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ОБРАЂИВАЧ
Радни тим:
Андреа Говедарица, дипл. инж. арх.
Горан Говедарица, дипл. инж. арх.
Синиша Тривуновић, геометар
Власник:
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Регистар привредних субјеката

5000176750193

БП 82804/2020
Датум, 17.07.2020. године
Београд
Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на
основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре,
(„Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014 и 31/2019), одлучујући о јединственој
регистрационој пријави оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у
јединствени регистар пореских обвезника, коју је поднела:
Име и презиме: Андреа Говедарица
доноси
РЕШЕЊЕ
Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и
регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, па се у Регистар привредних
субјеката региструје:
Андреа Говедарица ПР израда урбанистички планова и пројектовање НОВА ЛОГИКА
Нови Сад
са следећим подацима:
Лични подаци предузетника:
Име и презиме: Андреа Говедарица
ЈМБГ: 0304971835019
Пословно име предузетника:
Андреа Говедарица ПР израда урбанистички планова и пројектовање НОВА ЛОГИКА Нови
Сад
Пословно седиште: Жике Поповића 2, улаз Е2, спрат 4, стан 14а, Нови Сад, Нови Сад - град,
Србија
Број и назив поште: 21000 Нови Сад
Регистарски број/Матични број: 65842602
ПИБ додељен од Пореске Управе РС: 112057472
Почетак обављања делатности: 17.07.2020 године
Претежна делатност: 7111 - Архитектонска делатност
Предузетник се региструје на: неодређено време
Адреса за пријем електронске поште: andrea.govedarica@gmail.com

5

ПДР дела блока 21 - вишепородично становање у Жабљу………….............…………………………………….......................................…………………Е 07/2021

Контакт подаци:
Телефон 1: +381 (0)63 559354
Образложење
Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре, подношењем јединственe регистрационe пријавe оснивања
правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника
број БП 82804/2020, дана 10.07.2020. године, подносилац је стекао право на плаћање умањеног
износа накнаде, засновано подношењем пријаве која је решењем Регистратора БП 77272/2020
од 26.06.2020 године одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1.
тачка 6.истог Закона.
Провeравајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбом члана 14.
Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су
испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у дипозитиву решења, у складу са
одредбом члана 16. Закона.
Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за
послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник
РС”, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019 и
15/2020).
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30
дана од дана објављивања одлуке на интернет страни
Агенције за привредне регистре, министру надлежном
за послове привреде, а преко Агенције за привредне
регистре. Административна такса за жалбу у износу од
480,00 динара и решење по жалби у износу од 550,00
динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се
може изјавити и усмено на записник у Агенцији за
привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР
__________________
Миладин Маглов

ОБАВЕШТЕЊЕ:
У прилогу овог решења налази се потврда о додели пореског идентификационог броја (ПИБ) и
потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање.
Ако се у прилогу решења не налазе наведене потврде у обавези сте да урадите следеће:
1.
2.

Да се обратите Пореској управи ради доделе ПИБ-а,
Да лично поднесете јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање, ОДМАХ по
пријему овог обавештења И САМО УКОЛИКО СТЕ ПРИЈАВИЛИ ПОЧЕТАК ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ, на једном од шалтера било које организационе јединице организације
за обавезно социјално осигурање (Републички фонд за пензијско и инвалидско
осигурање, Републички завод за здравствено осигурање, Национална служба за
запошљавање) или преко портала Централног регистра обавезног социјалног
осигурања (http://њњњ.croso.rs/), уколико већ нисте пријављени на осигурање по
основу радног односа код другог послодавца. и то само уколико сте пријавили
почетак обављања делатности.

Напомена:Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и
другим документима
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Andrea Govedarica PR
NOVA LOGIKA Novi Sad, Žike Popovića 2/E2/st.14a
NEW LOGIC
PIB: 112057472
MB 65842602
Broj Računa: 285-2211050001352-25SBERBANK SRBIJA A.D.
Beograd, Bul. Mihajla Pupina 165g

Број: E- 7/2021-ПДР
Датум: 20.04.2021.
На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и
52/2021), NOVA LOGIKA издаје следеће

РЕШЕЊЕ
о одређивању одговорног урбанисте

За израду Плана детаљне регулације дела блока 21 - вишепородично становање у Жабљу

За израду Плана одређује се:
Андреа Говедарица, диа, број лиценце ИКС 200 1075 08

За NOVA LOGIKA:

____________________
Андреа Говедарица, власник
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Andrea Govedarica PR
NOVA LOGIKA Novi Sad, Žike Popovića 2/E2/st.14a
NEW LOGIC
PIB: 112057472
MB 65842602
Broj Računa: 285-2211050001352-25SBERBANK SRBIJA A.D.
Beograd, Bul. Mihajla Pupina 165g

Broj: E- 07/2021-ПДР
Датум: 02.08.2021.

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и
52/2021), Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019) и Решења власника „НОВА
ЛОГИКА“ којим сам одређена за израду урбанистичког плана:
План детаљне регулације дела блока 21 - вишепородично становање у Жабљу

Изјављујем да је Нацрт Плана израђен у складу са Законом и прописима донетим на основу
Закона, као и да је израђен у складу са важећим планским документима.
Одговорни урбаниста:

_____________________
Andrea Govedarica, dia, broj licence IKS 200 1075 08
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 21 - ВИШЕПОРОДИЧНО
СТАНОВАЊЕ У ЖАБЉУ
- НАЦРТ -

ОПШТИ ДЕО

1. УВОД
Изради Плана детаљне регулације дела блока 21 - вишепородично становање у Жабљу
приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела блока 21 вишепородично становање у Жабљу („Службени лист општине Жабаљ”, број 9/2021) – у
даљем тексту: План.
Саставни део Одлуке је и Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације дела блока 21 - вишепородично становање у
Жабљу, које је донело Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај
општинске управе Жабаљ под бројем: 35-25/2021-III-01 од 20.04.2021. године.
Правни основ за израду Плана је:
 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020
и 52/2021),
 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени
гласник РС”, број 22/15),
 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19) и
 Одлука о изради Плана детаљне регулације дела блока 21 - вишепородично
становање у Жабљу („Службени лист општине Жабаљ”, број 9/2021).
Плански основ за израду Плана је Генерални план Жабља („Службени лист општине Жабаљ”,
број 13/2003) (у даљем тексту: Генерални план)
Генералним планом дата је концепција уређења и организације простора према
планираним наменама и функцијама. Простор у обухвату Плана намењен је за централне
садржаје и саобраћајне површине. Такође, Генерални план је утврдио обавезну израду
плана детаљне регулације за реализацију садржаја планираних у централној зони.
Документацију од значаја за израду плана чине Генeрални план, претходно израђене студије
и анализе релевантне за обухваћени простор, као и услови достављени од надлежних
институција.
На графичком прилогу број 1 приказан је положај простора обухвата Плана са изводом из
Генералног плана Жабља - на плану намене површина и објеката са планом саобраћаја и
зеленила.
У току Раног јавног увида у План није било пристиглих примедби.
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Циљ израде и доношења Плана је утврђивање намене земљишта, правила уређења и
грађења и начин реализације планских садржаја, а све у складу са планском документацијом
која представља основ за израду.
Овај план ће садржати нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја плана,
поделу простора на посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регулационе и
грађевинске линије, нивелационе коте путева и површина јавне намене, коридоре и
капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите
простора, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама, као и друге елементе
значајне за спровођење плана.

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Простор за који се израђује План налази се у грађевинском подручју насељеног места
Жабаљ, у Катастарској општини Жабаљ, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе плана утврђена је детаљна тачка Т1. Од ове тачке граница
иде у северном правцу до детаљне тачке Т2, затим прати западну границу парцеле број 1256
до детаљне тачке Т3 (тромеђа парцела бр. 1255/2, 1256 и 1257/1), наставља западном
границом парцеле број 1257/1 до детаљне тачке Т4 (тромеђа парцела бр. 1255/2, 1257/1 и
1262/1). Од ове тачке граница у правцу истока прати границу парцеле број 1257/1 до
детаљне тачке Т5, продужава до детаљне тачке Т6, скреће на југ до детаљне тачке Т7
(тромеђа парцела бр. 1262/1, 1262/3 и 1256). Од ове тачке граница прати источну границу
парцеле број 1256 до детаљне тачке Т8 (тромеђа парцела бр. 1256, 1263/1 и 1638/1) и
наставља истим правцем до детаљне тачке Т9, потом скреће на запад осовином Улице
Светозара Марковића до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе Плана.
Планом је обухваћено 2112 m², тј. приближно 0,21 ha. У обухвату плана сво земљиште је
градско грађевинско земљиште.
Уколико дође до неслагања између текстуалног описа и графичког приказа, меродаван је
графички прилог број 2 „Катастарско топографска подлога са границом обухвата Плана“ у
размери 1:500.
Координате детаљних тачака:
Број тачке
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9

X
7 427 027,6316
7 427 023,7411
7 427 012,0499
7 427 010,2873
7 427 016,0844
7 427 039,6922
7 427 041,2857
7 427 053,2003
7 427 056,8855

Y
5 025 538,6254
5 025 553,1374
5 025 599,9088
5 025 605,6905
5 025 607,4157
5 025 613,8425
5 025 607,9892
5 025 561,1509
5 025 546,4680
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3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА И ПРАВИЛНИКА О ОПШТИМ
ПРАВИЛИМА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, РЕГУЛАЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ
Генерални план Жабља („Службени лист општине Жабаљ”, број 13/2003):
„3.2. ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ СА МРЕЖОМ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА
Друштвени центри у просторној структури насеља представљају “тачке”концентрације једне
или, по правилу, више централних функција, те самим тим и места концентрације људи,
кретања и објеката. Овим просторима се стога, у планирању будуће просторне организације
насеља, поклања изузетна пажња јер од њиховог просторног размештаја, структуре и нивоа
планираних функција, објеката предвиђених за реализацију планираних садржаја, те планиране
мреже – система друштвених центара, у великој мери зависи функционисање будућег насеља.
У функционалној структури насељских центара највеће учешће имају терцијарне делатности и
делатности намењене задовољавању тзв. јавних потреба. Ове делатности ће у будућем
животу насеља имати све значајније место и по разноврсности и по броју и потребним
капацитетима својих објеката.
Номенклатура и капацитети ових садржаја намењених опслуживању становништва из насеља и
региона су одређени на бази одређених норматива и регистрованих специфичних природних и
створених услова који владају у овом подручју, и на бази оних који ће се тек јавити у планском или
постпланском периоду. С друге стране, тенденција убрзаног развоја ових делатности, чини да
усвојене програмске поставке, у вези номенклатуре и капацитета ових садржаја, имају само
привремен и оријентациони карактер. Ова њихова особина захтева да ови садржаји буду
третирани у простору на крајње флексибилан начин.
Функционалној диференцијацији наведених делатности одговара и одређена просторна
диференцијација. Наиме, док неке од њих јасно испољавају потребу за крајњом дисперзијом у
урбаном подручју, ради остваривања што тешњег контакта са својим корисницима (дечје
установе и основне школе на пр.), друге активности испољавају тенденцију за крајњом
концентрацијом (државна управа, култура и сл.). На овакву њихову диференцијацију одлучујућу
улогу има карактер саме делатности и периодичност њеног коришћења. Уколико је коришћење
одређених садржаја учесталије, потребна је њихова већа дисперзија у ткиву насеља, и обратно.
Генералним планом Жабља даље се развија постојећи систем друштвених центара тако да се
постојећа мрежа центара допуњује новим центрима, а постојећи центри обогаћују новим
садржајима или се из њих елиминишу функције које по својој природи не припадају центрима. На
тај начин обезбеђује се равномерна покривеност подручја насеља централним функцијама и
успоставља нова хијерархија центара према карактеру и нивоу “централитета” функција у
њима:
• примарни центар
• секундарни центар
• специјализовани центри.
Примарни центар је уствари постојећи центар насеља који се формирао у дугом временском
периоду у одређеном простору. Секундарни друштвени центар је заправо нови подцентар месне
заједнице чија је основна функција у задовољавању свакодневних потреба грађана у области
снабдевања, здравствене заштите, угоститељства и одређених јавних функција (банка, пошта,
месна канцеларија и сл.).
...
3.2.1 Примарни центар
Центри насеља су најдинамичнији и највиталнији делови простора насеља и, по правилу, његови
најстарији делови. Њихов развој и трансформације су непрекидан и врло сложен процес који, у
најширем могућем смислу одражава све промене кроз које друштво пролази. Просторни одраз
ових промена на центре насеља може бити у карактеру, програмима и садржају центра, при чему
се у истом или делимично измењеном физичком изгледу центра мења намена простора и
објеката, а може бити усмерен и на значајније физичке трансформације, при којима долази до
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изградње нових објеката, доградње и ревитализације старих објеката, рушења дотрајалих
објеката, грађења нове инфраструктуре и сл.
Примарни центар насеља Жабаљ обухвата подручје данашњег градског центра са обе стране
улице Николе Тесле између раскрсница са улицама Светог Николе и Генерала Милутиновића и
током развоја није мењао положај, те представља и историјски центар (блок бр. 21).
Функционална анализа центра указала је на присуство садржаја непримерених овој зони, као и на
одсуство садржаја који би повећали степен атрактивности овог историјски-културног и, по
примарној функцији центра, високо вредног урбаног простора.
Из тих разлога у поступку планирања будућег развоја и просторне организације ове зоне пошло се
од следећих циљева:
• заштита евидентираних непокретних културних добара;
• унапређење и заштита амбијенталних вредности овог простора;
• елиминација садржаја непримерених овој зони;
• увођење садржаја који ће повећати степен атрактивности овог подручја;
• елиминација непотребног моторног саобраћаја и његово преусмеравање на ободне делове
центра, обезбеђење потребног простора за моторни саобраћај у мировању.
• озелењавање зоне центра са примарним циљем подизања амбијенталних вредности центра и
обезбеђивања безбедног кретања пешака.
Заштита евидентираних непокретних културних добара у зони примарног центра вршиће се у
складу са одредбама Генералног плана датим у поглављу 4.2. Зоне заштите непокретних
културних добара.
Активности на унапређењу и заштити амбијенталних вредности овог простора захтевају
претходно дефинисање жељеног карактера овог амбијента кроз израду студија и конкурса за
уређење централне зоне, те након тога израду одговарајуће, законом предвиђене, урбанистичке
документације. Генералним планом се, с обзиром на његов превасходно стратешки ниво, те на
сложеност и осетљивост ове проблематике, не могу давати детаљна решења у наведеном
смислу, осим у делу који се односи на дефинисање инфраструктуре, система озелењавања,
структуре централних функција и општих урбанистичких услова за изградњу објеката и уређење
простора.
Израда наведених студија и конкурса треба да омогући дефинисање урбане форме ове зоне у
целини, што подразумева утврђивање изгледа улица, стаза, линеарних праваца, дефинисање
токова свих врста, утврђивање нодалних тачака (кључне, жижне тачке кретања), посебних
урбаних обележја и маркација изузетних просторних вредности. Коначни циљ ових решења треба
да буде у успостављању хармоничног односа површина, форми и намене, чиме ће постојеће
изузетне вредности овог простора коначно доћи до изражаја.
Основна карактеристика примарног центра у функционалном смислу биће у концентрацији
терцијарних и јавних делатности, које су од интереса за општину и насеље. У оквиру овог центра
биће заступљено и мешовито становање. На тај начин основна функционална одлика овог
центра биће у његовој израженој полифункционалности.
У зони примарног центра не могу се лоцирати делатности које буком, загађењем ваздуха, воде и
земљишта, те великим обимом транспорта, негативно утичу на животну средину (индустрија,
пољопривредна производња, складишта и слично).
Елиминацијом непотребног моторног транзитног саобраћаја из зоне примарног центра и
његовим преусмеравањем на ободне делове насеља и центра, постићи ће се повећање
безбедности кретања пешака, хуманији простор, побољшање аудиовизуелних карактеристика
зоне, смањење укупног загађења, те на основу свега наведеног и повећање атрактивности овог
простора.
Систем озелењавања, утврђен Генералним планом Жабља такође ће утицати на повећање
укупних урбаних вредности овог простора. Озелењавање централне градске зоне вршиће се
првенствено уређењем зелених површина намењених јавном коришћењу као што су паркови,
скверови, улично зеленило и зелене површине око објеката намењених јавном коришћењу.
…
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5. Мере за спровођење и реализацију Генералног плана
...
Разрада и даље спровођење Генералног плана Жабља вршиће се на више начина, зависно од
конкретне ситуације, и то:
- путем израде одговарајућих регулационих планова (како планова генералне регулације, тако и
планова детаљне регулације, зависно од потреба) увек кад је потребно разграничење између
јавног и осталог грађевинског земљишта,
- путем израде Акта о урбанистичким условима у случају када се не мења регулација и
парцелација, односно када се врши директно спровођење генералног плана,
- путем израде одговарајућих урбанистичких пројеката и то у два случаја (а оба немају својства
законског акта):
- када се ради о сложеним урбаним структурама (градски центри, амбијенталне целине,
заштићени споменици културе, саобраћајни терминали, спотрскорекреациони центри, и
сл.) код којих је потребно детаљно сагледавање и решавање просторних и
функционалних проблема,
- увек када се ради о парцелацији или препарцелацији грађевинског земљишта.
Оваквим поступком постићи ће се нужна еластичност у спровођењу Генералног плана и
омогућити етапна реализација изградње и уређења простора насеља, те рационалније
усмеравање инвестиција и спровођење одређене политике у реконструкцији и изградњи насеља.
Приликом израде регулационих планова за блокове наведене у поглављу “5.1. Опис блокова” може
се вршити њихово агрегирање према намени површина и планираним функцијама, а у складу са
потребама и могућностима инвеститора. На тај начин, прелиминарним сагледаваwем утврђено
је да се ово може постићи израдом регулационих планова делова насеља (граф. прилог бр. 7):
1. Регулациони план централне зоне насеља (блок бр. 21).
...
5.1. Опис блоква
...
Блок бр. 21 - Намењује се за централну зону насеља, централни парк и пешачку зону, комплекс
предшколске установе, основне и средње школе, индивидуално и колективно становање, радне
комплексе, међумесну аутобуску станицу, зелену пијацу, гасну мерно-регулациону станицу за
широку потрошњу и припадајуће улице. Изградња и уређење овог блока мора да се врши на основу
услова из предходно израђеног регулационог плана и одговарајућих урбанистичких пројеката за
поједине садржаје. До доношења овог регулационог плана за овај блок може се изузетно
дозволити делимична реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката, с тим да се
врши у постојећим габаритима. Повећање постојећих габарита је могуће само у случајевима
обезбеђења основних санитарно-хигијенских и функционалних услова и не може бити веће од 10%
од габарита постојећег објекта.
…

Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник
РС”, број 22/15):
...
4. Општа правила за парцелацију у општој стамбеној зони, у мешовитој зони, градској стамбеној
зони и централној градској зони у насељима средњих и већих густина
Члан 10
Најмања ширина грађевинске парцеле за вишеспратне стамбене и пословне објекте у
непрекинутом низу је 12,0 м, а за слободностојеће вишепородичне стамбене, пословне и друге
објекте компатибилних намена је 16,0 м.
Најмања површина грађевинске парцеле за нову изградњу за објекте из става 1. овог члана је 600
м2.
...
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Општа правила за изградњу за појединачне зоне
1. Индекс изграђености или индекс заузетости
Члан 36
Највећи дозвољени индекс изграђености по зонама изградње је за:
1) зона кућа за одмор - 0,3;
2) сеоска зона - 0,8;
3) зона ретких насеља и породичне градње - 1,2;
4) општа стамбена зона у насељима средњих густина са два или више типова стамбене изградње
- 1,6;
5) мешовите зоне у насељима средњих густина са два или више типова нестамбене градње - 2,0;
6) градске стамбене и опште зоне већих густина - 2.8;
7) централне градске и пословне зоне - 3,5;
8) периферне пословне, привредне и индустријске зоне - 1,5;
9) остале појединачне зоне и посебни објекти, објекти инфраструктуре и друго - у складу са
врстом објекта.
Највећи дозвољени индекс заузетости по зонама изградње је за:
1) зона кућа за одмор - 25%;
2) сеоска зона - 30%;
3) зона ретких насеља и породичне градње - 40%;
4) општа стамбена зона у насељима средњих густина са два или више типова стамбене изградње
- 50%;
5) мешовите зоне у насељима средњих густина са два или више типова нестамбене градње - 50%;
6) градске стамбене и опште зоне већих густина - 50%;
7) централне градске и пословне зоне - 60%;
8) периферне пословне, привредне и индустријске зоне - 60%;
9) остале посебне зоне и посебни објекти, објекти инфраструктуре и друго - у складу са врстом
објекта.
2. Ограђивање по појединачним зонама
Члан 37
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 м (рачунајући од коте
тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 м.
Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 м од суседне, могу се ограђивати
транспарентном оградом до висине од 1,40 м која се може постављати на подзид чију висину
одређује надлежни општински орган.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде
и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Зидана непрозирна ограда између грађевинских парцела подиже се до висине 1,40 м уз сагласност
суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини
границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40 м, која се поставља
према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника
ограде.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
У насељима се грађевинске парцеле за изградњу пословних и других нестамбених објеката по
правилу не ограђују.
У зонама вишепородичне и вишеспратне изградње, грађевинске парцеле се по правилу не ограђују.
Грађевинске парцеле за објекте од јавног интереса се не ограђују, осим ако за то не постоји
потреба из безбедносниих разлога.
Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по
живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се на начин који одреди
надлежни орган.
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Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти и остали радни и пословни објекти
индустријских зона (складишта, радионице и сл.) могу се ограђивати зиданом оградом висине до
2,20 м.
...
8. Општа правила за изградњу за централне градске и пословне зоне
Члан 61
Спратност објеката свих врста у зони реконструкције и обнове и централној урбаној зони, као и у
пословној зони и осталим изграђеним подручјима утврђује се локацијским условима, у складу са
околном постојећом градњом.
Члан 62
Грађевинска и регулациона линија се по правилу поклапају осим кад се локацијским условима издаје
за нерегулисани део улице у коме је растојање између регулационе и грађевинске линије за објекте
осим објеката у низу 3,0 м.
У зони изграђених објеката растојање из става 1. овог члана утврђује се на основу позиције
већине изграђених објеката (преко 50%).
Члан 63
Објекти које се по правилу граде у зонама реконструкције и обнове и централним урбаним и
пословним зонама су објекти у низу.
Међусобна удаљеност нових слободностојећих и околних објеката, осим објеката у низу, је 5,0 м,
тако што се положајем новог објекта обезбеђује наведена удаљеност од постојећег објекта.
За изграђене слободностојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 5,00 м не могу се на
суседним странама предвиђати наспрамни отвори.
Члан 64
Најмање дозвољено растојање новог слободностојећег објекта и линије суседне грађевинске
парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је 2,5 м.
За изграђене слободностојеће објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од
2,5 м не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.
...

4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ
ОГРАНИЧЕЊА
Простор обухваћен Планом налази се у граници грађевинског подручја насеља Жабаљ, у
средишту централне зоне насеља Жабаљ. Према јавно доступним подацима из Катастра
непокретности, парцела број 1256 КО Жабаљ дефинисана је као земљиште у грађевинском
подручју, у приватном је власништву и на њој се налази објекат који се користи за породично
становање. Објекат породичног становања изграђен је у прекинутом низу, са грађевинском
линијом која се поклапа са регулационом линијом.
Предметна парцела број 1256 излази на две јавне саобраћајне површине – са јужне стране
остварује колски приступ на Улицу Светозара Марковића, а са северне стране на крак Улице
Николе Тесле. Делови обе јавне саобраћајне површине обухваћени су оквирном границом
Плана, у делу који је потребан за дефинисање постојеће и планиране инфраструктуре и
планираних саобраћајних прикључака. Улица Светозара Марковића чини једну од главних
насељских саобраћајница у правцу исток - запад.
У обухвату Плана, уз северну границу парцеле број 1256, налази се на парцели број 1257/1
постојећа дистрибутивна трансформаторска станица „Дом здравља”.
На подручју обухвата Плана и ближем окружењу постоји изграђена инфраструктурна мрежа
водовода, телекомуникационе инфраструктуре, као и реализована мрежа преносног и
дистрибутивног система електричне енергије. Не постоји реализована канализациона мрежа
за одвођење отпадних и атмосферских вода.
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На простору у оквиру обухвата Плана не постоје посебна велика ограничења, нема
заштићених културних добара нити регистрованих објеката под претходном заштитом, а,
такође, није утврђено ни постојање археолошких налазишта. Такође, простор у обухвату
Плана се према расположивим подацима не налази унутар било ког заштићеног подручја,
станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста и других елемената еколошке
мреже, као ни на подручју предвиђеном за заштиту.
Зеленило у обухвату Плана је заступљено како у виду јавног зеленила у оквиру уличне
регулације (Улице Светозара Марковића), тако и у виду зеленила на осталом земљишту, на
парцели број 1256.
У обухвату Плана не постоје посебна велика ограничења, док би се као отежавајућа околност
планског подручја могао евидентирати недостатак канализације отпадних вода.
Постојеће стање простора у обухвату Плана приказано је на графичком приказу број 3
„Детаљна намена површина постојећег стања у обухвату Плана” у Р 1:500
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ПЛАНСКИ ДЕО

5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
5.1. Намена површина и концепција уређења простора
Концепција уређења простора утврђена Генералним планом је основа за даљу разраду и
дефинисање намене простора обухваћеног овим планом. Планом је обухваћен део
просторне целине центра насеља (блока број 21) која се налази у оквиру грађевинског
подручја насељеног места Жабаљ. Просторна организација заснива се на дефинисању
просторних целина, које се разликују по својој намени, начину уређења и коришћења
простора.
Просторна концепција условљена је постојећом организацијом простора, постојећом
изграђеном физичком структуром и елементима утврђеним важећим планским документом
(Генерални план насеља Жабља).
Парцела 1256 КО Жабаљ се Планом намењују за вишепородично становање са централним
функцијама - изградњу стамбених, стамбено пословних и/или пословних објеката. У
планираној целини осталог грађевинског земљишта поред становања се омогућавају и
садржаји комплементарни становању, као што су садржаји општеградског центра: трговина,
занатство, угоститељство, пословање без производње, и слични садржаји.
Постојеће саобраћајно решење на простору обухваћеним Планом се задржава.

5.2. Планирана намена и подела простора на зоне
Подручје које обухвата План подељено је на три зоне које се разликују и по статусу
грађевинског земљишта:
1. Зона улице – јавно грађевинско земљиште, намењена улици са припадајућом
саобраћајницом и комуналном инфраструктуром;
2. Зона трансформаторске станице - јавно грађевинско земљиште, намењена постојећој
дистрибутивној трансформаторској станици „Дом здравља”;
3. Зона централних садржаја насеља – остало грађевинско земљиште, зона намењена за
вишепородично становање са централним функцијама насеља (трговине,
угоститељства, пословања без производње и сличних садржаја).

5.3. Нумерички показатељи
Табела број 1 – биланс површина
НАМЕНА
Површине јавне намене – саобраћајне површине
Трансформаторска станица
Вишепородично становање са централним функцијама
УКУПНО

Површина
(m²)
508
36
1568
2112

Проценат (%)
24,05
1,70
74,24
100
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5.4. План регулације површина јавне намене са нивелацијом
5.4.1. Подела на површине јавне и остале намене
Површине јавне намене у обухвату Плана представљају површине за уређење или изградњу
објеката јавне намене или јавних површина (улице, инфраструктурни коридори, јавне зелене
површине), чије је коришћење од јавног интереса.
Планом је јавно грађевинско земљиште разграничено од осталог грађевинског земљишта.
Јавно грађевинско земљиште:
 саобраћајнице: делови парцела у КО Жабаљ 1262/1 (Улица Николе Тесле) и 1368/1
(Улица Светозара Марковића), а којима се регулација не мења
 трансформаторска станица: цела парцела у КО Жабаљ 1257/1 (ТС „Дом здравља”).
Површине осталих намена чини парцела број 1256 КО Жабаљ.
Постојеће регулационе линије се овим Планом задржавају и дате су у односу на постојеће
границе парцела.
У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на графичком
приказу број 4 „Планирана намена простора са поделом на зоне” у размери 1:500, важи
графички приказ.
5.4.2. План нивелације
Грађевинско подручје обухваћено Планом има надморску висину од 80,32 m – 80.96 m,
готово у потпуности је равно, са благим падом од севера ка југу.
Нивелете постојећег коловоза у Улици Светозара Марковића као и краку Улице Николе Тесле
се задржавају, с обзиром да План обухвата само део коловоза јавних саобраћајних
површина. Уколико се буде радила реконструкција постојећег коловоза, нивелете ће се
прилагодити у складу са пројектом реконструкције у целини, са минималним подужним
нагибом од 0,2%.
Нивелете тротоара се до регулационе линије задржавају, а приликом реконструкције се
морају планирати са максималним попречним нагибом до 2% од регулационе линије ка
коловозу и јавној зеленој површини у оквиру јавне површине саобраћајнице.
Унутар осталог грађевинског земљишта нивелете се морају прилагодити постојећем терену.
Тротоаре око објеката планирати у складу са нивелетама саобраћајних поврсина и платоа, са
нагибом од 2%. Сви елементи нивелације су дати у графичком приказу број 5 „Регулационо
нивелациони план са аналитичко геодетским елементима” у размери 1:500. Планом
нивелације су дати следећи елементи:
 кота прелома нивелете осовине саобраћајнице,
 нагиб нивелете.
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5.5. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре
5.5.1. Саобраћајна инфраструктура
На подручју Плана заступљен је само друмски саобраћај и то у Улици Светозара Марковића
(парцела 1638/1 КО Жабаљ) која се налази уз јужну границу Плана и краку Улице Николе
Тесле (парцела 1262/1 КО Жабаљ) уз северну гранницу Плана.
Према Генералном плану Жабља Улица Светозара Марковића припада групи главних
насељских саобраћајница за које је утврђено да ће кумулисати сав саобраћај на нивоу
центра насеља и усмеравати га ка жељеном одредишту или окружењу. Иако Улица Николе
Тесле у свом делу представља сабирну улицу, њен крак који је у обухвату Плана представља
приступну саобраћајну површину – најнижи облик саобраћајнице која омогућава приступ до
свих објеката и садржаја при свим временским условима. Крак Николе Тесле је у делу
обухвата Плана једносмерна саобраћајница.
С обзиром да је постојећи коловоз Улице Светозара Марковића ширине око 6 m, Планом се
коловоз проширује на 7 m према рангу саобраћајнице датим Генералним планом Жабља, те
ће се коначно решење одредити техничком документацијом за реконструкцију улице у
целини.
Ширине тротоара се задржавају, обзиром да у оквиру регулације саобраћајница тротоари
имају ширину од 1,8 m и задовољавају минималну ширину прописану Правилником о
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
(„Службени гласник РС“, број 22/2015). Приликом реконструкције тротоара морају се
задржати постојеће нивелете уз регулациону линију.
Паркирање се на јавној површини Улице Светозара Марковића, иако није уцртано у
графичким приказима, дозвољава у оквиру регулационог профила, у виду управног
паркирања дуж саобраћајнице, у складу са пројектом уређења саобраћајнице.
Реализацију планираних стамбених и пословних објеката мора да прати изградња
саобраћајних површина и комуналне инфраструктуре, а нарочито паркинг простора.
Паркирање возила за сопствене потребе власници објеката обезбеђују на грађевинској
парцели изван површине јавног пута а број ПМ зависи од намене објеката.
Саобраћајнице су дефинисане на графичком приказу број 5 „Регулационо нивелациони план
са аналитичко геодетским елементима”, у размери 1:500 и дати су сви технички елементи
који дефинишу саобраћајне објекте у простору, а самим тим и услови и начини за
прикључење нових објеката на постојећу и планирану мрежу саобраћајница.
5.5.2. Водна инфраструктура
Снабдевање водом
Снабдевање водом на парцели 1256 КО Жабаљ обављаће се преко постојеће водоводне
мреже у обухвату Плана, на парцели 1638/1 (у Улициу Светозара Марковића) профила
Ø 5/4´´ од ПЕХД цеви која се налази непосредно поред пешачке стазе испред парцеле 1256
КО Жабаљ, а са јужне стране коловоза исте улице налази се изграђена водоводна мрежа
пречника Ø 100 mm од азбест-цементних цеви.
Притисак у водоводној мрежи креће се од 2,5 - 3,5 bara.
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На парцели 1256 КО Жабаљ постоји изграђен водоводни прикључак капацитета Ø 3/4´´.
Постојећа водоводна мрежа задовољава потребе постојећих и планираних садржаја у
обухвату Плана.
Одвођење атмосферских и отпадних вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко сепаратне канализационе
мреже.
Планира се канализација отпадних вода која се пружа дуж Улице Светозара Марковића и
прикључује на планирану канализацију отпадних вода насеља Жабаљ. С обзиром да насеље
Жабаљ нема изграђену канализацију отпадних вода, санитарно-фекалне воде се, као
привремено решење до изградње насељске мреже, одводе у водонепропусне септичке
јаме.
На парцели 1256 је потребно изградити водонепропусну септичку јаму у коју ће се упуштати
отпадне воде и која ће бити довољног капацитета, а коју ће празнити надлежно комунално
предузеће.
Атмосферске воде прихватају се у систем затворене атмосферске канализације,
гравитационо са нагибом усмереним ка уливним шахтовима.
5.5.3. Енергетска инфраструктура
Снабдевање електричном енергијом
На простору обухвата Плана на јавним површинама постоје изграђени електроенергетски
објекти дистрибутивног система електричне енергије и то: трансформаторска станица „Дом
здравља” која се налази на парцели број 1257/1 КО Жабаљ (и која се напаја са 20 kV извода
„Жабаљ” из ТС 110/20 kV), подземни нисконапонски (0,4 kV) и средњенапонски (20kV)
водови. Планом се, према условима достављеним од „Електродистрибуција Србије” доо, за
нову изградњу објекта вишепородичног становања са централним функцијама насеља, могу
користити постојећи капацитети прикључењем на оближњу трансформаторску станицу „Дом
здравља“ која се налази у обухвату Плана.
Планом се препоручује употреба обновљивих извора енергије за добијање електричне и
топлотне енергије за потребе корисника простора и спољног осветљења.
Снабдевање топлотном енергијом
На подручју обухвата Плана постоји гасоводна дистрибутивна мрежа ниског притиска, која
пролази оријентационо на 2,0 m од северне реглације Улице Светозара Марковића (тј. јужне
границе парцеле 1256), приказане на графичком прилогу број 6 „План мреже и објеката
инфраструктуре – синхрон план“ у Р 1:500. Дистрибутер гаса планира радове на гасоводу у
гасне мреже, али нису дате информације временском оквиру реализације проширења.
На предметној парцелли 1256 КО Жабаљ постоји гасни прикључак па је стога за парцелу 1256
преко истог могуће прукључење на дистрибутивну гасну мрежу са одобреним максималним
капацитетом 6 m³/h (мерач G-4).
Снабдевање топлотном енергијом будућих потрошача могуће је до проширења капацитета
мреже, уколико одобрени капацитет не задовољава потребе на парцели број 1256, допунски
планирати и из локалних топлотних извора и коришћењем обновљивих извора енергије.
Обновљиви извори енергије
На подручју које је обухваћено планом постоји могућност коришћења обновљивих извора
енергије, и то:
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 Соларне енергије пасивним системима, приликом изградње применом
масивних зидова, Тромб-Мишеловог зида, воденог зида, термосифонских
колектора, кровних базена, и других пасивних соларних система;
 Соларне енергије активним системима на: објектима остале намене (на
кровним и фасадним површинама постављањем соларних панела и система) и
објектима на површинама јавне намене – стубови јавне и декоративне намене,
урбани мобилијар, рекламни панои и билборди (постављањем фотонапонских
панела);
 Енергије биомасе за снабдевање објеката топлотном енергијом коришћењем
брикета, пелета и других производа од биомасе као енергента у локалним
топлотним изворима; и
 Геотермалне енергије системима
са топлотним пумпама који се могу
постављати на парцелама осталих намена, са тим да се у случају ископа бунара
мора прибавити сагласност надлежног органа.
Производња енергије за сопствене потребе коришћењем обновљивих извора енергије
сматра се мером ефикасног коришћења енергије.
5.5.4. Мере енргетске ефикасности изградње
На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и
52/2021) и Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС”, број
61/2011 ), а у складу са стратегијом Агенције за енергетску ефикасност, неопходно је радити
на подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна решења и
технологије у својим зградама, ради смањења текућих трошкова, тј. да унапреде енергетску
ефикасност у зградарству чиме би се смањила потрошња свих врста енергије.
Потребно је применити концепте који су штедљиви, еколошко оправдани и економични по
питању енергената, уколико се желе остварити циљеви попут енергетске продуктивности
или енергетске градње као доприноса заштити животне средине и климатских услова.
Основне мере за унапређење енергетске ефикасности у зградарству су: смањење
енергетских губитака, ефикасно коришћење и производња енергије.
Смањење енергетских губитака се постиже: елиминисањем „хладних мостова”, топлотном
изолацијом зидова, кровова и подова, употребом модерних прозора и врата који имају
добре термоизолационе карактеристике, а све у циљу спречавања неповратних губитака
дела топлотне енергије.
Ефикасно коришћење енергије подразумева употребу нових система грејања и хлађења који
су релативно ниски потрошачи енергије, а могу се напајати из алтернативних и обновљивих
извора енергије, као што су соларна и геотермална енергија. Топлотне пумпе код ових
система могу радити у режиму грејања зими, а у режиму хлађења у току лета тако да се
постиже угодна и равномерна клима становања током читаве године.
Енергетска ефикасност изградње у обухвату Плана постиже се:
 подизањем уличног зеленила (смањује се загревања тла и ствара се природни
амбијент за шетњу и вожњу бицикла);
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 пројектовањем и позиционирањем зграда према климатским аспектима,
изложености сунцу и утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова, као
компензација окупираном земљишту;
 сопственом производњом енергије и другим факторима;
 изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих
извора енергије (коришћењем локалних обновљивих извора енергије) и изградњом
даљинских или централизованих система грејања и хлађења.
Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере:
 реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве
енергије за загревање објекта (оријентација зграде према јужној, односно источној
страни света), заштита од сунца, природна вентилација и сл;
 омотач зграде (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина); замена или
санација прозора (ваздушна заптивеност, непропустљивост и друге мере);
 систем грејања и припреме санитарне топле воде (замена и модернизација котлова и
горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или даљинско грејање,
замена и модернизација топлотних подстаница, регулација температуре, уградња
термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и друге мере);
 унутрашња клима, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за климатизацију,
(комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се температура
регулише или се може снизити, могућно у комбинацији са регулацијом протока
ваздуха, влажности и чистоће ваздуха);
 унутрашње осветљење (примена савремених сијалица и светиљки са мањим
утрошком енергије уз обезбеђење потребног квалитета осветљености).
Мере за унапређење енергетских карактеристика објеката не смеју бити у супротности са
другим суштинским захтевима изградње, као што су приступачност, рационалност и
намеравано коришћење објеката.
5.5.5. Електронска инфраструктура
Простор обухваћен планом опремљен је електронском инфраструктуром, тј.
телекомуникационим подземним кабловима (мрежа у власништву Телекома), као и
коаксијалним оптичким ваздушним кабловима (инсталација SAT-TRAKT) на стубовима
Електродистрибуције, на којима се налазе и прикључне кутије за КДС.
На простору обухвата Плана нема активних ни планираних базних станица мобилне
телефоније, док је читаво подручје покривено сигналом мобилне телефоније свих
надлежних оператера.
Планира се даље осавремењавање телекомуникационих чворишта у циљу пружања нових
сервиса корисницима. Планира се и изградња приводних каблова и Wi-Fi приступних тачака
у оквиру регулација површина јавне намене (на стубовима јавне расвете, рекламним
паноима и сл.) и у оквиру осталих површина (на објектима). Дуж саобраћајница могу се
постављати системи за видео-надзор и микро базне станице. Да би се обезбедило
проширење мреже електронских комуникација потребно је у регулацији пута и до нових
објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа инсталација
електронских комуникација. У попречним профилима улица резервисани су независни
коридори за мрежу електронских комуникација. Планира се постављање мултисервисних
приступних платформи, као и друге телекомуникационе опреме у уличним кабинетима у
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склопу децентрализације телекомуникационе мреже. Локација уличног кабинета треба да
буде на јавној површини. Локације нових уличних кабинета дефинисаће се када постојећа
телекомуникациона инфраструктура не буде могла да задовољи потребе корисника. За
потребе полагања оптичких каблова користити постојеће трасе електронске инфраструктуре
у уличном коридору.
На подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније, као и системе осталих
електронских комуникација уз поштовање следећих услова:
 антенски системи се могу постављати на кровне и горње фасадне површине објеката
уз обавезну сагласност власника тих објеката;
 антенски системи се могу постављати на антенском стубу на парцелама намењеним
пољопривредним комплексима уз услов да је удаљеност од регулационе линије
минимално једнака висини стуба;
 антенске системе постављати уз поштовање свих правилника и техничких препорука
из ове области;
 уколико се у близини налазе стубови, односно локације других оператера,
размотрити могућност заједничке употребе;
 обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у
близини антенског система;
 за постављање антенских система и базних станице мобилне телефоније и осталих
електронских система обавезно је претходно позитивно мишљење надлежног органа
управе.

5.6. Услови за уређење зелених површина
На простору који је обухваћен Планом, зеленило ће бити заступљено у виду јавног линеарног
зеленила – дрвореда дуж Улице Светозара Марковића, те осталог зеленила у оквиру
простора за вишепородично становање са централним функцијама насеља.
Замену или допуну зелене инфраструктуре вршити веома пажљиво, на местима постојеће,
због постојећих траса комуналне инфраструктуре која је у саобраћајним коридорима густо
постављена.
Зеленило у оквиру површина јавне намене - саобраћајних површина планира се у виду
дрвореда постављених према садржајима попречних профила приказаних на графичком
приказу број 5 „Регулационо нивелациони план са аналитичко геодетским елементима у
размери 1:500“. Дрвореде је пожељно парцијално допунити жбунастим врстама, ради бољег
очувања биодиверзитета. У уличном профилу Улице Светозара Марковића, где услови
дозвољавају, потребно је планирати размак између дрвећа око 7 m. Поставку стабала у
оквиру дрвореда треба ускладити са позицијама колског и пешачког приступа парцели.
Избор биљних врста одредити према њиховим еколошким, функционалним и декоративним
својствима. Засад дрвећа треба да карактерише отпорност на гасове, дим и прашину.
Саднице планиране за подизање дрвореда треба да буду школоване, старости минимум
10 година. На планираним просторима за садњу дрвећа површина око стабала треба да буде
покривена заштитном декоративном решетком.
Зеленило осталих намена – у оквиру простора за вишепородично становање са централним
функцијама насеља, планира се у складу са наменом и функцијом објекта на парцели.
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Обавезно је уређење зелених површина у сврху постизања што веће енергетске ефикасности
и могућности коришћења зелених површина за све станаре на парцели.
Слободне зелене површине на парцели 1256, поред листопадне и четинарске вегетације,
декоративних жбунастих и цветних врста, треба да буду опремљене пешачким
комуникацијама и адекватним урбаним мобилијаром. Минимум 20% површине парцеле
мора бити под зеленилом, од чега је пожељно да део буде под крошњама високе и средње
високе вегетације. Прилазе и улазе објектима треба нагласити декоративнијом вегетацијом.
Уколико се паркирање решава изградњом подземне гараже, обавезна је поставка партерно
уређеног зеленог кровног врта на 20% површине парцеле, на крајњој етажи подземне
гараже.
Концептом озелењавања унутар граница Плана:
 избегавати примену инванзивних врста,
 максимално очувати постојећи фонд зеленила и
 уређење јавних зелених површина повезати са улицом у целини.

5.7. Услови и мере очувања природних и културних добара
Мере очувања природних добара
Увидом у Регистар заштићених природних добара који води Покрајински завод за заштиту
природе, на простору обухваћеном Планом нема заштићених подручја за које је спроведен
или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја, као ни еколошких
коридора од међународног, регионалног и локалног значаја.
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која
би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави
надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, као и да предузме све
мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
Мере очувања културних добара
На подручју обухвата Плана нема евидентираних заштићених културних добара.
Уколико приликом извођења земљаних радова, унутар целог обухвата Плана, инвеститори и
извођаћи радова наиђу на археолошко налазиште или археолошке предмете, њихова је
обавеза да, у складу са чланом 109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”,
бр. 71/94, 52/11 - др. закон и 99/11 - др. закон), одмах без одлагања зауставе радове, оставе
налазе у положају у којем су пронађени и да одмах о налазу обавесте надлежни Покрајински
завод за заштиту споменика културе.

5.8. Услови и мере заштите и унапређења животне средине
Применом адекватних мера у оквиру простора обухвата Плана спречиће се загађивање и
деградирање ваздуха, воде и земљишта. У складу са Законом о заштити животне средине
(„Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-УС,
14/2016 и 76/2018), односно у складу са важећим прописима који регулишу ову област,
приликом реализације планских решења подразумева се спречавање свих видова загађења.
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У циљу побољшања квалитета животне средине неопходно је на првом месту простор
комунално опремити системом за одвођење отпадних вода на нивоу целог насеља.
Сеизмичке карактеристике:
На сеизмолошкој карти СФРЈ, публикованој 1987. године за повратне периоде: 50, 100, 200,
500, 1000 и 10000 година, која приказује очекивани максимални интензитет земљотреса, са
вероватноћом појаве 63%, подручје Опстине Жабаљ се налази у зони 6˚МЦС скале.
Климатске карактеристике
Анализа климатских елемената на подручју Општине Жабаљ извршена је на основу података
добијених са најближих мерних станица на Римским Шанчевима и Зрењанину (односно
њиховом интерполацијом) за период од 1991-2006. године.
Температура ваздуха - на основу података о температури ваздуха констатовано је да је
најтоплији месец јул (средња температура од 21,9°C) а најхладнији јануар (средња
температура од -1,3°C).
Средња годишња температура износи 11,1°C. По годишњим добима, средње месечне
вредности износе: зима 0,3°C, пролеће 11,0°C, лето 21,0°C, јесен 11,9°C. У вегетационом
периоду (од априла до септембра) просечна температура износи 18,1°C.
Мраз се на територији Општине јавља од новембра до марта (86 дана), појава летњих дана је
могућа од марта до новембра (96 дана), а тропских од маја до септембра.
Ветровитост - подручје Жабља карактерише заступљеност ветрова различитог правца и
честине. Најчешћи ветар је кошава са југоистока. Она доноси суво време, а јавља се у
хладнијем делу године. Северозападни ветар је други по учесталости. Дува лети и доноси
кишу. Нешто мању честину имају ветрови са запада и југа. Продор топлих маса са југа у
летњим месецима, узрокује суво и топло време. Највећу брзину имају ветрови из
југоисточног квадранта. На другом месту су ветрови из северозападног квадранта. У
обухваћеном периоду, нешто мање од десетине дана је без ветра, што износи 7%.
Релативна влажност ваздуха - највећу средњу месечну релативну влажност ваздуха имају
јануар и децембар (88%), а најмању јул и август (69%). У обухваћеном периоду, средња
годишња вредност релативне влажности износи 77%. Лето је годишње доба са најмањом
релативном влажношћу ваздуха, тако да су ретке појаве оморине.
Облачност - најмања облачност је у августу и септембру, а највећа у новембру и децембру.
Падавине - средња годишња сума падавина на територији општине Жабаљ износи 621 mm.
Највећа количина падавина је у оним месецима када је то најпотребније за вегетацију.
Најкишовитије је лето 191 mm, док је јесен са најмање талога 133 mm.
Највише падавина у виду снега и суснежице се излуче у децембру, 67 mm.
Највећа количина падавина се излучи лети, а најмања у јесен. Лети је то у виду пљусковитих
краткотрајних киша. Пролеће је кишовитије од јесени.
Мере смањења аерозагађења:
 успостављање мониторинга ваздуха и праћење добијених резултата у складу са
Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13), Уредбом о
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр.
11/10, 75/10 и 63/13), односно у складу са важећим прописима који регулишу ову
област,
 одржавање зеленог појаса дуж саобраћајница у обухвату Плана,
 афирмисање бициклистичког саобраћаја,
 употреба обновљивих извора енергије,
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 адекватно одлагање отпада.
Мере заштите од буке:
 постављање контролних пунктова за праћење нивоа буке,
 поштовање граничних вредности о дозвољеним нивоима буке у складу са Законом о
заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и
прописима у вези наведеног закона,
 укључивање мера заштите од буке у фази пројектовања грађевинских објеката.
Мере заштите вода:
 примена свих одговарајућих мера које прописује Закон о водама („Службени гласник
РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16),
 изградња канализационе мреже сепаратног типа за насеље у целини,
 одвођење атмосферских вода успостављањем јединствене мреже (отворених и
затворених атмосферских канала) на нивоу насеља са адекватним техничким
решењем за предтретман атмосферских вода са зауљених и запрљаних површина у
складу са Уредбом о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68) и
Правилником о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС“, број 31/82),
 Предвидети адекватно техничко решење за све планиране активности у циљу
спречавања загађења површинских и подземних вода, као и промене водног режима.
Мере заштите земљишта обухватају:
 успостављање мониторинга земљишта у складу са Правилником о дозвољеним
количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и
методама њиховог испитивања („Службени гласник РС”, број 23/94), односно у складу
са важећим прописима који регулишу ову област.
 проблем постојећег решења одвођења отпадних вода које упуштају у подземље
решити изградњом канализације отпадних и атмосферских вода,
 до изградње канализационе мреже одвођење отпадних вода решити преко
водонепропусних септичких јама на парцелама корисника,
 неопходна контрола примене агротехничких и хемијских мера за заштиту биља да би
се тло заштитило од потенцијалног загађења,
 предвидети превентивне и оперативне мере заштите, реаговања и поступке санације
за случај хаваријског изливања материја у околину,
 за одржавање саобраћајнице у зимском периоду примењивати биоразградиве
материјале.
У циљу ефикасног управљања отпадом треба поштовати следеће мере:
 контрола и превенција непланског депоновања отпада
 стимулисање разврставања комуналног отпада од стране становништва на месту
одлагања,
 смањење количине отпада на извору,
 подстицање рециклажне технологије.
Обзиром да од стране предузећа које управља отпадом нису добијени посебни услови, на
нивоу плана предвидети следеће:
 потребно је да становништво из својих кућа износи смеће у сопственим типизираним
посудама према распореду за преузимање отпада надлежног предузећа,
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 да се у коридору улице обезбеде места за контејнере (за један контејнер једно
контејнерско место површине 1,5 m са 1,0 m) са тврдом подлогом ради потребе
одржавања и хигијене.
 У циљу правилног управљања отпадом неопходно је придржавати се Закона о
управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16), Правилника
о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник
РС“, број 92/10) и Правилника о условима и начину скупљања, транспорта и
обележавцања опасног отпада који се користи као сировина или за добијање
енергије („Службени гласник РС“, број 98/10), односно у складу са важећим
прописима који регулишу ову област.
Мере заштите од јонизујућег и нејонизујућег зрачења
 скупљање, складиштење, третман и одлагање радиоактивног отпада,
 успостављање система управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења,
 спречавање недозвољеног промета радиоактивног и нуклеарног материјала,
 откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима,
 вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења, означавање извора
нејонизујућих зрачења и зоне опасног зрачења на прописан начин, примена
средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења,
 придржавати се Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности
(„Службени гласник РС“, број 95/18), односно у складу са важећим прописима који
регулишу ову област.

5.9. Услови и мере заштите од елементарних непогода и других катастрофа
У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја у простору, при њиховом
пројектовању и извођењу потребно је узети у обзир меродавне параметре, који се односе на
заштиту од елементарних непогода (врста и количина атмосферских падавина, дебљина
снежног покривача, јачина ветра, погодност терена за изградњу, висина подземних вода и
сл.).
Мере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мере за спречавање
непогода или ублажавање њиховог дејства, мере које се предузимају у случају непосредне
опасности од елементарних непогода, мере заштите када наступе непогоде и мере
ублажавања и отклањања непосредних последица насталих дејством непогода или удеса.
Склањање људи, материјалних и културних добара
Ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи државне управе, органи
локалне самоуправе и привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и
дужности, дужна су да обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне у
склоништа и друге објекте погодне за заштиту.
Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и коришћење
постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих
комуналних објеката и подземних саобраћајница, као и објеката погодних за заштиту и
склањање, њихово одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и других
несрећа.
Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге подземне просторије прилагођене
за склањање људи и материјалних добара.
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Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других објеката прилагоди
те објекте за склањање људи.
Изградња, прилагођавање комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за
склањање становништва врши се у складу са прописима.
Услови заштите од елементарних непогода и других катастрофа
Постоји могућност да предметни простор угрозе елементарне непогоде, које настају
деловањем природних сила: поплаве од спољних и унутрашњих вода, земљотреси, олујни
ветрови, снежни наноси и сличне појаве. Са елементарним непогодама се изједначују и
следеће катастрофе, уколико су већих размера: експлозије, пожари, епидемије, хемијска и
радиоактивна загађења ваздуха, воде и намирница.
Мере заштите од земљотреса
Подручје насеља Жабаљ се налази у зони сеизмичке угрожености од 6о МCS скале
(еквивалент VI степени по скали ЕМС-98) на повратни период од 95 година. Ради заштите од
потреса максималног интензитета од од 6о МCS скале објекти морају бити пројектовани и
реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката
високоградње у сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ, број 31/81, 49/82, 29/83,
21/88 и 52/90).
Мере заштите од пожара
Заштита од пожара обезбеђена је погодним распоредом појединачних објеката и њиховом
међусобном удаљеношћу, обавезом коришћења незапаљивих материјала за њихову градњу,
одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу терена, односно
обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе, а у складу са Законом о заштити
од пожара („Службени гласник РС“, број 111/09, 20/15 и 87/18 и 87/18- др. закон),
Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење
пожара („Службени гласник РС”, број 3/18) и осталим подзаконским актима везаним за ову
област.
Мере заштите од удара грома
Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске инсталације, која ће
бити правилно распоређена и правилно уземљена.
Мере заштите од поплава
Заштита од поплава на подрчју обухвата плана обезбеђује се правилним одвођењем
атмосферских вода које је описано у тачки 3.5.2. овог плана.

5.10. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,деце и старих
особа
Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина применити Правилник
о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
(„Службени гласник РС”, број 22/15).
У оквиру сваког појединачног паркиралишта обавезно предвидети резервацију и
обележавање паркинг места за управно паркирање возила инвалида, у складу са
стандардом СРПС У.А9.204.
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Прилазе објектима, хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима пројектовати тако
да се обезбеди несметано кретање особа са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом,
у свему према важећем правилнику о техничким стандардима приступачности.
4.11. Степен комуналне опремљености по целинама и зонама из планског документа, који
је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе
У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и инфраструктурних услова за реализацију
планираних садржаја потребно је обезбедити приступ јавној саобраћајној површини која је
изграђена.
С обзиром на намену планираних садржаја на овом простору, њихове капацитете, те
потребе за комуналном инфраструктуром, као и карактеристике простора на којима се
планирају, неопходан услов за реализацију ових садржаја је опремање комуналном
инфраструктуром. Ово подразумева прикључење на изграђену или планирану водоводну,
канализациону, електроенергетску и термоенергетску мрежу.
Изузетно, комунално опремање се може решити и на други начин:
 одвођење отпадних вода, до реализације планиране канализационе мреже, решити
преко водонепропусне септичке јаме на парцели корисника
 снабдевање топлотном енергијом може се решити употребом алтернативних и
обновљивих извора енергије (соларни колектори, топлотне пумпе, употреба брикета,
пелета итд.), као и локалних топлотних извора (сопствене котларнице које користе
енергенте који не утичу штетно на животну средину).
 прикључење на енергетску инфраструктуру није обавезно за објекте који ће
испуњавати највише стандарде у енергетској сертификацији зграда, односно који ће
имати таква техничко-технолошка решења која ће обезбедити снабдевање енергијом
независно од комуналне инфраструктуре уз поштовање свих еколошких стандарда.

6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И ПРАВИЛА ОБЛИКОВАЊА
6.1. Правила грађења и правила обликовања у оквиру планираних намена
Вишепородично становање са централним функцијама насеља
Планирана намена и садржаји
У оквиру ове намене планирају се објекти намењени вишепородичном становању изградња нових стамбених, стамбено-пословних (20–50 % пословање), пословно-стамбених
(50–70 % пословање) и/или пословних објеката, спратности П+3+Пк, као и пословни објекти
примерени центру насеља који су по својој намени комплементарни становању - пословни
садржаји у оквиру културних, научних, друштвених, здравствених, услужних или
комерцијалних делатности и др. Делатности не смеју да угрожавају суседне намене и
животну средину.
Услови за формирање грађевинске парцеле
Задржава се парцела број 1256 КО Жабаљ као јединствена грађевинска парцела. Планирана
спратност објекта и грађевинске линије на парцели 1256 КО Жабаљ дефинисани су на
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графичком приказу број 5 „Регулационо нивелациони план са аналитичко геодетским
елементима”, у размери 1:500.
Индекс изграђености и степен заузетости
Максимални индекс заузетости парцеле износи:
 50% за објекте вишепородичног становања, минимална озелењеност износи 20%,
 70% за чисто пословне објекте, уз услов да минимална озелењеност износи 30% од
површине парцеле.
Индекс изграђености грађевинске парцеле је максимално 2.
Максимална висина за вишепородичне стамбене објекте (са и без пословања) износи до
П+3+Пк, с тим да висина назитка поткровне етаже износи максимално 160 cm са могућношћу
формирања кровних баџа, а укупна висина вишепородичног стамбено-пословног објекта не
може прећи 22,0 m. За чисто пословне објекте спратности до П+2 максимална висина објекта
износи 16 m.
Кровни покривач објекта је у зависности од нагиба кровне конструкције. Одводњавање
атмосферских падавина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради
објекат.
Дозвољена је изградња подрумске односно сутеренске етаже ако не постоје сметње
гењотехничке и хидротехничке природе. Те се просторије не могу користити за стамбене
просторије.
Положај објеката на парцели
Објекат се поставља на грађевинску линију која се начелно поклапа са регулационом
линијом, нарочито са регулационом линијом Улице Светозара Марковића. Грађевинска
линија се од регулације крака Улице Николе Тесле може увући за 3,0-5,0 m због ограничења
изградње стамбених просторија у односу на трансформаторку станицу и њену зону заштите.
Објекат се може поставити као слободностојећи, објекат у низу (прекинутом или
непрекинутом), атријумски или полуатријумски. Уколико се гради објекат у низу поставља се
на западну границу парцеле.
Удаљеност вишепородичног стамбеног и вишепородичног стамбено-пословног објекта од
другог објекта било које изградње је пола висине вишег објекта а минимално 4,0 m.
Међусобна удаљеност може да се смањи на четвртину висине вишег објекта, с тим да се на
суседним странама не могу предвиђати отвори стамбених просторија и да та међусобна
удаљеност није мања од 4,0 m
Услови за архитектонско и естетско обликовање
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са урбанистичким
контекстом у ком настају, као и временским контекстом, што подразумева могућност
савремене интерпретације уз коришћење трајних материјала. Објекти треба да
обликовањем интегришу следеће квалитете: синтеза са функционалним процесима,
идентитет, јединственост форме, складност, континуитет и квалитет детаља.
Грађевински елементи објекта планирају се у складу са правилником којим се дефинишу
општа правила за парцелацију, регулацију и изградњу.
Фасаде - елементи и композиција која се примењује приликом обликовања фасаде, треба да
допринесу побољшању слике централне зоне насеља Жабаљ. Фасаде објеката, с обзиром на
јединствене масе објеката, потребно је пажљиво артикулисати. Препоручују се чисте,
ритмичне фасаде, без превелике примене еклектичких елемената. Акцентовање и
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обликовање угаоне фасаде мора бити квалитетно и пажљиво пројектовано у складу са
наведеним правилима грађења.
Препусти - уколико се, као елемент артикулације фасаде користе препусти на делу објекта
вишем од 3 m, обавезно је да се они заврше закључно са последњим спратом, односно
раван фасаде поткровља не може имати препусте. Хоризонтална пројекција испада може
бити удаљена од основног габарита максимално 1,20 m. Дозвољава се планирање препуста
целом дужином на свим, уз ограничење да је хоризонтална пројекција фасаде препуста
удаљена минимум 2,50 m од границе суседне парцеле и 4 m од објекта на суседној парцели.
Обликовање поткровне етаже - Обликовање поткровне етаже може бити пројектовано на
различите начине. Објекте је могуће пројектовати са косим кровом, максималног нагиба око
30 %, (Слика 1), а висина назитка је 1,60 m. Уместо класичног поткровља могуће је
пројектовати и симетрично повучену (минимум 1,2 m) завршну етажу, са плитким лименим
кровом, при чему је потребно водити рачуна о уклапању са суседним објектима (Слика 1 и
2). Равни кровови могу бити проходни и непроходни. Могуће је на равним крововима или на
делу равног крова, према прописаним техничким стандардима, пројектовати интензивне
или екстензивне кровне вртове.
Поткровна етажа се планира као независна, а могуће је планирање дуплекса. Поткровна
етажа се осветљава преко кровних прозора у равни крова. Поткровна етажа код планирања
стамбених, стамбено-пословних и пословно-стамбених и пословних објеката објеката може
бити пројектована као повучена у односу на вертикалну пројекцију грађевинске линије
приземља. У том случају, могуће је у поткровној етажи планирати вертикалне прозоре.
Осветљење другог нивоа поткровне етаже (у случају планирања дуплекса) се решава преко
кровних прозора у равни крова.
На објектима са поткровљем које се изводи као етажа повучена у унутрашњост габарита
могуће је пројектовати надстрешнице од лаких или транспарентних, савремених материјала,
које ће служити као заштита од атмосферских утицаја, али истовремено могу представљати и
обликовни мотив на фасади. Надстрешница не сме прелазити вертикалну пројекцију линије
препуста.
Не дозвољава се затварање и застакљивање простора који су добијени повлачењем завршне
етаже ка унутрашњости објекта.

Слика 1. И 2. - Начин формирања косог крова са назитком 1,6 m и начин формирања равног крова са
кровном етажом – карактеристични пресеци

Изградња других објеката на парцели
Дозвољена је изградња других објеката на парцели: помоћних и пословних. Ови објекти се
могу градити само по одабраном концепту положаја за главни објекат, осим за
34

ПДР дела блока 21 - вишепородично становање у Жабљу………….............…………………………………….......................................…………………Е 07/2021

слободностојећи концепт где се други објекти могу градити и на претежно источној међи.
Ови објекти се могу градити искључиво као приземни. За водонепропусну септичку јаму
минимално одстојање од објеката и граница парцела износи 3,0 m.
Помоћни објекат - гаража се гради на минимално 4,0 m од главног објекта и на минимално
0,5 м од границе парцеле. Помоћни објекат је максималне спратности П. Обавезна је израда
косог крова нагиба кровне конструкције максимално 35°. Кровни покривач је у зависности од
нагиба кровне конструкције. Одводњавање атмосферских падавина мора се решити у
оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Ограђивање
Грађевинска парцела може се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m (рачунајући
од коте тротоара) или транспарентном огрaдом до висине од 1,40 m. Зидане и друге врсте
ограда, стубови ограде и капије треба да буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m уз обострану
сагласност, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у
осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40 m,
која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на
земљишту власника ограде.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
Приступ парцели и обезбеђење паркирања
За вишепородично становање и пословање минимална ширина приступног пута до парцеле
износи минимум 4,0 m, док се минимални полупречник унутрашње кривине мора одредити
наспрам меродавног возила за појединачне садржаје на парцелама. Обавезна је изградња
прилаза са тврдом подлогом.
За све намене паркирање возила обезбедити на сопственој парцели према параметру једно
паркинг или гаражно место по стамбеној јединици, док је за пословне садржаје потребно
обезбедити минимум једно паркинг место на 70m2 корисног пословног простора (без
складишних и помоћних просторија).
Дозвољена је реконструкција, доградња и надоградња са применом прописаних параметара
овим Планом, уз проверу стабилности и носивости постојећих објеката.
Могу се пројектовати препусти у складу са одговарајућим правилником и условима
дефинисаним у пододељку „Услови за архитектонско и естетско обликовање”.

6.2. Правила за опремање простора инфраструктуром
Приликом израде техничке документације за линијске инфраструктурне објекте
(саобраћајне површине) и комуналну инфраструктуру могућа су мања одступања од
планираног решења приказаног на графичким приказима и карактеристичним попречним
профилима улица, уколико орган надлежан за управљање јавним површинама или ималац
јавног овлашћења то захтева, а за то постоје оправдани разлози (очување постојећег
квалитетног растиња, подземне и надземне инфраструктуре, ако на планираној траси већ
постоје изграђене инсталације или објекат који се Планом не задржава и сл.).
Наведене интервенције могуће су искључиво у оквиру постојећих и планираних јавних
површина.
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Сва одступања од планског решења морају бити у складу са прописима који регулишу ову
област.
6.2.1. Услови за реализацију саобраћајних површина
Саобраћајне површине у обухвату Плана се задржавају (Улица Светозара Марковића и крак
Улице Николе Тесле), а за њихову реконструкцију обавезно је поштовање смерница датих
Генералним планом и свих прописа који регулишу ову област.
За изградњу нових и/или реконструкцију постојећих саобраћајних површина обавезно је
поштовање одредби:
 Закона о путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/18 и 95/18 – др. закон),
 Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09,
53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др.
закон, 87/18, 23/19 и 128/20 – др. закон),
 Закона о заштити од пожара, и осталим законима и правилницима које регулишу ову
област,
 Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају
путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС”, број 50/11),
 Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама,
За реконструкцију Улице Светозара Марковића прописани су следећи услови:
 коловоз мора имати ширину 7 m тј. две саобраћајне траке са ширином од по 3,5 m,
 ограничити паркирање дуж ових саобраћајница и у регулационом профилу,
 вођење бициклистичких токова преко засебних бициклистичких стаза (ширина 1,8 m),
 вођење интерних пешачких токова вршити преко изграђених пешачких стаза са
ширином од 1,8 m,
 носивост коловозне конструкције изградити са носивошћу за средњи саобраћај.
Могуће је предвидети управно паркирање у оквиру саобраћајнице, уз услов да се паркирање
планира са дрворедом. Одвођење воде са коловоза задржати, са постојећим једностраним
попречним падом. Подужне падове пројектовати уз поштовање постојећег стања у складу са
законским прописима. Коловоз пројектовати за оптерећење средњег саобраћаја.
Тротоари се задржавају у својој постојећој ширини. Приликом реконструкције тротоара
задржати постојеће нивелете код регулационе линије са попречним падом према јавној
површини од максимум 2%. За завршну обраду предлажу се монтажни бетонски елементи
са могућношћу различите текстуре и боје у финкцији вођења и обележавања на пешачкој
површини.
Приликом изградње саобраћајних површина мора се поштовати Правилник о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник
РС”, број 22/15), и мора се узети у обзир SRPS U.A9.201-206 који се односе на просторне
потребе инвалида у зградама и околини.
Приликом извођења прикључака на јавни пут не смеју се мењати постојеће ивичне нивелете
коловоза и тротоара.
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Услови и начин обезбеђивања приступа парцели
Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину чак и у
случају да он није назначен у графичком приказу. Уколико је тај приступ колски и намењен
путничким аутомобилима, он не може бити ужи од 3,5 m, нити шири од 6 m.
За парцелу 1256 КО Жабаљ планирано је да има два колска приступа и то један према Улици
Светозара Марковића, а други према краку Улице Николе Тесле.
На прелазу колског прилаза парцелама преко тротоара, односно бициклистичке стазе,
нивелационо решење колског прилаза мора бити такво да су тротоар и бициклистичка стаза
у континуитету и увек у истом нивоу. Овакво решење треба применити ради указивања на
приоритетно кретање пешака и бициклиста, у односу на возила која се крећу колским
прилазом. У оквиру партерног уређења тротоара потребно је бојама, материјалом и сл., у
истом нивоу, или благој денивелацији, издвојити, или означити колски пролаз испред
пасажа.
Паркирање и гаражирање возила
Приликом нове изградње за паркирање возила за сопствене потребе, власници објеката
свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне
саобраћајне површине, и то – једно ПМ или гаражно место на један стан. Потребан број ПМ
се одређује на основу намене и врсте делатности, и то по једно ПМ или гаражно место на
70 m² корисног простора (или једно ПМ /1 стан или локал).
Гаражирање возила може се планирати подземно у габариту, изван габарита објекта или
надземно, на грађевинској парцели. Површине гаража објеката које се планирају надземно
на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса изграђености, односно
индекса заузетости грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају у индексе.
Паркинзи требају да буду уређени у тзв. „перфорираним плочама”, „префабрикованим
танкостеним пластичним” или сличним елементима (типа бехатон – растер са травом) који
обезбеђују услове стабилности подлоге, довољне за навожење возила и истовремено
омогућавају одржавање ниског растиња и смањење отицање воде. Они могу бити и у боји, а
све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних
површина.
Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U.S4.234:2020 којим су дефинисане мере и
начин обележавања места за паркирање за различите врсте паркирања. Уколико се у оквиру
регулације Светозара Марковића планира паркирање са препустом (наткриљем) према
бициклистичкој стази, ако није предвиђен зелени појас, изградити граничнике.
Потребно је извршити резервацију паркинга у складу са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.
6.2.2. Услови и начин прикључења за водну инфраструктуру
Задржава се траса постојеће водоводне мреже. Како водоводна мрежа није геодетски
снимљена и картирана, тј. нема катастра подземних инсталација јавног водовода, пре
отпочињања било каквих радова потребно је утврдити тачан положај водоводне мреже
ручним алатом (без подбушивања и механичког ископа земље).
Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње. Минимално
одстојање од темеља објеката износи 1 m, али тако да не угрожава стабилност објеката.
Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2–1,5 m мерено од коте терена, а на месту
прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину
постојећег цевовода.
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На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине
пута за минимално 1 m од сваке стране.
Минимално одстојање за паралелно вођење нових траса других инсталација износи 0,5 m,
док је за укрштање минимално вертикално одстојање 0,3 m.
Забрањено је вођење инсталација изнад трасе водовода изузев укрштања, када је обавезно
поставити инсталације у заштитну цев, а укрштање извести по могућству под правим углом
(никако не мањим од 60о).
При изградњи објеката, а посебно при пројектовању и изградњи колско-теретних улаза не
сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика водоводне
мреже, ни до угрожавања редовног водоснабдевања и мора бити обезбеђен адекватан
приступ постојећој водоводној мрежи ради редовног одржавања и евентуалних
интервенција.
Настала оштећења на водоводној мрежи санира ЈКП „Водовод општине Жабаљ” о трошку
инвеститора.
Водоводни прикључци
Снабдевање водом обављаће се преко прикључења на јавни водовод насеља Жабаљ.
Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се у
склоништу за водомер, закључно са мерним уређајем. Свака грађевинска парцела са
изграђеним објектом мора имати засебан прикључак.
Услове прикључења на водоводну мрежу (пречник водоводног прикључка са величином и
типом водомера) одређује ЈКП „Водовод општине Жабаљ” на основу претходно урађеног
хидрауличког прорачуна унутрашњих инсталација за објекат, а у складу са техничким
нормативима и важећим Правилником. За вишепородичне стамбене објекте водомери, за
мерење потрошње воде се постављају у шахтовима лоцираним ван објекта, на парцели
корисника, 0,5 m од регулационе линије и у просторијама за водомере лоцираним унутар
самог објекта. Просторија за водомер мора бити лоцирана уз регулациону линију, према
уличној водоводној мрежи са које се даје прикључак.
Код изградње објеката код којих је потребна изградња само унутрашње хидрантске мреже
(према важећем правилнику и условима противпожарне полиције) израђује се прикључак
пречника ДН 63 mm, са монтажом водомера ДН 50 mm.
Код изградње пословних објеката код којих је неопходна спољашња хидрантска мрежа врши
се прикључење објеката пречником максимално ДН 110 mm, са монтажом водомера
ДН 100 mm.
Уколико се планира обједињена водоводна мрежа хидрантске и санитарне воде потребно је
на прикључку уградити комбинован водомер.
Извођење прикључка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности ЈКП
„Водовод општине Жабаљ”.
6.2.3. Услови за изградњу канализационе мреже
Одвођење атмосферских вода ће бити решено преко насељске канализационе мреже, за
подручје у обухвату Плана у оквиру Улице Светозара Марковића. Атмосферске воде са
потенцијално зауљених површина се канализацијом уливају у реципијент уз претходни
третман у сепаратору уља и масти.
Трасу мреже канализације полагати у зони јавне површине између две регулационе линије
Улице Светозара Марковића, једнострано.
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Трасе канализације се постављају тако да се задовоље прописана одстојања у односу на
друге инсталације и објекте инфраструктуре. Минимално хоризонтално растојање од других
инсталација и објеката инфраструктуре је од 0,7 до 1 m, а вертикално 0,5 m.
Није дозвољено полагање канализације испод објеката високоградње. Минимално
одстојање од темеља објекта износи 1 m, али тако да не угрожава стабилност објеката.
Сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода морају бити водонепропусни и
заштићени од продирања у подземне издане и хаваријског изливања.
Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,3 m, мерено од горње ивице цеви
(уз испуњење услова прикључења), а на месту прикључка новопланираног на постојећи
цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода.
До изградње мреже одвођења фекалних вода, фекалне воде одводити у водонепропусну
септичку јаму на парцели корисника.
Канализациони прикључци
Прикључак на канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту.
Пречник канализационог прикључка на канализациону мрежу, када иста буде изграђена,
одредиће надлежно јавно комунално предузеће, а у складу са типом објекта, техничким
нормативима.
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом прикључиће се на канализациону
мрежу, када она буде изграђена.
Прикључење стамбених објеката вршиће се минималним пречником DN 160 mm или у
складу са условима надлежног предузећа.
Ревизионо окно лоцира се на парцели корисника, на 0,5 m од регулационе линије.
Објекти чије отпадне воде садрже штетне материје, моћи ће се прикључити на
канализациону мрежу само ако се испред прикључка угради уређај за пречишћавање
индустријских отпадних вода до прописаног квалитета упуштања у канализацију.
Прикључење подрумских и сутеренских просторија, као и базена на канализациони систем
дозвољава се само преко аутономног постројења, препумпавањем.
Зауљене атмосферске воде са манипулативних површина као и воде од прања и одржавања
тих површина потребно је посебном мрежом спровести кроз таложник за механичке
нечистоће и сепаратор уља и масти и лаких течности и тек потом испуштати у реципијент.
Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испуштати у јавну
канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног
предузећа.
До реализације канализационе мреже отпадне воде се интерном канализацијом прикључују
на водонепропусну септичку јаму на парцели корисника. Септичку јаму ће празнити
надлежно јавно комунално предузеће.
Одвођење атмосферских вода на јавној површини извести према прихватним шахтовима
зацевљене атмосферске канализације.
6.2.4. Услови за реализацију енергетске инфраструктуре
Електроенергетска инфраструктура
На простору обухвата Плана задржавају се постојећи изграђени електроенергетски објекти
дистрибутивног система електричне енергије и то: траса постојећег подземног 20 kV и 0,4 kV
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вода као и трансформаторска станица „Дом здравља” која се напаја са 20 kV извода „Жабаљ”
из ТС 110/20 kV.
За прикључење објекта вишепородичног становања на електроенергетску мрежу
предвиђени су траса и коридор за изградњу подземних 0,4 kV водова од постојеће ТС „Дом
здравља” до будућих кабловских прикључних кутија (КПК), које ће се налазити код улаза у
будуће објекте.
За све објекте који ће се налазити у простору обухваћеном Планом,огранак
Електродистрибуција Нови Сад задржава право накнадног прописивања услова прикључења
на дистрибутивни систем електричне енергије у посебном поступку.
Гасоводна инфраструктура
На простору обухвата плана задржава се постојећа подземна дистрибутивна гасоводна
мрежа.
Пројектовање и изградња гасне инстаклације се може поверити сано предузећу или
другомправном лицу које испуњава услове у складу са важећом законском регулативом, а
пројектна документација подлеже обавезној контроли од стране ЈП „Србијагас”.
Приликом реконструкције или изградње нове гасоводне мреже у обухвату Плана потребно је
придржавати се следећих услова: дубина полагања гасовода је минимално 0,8 m, локација
ровова треба да је у зеленом појасу између тротоара и ивичњака улице, тротоара и ригола,
тротоара и бетонског канала. Тамо где нема зеленог појаса гасовод се води испод уличног
тротоара, бетонираних платоа и површина или испод уличних канала за одвод атмосферске
воде на дубини 1,0 m од дна канала или ригола. Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа пута,
уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења.
Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа задовољи
минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.
Вредности минималних дозвољених растојања у односу на укопане инсталације су:
Минимална дозвољена растојања
водовод, канализација
ниско и високо-напонски електро каблови
телефонски каблови
технолошка канализација
бетонски шахтови и канали
железничка пруга и индустријски колосек
високо зеленило
темељ грађевинских објеката
локални путеви и улице

укрштање
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
1,5 m
1,0 m
0,5 m

паралелно вођење
0,5 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
5,0 m
1,5 m
1,0 m
0,5 m
0,5 m

У зонама где се гасовод укршта са саобраћајним површинама предвидети заштиту гасовода
постављањем у заштитну цев. Радове у зони гасовода вршити ручним алатом уз повећану
пажњу и формирати радни појас тако да тешка возила не прелазе преко гасовода на
местима где није заштићен.
Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати привремене, трајне, покретне и
непокретне објекте.
Прикључење објеката у обухвату Плана вршиће се према посебно прибављеним условима
од ЈП „Србијагас“.
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После завршетка изградње унутрашњих гасних инсталација , подносилац захтева обавезан је
да, према достављеним условима за израду Плана, поднесе дистрибутеру гаса Захтев за
пуштање природног гаса, уз прилагање потребне документације, а пуштање гаса у објекат
који се прикључује одобриће се када дистрибутер утврди да уређаји и инсталације који се
прикључују испуњавају услове прописане законом, техничким и другим прописима којима се
уређују услови и начин експлоатације објеката. Стручна комисија ЈП „Србијагас” извршава
преглед гасне инсталације по завршетку изградње гасоводних објеката, а инвеститор се
обавезује да поступи по записнику комисије и евентуалне недостатке отклони у датом року.
Прикључење новоизграђених објекатат потрошача природног гаса на гасоводни систем
може се извршити уколико објекти потрошача испуњавају наведене техничке услове и имају
употребну или грађевинску дозволу у којој је обухваћена унутрађња гасна инсталација.
Са коришћењем гаса се може почети након позитивног мишљења од стране стручне
комисије ЈП „Србијагас”.
6.2.5. Услови за реализацију електронске и телекомуникационе инфраструктуре
Услови за изградњу ТТ мреже:
 ТТ мрежу градити у коридорима саобраћајница;
 Дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање од 0,8 m;
 При паралелном вођењу телекомуникационих и електроенергетских каблова до 10 кV
најмање растојање мора бити 0,5 m и 1,0 m за каблове напона преко 10 кV. При
укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити
0,5 m а угао укрштања око 90;
 При укрштању телекомуникационог кабла са цевоводом гасовода, водовода и
канализације, вертикално растојање мора бити најмање 0,3 m;
 При приближавању и паралелном вођењу телекомуникационог кабла са цевоводом
гасовода, водовода и канализацијом хоризонтално растојање мора бити мин. 0,5 m.
Прикључење објеката у систем електронских комуникација решити изградњом подземног
или надземног типског прикључка од постојеће или планиране уличне мреже до
приступачног места на фасади објекта или у унутрашњости објекта, где ће бити смештен
типски телекомуникациони орман. Детаљније услове за прикључење прибавити од
надлежног оператера.
Прикључак на кабловски дистрибутивни систем извести према условима локалног
дистрибутера.
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7. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношење овог Плана омогућава издавање информације о локацији, локацијских услова и
решења за одобрење радова за које се не издаје грађевинска дозвола.
Закони и подзаконски акти наведени у плану су важећи прописи, а у случају њихових измена
или доношења нових, примениће се важећи пропис за одређену област.
Саставни део плана су следећи графички прикази:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Положај простора обухвата Плана са изводом из ГП насеља Жабаљ
Катастарско топографска подлога са границом обухвата Плана
Постојећа намена простора
Планирана намена простора са поделом на зоне
Регулационо нивелациони план са аналитичко геодетским елементима
План мреже и објеката инфраструктуре - синхрон план
План грађевинских парцела са смерницама за спровођење

А3
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500

План детаљне регулације дела блока 21 - вишепородично становање у Жабљу садржи
текстуални део који се објављује у „Службеном листу општине Жабаљ”, и графичке приказе
израђене у три примерка које својим потписом оверава председник скупштине општине
Жабаљ. По један примерак потписаног оригинала плана чува се у у Скупштини општине
Жабаљ, један примерак у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај
општинске управе Жабаљ где се чува и документациона основа овог плана, и један
примерак у архиви обрађивача Плана.
План детаљне регулације дела блока 21 - вишепородично становање у Жабљу доступан је на
увид јавности у згради општине Жабаљ, и путем интернета.
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ”.
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В – ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Положај простора обухвата Плана са изводом из ГП насеља Жабаљ
Катастарско топографска подлога са границом обухвата Плана
Постојећа намена простора
Планирана намена простора са поделом на зоне
Регулационо нивелациони план са аналитичко геодетским елементима
План мреже и објеката инфраструктуре - синхрон план
План грађевинских парцела са смерницама за спровођење

размера
А3
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
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ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
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