), која у постојећем ста-
њу не задовољава потребе саобраћаја у радној зони, 
отежава кретање тешких теретних возила и укључива-
ње возила из радне зоне на државни пут.

Стручна служба ЈП Инфраструктура Шабац при-
премила је предлог нове кружне раскрснице и 
проширења и реконструкције постојеће, за које је 
било неопходно прибавити сагласност ЈП «Путеви 
Србије«, како би се ова решења могла уградити у 
нацрт плана. Међутим дошло је до проблема тех-
ничке природе (према информацији саобраћаних 
стручњака), јер је за добијање сагласности «Путева 
Србије» потребно извршити проверу саобраћајних 
кретања на предложеном решењу кружних раскрсни-
ца, за коју обрађивач није поседовао одговарајући 
програм. Због тога стручњаци за саобраћај у ЈП Ин-
фраструктура Шабац нису могли да пошаљу захтев у 
«Путеве Србије», па је дошло до застоја у припреми 
нацрта плана. Истовремено је, због хитности изград-
ње канализационе мреже за потребе компанија које 
су оријентисане на улицу Нова 35, одлучено да се на 
основу чл. 60 Закона о планирању и изградњи, при-
ступи изради Урбанистичког пројекта за продужење 
јавне саобраћајнице Нова 35 преко железничке пруге 
до к.п.бр. 1/21 ради обезбеђења приступа к.п.бр. 1/18 
и изградње канализационе и водоводне мреже. Изра-
дом и потврђивањем Урбанистичког пројекта за 
изградњу јавне саобраћајнице на к.п.бр. 1/26, 1/23 
и 1/18 КО Јеленча (бр.353-2-5/2020-11 од 29.5.2020.), 
овај актуелни проблем је делимично решен.

НАПОМЕНА: Комисија за планове и ЈП за упра-
вљање грађевинским земљиштем Шабац претход-
но нису дозволили, при изради основног плана, 
продужење јавне саобраћајнице Нова 35, а по при-
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медби власника к.п.бр, 1/25 и 1/18, достављеној у 
току трајања јавног увида ( Извештај о обављеном 
јавном увиду бр.353-10-15/11-15 од 20.8.2015. и Ми-
шљења ЈП за управљање грађевинским земљиштем 
Шабац- бр. 2717/1 од 18.9.201 бгодине).

Пошто је обухват ИД ПГР Јеленча 2, на основу 
нових захтева власника парцела, компанија- инве-
ститора и градоначелника, морао бити у великој 
мери проширен на већи део радне зоне и наспрам-
ну деоницу државног пута (локација 1) и поједи-
начне локације у насељу (локације 2, 3, 4 u 5) у од-
носу на обухват дефинисан у претходно донетој 
Одлуци о изради Измене и допуне Плана генералне 
регулације «Јеленча»-друга измена, а разлог за до-
ношење претходне Одлуке, више није био актуе-
лан, јер је потенцијални инвеститор у међувре-
мену одустао од локације наведене у Одлуци за 
изградњу енергетских објеката (која по мишљењу 
обрађивача плана није ни задовољавала потребе за 
тражене намене), а тадашњи власник предметних 
парцела (РТЦ Шабац) је у међувремену део тих 
парцела продао другом инвеститору, који има друга-
чије захтеве, а истовремено су уочени други про-
блеми, који су захтевали измену планских решења 
(реконструкција постојеће кружне раскрснице, обез-
беђење приступа кат.парцелама у КО Мишар преко 
саобраћајница у КО Јеленча и др.) закључено је, да 
је потребно донети нову Одлуку о изради Измене 
и допуне Плана генералне регулације «Јеленча», 
на основу, новог захтева Града Шапца и већ доста-
вљених захтева компанија и приватних лица.

Оквирном границом ИД ПГР Јеленча 2 обухва-
ћени су: делови основног плана - Плана генерал-
не регулације „Јеленча” (“Сл. лист града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева” број 
23/2015), на 5 одвојених локација, како је приказано 
у прилозима 1 и 2; и цео простор у обухвату Изме-
не и допуне Плана генералне регулације «Јелен-
ча»-прва измена (“Сл. лист града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева” број 8/2018), којим 
је обухваћена цела к.п.бр. 1/25 и делови к.п.бр, 1/26 
(деоница ул.Нова 35) и к.п.бр. 15/4 КО Јеленча (део 
државног пута I реда број 26). Оквирном границом обу-
хвата ИД ПГР Јеленча 2 обухваћене су катастарске 
парцеле или њихови делови у КО Јеленча, наброја-
ни по локацијама у Одлуци о изради Друге измене 
и допуне Плана генералне регулације “Јеленча”. 
Укупна површина обухваћена ИД ПГР Јеленча 2 из-
носи око 37,42 ha. Након детаљне анализе постојећег 
стања и вредновања могућих планских решења, де-
финисани обухват ИД ПГР јеленча 2 може бити кори-
гован у нацрту плана. Оквирна граница обухвата ИД 
ПГР Јеленча 2 дата је у прилозима 1 и 2.

Циљ израде ИД ПГР Јеленча 2 је измена планских 
решења у основном плану (на локацијама 1, 2, 3, 4 и 
5), ради побољшања саобраћајне доступности, ускла-
ђивања са изведеним стањем на терену, усклађивања 
са новим катастарским стањем, измењеним имовин-

ско- правним односима и потребама нових власника 
земљишта и објеката. Циљеви израде ИД ПГР Је-
ленча 2, по појединачним локацијама су:

-на локацији 1- радна зона и државни пут: по-
бољшање услова за одвијање саобраћаја на раскр-
сници државних путева, реконструкцијом и проши-
рењем (повећањем капацитета) постојеће кружне 
раскрснице; решавање проблема прикључења 
радне зоне на државни пут (евентуалном изград-
њом нове кружне раскрснице), на месту прикључења, 
постојеће интерне, а планиране јавне саобраћајнице 
Нова 36; планирање нових јавних саобраћајни-
ца у радној зони, како би се побољшали услови за 
одвијање саобраћаја и обезбедио приступ новим 
власницима парцела и објеката некадашње Хемиј-
ске индустрије „ЗОРКА”, односно привредним ком-
плексима нових компанија; дефинисање трасе јавне 
саобраћајнице до границе КО Мишар, како би се 
коришћењем одобреног путног прелаза преко же-
лезничке пруге (потврђен УП) омогућио приступ 
катастарским парцелама у КО Мишар, а израдом 
Измене и допуне ПГР Мишар- друга измена (Одлука 
о измени и допуни Плана генералне регулације „Ми-
шар”- друга измена- “Сл.лист града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр.32/20) ова са-
обраћајница продужила на територији КО Мишар; 
корекција и усклађивање трасе коридора планиране 
железничке пруге у КО Јеленча и КО Мишар, у складу 
са трасама нових саобраћајница у изменама и допу-
нама ових планова и њиховим међусобним усклађи-
вањем; дефинисање услова за прикључење нових 
привредних комплекса на комуналну инфраструк-
туру, утврђивањем траса и услова за изградњу ове 
инфраструктуре у појасу регулације нових јавних са-
обраћајница; промена намене „зоне саобраћајних 
терминала“(1Т) у „зону индустрије“, на парцела-
ма, које су у време доношења основног плана биле 
у мешовитој својини РТЦ-а, због промене мешовите 
својине у приватну и промене власништва на парце-
лама; дефинисање услова и мера заштите живот-
не средине (одвођења технолошких отпадних вода из 
нових погона, непознат је статус опасног отпада који 
је, према прибављеним информацијама у време изра-
де основног плана, био лоциран у радној зони и др.);

- на локацији 2- у ул. вожда Карађорђа: проши-
рење зоне „привредни комплекси у насељу” (IIC2) 
и зоне „рурално становање“ (IIC2) на к.п.бр. 779 КО 
Јеленча на делове планираног „осталог заштит-
ног зеленила" (32) уз планирани канал „нови Липар“, 
због измењеног катастарстарског стања, измењеног 
стања на терену (извршеног проширења привредног 
комплекса), проширеног обима производње и других 
захтева власника; усклађивање трасе деонице ка-
нала са положајем шкарпе на терену и смањива-
ње ширине појаса „заштитног зеленила” уз канал, 
због извршеног насипања терена и изградње обје-
ката;

- на локацији 3- у ул. Милоша Поцерца: корек-
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ција трасе и измена регулационе ширине и регула-
ционе линије улице Милоша Поцерца на деоници 
између државног пута и Нове 20, због објеката који су 
изграђени и реконструисани на постојећој регулацији 
улице; и измена грађевинских линија, према изведе-
ном стању објеката;

- на локацији 4- к.п.бр. 173/8 КО Јеленча у ул. 
Новопројектована 4: промена намене површина 
дефинисањем на к.п.бр. 173/8 намене/зоне „поро-
дично становање** (IIC1) уместо намене „остало 
заштитно зеленило (у зонама плављења, око плани-
раних канала и сл.)“ - 32, јер је на парцели започета 
изградња објеката;

- на локацији 5- к.п.бр. 74/2 и 74/1 КО Јеленча 
у зони кружне раскрснице државних путева: про-
мена положаја грађевинске линије на к.п.бр. 74/2 
и 74/1 КО Јеленча у складу регулационом линијом 
реконструисане раскрснице и положајем објеката на 
парцели;

Према Просторном плану града Шапца (“Сл.
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева”, бр. 7/2012, 23/18) КО Јеленча се налази 
у оквиру подручја за које је наведено да се приме-
њује Генерални план. 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, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), за насеље-
но место које је у складу са Законом о територи-
јалној организацији Републике Србије (“Сл.гласник 
РС” бр. 129/07) утврђено као град, доноси се гене-
рални урбанистички план, па је потребно доноше-
ње новог Генералног урбанистичког плана.

НАПОМЕНА: Израђен је Нацрт новог Просторни 
план Републике Србије (ППРС) за временски хо-
ризонт до 2035.године, који је био на јавном увиду 
у периоду од 05.04.2021. до 05.05.2021.године, а ко-
јим је „укинута“ важећим Просторним планом Ре-
публике Србије планирана траса регионалне же-
лезничке пруге Београд- Обреновац-Шабац, чији 
коридор је прецизније планиран у Просторном плану 
града Шапца, Генералном плану за Шабац и приград-
ска насеља: Мајур, Јевремовац, П.Причиновић, Је-
ленчу и Мишар и на основу њих уграђен и у важеће 
планове генералне регулације: ПГР Шабац, ПГР 
Јеленча и ПГР Мишар. Доношење новог ППРС за-
хтеваће усклађивање, (односно доношење нових) 
планова нижег реда (Просторни план града Шапца 
и Генерални урбанистички план, уместо Генерал-
ног плана за Шабац и приградска насеља), а који 
представљају плански основ за ИД ПГР Јеленча 2. 
Пошто је у ПГР Јеленча (у радној зони), резерви-
сан коридор ширине 50м за потребе изградње пла-
ниране регионалне железничке пруге чија траса је 
утицала на остала планска решења, укидање ове 
трасе у ППРС, повлачи и измену планских реше-
ња у планском основу за израду ИД ПГР Јеленча 
2 (Просторни план града Шапца и Генерални плану 

за Шабац и приградска насеља-уместо којег треба до-
нети Генерални урбанистички план), а од планских 
решења у овим плановима вишег реда зависе и 
планска решења у ИД ПГР Јеленча 2.

Према основном плани- Плану генералне регу-
лације ,,Јеленча“ (“Сл. лист града Шапца и општи-
на Богатић, Владимирци и Коцељева” број 23/2015), 
и Измени и допуни Плана генералне регулације 
«Јеленча»-прва измена (“Сл. лист града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева” број 
8/2018), простор у обухвату ИД ПГР Јеленча 2 при-
пада следећим целинама и зонама:

-локација 1, која обухвата простор између реке 
Саве и улице Београдске (где се прекпапају државни 
путеви I6 реда 26 и 21) и деонице ових државних пу-
тева са постојећом кружном раскрсницом на месту 
њиховог укрштања, припада целини I „Источна рад-
на зона“ и следећим зонама: 1И- “зона индустрије 
(са услужним и комерцијалним делатностима)“ и IT- 
„зона саобраћајних терминала (паркинг за теретна 
и путничка возила и др.); у обухвату су планиране 
саобраћајнице Нова 36 и Нова 35 и „коридор пла-
ниране железничке пруге Шабац - Обреновац- Бео-
град“, а опредељене су и локације за изградњу две 
зидане трафостанице (ТСз) и мерно регулациону 
станицу (МРС);

- локације 2, 3, 4 и 5 припадају целини II „Насеље 
са атаром“ и обухватају делове следећих зона: лока-
ција 2: ПП- „привредни комплекси у насељу“, IIC2- 
„рурално становање“, 32- „остало заштитно зеле-
нило (у зонама плављења, око планираних канала и 
сл ), В3- „водно земљиште- планирана изградња 
канала“; локација 3: IIC3- „мешовите, пословно- 
стамбене зоне“, В2- „водно земљиште- мелиора-
циони канали“, В3- „водно земљиште- планирана 
изградња канала“, „пољопривредне површине у 
атару- пољопривредно земљиште“ и улицу Ми-
лоша Поцерца; локација 4: 32- „остало заштитно 
зеленило (у зонама плављења, око планираних ка-
нала и сл.); и локација 5: IIC3- „мешовите, послов-
но- стамбене зоне“, у оквиру линијског центра у 
насељу.

Садржај плана ће бити усклађен са свим одред-
бама Закона о планирању и изградњи (“Службе-
ни гласник РС” број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 
24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13- одл. УС, 98/13-одл. 
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 
52/21). У складу са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи, Комисија за планове града Шапца, на 
седници одржаној године     дала је мишљење да се 
може приступити изради Друге измене и допуне Пла-
на генералне регулације „Јеленча”.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10) и члана 46. Закона о планирању и из-
градњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09-исп, 
64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. 
УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-
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др.закон, 9/20 и 52/21), прибављено је мишљење 
Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене 
послове Градске управе града Шапца (бр. 501-04-
58/2021-08 од 04.01.2022.) да треба вршити израду 
Стратешке процене, обзиром да ће исти програм 
према критеријумима утврђеним Законом о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Сл.

гласник PCU, бр. 135/04 и 88/10), имати значајан ути-
цај на животну средину,

ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ШАПЦА
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На основу члана 9. став 3 и члана 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину (“Сл. 
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члана 39. Статута 
града Шапца (“Сл.лист града Шапца и општина: Бога-
тић, Владимирци и Коцељева”, број 5/19), Скупштина 
града Шапца, на седници одржаној. 2.03., 2022.годи-
не, донела је:

О Д Л У К У 
ДА СЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ДРУГЕ 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ “ЈЕЛЕНЧА”

Члан 1.

Доношењем ове одлуке, приступа се изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину Друге из-
мене и допуне плана генералне регулације “Јелен-
ча” (у даљем тексту: ИД ПГР Јеленча 2).

Члан 2.

У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне сре-
дине на простору обухвата ИД ПГР Јеленча 2, значај 
и карактеристике ИД ПГР Јеленча 2, карактеристике 
утицаја планираних садржаја на микро и макро ло-
кацију и друга питања и проблеми заштите животне 
средине у складу са критеријумима за одређивање 
могућих значајних утицаја ИД ПГР Јеленча 2 на жи-
вотну средину, а узимајући у обзир планиране намене. 
Стратешком проценом утицаја на животну средину, 
неће се разматрати прекогранична природа утицаја.

Члан 3.

Оквирном границом обухвата ИД ПГР Јеленча 
2 обухваћени су: делови основног плана -Плана 
генералне регулације „Јеленча” (”Сл. лист града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коце-
љева” број 23/2015), на 5 одвојених локација, како је 
приказано у прилозима 1 и 2; и цео простор у обу-
хвату Измене и допуне Плана генералне регулаци-
је «Јеленча»- прва измена (“Сл. лист града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева” број 
8/2018), којим је обухваћена цела катастарска парце-
ла бр. 1/25 и делови катастарских парцела бр. 1/26 
(деоница ул.Нова 35) и 15/4 КО Јеленча (део држав-
ног пута I реда број 26).

Границом обухвата ИД ПГР Јеленча 2 обухваћене 
су следеће катастарске парцеле или њихови делови у 
КО Јеленча: на локацији 1- радна зона и државни 
пут (површина око 32,28ha): целе парцеле бр.:1/22, 
1/28, 2, 3/1, 3/3, 3/4. 3/2, 1/2, 4, 8, 9, 7,10, 1/17, 1/26, 
11/1, 11/2, 1/25, 1/24, 1/20,1/19, 1/27, 1/21, 1/23 и 1/18; 
и делови парцела бр.:15/1 и 1013; на локацији 2- у ул. 
вожда Карађорђа (површина око 4,3ha): целе парце-
ле бр.: 776, 777, 778, 779; на локацији 3- у ул. Ми-
лоша Поцерца (површина око 0,7ha): целе парцеле 
бр.: 971, 972, 1201, 968 и 969; део к.п.бр.970 која ула-

зи у састав улице Милоша Поцерца, део к.п.бр. 1372 
која улази у састав улице Новопројектована 13 и део 
к.п.бр. 1353 која улази у састав канала нови Врбовац; 
на локацији 4- к.п.бр. 173/8 у ул, Новопројектована 4 
(површина око 0,09ha): обухваћена је новоформира-
на к.п.бр, 173/8 (део к.п.бр. 173/1-стари број) у ули-
ци Новопројектована 4, јужно од планираног канала 
„нова Трљача”; на локацији 5- к.п.бр. 74/2 и-» 74/1 
КО Јеленча у зони кружне раскрснице државних 
путева (површина око 0,05ha): обухваћене су к.п.бр. 
74/2 и 74/1КО Јеленча; Укупна површина обухваћена 
ИД ПГР Јеленча 2 износи око 37,42 ha. Након детаљ-
не анализе постојећег стања и вредновања могућих 
планских решења, дефинисани обухват ИД ПГР је-
ленча 2 може бити коригован у нацрту плана.

Члан 4.

Плански основ за израду и доношење ИД ПГР 
јеленча 2 представљају: Просторни план града Шап-
ца (“Сл.лист града Шапца и општина Богатић, Влади-
мирци и Коцељева”, бр. 7/2012, 23/18) и Генерални 
план за Шабац и приградска насеља: Мајур, Јевре-
мовац, П.Причиновић, Јеленчу и Мишар (“Сл.лист 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Ко-
цељееа”, бр. 10/08). Израда ИД ПГР Јеленча 2 биће 
заснована на важећој планској и студијској, техничкој 
и другој документацији, резултатима досадашњих ис-
траживања и важећим планским документима у Репу-
блици Србији.

Члан 5.

Циљ израде ИД ПГР Јеленча 2 је измена планских 
решења у основном плану (на локацијама 1, 2, 3, 4 и 
5), ради побољшања саобраћајне доступности, ускла-
ђивања са изведеним стањем на терену, усклађивања 
са новим катастарским стањем, измењеним имовин-
ско- правним односима и потребама нових власника 
земљишта и објеката. Циљеви израде ИД ПГР Је-
ленча 2, по појединачним локацијама су:

- на локацији 1- радна зона и државни пут: по-
бољшање услова за одвијање саобраћаја на раскр-
сници државних путева, реконструкцијом и проши-
рењем (повећањем капацитета) постојеће кружне 
раскрснице; решавање проблема прикључења рад-
не зоне на државни пут (евентуалном изградњом 
нове кружне раскрснице), на месту прикључења, 
постојеће интерне, а планиране јавне саобраћајнице 
Нова 36; планирање нових јавних саобраћајница у 
радној зони, како би се побољшали услови за одви-
јање саобраћаја и обезбедио приступ новим вла-
сницима парцела и објеката некадашње Хемијске ин-
дустрије „ЗОРКА”, односно привредним комплексима 
нових компанија; дефинисање трасе јавне саобра-
ћајнице до границе КО Мишар, како би се коришће-
њем одобреног путног прелаза преко железничке 
пруге (потврђен УП) омогућио приступ катастарским 
парцелама у КО Мишар, а израдом Измене и допуне 
ПГР Мишар- друга измена (Одлука о измени и допу-
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ни Плана генералне регулације „Мишар“- друга изме-
на- “Сл.лист града Шапца и општина Богатић, Вла-
димирци и Коцељееа”, бр.32/20) ова саобраћајница 
продужила на територији КО Мишар; корекција и 
усклађивање трасе коридора планиране желе-
зничке пруге у КО Јеленча и КО Мишар, у складу 
са трасама нових саобраћајница у изменама и допу-
нама ових планова и њиховим међусобним усклађи-
вањем; дефинисање услова за прикључење нових 
привредних комплекса на комуналну инфраструк-
туру, утврђивањем траса и услова за изградњу ове 
инфраструктуре у појасу регулације нових јавних са-
обраћајница; промена намене „зоне саобраћајних 
терминала“(IТ) у „зону индустрије”, на парцелама, 
које су у време доношења основног плана биле у ме-
шовитој својини РТЦ-а, због промене мешовите сво-
јине у приватну и промене власништва на парцела-
ма; дефинисање услова и мера заштите животне 
средине (одвођења технолошких отпадних вода из 
нових погона, непознат је статус опасног отпада који 
је, према прибављеним информацијама у време изра-
де основног плана, био лоциран у радној зони и др.);

- на локацији 2- у ул. вожда Карађорђа: проши-
рење зоне „привредни комплекси у насељу“ (ПП) 
и зоне „рурално становање“ (IIC2) на к.п.бр. 779 КО 
Јеленча на делове планираног „осталог заштит-
ног зеленила“ (32) уз планирани канал „нови Липар“, 
због измењеног катастарстарског стања, измењеног 
стања на терену (извршеног проширења привредног 
комплекса), проширеног обима производње и других 
захтева власника; усклађивање трасе деонице ка-
нала са положајем шкарпе на терену и смањива-
ње ширине појаса „заштитног зеленила“ уз канал, 
због извршеног насипања терена и изградње обје-
ката;

- на локацији 3- у ул. Милоша Поцерца: корек-
ција трасе и измена регулационе ширине и регула-
ционе линије улице Милоша Поцерца на деоници 
између државног пута и Нове 20, због објеката који су 
изграђени и реконструисани на постојећој регулацији 
улице; и измена грађевинских линија, према изведе-
ном стању објеката;

- на локацији 4- к.п.бр. 173/8 КО Јеленча у ул. 
Новопројектована 4: промена намене површина 
дефинисањем на к.п.бр. 173/8 намене/зоне „по-
родично становање“ (IIС1) уместо намене „остало 
заштитно зеленило (у зонама плављења, око плани-
раних канала и сл.)“ - 32, јер је на парцели започета 
изградња објеката;

- на локацији 5- к.п.бр. 74/2 и 74/1 КО Јеленча у 
зони кружне раскрснице државних путева: промена 
положаја грађевинске линије на к.п.бр. 74/2 и 74/1 КО 
Јеленча у складу регулационом линијом реконструи-
сане раскрснице и положајем објеката на парцели;

Члан 6.

О извршеној стратешкој процени утицаја ИД 
ПГР Јеленча 2 на животну средину израдиће се из-

вештај који ће обухватити обавезне елементе утврђе-
не у члану 12. став 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10). Обавезни елементи извештаја о 
стратешкој процени су:

• полазне основе стратешке процене;
• општи и посебни циљеви стратешке процене и из-

бор индикатора;
• процена могућих утицаја са описом мера предви-

ђених за смањење негативних утицаја на животну 
средину;

• смернице за процену утицаја пројеката на животну 
средину (смернице које се односе на спровођење 
плана и обавезну израду студије о процени утицаја 
пројеката на животну средину у складу са прописи-
ма којима се уређује процена утицаја на животну 
средину);

• програм праћења стања животне средине у току 
спровођења плана (мониторинг);

• приказ коришћене методологије и тешкоће у изра-
ди стратешке процене;

• приказ начина одлучивања, опис разлога одлучују-
ћих за избор датог плана са аспекта разматраних 
варијантних решења и приказ начина на који су пи-
тања животнв средине укључена у план;

• закључци до којих се дошло током израде изве-
штаја о стратешкој процени представљени на на-
чин разумљив јавности;

• други подаци од значаја за стратешку процену.

У оквиру полазних основа стратешке процене 
утврдиће се постојеће стање и квалитет чинилаца жи-
вотне средине (ваздух, вода, земљиште) у границама 
предметног плана. У случају непостојања релевант-
них података, извршиће се циљана мерења у складу 
са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја ИД ПГР Је-
ленча 2 на животну средину део је документације која 
се прилаже уз ИД ПГР Јеленча 2.

Члан 7.

Средства за израду ИД ПГР Јеленча 2 обезбеђује 
инвеститор, град Шабац. Носилац израде ИД ПГР Је-
ленча 2 је надлежни орган локалне самоуправе. Изра-
да ИД ПГР Јеленча 2 је поверена ЈП „Инфраструктура 
Шабац“ из Шапца.

Члан 8.

У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја ИД ПГР Јеленча 2, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и ор-
ганизацијама које имају интерес у доношењу одлука 
које се односе на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја биће изло-
жен на јавни увид, заједно са нацртом ИД ПГР Је-
ленча 2, сходно чл. 19. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину (“Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члана 50. Закона о плани-
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рању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20 и 52/21).

Члан 9.

Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 
Друге измене и допуне Плана генералне регулације 
“Јеленча” и објављује се у централном регистру план-
ских докумената.

Члан 10.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Сл. листу града Шапца и општина: Бога-
тић, Владимирци и Коцељева”.

Члан 11.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука да се не израђује стратешка процена ути-
цаја на животну средину Измене и допуне Плана ге-
нералне регулације «Јеленча» - друга измена (“Сл.
лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева”, бр.25/2017).

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-00-20/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ОДЛУКЕ ДА СЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ “ЈЕЛЕНЧА”

Разлози израде Друге измене и допуне плана ге-
нералне регулације “Јеленча” су:

-захтев Града Шапца (бр. 3079-04 од 28.10.2021.), 
у којем се примарно тражи: дефинисање услова за 
реконструкцију постојеће кружне раскрснице др-
жавних путева на Думачи и обезбеђење приступ-
них саобраћајница унутар радне зоне, на начин да се 
свим парцелама омогући приступ на површину јавне 
намене, а да се не угрози континуитет саобраћаја на 
државном путу;

-немогућност решавања овог, као и претходно 
поднетих захтева на основу претходно донете 
Одлука о изради Измене и допуне Плана генерал-
не регулације «Јеленча»- друга измена (“Сл.лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Ко-
цељева”, бр.25/2017), на основу које се приступило 
изради ИД ПГР Јеленча 2 (прошао рани јавни увид) 
у знатно мањем обухвату (на к.п.бр.1/22, 1/28, 1/24 и 
делу к.п.бр.1/23), ради промене намене на предмет-
ним парцелама и дефинисања намене «индустри-
ја» и услова за производњу енергије и изградњу 

енергетских објеката, на основу које није било мо-
гуће обухватити и решити нове захтеве власника 
парцела и инвеститора, за проширењем обухвата 
ИД ПГР-2, а истовремено повод и циљ доношења 
претходне одлуке више није актуелан, јер је по-
тенцијални инвеститор у међувремену одустао од 
локације наведене у Одлуци за изградњу енергет-
ских објеката (која по мишљењу обрађивача плана 
није ни задовољавала потребе за тражене намене), 
па је власник предметних парцела (РТЦ Шабац) у ме-
ђувремену део тих парцела продао другом инвести-
тору;

- достављени захтеви компанија из радне зоне 
(целина I) за проширење обухвата (локација 1) ИД 
ПГР Јеленча 2 (чија израда је започета по претход-
но донетој одлуци), како би се дефинисали услови 
за изградњу нових саобраћајница у радној зони, 
које ће омогућити директан приступ парцелама и 
објектима нових власника објеката, као и захтеви 
за проширење обухвата ИД ПГР Јеленча 2 у окви-
ру целине II (насеље са атаром), на локацијама 2, 
3, 4 и 5.

-други уочени проблеми у току реализације 
основног плана, који су захтевали измену план-
ских решења (реконструкција постојеће кружне рас-
крснице, обезбеђење приступа кат.парцелама у КО 
Мишар преко саобраћајница у КО Јеленча и др.).

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи претходно донета Одлука о изради Измене 
и допуне Плана генералне регулације «Јеленча»- 
друга измена.

Оквирном границом обухвата ИД ПГР Јеленча 2 
обухваћени су: делови основног плана -Плана ге-
нералне регулације „Јеленча” (“Сл. лист града Шап-
ца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева” број 
23/2015), на 5 одвојених локација, како је приказано 
у прилозима 1 и 2; и цео простор у обухвату Измене 
и допуне Плана генералне регулације «Јеленча»- 
прва измена (“Сл. лист града Шапца и општина Бо-
гатић, Владимирци и Коцељева” број 8/2018), којим 
је обухваћена цела катастарска парцела бр. 1/25 и де-
лови катастарских парцела бр. 1/26 (деоница ул.Нова 
35) и 15/4 КО Јеленча (део државног пута I реда број 
26). Оквирном границом обухвата ИД ПГР Јеленча 
2 обухваћене су катастарске парцеле или делови пар-
цела у КО Јеленча, набројани у Одлуци о приступању 
изради Друге измене и допуне Јеленча, на локацијама 
1, 2, 3, 4 и 5. Укупна површина обухваћена ИД ПГР 
Јеленча 2 износи око 37,42 ha. Оквирна граница 
обухвата ИД ПГР Јеленча 2 дата је у прилозима: 1. 
Графички приказ оквирне границе обухвата ИД ПГР 
Јеленча 2; и 2. Гоафички приказ оквирне границе обу-
хвата ИД ПГР Јеленча 2 на појединачним локацијама, 
на граф.прилогу „Подела на целине и зоне и зашти-
та простора”

Према основном плани- Плану генералне регу-
лације „Јеленча” (“Сл. лист града Шапца и општи-
на Богатић, Владимирци и Коцељева” број 23/2015), 
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и Измени и допуни Плана генералне регулације 
«Јеленча»-прва измена (“Сл. лист града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева” број 
8/2018), простор у обухвату ИД ПГР Јеленча 2 при-
пада следећим целинама и зонама:

-локација 1, која обухвата простор између реке 
Саве и улице Београдске (где се преклапају државни 
путеви I6 реда 26 и 21) и деонице ових државних пу-
тева са постојећом кружном раскрсницом на месту 
њиховог укрштања, припада целини I „Источна рад-
на зона“ и следећим зонама: 1И- “зона индустрије 
(са услужним и комерцијалним делатностима)” и IT- 
„зона саобраћајних терминала (паркинг за теретна 
и путничка возила и др.); у обухвату су планиране 
саобраћајнице Нова 36 и Нова 35 и „коридор пла-
ниране железничке пруге Шабац - Обреновац- Бео-
град”, а опредељене су и локације за изградњу две 
зидане трафостанице (ТСз) и мерно регулациону 
станицу (МРС);

- локације 2, 3, 4 и 5 припадају целини II „Насе-
ље са атаром“ у оквиру основног плана и обухватају 
делове следећих зона: локација 2: IIП- „привредни 
комплекси у насељу“, IIC2- „рурално становање”, 
32- „остало заштитно зеленило (у зонама плавље-
ња, око планираних канала и сл.), В3- „водно зе-
мљиште- планирана изградња канала“; локација 
3: IIC3- „мешовите, пословно- стамбене зоне“, 
В2- „водно земљиште- мелиорациони канали“, В3- 
„водно земљиште- планирана изградња канала“, 
„пољопривредне површине у атару- пољопри-
вредно земљиште“ и улицу Милоша Поцерца; ло-
кација 4: 32- „остало заштитно зеленило (у зонама 
плављења, око планираних канала и сл.); и лока-
ција 5: IIC3- „мешовите, пословно- стамбене зоне“, 
у оквиру линијског центра у насељу;

Циљ израде ИД ПГР Јеленча 2 је измена план-
ских решења у основном плану (на локацијама 1, 2, 
3, 4 и 5), ради побољшања саобраћајне доступности, 
усклађивања са изведеним стањем на терену, ускла-
ђивања са новим катастарским стањем, измењеним 
имовинско- правним односима и потребама нових 
власника земљишта и објеката. Циљеви израде ИД 
ПГР Јеленча 2, по појединачним локацијама су:

- на локацији 1- радна зона и државни пут: 
побољшање услова за одвијање саобраћаја на 
раскрсници државних путева, реконструкцијом и 
проширењем (повећањем капацитета) постојеће 
кружне раскрснице; решавање проблема прикљу-
чења радне зоне на државни пут (евентуалном 
изградњом нове кружне раскрснице), на месту 
прикључења, постојеће интерне, а планиране јавне 
саобраћајнице Нова 36; планирање нових јавних 
саобраћајница у радној зони, како би се побољ-
шали услови за одвијање саобраћаја и обезбедио 
приступ новим власницима парцела и објеката не-
кадашње Хемијске индустрије „ЗОРКА“, односно при-
вредним комплексима нових компанија; дефинисање 
трасе јавне саобраћајнице до границе КО Мишар, 

како би се коришћењем одобреног путног прелаза 
преко железничке пруге (потврђен УП) омогућио 
приступ катастарским парцелама у КО Мишар, а 
израдом Измене и допуне ПГР Мишар- друга из-
мена (Одлука о измени и допуни Плана генералне 
регулације „Мишар”- друга измена- “Сл.лист града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцеље-
ва”, бр.32/20) ова саобраћајница продужила на те-
риторији КО Мишар; корекција и усклађивање трасе 
коридора планиране железничке пруге у КО Јеленча 
и КО Мишар, у складу са трасама нових саобраћај-
ница у изменама и допунама ових планова и њихо-
вим међусобним усклађивањем; дефинисање услова 
за прикључење нових привредних комплекса на 
комуналну инфраструктуру, утврђивањем траса и 
услова за изградњу ове инфраструктуре у појасу ре-
гулације нових јавних саобраћајница; промена намене 
„зоне саобраћајних терминала“(1Т) у „зону индустри-
је“, на парцелама, које су у време доношења основног 
плана биле у мешовитој својини РТЦ-а, због промене 
мешовите својине у приватну и промене власништва 
на парцелама; дефинисање услова и мера заштите 
животне средине (одвођења технолошких отпадних 
вода из нових погона, непознат је статус опасног от-
пада који је, према прибављеним информацијама у 
време израде основног плана, био лоциран у радној 
зони и др.);

- на локацији 2- у ул. вожда Карађорђа: проши-
рење зоне „привредни комплекси у насељу“ (IIC2) 
и зоне „рурално становање“ (IIC2) на к.п.бр. 779 КО 
Јеленча на делове планираног „осталог заштит-
ног зеленила“ (32) уз планирани канал „нови Липар”, 
због измењеног катастарстарског стања, измењеног 
стања на терену (извршеног проширења привредног 
комплекса), проширеног обима производње и других 
захтева власника; усклађивање трасе деонице ка-
нала са положајем шкарпе на терену и смањива-
ње ширине појаса „заштитног зеленила“ уз канал, 
због извршеног насипања терена и изградње обје-
ката;

- на локацији 3- у ул. Милоша Поцерца: корек-
ција трасе и измена регулационе ширине и регула-
ционе линије улице Милоша Поцерца на деоници 
између државног пута и Нове 20, због објеката који су 
изграђени и реконструисани на постојећој регулацији 
улице; и измена грађевинских линија, према изведе-
ном стању објеката;

- на локацији 4- к.п.бр. 173/8 КО Јеленча у ул. 
Новопројектована 4: промена намене површина 
дефинисањем на к.п.бр. 173/8 намене/зоне „поро-
дично становање“ (IIC-1) уместо намене „остало 
заштитно зеленило (у зонама плављења, око плани-
раних канала и сл.)“ - 32, јер је на парцели започета 
изградња објеката;

- на локацији 5- к.п.бр. 74/2 и 74/1 КО Јеленча 
у зони кружне раскрснице државних путева: промена 
положаја грађевинске линије на к.п.бр. 74/2 и 74/1 КО 
Јеленча у складу регулационом линијом реконструи-
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сане раскрснице и положајем објеката на парцели.
Законом о стратешкој процени утицаја на жи-

вотну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), 
дефинисан је начин одлучивања о изради страте-
шке процене. Одлуку о изради стратешке процене 
доноси орган надлежан за припрему плана и програ-
ма по претходно прибављеном мишљењу органа на-
длежног за послове заштите животне средине и дру-
гих заинтересованих органа и организација.

Пре доношења Одлуке прибављано је Мишљење 
Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене 
послове Градске управе града Шапца (бр. 501-04-
58/2021-08 од 04.01.2022.) да треба вршити израду 
Стратешке процене, обзиром да ће исти програм 
према критеријумима утврђеним Законом о 
стратешкој процени утицаја на животну среди-
ну („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), имати знача-
јан утицај на животну средину.

ИД ПГР Јеленча 2: повећавају се површине 
намењене за индустријску производњу у оквиру 
радне зоне (локација 1), повећан је број нових ком-
панија и нових производних погона и обим прои-
зводње у односу на период израде основног пла-
на, није решен проблем одвођења технолошких 
отпадних вода из нових погона, непознат је ста-
тус опасног отпада* који |е према прибављеним 
информацијама, у време израде основног плана 
био лоциран у радној зони; на локацији 2 проши-
рен је привредни комплекс у насељу, у односу на 
стање у време израде основног плана, изграђени 
су нови објекти у зони заштитног зеленила, пове-
ћан је обим производње и непознат је начин од-
вођења отпадних вода; на локацији 3, привредни 
објекти су поставњени на постојећу регулацију 
улице и др. (*Према саопштењу Министарства 
пољоприереде и заштите животне средине, од 
22.03.2015.године, на локацији „ЕСО-GAS MGS“, 
Шабац (некадашња «ЗОРКА- Полилласт»), нала-
зило се складиште са око 92 тоне опасног отпада, 
који је складиштен на неуслован начин; У буџету 
за 2015. годину планирана су и одобрена средства 
за два приоритетна пројекта збрињавања опа-
сног отпада, од којих се један односи на локацију 
„ЕСО-GAS MGS”, Шабац; (Извор: www.mpzzs.gov.rs; 
Министарство пољопривреде и заштите животне сре-
дине: Тромесечни извештај о раду -заштита животне 
средине, Београд, јул, 2014. године; Извештај сектора 
за контролу и надзор о последицама поплавног тала-
са на животну средину, 30.05.2014.године; Саопште-
ње на сајту Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине, од 22.03.201 б.године); Према из-
вештају Сектора за контролу и надзор, Министарства 
пољопривреде и животне средине, о последицама 
поплавног таласа на животну средину, бр. 30.05.201 
бгодине, на локацији „Талум” доо се налазио инду-
стријски отпад некадашње фабрике „Зорка-Заштита 
биља” и то отпадне сировине за пестициде у смеште-
не у 9 подземних резервоара; Према ЈЗримедби и су-

гестији на израду плана КО Јеленча“ (бр. 1166/15 од 
16.06.2015.), достављеној од стране новог власника, 
оласни отпад се још увек налазио само на к.п.бр. 1/25 
КО Јеленча, у објектима број 3, 20 и 23 и у околини 
објекта број 24 (подземни резервоари);

На подручју обухваћеном границом ИД ПГР Је-
ленча 2, у оквиру стратешке процене, разматраће се 
постојеће стање животне средине, утицај планираних 
садржаја на микро и макро локацију, док се неће раз-
матрати прекогранична природа утицаја с обзиром 
на то да имплементација ИД ПГР Јеленча 2, не може 
имати негативан утицај на животну средину друге др-
жаве.

Извештај о стратешкој процени утицаја плана 
детаљне регулације садржаће елементе из члана 
12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину (“Службени гласник РС, бр. 135/04 
и 88/10).

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука да се не израђује стратешка процена ути-
цаја на животну средину Измене и допуне Плана ге-
нералне регулације «Јеленча» - друга измена (“Сл.
лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева”, бр.25/2017).

ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ШАПЦА
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На основу члана 41. став 1. Закона о запошљава-
њу и осигурању за случај незапослености („Сл. гла-
сник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17) и члана 39. 
и 131.Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 
5/19),  Скупштина града Шапца  на својој седници 
дана 2.03.2022. године, донела је

О Д Л У К У

О усвајању Локалног акционог плана 
запошљавања града Шапца за 2022. годину

I УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљава-
ња града Шапца за 2022. годину, који је саставни део 
ове Одлуке.

II Локални акциони план запошљавања града Шап-
ца за 2022. годину објавити у „Сл. листу града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-00-22/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић

 

На основу члана 52.   Закона о јавним предузећи-
ма (‘’Сл. гласник РС’’ број 15/16 и 88/19) и члана 39. и 
131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града Шапца’’ 
број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 
2.03. 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ  В. Д.  ДИРЕКТОРА ЈП 
‘ИНФРАСТРУКТУРА-ШАБАЦ

1. РАЗРЕШАВА СЕ Саша Максимовић, дужности 
вршиоца дужности директора  ЈП  Инфраструктура – 
Шабац,  због избора директора по спроведеном јав-
ном конкурсу.

2.Ово решење објавити у  ‘’Сл. листу града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева’’

О б р а з л о ж е њ е

У складу са чланом  52. Закона о јавним предузе-
ћима („Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), вршилац 
дужности директора може се именовати до именова-
ња директора јавног предузећа, по спроведеном јав-
ном конкурсу.

Статутом града Шапца („Сл.лист града Шапца“ 
број 5/19), чланом 39. став 1. тачка 12. Скупштина 
града Шапца, именује и разрешава надзорни одбор и 
директоре јавних предузећа чији је оснивач, у складу 
са законом и оснивачким актом.

Сходно члану 52. Закона, време обављања ове 
функције не може бити дуже од једне године.

Како је спроведен јавни конкурс за избор директо-
ра јавног предузећа, у складу са законом, Комисија за 
избор и именовања предлаже Скупштини да донесе 
решење у датом тексту.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 118-00-10/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић
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На основу члана 24. став 3  Закона о јавним преду-
зећима (‘’ Сл. гласник РС’’ број 15/16 и 88/19) и члана 
39. и 131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града Шап-
ца’’ број 5/19) Скупштина града Шапца, на седници од 
2.03.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ   ДИРЕКТОРА  
ЈП ИНФРАСТРУКТУРА – ШАБАЦ

1. ИМЕНУЈЕ СЕ  Саша Максимовић, инжењер ма-
шинства из Поцерског Причиновића   за  директора  
ЈП Инфраструктура Шабац, на период  од четири го-
дине.

2. Именовани је дужан да ступи на функцију у року 
од осам дана од дана објављивања решења о имено-
вању у „Службеном гласнику РС“.

3. Ово решење објавити у ‘’Службеном гласни-
ку  РС,’’, ‘’Службеном листу града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева’’ као и на интернет 
страници града Шапца.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 24.став 3. Закона о јавним преду-
зећима (‘’ Сл. гласник РС’’ број 15/16 и 88/19) прописа-
но је да директора јавног предузећа именује оснивач  
на период од четири године, на основу спроведеног 
јавног конкурса.

Скупштина града Шапца, на седници од 02.09.2021. 
године именовала је Комисију за спровођење конкур-
са за избор директора јавних предузећа чији је осни-
вач  град Шабац. (‘’Сл. лист града Шапца’’ број 22/21).

На седници од  23.11.2021. године Скупштина гра-
да је донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за 
избор директора ЈП  Инфраструктура Шабац. (‘’Сл. 
лист града Шапца’’ број 32/21).

Текст огласа о јавном конкурсу је објављен у ‘’Сл. 
гласнику  РС,’’ бр.125/21 од 17.12.2021.  године, ‘’Сл. 
листу града Шапца’’  бр. 32/21, дневним новинама „Ин-
формер“ од 20.12.2021. године  и на интернет страни-
ци града Шапца.  Конкурс је био отворен 30 дана од 
дана објављивања у ‘’Службеном  гласнику  РС.’’

На оглас за конкурс пријавио се  кандидат Саша 
Максимовић.

Комисија за спровођење конкурса за избор ди-
ректора јавних предузећа, на седници одржаној 
10.02.2022. године разматрала је приспелу пријаву и 
констатовала да је пријава благовремена, разумљива 
и потпуна. Након тога је састављен списак са једним 
кандидатом.

На седници одржаној 21.02.2022. године Комисија 
је спровела изборни поступак у виду усмене прове-
ре стручне оспособљености, знања и вештина прија-
вљеног кандидата, након чега је саставила ранг листу 

са једним кандидатом у складу са Законом о јавним 
предузећима и Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа. (‘’Сл. гласник РС’’ број 
65/16). Утврђену ранг листу кандидата, заједно са за-
писником о спроведеном изборном поступку Комисија 
је доставила надлежном органу локалне самоуправе 
односно Скупштини града Шапца.

Комисији за избор и именовања Скупштине града,  
је у складу са чланом 41. став 3. Закона, утврдила и 
припремила предлог о именовању директора ЈП Ин-
фраструктура –Шабац и доставила га Скупштини на 
разматрање и усвајање.

Ово решење је коначно у складу са чланом 41. 
став 4. Закона о јавним предузећима.

Поука о правном леку: Против овог решења може 
се поднети тужба Управном суду у року од 30 (триде-
сет) дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-7/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић

На основу члана 52. Закона о јавним предузећи-
ма (‘’Сл. гласник РС’’ број 15/16 и 88/19) и члана 39. 
и 131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града Шапца’’ 
број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 
2.03.2022. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ ШАБАЦ

РАЗРЕШАВА  СЕ  Драган Ристић  из  Шапца,  ду-
жности вршиоца дужности директора  Јавног кому-
налног предузећа Паркинг-Шабац,  због избора дирек-
тора по спроведеном јавном конкурсу.

Ово решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева’’.

О б р а з л о ж е њ е

У складу са чланом  52. Закона о јавним предузе-
ћима („Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), вршилац 
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дужности директора може се именовати до именова-
ња директора јавног предузећа, по спроведеном јав-
ном конкурсу, на период који не може бити дужи од 
једне године.

Статутом града Шапца („Сл.лист града Шапца“ 
број 5/19), чланом 39. став 1. тачка 12. Скупштина 
града Шапца, именује и разрешава надзорни одбор и 
директора јавног предузећа чији је оснивач, у складу 
са законом и оснивачким актом.

Како је спроведен јавни конкурс за избор директо-
ра јавног предузећа, у складу са законом, Комисија за 
избор и именовања предлаже Скупштини да донесе 
решење у датом тексту

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 118-00-8/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић

 

На основу члана 24. став 3  Закона о јавним преду-
зећима (‘’ Сл. гласник РС’’ број 15/16 и 88/19) и члана 
39. и 131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града Шап-
ца’’ број 5/19) Скупштина града Шапца, на седници од 
2.03.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ   ДИРЕКТОРА ЈKП

„ПАРКИНГ – ШАБАЦ“

1.  ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Ристић, дипломирани ин-
жењер организационих наука из Шапца,  за  директо-
ра  ЈКП „Паркинг Шабац“, на период  од четири године.

2. Именовани је дужан да ступи на функцију у року 
од осам дана од дана објављивања решења о имено-
вању у „Службеном гласнику РС“.

3. Ово решење објавити у ‘’Службеном гласни-
ку  РС,’’, ‘’Службеном листу града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева’’ као и на интернет 
страници града Шапца.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 24.став 3. Закона о јавним преду-
зећима (‘’ Сл. гласник РС’’ број 15/16 и 88/19) прописа-
но је да директора јавног предузећа именује оснивач  
на период од четири године, на основу спроведеног 
јавног конкурса.

Скупштина града Шапца, на седници од 02.09.2021. 
године именовала је Комисију за спровођење конкур-

са за избор директора јавних предузећа чији је осни-
вач  град Шабац. (‘’Сл. лист града Шапца’’ број 22/21).

На седници од  23.11.2021. године Скупштина гра-
да је донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса 
за избор директора ЈКП  „Паркинг Шабац“. (‘’Сл. лист 
града Шапца’’ број 32/21).

Текст огласа о јавном конкурсу је објављен у ‘’Сл. 
гласнику  РС,’’ бр.125/21 од 17.12.2021.  године, ‘’Сл. 
листу града Шапца’’  бр. 32/21, дневним новинама „Ин-
формер“ од 20.12.2021. године  и на интернет страни-
ци града Шапца.  Конкурс је био отворен 30 дана од 
дана објављивања у ‘’Службеном  гласнику  РС.’’

На оглас за конкурс пријавио се  кандидат Драган 
Ристић.

Комисија за спровођење конкурса за избор ди-
ректора јавних предузећа, на седници одржаној 
10.02.2022. године разматрала је приспелу пријаву и 
констатовала да је пријава благовремена, разумљива 
и потпуна. Након тога је састављен списак са једним 
кандидатом.

На седници одржаној 21.02.2022. године Комисија 
је спровела изборни поступак у виду усмене прове-
ре стручне оспособљености, знања и вештина прија-
вљеног кандидата, након чега је саставила ранг листу 
са једним кандидатом у складу са Законом о јавним 
предузећима и Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа. (‘’Сл. гласник РС’’ број 
65/16). Утврђену ранг листу кандидата, заједно са за-
писником о спроведеном изборном поступку Комисија 
је доставила надлежном органу локалне самоуправе 
односно Скупштини града Шапца.

Комисији за избор и именовања Скупштине града,  
је у складу са чланом 41. став 3. Закона, утврдила 
и припремила предлог о именовању директора ЈКП 
„Паркинг –Шабац“ и доставила га Скупштини на раз-
матрање и усвајање.

Ово решење је коначно у складу са чланом 41. 
став 4. Закона о јавним предузећима.

Поука о правном леку: Против овог решења може 
се поднети тужба Управном суду у року од 30 (триде-
сет) дана од дана пријема решења

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-8/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић
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На основу члана 52.Закона о јавним предузећи-
ма (‘’Сл. гласник РС’’ број 15/16 и 88/19) и члана 39. 
и 131. Статута града Шапца (‘’Сл. лист града Шапца’’ 
број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 
2.03.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ  В.Д.  ДИРЕКТОРА ЈКП „СТАРИ 
ГРАД“ ШАБАЦ

1 РАЗРЕШАВА СЕ Никола Беговић из Дуваништа, 
дужности вршиоца дужности   директора  ЈКП „Стари 
град“ Шабац, због истека мандата.

2.Ово решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“

О б р а з л о ж е њ е

У складу са чланом  52. Закона о јавним предузе-
ћима („Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), вршилац 
дужности директора може се именовати до именова-
ња директора јавног предузећа, по спроведеном јав-
ном конкурсу, на период који не може бити дужи од 
једне године.

Статутом града Шапца („Сл.лист града Шапца“ 
број 5/19), чланом 39. став 1. тачка 12. Скупштина 
града Шапца, именује и разрешава надзорни одбор и 
директорe јавних предузећа чији је оснивач, у складу 
са законом и оснивачким актом.

Наиме, како је у јавном предузећу спроведен кон-
курс за избор и именовање директора,   Комисија за 
избор и именовања предлаже Скупштини да се Нико-
ла Беговић из Дуваништа, разреши функције и донесе 
решење у датом тексту.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 118-00-9/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић

 

На основу члана 24. став 3  Закона о јавним преду-
зећима (‘’ Сл. гласник РС’’ број 15/16 и 88/19) и члана 
39. и 131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града Шап-
ца’’ број 5/19) Скупштина града Шапца, на седници од 
2.03.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ   ДИРЕКТОРА ЈКП

„СTАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Аљоша Гарибовић, дипломирани 
правник из Шапца, за  директора  ЈКП „Стари град“ 
Шабац, на период  од четири године.

2. Именовани је дужан да ступи на функцију у року 
од осам дана од дана објављивања решења о имено-
вању у „Службеном гласнику РС“.

3. Ово решење објавити у ‘’Службеном гласни-
ку  РС,’’, ‘’Службеном листу града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева’’ као и на интернет 
страници града Шапца.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 24.став 3. Закона о јавним преду-
зећима (‘’ Сл. гласник РС’’ број 15/16 и 88/19) прописа-
но је да директора јавног предузећа именује оснивач  
на период од четири године, на основу спроведеног 
јавног конкурса.

Скупштина града Шапца, на седници од 02.09.2021. 
године именовала је Комисију за спровођење конкур-
са за избор директора јавних предузећа чији је осни-
вач  град Шабац. (‘’Сл. лист града Шапца’’ број 22/21).

На седници од  23.11.2021. године Скупштина гра-
да је донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за 
избор директора ЈКП  “Стари град“ Шабац. (‘’Сл. лист 
града Шапца’’ број 32/21).

Текст огласа о јавном конкурсу је објављен у ‘’Сл. 
гласнику  РС,’’ бр.125/21 од 17.12.2021.  године, ‘’Сл. 
листу града Шапца’’  бр. 32/21, дневним новинама „Ин-
формер“ од 20.12.2021. године  и на интернет страни-
ци града Шапца.  Конкурс је био отворен 30 дана од 
дана објављивања у ‘’Службеном  гласнику  РС.’’

На оглас за конкурс пријавила су се два кандидата.
Комисија за спровођење конкурса за избор ди-

ректора јавних предузећа, на седници одржаној 
10.02.2022. године разматрала је приспеле пријаве и 
констатовала да су пријаве благовремене, разумљи-
ве и потпуне. Након тога је састављен списак са два 
кандидата.

На седници одржаној 22.02.2022. године Комисија 
је спровела изборни поступак у виду усмене провере 
стручне оспособљености, знања и вештина пријавље-
ног кандидата, након чега је саставила ранг листу са 
два кандидата, у складу са Законом о јавним предузе-
ћима и Уредбом о мерилима за именовање директора 
јавног предузећа. (‘’Сл. гласник РС’’ број 65/16). Утвр-
ђену ранг листу кандидата, заједно са записником о 



Број 4 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 47

спроведеном изборном поступку Комисија је достави-
ла надлежном органу локалне самоуправе односно 
Скупштини града Шапца.

Комисији за избор и именовања Скупштине гра-
да,  је у складу са чланом 41. став 3. Закона, утвр-
дила и припремила предлог о именовању директора 
ЈКП „Стари град“ Шабац, и доставила га Скупштини на 
разматрање и усвајање.

Ово решење је коначно у складу са чланом 41. 
став 4. Закона о јавним предузећима.

Поука о правном леку: Против овог решења може 
се поднети тужба Управном суду у року од 30 (триде-
сет) дана од дана пријема решења

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-9/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић
 

На основу члана 52. Закона о јавним предузећи-
ма (‘’Сл. гласник РС’’ број 15/16 и 88/19) и члана 39. 
и 131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града Шапца’’ 
број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од  
2.03.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ  В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП 

„ВОДОВОД-ШАБАЦ“ ШАБАЦ

1.РАЗРЕШАВА СЕ  Јован Вранеш из Шапца, ду-
жности вршиоца дужности  директора  ЈКП „Водо-
вод-Шабац“ Шабац, због избора директора по спрове-
деном јавном конкурсу.

2.Ово решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца 
и општина Богатић, Владимрци и Коцељева’’.

О б р а з л о ж е њ е

У складу са чланом  52. Закона о јавним предузе-
ћима („Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), вршилац 
дужности директора може се именовати до именова-
ња директора јавног предузећа, по спроведеном јав-
ном конкурсу, на период који не може бити дужи од 
једне године.

Статутом града Шапца („Сл.лист града Шапца“ 
број 5/19), чланом 39. став 1. тачка 12. Скупштина 

града Шапца, именује и разрешава надзорни одбор и 
директорe јавних предузећа чији је оснивач, у складу 
са законом и оснивачким актом.

Како је спроведен јавни конкурс за избор дирек-
тора предузећа, Комисија за избор и именовања пре-
длаже Скупштини да се разреши досадашњи врши-
лац дужности директора и донесе решење у датом 
тексту.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:118-00-11/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић

 

На основу члана 24. став 3  Закона о јавним преду-
зећима (‘’ Сл. гласник РС’’ број 15/16 и 88/19) и члана 
39. и 131. Статута града Шапца (‘’Сл. лист града Шап-
ца’’ број 5/19) Скупштина града Шапца, на седници од 
2.03.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ   ДИРЕКТОРА ЈКП

„ВОДОВОД – ШАБАЦ”

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Јован Вранеш, мастер инжењер 
грађевине из Шапца, за  директора  ЈКП „Водовод Ша-
бац“, на период  од четири године.

2. Именовани је дужан да ступи на функцију у року 
од осам дана од дана објављивања решења о имено-
вању у „Службеном гласнику РС“.

3. Ово решење објавити у ‘’Службеном гласни-
ку  РС,’’ ‘’Службеном листу града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева’’ као и на интернет 
страници града Шапца.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 24.став 3. Закона о јавним преду-
зећима (‘’ Сл. гласник РС’’ број 15/16 и 88/19) прописа-
но је да директора јавног предузећа именује оснивач  
на период од четири године, на основу спроведеног 
јавног конкурса.  Скупштина града Шапца, на седни-
ци од 02.09.2021. године именовала је Комисију за 
спровођење конкурса за избор директора јавних пре-
дузећа чији је оснивач  град Шабац. (‘’Сл. лист града 
Шапца’’ број 22/21).

На седници од  23.11.2021. године Скупштина гра-
да је донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за 
избор директора ЈКП  “Водовод Шабац“. (‘’Сл. лист 
града Шапца’’ број 32/21).
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Текст огласа о јавном конкурсу је објављен у ‘’Сл. 
гласнику  РС,’’ бр.125/21 од 17.12.2021.  године, ‘’Сл. 
листу града Шапца’’  бр. 32/21, дневним новинама 
„Информер“ од 20.12.2021. године  и на интернет 
страници града Шапца.

Конкурс је био отворен 30 дана од дана објављи-
вања у ‘’Службеном  гласнику  РС.’’

На оглас за конкурс пријавио се  кандидат Јован 
Вранеш.

Комисија за спровођење конкурса за избор ди-
ректора јавних предузећа, на седници одржаној 
10.02.2022. године разматрала је приспелу пријаву и 
констатовала да је пријава благовремена, разумљива 
и потпуна. Након тога је састављен списак са једним 
кандидатом.

На седници одржаној 21.02.2022.године Комисија 
је спровела изборни поступак у виду усмене прове-
ре стручне оспособљености, знања и вештина прија-
вљеног кандидата, након чега је саставила ранг листу 
са једним кандидатом, у складу са Законом о јавним 
предузећима и Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа. (‘’Сл. гласник РС’’ број 
65/16).

Утврђену ранг листу кандидата, заједно са запи-
сником о спроведеном изборном поступку Комисија 
је доставила надлежном органу локалне самоуправе, 
односно Скупштини града Шапца.

Комисији за избор и именовања Скупштине града,  
је у складу са чланом 41. став 3. Закона, утврдила и 
припремила предлог о именовању директора ЈКП „Во-
довод –Шабац“ и доставила га ,Скупштини на разма-
трање и усвајање.

Ово решење је коначно у складу са чланом 41. 
став 4. Закона о јавним предузећима.

Поука о правном леку: Против овог решења може 
се поднети тужба Управном суду у року од 30 (триде-
сет) дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-11/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић

Члан 41.

Комисија саставља ранг листу са највише три кан-
дидата која су са најбољим резултатом испунила ме-
рила за избор директора јавног предузећа.

Ранг листу из става 1. овог члана и записник о 
спроведеном изборном поступку Комисија доставља 
министарству, надлежном органу аутономне покраји-
не или надлежном органу јединице локалне самоу-
праве.

Министарство, односно орган из става 2. овог чла-
на припрема предлог акта о именовању првог кан-
дидата са ранг листе и доставља га, ради усвајања 
Влади, органу аутономне покрајине надлежном за 

именовање директора јавног предузећа или органу 
јединице локалне самоуправе надлежном за имено-
вање директора јавног предузећа.

Акт о именовању директора коначан је.

Члан 42.

Акт о именовању директора јавног предузећа чији 
је оснивач Република Србија, са образложењем обја-
вљује се у “Службеном гласнику Републике Србије” и 
на интернет страници органа надлежног за именова-
ње директора.

Акт о именовању директора јавног предузећа чији 
је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе, са образложењем, објављује се и у гла-
силу аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе.

Кандидат који је учествовао у изборном поступку 
има право да поднесе захтев за увид у конкурсну до-
кументацију.

Комисија је дужна да у року од два дана од дана 
пријема захтева, кандидату из става 3. овог члана 
омогући увид у конкурсну документацију, у присуству 
члана Комисије.

На достављање акта о именовању директора 
примењују се одредбе закона којим се уређује општи 
управни поступак.

Члан 43.
Именовани кандидат дужан је да ступи на функци-

ју у року од осам дана од дана објављивања решења 
о именовању у “Службеном гласнику Републике Ср-
бије”.

Рок из става 1. овог члана, из нарочито оправда-
них разлога, може се продужити за још осам дана.

Директор јавног предузећа заснива радни однос 
на одређено време.



Број 4 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 49

На основу члана 37. став 2. Закона о култури (‘’Сл. 
гласник РС’’ број 72/09, 13/16, 30/16, 6/20, 47/21 и 
78/21) и члана 39. и 131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. 
лист града Шапца’’ број 5/19) Скупштина града Шапца, 
на седници од 2.03. 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О  РАЗРЕШЕЊУ  В.Д.  ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ 
МУЗЕЈА У ШАПЦУ

РАЗРЕШАВА СЕ Јована Стојанац, мастер ликов-
ни уметник из Шапца, дужности вршиоца дужности 
директора Народног музеја у Шапцу, због истека ман-
дата.

Ово решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева’’.

О б р а з л o ж е њ е

Чланом 37. Закона о култури (‘’Сл. гласник РС’’ 
број 72/09, 13/16,30/16, 6/20, 47/21 и 78/21), прописано 
је да оснивач може именовати вршиоца дужности ди-
ректора установе, без претходно спроведеног јавног 
конкурса, у случају када директору престане дужност 
пре истека мандата, односно када јавни конкурс за ди-
ректора није успео.

Вршилац дужности може обављати ту функцију 
најдуже једну годину.

Како је вршиоцу дужности директора установе 
културе   истекао мандат за вршење ове функције, у 
складу са законом, Комисија за избор и именовања 
предлаже скупштини да  се  Јована Стојанац, дипло-
мирани ликовни уметник из Шапца разреши дужности 
и донесе решење у датом тексту.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 118-00-13/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић

На основу члана 35. и 36. Закона о култури (‘’ Сл. 
гласник РС’’ број 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20) и члана 
39. и 131. Статута града Шапца (‘’Сл. лист града Шап-
ца’’ број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 
2.03.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О  ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА 
У ШАПЦУ

ИМЕНУЈЕ СЕ  Мирјана Перић из Шапца, дипло-
мирани керамичар, мастер академске студије другог 
степена, за директора  Народног музеја у Шапцу, на 
период од четири године.

Ово решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева’’.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о култури (‘’ Сл. гласник РС’’ број 72/09, 
13/16,30/16 и 6/20),  у члану 35. прописано је да се 
директор установе културе, чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе, именује на основу спроведеног 
јавног конкурса на период од четири године и може 
бити поново именован. Јавни конкурс расписује и 
спроводи Управни одбор установе, на основу прет-
ходне сагласности оснивача.Чланом 36. истог закона 
утврђени су услови које морају испуњавати кандидати 
за избор директора установе културе.

Скупштина града Шапца на својој седници одр-
жаној 23.11.2021. године донела је решење број 110-
00-149/2021-14 од 23.11.2021. године којим се даје 
претходна сагласност за покретање поступка јавног 
конкурса за избор директора Народног музеја у Шап-
цу.

Управни одбор Народног музеја у Шапцу, спровео 
је поступак избора директора по објављеном  јавном 
конкурсу.  Одлука о расписивању конкурса донета је 
01.12.2021. године а конкурс за избор директора обја-
вљен је у дневном листу „Информер“ 08.12.2021. го-
дине. У законском року за јављање на конкурс, прија-
ву је поднело три кандидата.Управни одбор установе 
дана 10.01.2022. године обавио је разговор са свим 
пријављеним кандидатима, о чему је сачињен  запи-
сник број 3/22 од 11.01.2022. године. На основу оба-
вљеног разговора и  увида у документацију Управни 
одбор установе сачинио је образложени предлог ли-
сте кандидата број 8/22 од 18.01.2022. године и кон-
статовао да сва три кандидата формално испуњавају 
услове конкурса.  

Предложени кандидат је приложио кратку биогра-
фију.

Комисија за избор и именовања предлаже скуп-
штини да се за директора Народног музеја у Шапцу 
именује Мирјана Перић из Шапца, дипломирани кера-
мичар, са завршеним мастер академским студијама 
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другог степена на Факултету  примењених уметности 
у Београду, и  донесе решење у датом тексту.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-13/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић

 

На основу члана 37. и 39. Закона о култури (‘’ Сл. 
гласник РС’’ број 72/09, 13/16, 30/16, 6/20, 47/21 и 
78/21) и члана 39. и 131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. 
лист града Шапца’’ број 5/19), Скупштина града Шап-
ца, на седници од  2.03.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ  В.Д.  ДИРЕКТОРА ШАБАЧКОГ 
ПОЗОРИШТА

РАЗРЕШАВА СЕ  Владимир Василић  дужности  
вршиоца дужности директора  Шабачког позоришта,  
због истека мандата.

Ово решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева’’.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 37. Закона о култури (‘’ Сл. гласник РС’’ 
број 72/09, 13/16,30/16 и 6/20), прописано је оснивач 
може именовати вршиоца дужности директора уста-
нове, без претходно спроведеног јавног конкурса, у 
случају када директору престане дужност пре истека 
мандата, односно када јавни конкурс за директора 
није успео.

Вршилац дужности може обављати ту функцију 
најдуже једну годину.

Како је вршиоцу дужности директора установе кул-
туре истекао мандат,                   Комисија за избор и 
именовања предлаже скупштини да се исти разреши 
функције и донесе решење у датом тексту.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 118-00-15/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић

На основу члана 35. и 36. Закона о култури (‘’ Сл. 
гласник РС’’ број 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20) и члана 
39. и 131. Статута града Шапца (‘Сл. лист града Шап-
ца’’ број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 
2.03.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О  ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА ШАБАЧКОГ 
ПОЗОРИШТА

ИМЕНУЈЕ СЕ  Владимир Василић, дипломирани 
глумац из Шапца, за  директора  Шабачког позоришта,  
на период од четири године.

Ово решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева’’.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о култури (‘’ Сл. гласник РС’’ број 72/09, 
13/16,30/16 и 6/20),  у члану 35. прописано је да се 
директор установе културе, чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе, именује на основу спроведеног 
јавног конкурса на период од четири године и може 
бити поново именован. Јавни конкурс расписује и 
спроводи Управни одбор установе, на основу прет-
ходне сагласности оснивача.Чланом 36. истог закона 
утврђени су услови које морају испуњавати кандидати 
за избор директора установе културе.

Скупштина града Шапца на својој седници одр-
жаној 23.11.2021. године донела је решење број 110-
00-152/2021-14 од 23.11.2021. године којим се даје 
претходна сагласност за покретање поступка јавног 
конкурса за избор директора Шабачког позоришта.

Управни одбор Шабачког позоришта спровео је 
поступак избора директора по објављеном  јавном 
конкурсу. У законском року за јављање на конкурс, 
пријаву је поднео само један кандидат. Управни од-
бор установе дана 11.01.2022. године обавио је раз-
говор са пријављеним кандидатом, о чему је сачињен  
записник број 14-3 од 11.01.2022. године. На основу 
обављеног разговора у увида у документацију Управ-
ни одбор установе сачинио је образложени предлог 
листе кандидата број 14-4 од 11.01.2022. године и 
предложио да се за директора установе културе за 
наредни период од четири године именује Владимир 
Василић, дипломирани глумац из Шапца.Кандидат ис-
пуњава све услове конкурса.

Предложени кандидат је приложио кратку биогра-
фију.

Комисија за избор и именовања предлаже скуп-
штини да донесе решење у датом тексту.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-15/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић
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На основу члана 37. Закона о култури (‘’ Сл. гла-
сник РС’’ број 72/09, 13/16, 30/16, 6/20, 47/21 и 78/21) 
и члана 39. и 131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист 
града Шапца’’ број 5/19), Скупштина града Шапца, на 
седници од  2.03.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ В.Д.  ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ 
ЦЕНТРА У ШАПЦУ

РАЗРЕШАВА СЕ  Светлана Станковић  из Шапца 
дужности вршиоца дужности  директора  Културног  
центра у Шапцу, због истека мандата.

 Ово решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и  Коцељева’’.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 37. Закона о култури (‘’ Сл. гласник РС’’ 
број 72/09, 13/16, 30/16,47/21 и 78/21), прописано је да 
оснивач може да именује вршиоца дужности установе 
културе, у случају када директору престане дужност 
пре истека мандата и у другим случајевима дефини-
саним законом.

Вршилац дужности може ту функцију обављати 
најдуже једну годину.

Како је вршиоцу дужности директора установе 
истекао мандат, Комисија за избор и именовања пре-
длаже скупштини да се иста разреши функције и до-
несе решење у датом тексту.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 118-00-17/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић

На основу члана 35. и 36. Закона о култури (‘’ Сл. 
гласник РС’’ број 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20) и члана 
39. и 131. Статута града Шапца (‘’Сл. лист града Шап-
ца’’ број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 
2.03.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О  ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 
У ШАПЦУ

ИМЕНУЈЕ СЕ Урош Лукић, мастер ликовни умет-
ник из Шапца, за директора  Културног центра у Шап-
цу, на период од четири године.

Ово решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева’’.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о култури (‘’ Сл. гласник РС’’ број 72/09, 
13/16,30/16 и 6/20),  у члану 35. прописано је да се 
директор установе културе, чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе, именује на основу спроведеног 
јавног конкурса на период од четири године и може 
бити поново именован. Јавни конкурс расписује и 
спроводи Управни одбор установе, на основу прет-
ходне сагласности оснивача.Чланом 36. истог закона 
утврђени су услови које морају испуњавати кандидати 
за избор директора установе културе.

Скупштина града Шапца на својој седници одр-
жаној 23.11.2021. године донела је решење број 110-
00-153/2021-14 од 23.11.2021. године којим се даје 
претходна сагласност за покретање поступка јавног 
конкурса за избор директора Културног центра у Шап-
цу.

Управни одбор Културног центра у Шапцу, спровео 
је поступак избора директора по објављеном  јавном 
конкурсу.  У законском року за јављање на конкурс, 
пријаву је поднело два кандидата.Управни одбор 
установе дана 17.01.2022. године обавио је разговор 
са свим пријављеним кандидатима, о чему је сачињен  
записник број 2/1 од 17.01.2022. године. На основу 
обављеног разговора и  увида у документацију Управ-
ни одбор установе сачинио је образложени предлог 
листе кандидата број 2/2 од 17.01.2022. године и исту 
доставио Скупштини града Шапца.

Предложени кандидат је приложио кратку биогра-
фију.

Комисија за избор и именовања предлаже Скуп-
штини да се за директора Културног центра у Шапцу 
именује Урош Лукић, мастер ликовни уметник из Шап-
ца, и  донесе решење у датом тексту.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-10/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић



Страна 52 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 4

На основу члана 37. Закона о култури (‘’ Сл. гла-
сник РС’’ број 72/09, 13/16, 30/16, 6/20, 47/21 и 78/21 
) и члана 39. и 131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист 
града Шапца’’ број 5/19), Скупштина града Шапца, на 
седници од 2.03.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ  В.Д.  ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ 
У ПРЊАВОРУ

РАЗРЕШАВА  СЕ  Марио Максимовић  дужности 
вршиоца дужности директора Дома културе у Прња-
вору,  због истека мандата.

Ово решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева’’.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 37. Закона о култури (‘’ Сл. гласник РС’’ 
број 72/09, 13/16,30/16 и 6/20), прописано је да  осни-
вач може именовати вршиоца дужности директора 
установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, 
у случају када директору престане дужност пре исте-
ка мандата, односно када јавни конкурс за директора 
није успео.

Вршилац дужности може обављати ту функцију 
најдуже једну годину.

Како је вршиоцу дужности директора установе кул-
туре истекао мандат, Комисија за избор и именовања 
предлаже скупштини да разреши Мариа Максимови-
ћа и донесе решење у датом тексту.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 118-00-12/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић

 

На основу члана 35. и 36. Закона о култури (‘’Сл. 
гласник РС’’ број 72/09, 13/16, 30/16, 6/20, 47/21 и 
78/21) и члана 39. и 131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. 
лист града Шапца’’ број 5/19), Скупштина града Шап-
ца, на седници од 2.03.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О  ИМЕНОВАЊУ   ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ У 

ПРЊАВОРУ

ИМЕНУЈЕ СЕ  Марио Максимовић, мастер про-
фесор разредне наставе из Прњавора, за директора 
Дома културе у Прњавору,  на период од четири го-
дине.

Ово решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева’’.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о култури (‘’Сл. гласник РС’’ број 72/09, 
13/16,30/16,.6/20, 47/21 и 78/21),  у члану 35. пропи-
сано је да се директор установе културе, чији је осни-
вач јединица локалне самоуправе, именује на осно-
ву спроведеног јавног конкурса на период од четири 
године и може бити поново именован. Јавни конкурс 
расписује и спроводи Управни одбор установе, на 
основу претходне сагласности оснивача.Чланом 36. 
истог закона утврђени су услови које морају испуња-
вати кандидати за избор директора установе културе.

Скупштина града Шапца на својој седници одр-
жаној 23.11.2021. године донела је решење број 110-
00-151/2021-14 од 23.11.2021. године којим се даје 
претходна сагласност за покретање поступка јавног 
конкурса за избор директора Дома културе у Прња-
вору.

Управни одбор Дома културе у Прњавору спровео 
је поступак избора директора по објављеном  јавном 
конкурсу. У законском року за јављање на конкурс, 
пријаву је поднео само један кандидат. Управни од-
бор установе дана 10.01.2022. године обавио је раз-
говор са пријављеним кандидатом, о чему је сачињен  
записник број 06-8 од 10.01.2022. године. На основу 
обављеног разговора у увида у документацију Управ-
ни одбор установе сачинио је образложени предлог 
листе кандидата број 06-9 од 10.01.2022. године и 
предложио да се за директора установе културе за 
наредни период од четири године именује Марио Мак-
симовић, мастер професор разредне наставе, доса-
дашњи вршилац дужности директора ове установе.

Предложени кандидат је приложио кратку биогра-
фију.

Комисија за избор и именовања предлаже скуп-
штини да одлучи као у диспозитиву овог решења.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-12/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић



Број 4 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 53

На основу члана 37 став. 2 и 39. Закона о култури 
(‘’Сл. гласник РС’’ број 72/09, 13/16, 30/16. 6/20, 47/21 
и 78/21) и члана 39. и 131. Статута града Шапца (‘’Сл. 
лист града Шапца’’ број 5/19), Скупштина града Шап-
ца, на седници од  2.03.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О  РАЗРЕШЕЊУ  В.Д.  ДИРЕКТОРА 

МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У 
ШАПЦУ

РАЗРЕШАВА  СЕ Јелена Мијаиловић, дипломира-
ни правник из Шапца,  дужности вршиоца дужности 
директора Међуопштинског историјског архива у Шап-
цу, због истека мандата.

Ово решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева’’.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 37. Закона о култури (‘’Сл. гласник РС’’ 
број 72/09, 13/16,30/16 и 6/20), прописано је да  осни-
вач може именовати вршиоца дужности директора 
установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, 
у случају када директору престане дужност пре исте-
ка мандата, односно када јавни конкурс за директора 
није успео.

Вршилац дужности може обављати ту функцију 
најдуже једну годину.

             Како је вршиоцу дужности директора  уста-
нове културе  истекао мандат за вршење ове функци-
је, у складу са законом,  Комисија за избор и имено-
вања предлаже скупштини да се Јелена Мијаиловић, 
дипломирани правник из Шапца разреши дужности и 
донесе решење у датом тексту.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 118-00-14/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић

На основу члана  37. Закона о култури (‘’Сл. гла-
сник РС’’ број 72/09, 13/16, 30/16, 6/20, 47/21 и 78/21) 
и члана 39. и 131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист 
града Шапца’’ број 5/19), Скупштина града Шапца, на 
седници од  2.03.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О  ИМЕНОВАЊУ  В.Д.  ДИРЕКТОРА 
МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У 

ШАПЦУ

ИМЕНУЈЕ СЕ Светлана Станковић, професор ра-
зредне наставе из Шапца,за вршиоца дужности  ди-
ректора Међуопштинског историјског архива у Шапцу, 
на период од најдуже годину дана.

Ово решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева’’.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 37. Закона о култури (‘’Сл. гласник РС’’ 
број 72/09, 13/16, 30/16,6/20, 47/21 и 78/21), прописано 
је да  оснивач може именовати вршиоца дужности ди-
ректора установе, без претходно спроведеног јавног 
конкурса, у случају када директору престане дужност 
пре истека мандата, односно када јавни конкурс за ди-
ректора није успео.

Вршилац дужности може обављати ту функцију 
најдуже једну годину.

Како је вршиолац дужности директора установе 
културе  разрешен због истека мандата, а јавни кон-
курс за директора установе није успео,  указала се по-
треба за именовањем вршиоца дужности директора 
Међуопштинског историјског архива у Шапцу. За новог 
вршиоца дужности предложена је Сватлана Станко-
вић, професор разредне наставе из Шапца.

Предложени кандидат је приложио кратку биогра-
фију.

Комисија за избор и именовања предлаже скуп-
штини да донесе решење у датом тексту.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-14/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић



Страна 54 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 4

На основу члана 125 став 2. Закона о социјалној 
заштити  (‘’Сл. гласник РС’’ број 24/11). члана 14 став 
4 и 5. Одлуке о промени оснивачког акта Центра за 
социјални рад Шабац ( ‘’Сл. лист града Шапца’’ број 
19/11, 17/12 и 4/13)  и члана 39. и 131. Статута града 
Шапца ( ‘’Сл. лист града Шапца’’ број 5/19) Скупштина 
града Шапца, на седници од 2.03.2022. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ   
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

„ШАБАЦ“ У  ШАПЦУ

1. РАЗРЕШАВА  СЕ  Биљана Мркоњић, дужности  
вршиоца дужности  директора Центра за социјални 
рад  у Шапцу, због избора директора по спроведеном 
јавном конкурсу.

2.  Ово решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева’’.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о социјалној заштити (‘’Сл. гласник РС’’ 
број 24/11), чланом 125. став 2. оснивач Центра за 
социјални рад, може именовати вршиоца дужности 
директора Центра за социјални рад. Услови за име-
новање директора, односно вршиоца дужности дирек-
тора дефинисани су чланом 124. Закона о социјалној 
заштити (‘’ Сл. гласник РС’’ број 724/11) и чланом 14. 
Одлуке о промени оснивачког акта  Центра за соци-
јални рад Шабац  ( ‘’Сл. лист града Шапца’’ број 19/11, 
17/12 и 4/13).

Истим законом, у смислу члана 125. став 3. вр-
шилац дужности директора Центра за социјални рад 
може обављати ту дужност најдуже једну годину.

Наиме, како је спроведен поступак избора дирек-
тора јавним конкурсом, у складу са законом, Комисија 
за избор и именовања предлаже да се досадашњи вр-
шилац дужности директора  Биљана Мркоњић разре-
ши функције и донесе решење у датом тексту.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 118-00-16/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић

На основу члана 124. Закона о социјалној заштити 
(‘’Сл. гласник РС’’ број 24/11), члана 14. став 4. и 5. 
Одлуке о промени оснивачког акта Центра за соци-
јални рад Шабац, (‘’Сл. лист града Шапца’’ број 19/11, 
17/12 и 4/13)  и члана 39. и 131. Статута града Шапца 
(‘’Сл. лист града Шапца’’ број 5/19), Скупштина града 
Шапца, на седници од 2.03.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД „ШАБАЦ“ У  ШАПЦУ

1. ИМЕНУЈЕ  СЕ  Биљана Мркоњић, мастер соци-
олог из Шапца, за директора Центра за социјални рад  
у Шапцу, на период од четири године.

2. Ово решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и   Коцељева’’.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о социјалној заштити (‘’Сл. гласник РС’’ 
број 24/11), чланом 124. став 3. Директора Центра за 
социјални рад именује надлежни орган јединице ло-
калне самоуправе, на основу конкурса, по прибавље-
ном мишљењу Управног одбора Центра за социјални 
рад. Услови за именовање директора дефинисани су 
чланом 124. Закона о социјалној заштити

(‘’Сл. гласник РС’’ број 724/11) и чланом 14. Одлуке 
о промени оснивачког акта  Центра за социјални рад 
Шабац  ( ‘’Сл. лист града Шапца’’ број 19/11, 17/12 и 
4/13).

Истим законом, у смислу члана 124. став 2. ман-
дат  директора Центра за социјални рад траје четири 
године и исто лице може бити поново именовано за 
директора.

Центар за социјални рад Шабац спровео је проце-
дуру избора директора, о чему је сачињен записник 
Управног одбора број 551-00-64/2022 од 17.01.2022. 
године, сачинио листу кандидата који су испунили 
услове, број 551-00-64-1/2022 од 17.01.2022. године и 
Мишљење број 551-00-64-2/2022 од 17.01.2022. годи-
не  којим је предложено да се за директора Центра 
за социјални рад у Шапцу именује Биљана Мркоњић, 
мастер социолог из Шапца, улица Јована Цвијића број 
15/43, Шабац.

Предложени кандидат доставила је кратку биогра-
фију.

Наиме, како предложени кандидат Биљана Мр-
коњић испуњава све услове дефинисане законом  и 
Одлуком о промени оснивачког акта Центра за соци-
јални рад Шабац,   Комисија за избор и именовања 
предлаже Скупштини да донесе решење у датом тек-
сту.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-16/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић
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На основу члана 116. и 117. став 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања(‘’ Сл. гла-
сник РС’’ број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и члана 39. 
и 131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града Шап-
ца’’ број 5/19) Скупштина града Шапца, на седници од  
2.03.2022. године , донела је:

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ ИЗ ШАПЦА 

И  ИМЕНОВАЊУ НОВИХ

1.РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  чланови  школ-
ског одбора Основне школе „Свети Сава“ из  Шапца, 
и то:

-  Јелена Ђурђевић, представник запослених, због 
поднете оставке.

- Татјана Владисављевић, представник запосле-
них, због поднете оставке.

2.ИМЕНУЈУ СЕ за  чланове  школског одбора 
Основне школе „Свети Сава“ из Шапца, и то:

- Владимир Мишић, представник запослених
- Снежана Радовановић, представник запослених.
3. Ово Решење објавити у ‘’Сл. листу града Шап-

ца’’.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина града Шапца, на својој седници 
04.07.2018. године, именовала је  чланове школског 
одбора Основне школе „Свети Сава “ из Шапца.

Школа „Свети Сава“ из Шапца, односно в.д. ди-
ректор ове установе, својим дописом број 4611/22 
од 07.02.2022. године обавестио је Скупштину града 
Шапца, да су два члана школског одбора из реда за-
послених поднели оставке на место чланова у органу 
управљања. На ванредној седници наставничког већа 
одржаној 04.02.2022. године спроведена је процедура 
избора нових чланова, из реда запослених.

Законом о основама система образовања и ва-
спитања (‘’Сл.гласник РС’’, број 88/17, 27/18,10/19 и 
6/20), чланом 117 став 3. прописано је да ће Скуп-
штина јединице разрешити чланове школског одбора, 
„пре истека мандата, на лични захтев...“ Наиме, како 
су испуњени услови за разрешење чланова школског 
одбора, за нове чланове школског одбора установе 
предложени су Владимир Мишић и Снежана Радова-
новић, уместо досадашњих Јелене Ђурђевић и Татја-
не Владисављевић.

Собзиром да предложени кандидати испуњавају 
све услове у складу са законом,   Комисија за избор и 
именовања предлаже Скупштини да донесе решење 
у датом тексту.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:  110-00-19/2022-14

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Немања Пајић
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АКТА ОПШТИНE КОЦЕЉЕВА

На основу члана 25. став З. Закона о локалним из-
борима („Службени гласник РС”, број 14/22),  Изборна 
комисија општине Коцељева, на седници одржаној 
14.02.2022. године, донела је

П О С Л О В Н И К

О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 
КОЦЕЉЕВА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником уређују се питања организаци-
је, начина рада и одлучивања Изборне комисије оп-
штине Коцељева.

Члан 2.

Седиште Комисије је у згради општине у Коцеље-
ви,ул Немањина број 74.

Члан 3.

Комисија у свом раду користи печат, који се изра-
ђује у складу са прописима којима је уређена израда 
печата државних органа.

О чувању и употреби печата,стара се секретар Ко-
мисије.

II САСТАВ  И ОРГАНИЗАЦИЈА КОМИСИЈЕ

Члан 4.

Изборна Комисија ради и одлучује на седници  у 
сталном саставу  и у проширеном саставу .

Члан 5.

Изборну комисију у сталном саставу чине: пред-
седник Комисије,заменик председника Комисије, шест 
чланова Комисије и њихови заменици (именовани 
чланови) које именује Скупштина општине Коцељева 
сразмерно броју одборника.

Комисија ради у проширеном саставу у складу са 
законом.

Комисија ради и одлучује на седницама.
Заменици чланова Комисије имају иста права и 

обавезе као и чланови које замењују.

Члан 6.

Комисија има секретара и заменика секретара, 
које именује Скупштина општине Коцељева. Секретар 
Комисије учествује у раду Комисије, без права гласа-
ња и одлучивања.

Члан 7.

Председник, заменик председника, секретар и за-
меник секретара морају бити дипломирани правници.

Члан 8.

Службе и органи општине пружају неопходну 
стручну, административну и техничку помоћ при оба-
вљању послова за потребе Комисије, у складу са за-
коном.

О обезбеђивању услова за рад Комисије стара се 
секретар Комисије.

НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ

Члан 9.

Надлежност комисије утврђена је Законом о ло-
калним изборима, Законом о избору народних посла-
ника и другим прописима који се сходно примењују у 
изборном поступку.

Комисија у свом раду сходно примењује упутства 
и друге акте Републичке изборне комисије који се од-
носе на спровођење избора за народне посланике и 
председника Републике.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 10.

Председник Комисије:

1) Представља и заступа Комисију;
2) Сазива седнице Комисије и председава седни-

цама;
3) Потписује акте Комисије;
4) Стара се да комисија послове обавља у складу 

са прописима и благовремено;
5) Стара се о примени закона, Пословника и дру-

гих аката у вези избора;
6) Може да овласти заменика Председника Коми-

сије да обавља поједине послове;
7) Обавља и друге потребне послове.

Члан 11.

Заменик председника Комисије обавља дужности 
председника Комисије у случају његове спречености 
или одсутности за обављање функције,а може да оба-
вља и послове за које га председник Комисије овла-
сти.

Члан Комисије и његов заменик не могу истовре-
мено учествовати у раду и одлучивати у Комисији.

Секретар Комисије позива члана Комисије на те-
лефон који му је члан Комисије доставио, а у случају 
његовог одсуства, или спречености позива његовог 
заменика.
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Секретар Комисије

1) Организује позивање Комисије на Седницу Ко-
мисије;

2) Припрема седницу Комисије;
3) Кординира рад чланова Комисије и заменика;
4) Организује и кординира рад стручно-техничког 

тима;
5) Помаже Председнику Комисије у обављању по-

слова из његове надлежности;
6) Стара се о припреми аката које доноси Комиси-

ја, или по налогу председника комисије.

НАЧИН РАДА

Члан 12.

Седнице Комисије се одржавају у њеном седишту.
Комисија је самостална у раду и ради на основу 

Закона и прописа донетих на основу закона.
Рад Комисије је јаван.

Члан 13.

Комисија ради у седницама. Седницу Комисије са-
зива председник Комисије, а у његовом одсуству за-
меник председника.

Председник Комисије предлаже дневни ред.

Члан 14.

Позив за седницу Комисије упућује председник 
Комисије, преко секретара Комисије, по правилу те-
лефоном, а може и писмено, или на други погодан 
начин. О обављеном позиву секретар комисије ће са-
чинити службену белешку. Позив за седницу садржи 
место, дан и време одржавања седнице, а по могућ-
ству и предлог дневног реда.

При позивању телефоном члана Комисије се-
кретар Комисије ће уколико не добије на први позив 
члана комисије, покушати поново да га позове, а по-
том уколико не успостави везу, или му члан Комисије 
саопшти да је спречен позива његовог заменика, и о 
свему овоме сачињава службену белешку, као доказ о 
начину спроведеноg поступкa позивања.

Члан 15.

Комисија ради и пуноважно одлучује када седници 
присуствује већина од укупног броја чланова.

Седницом преседава председник Комисије, а у 
његовом одсуству његов заменик.У случају да пред-
седник Комисије мора да напусти седницу, председа-
вање преузима његов заменик, а у случају и његовог 
одсуства најстарији члан Комисије, а ако он не жели, 
следећи најстарији.

При отварању седнице Комисије председник кон-
статује број присутних чланова Комисије. Седници 
Комисије могу на позив председника Комисије да 
присуствују и друга лица о чему Председник Комисије 
обавештава чланове Комисије након отварања Сед-

нице та лица могу учествовати у раду Комисије, само 
уколико им председавајући да реч.

Члан 16.

Пре усвајања дневног реда приступа се усвајању 
записника са претходне седнице.  Уколико из неких 
разлога записник са претходне седнице не буде усво-
јен, биће усвојен на некој следећој седници. 

Уколико нема примедби, гласа се о усвајању запи-
сника, примедбе на записник може изнети сваки члан 
Комисије, о чему се гласа. 

Записник може бити усвојен и на седници на којој 
је састављен, ако Комисија тако одлучи.

Записник потписују Председник, Секретар Комиси-
је и записничар. 

Члан 17.

Дневни ред предлаже Председник Комисије.
Право да предложи измену и допуну предложеног 

дневног реда има сваки члан Комисије.
О предлозима за измену и допуну предложеног 

дневног реда гласа се без расправе, поднетим редо-
следом, а након тога Комисија гласа о усвајању днев-
ног реда.

Члан 18.

На седници се ради по утврђеном дневног реду. 
О тачки дневног реда Комисију извештава председ-
ник Комисије или Секретар или члан кога Председник 
одреди. Председавајући се стара о реду на седници и 
даје реч члановима Комисије за учешће у раду. Када 
процени да је потребно може одредити паузу. Комиси-
ја може одредити поједине чланове Комисије да про-
уче одређена питања, или предузму одређене радње.

Члан 19.

 Пошто утврди да је расправа о тачки дневног реда 
исцрпљена, председавајући прелази на одлучивање.

Комисија доноси одлуку већином гласова од укуп-
ног броја присутних чланова Комисије. Уколико је о 
једној тачки стављено више предлога Председавајући 
ставља на гласање поднетим редоследом. Гласање је 
јавно.

Чланови Комисије гласају „за“ или „против“ пре-
длога. Гласање се врши дизањем руке. Прво се пози-
ва да гласа ко је „за“, затим „против“.

Уколико предлог о коме се гласа не добије потреб-
ну већину сматраће се да је одбијен.

ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРИМА

Члан 20.

О приговорима који су упућени Комисији, председ-
ник,секретар, односно заменик секретара, припреми-
ће за потребе Комисије, најкасније у року од 24 часа, 
стручно мишљење о начину решавања приговора и 
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на основу тог мишљења сачиниће нацрт решења или 
одлуке, уз претходну консултацију са председником 
Комисије.

Стручно мишљење из претходног става обухвата 
садржину приговора, чињенично стање,излагање за-
конских одредби на основу којих се приговор решава 
и предлог како га треба решити.

Комисија је дужна да у року од 72 часа од пријема 
приговора донесе и објави решење о приговору.

Приговор и решење о приговору Комисија објављу-
је на веб презентацији Републичке изборне комисије.

У поступку по приговорима, о питањима која нису 
изричито уређена законом, Комисија сходно приме-
њује одредбе Закона о општем управном поступку.

   ЗАПИСНИК

Члан 21.

О седници Изборне комисије води се записник. Из-
борна комисија бира записничара, а о седници Избор-
не комисије се уноси дан и време почетка и завршетка 
рада, дневни ред и цео ток рада Изборне комисије. 
Записник потписују, председник, секретар и записни-
чар.

Члан 22.

У случају да овим пословником није предвиђен 
начин рада Изборне Комисије Општине Коцељева о 
појединим питањима, имају се применити одредбе За-
кона о локалним изборима или одредбе пословника о 
раду Републичке изборне комисије.

Члан 23.

У изузетно хитним и нарочито оправданим ситуа-
цијама, када не постоје услови за одржавање седни-
це, по налогу председника Комисије, може се заказати 
и одржати телефонска седница Комисије .Секретар ће 
о одржаној седници сачинити службену белешку.

Члан 24.

Секретар Комисије је овлашћен да утврди пречи-
шћен текст општег акта Комисије. 

ИЗЈАВЕ ЗА МЕДИЈЕ

Члан 25.

О раду Комисије јавност обавештава председник 
Комисије или члан којег Комисија за то овласти.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Члан 26.

Комисија у свом раду поступа у складу са пропи-
сима којима је уређена заштита података о личности.

                                          

СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ

Члан 27.

Средства за рад Комисије за спровођење избора 
, изборни материјал и друге трошкове за спровођење 
избора обезбеђују се у буџету Општине.

КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 28.

На канцеларијско и архивско пословање Комисије 
примењују се прописи којима се уређују канцелариј-
ско и архивско пословање.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА

Члан 29.

Право предлагања измена и допуна Пословника 
има сваки члан и заменик члана Комисије.

Предлог за измену и допуну Пословника подноси 
се у писменом облику са образложењем и у форми у 
којој се пословник и доноси.

Предлог из става 2. овог члана председник Коми-
сије ставља на дневни ред седнице Комисије у што 
краћем року.

                  

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Питања од значаја за рад Комисије која нису уре-
ђена овим Пословником, могу да буду уређена посеб-
ном одлуком или закључком Комисије, у складу са 
законом и овим пословником.

Члан 31.

Ступањем на снагу овог пословника престаје да 
важи Пословник о раду Изборне комисије општине 
Коцељева број 013-11/2020 од 09.03.2020. године.

Члан 32.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Сл. лист града Шапца и општина Бога-
тић, Владимирци и Коцељева“ и на веб-презентацији 
Републичке изборне комисије.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 013-3/2022 од 14.02.2022. године

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
  Бранко Ђурић
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АКТА ОПШТИНE ВЛАДИМИРЦИ

Република Србија 
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 400-7/2022-II
Датум:10.02.2022.године
В Л А Д И М И Р Ц И 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл. гласник РС“, број:54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 
142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015,  99/2016, 11
3/2017,95/2018,31/2019,72/2019, 149/2020,118/2021 
и 118/2021– др.закон), члана 70. и 71. став 1. Ста-
тута Општине Владимирци („Сл. лист града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 
6/2019,12/2021) и члана 2. став 1. тачка 2) Одлуке о 
Општинском већу („Сл. лист града Шапца и општи-
на Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 36/2008), 
Општинско веће општине Владимирци, на својој дру-
гој редовној седници у  2022.години, одржаној дана 
10.02.2022.године, једногласноједонело

РЕШЕЊЕ

О  УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  
РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету оп-
штине Владимирци за 2022 годину  (,,Сл.лист града 
Шапца  и општине Богатић, Владимирци и Коцељева“, 
бр.37/2021),у оквиру  Раздела 4 - Oпштинска Управа , 
Програм 0602 – Програм 15:Локална самоуправа,Про-
грамска активност 0602-0009 - Текућа резерва ,функ-
ција 160,економска класификација 499 –резерве, одо-
бравају се Општинској  управи  општине Владимирци 
средстава у укупном  износу од 700.000,00 динара.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 
1.овог решења распоређују се :  - - у оквиру Раздела 
4- Oпштинска Управа , Програм 15:Локална самоупра-
ва, Програмска активност 0602-0001 – Функциониса-
ње локалне самоуправе и градских општина, Функци-
онална класификација 130, Економска класификација 
511112 –Куповина стамбеног простора за социјалне 
групе, износ од 700.000,00.

3.  О реализацији   овог решења стараће се рачу-
новодство  Општинске управе општине Владимирци.

4.  Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
има се  објавити у  „Службеном листу  града Шапца  и 
општина Богатић,Владимирци и Коцељева“.

 ПРЕДСЕДНИК
 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Горан Зарић, спец.инж.орг
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Издавач: Скупштина града Шапца и Скупштине општине: Богатић, Владимирци и Коцељева. 
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