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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС”,  
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/11 и 121/12), и члана 38. Став 1. Тач-
ка 6. Статута Oпштине Бачка Паланка (”Службени лист општине Бачка Паланка” број 
17/08, 2/10 и 6/2013), Скупштина општине Бачка Паланка, по прибављеном мишљењу 
Комисије за планове, на својој 12. седници, одржаној 11. јуна 2013. године, доноси 

 
О Д Л У К У

о доношењу Плана детаљне регулације 
блока 54 у Бачкој Паланци 

Члан 1. 

Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације блока 54 у Бачкој Паланци (у 
даљем тексту : План). 

Члан 2.

Планом се дефинишу границе планског подручја , грађевинског рејона и површи-
на јавне намене, подела на грађевинске зоне или целине према урбанистичким показа-
тељима и другим карактеристикама. 

Подручје обухваћено  Планом налази се у К.О. Бачка Паланка-град. 

Почетна описна тачка границе планског подручја је тачка 001, која се налази на 
пресеку оса  пута Улице Југословенске Армије и осе пута Улице Жарка Зрењанина. Гра-
ница даље прати осу пута Улице Југословенске армије до тачке 002, која представља 
тачку пресека осе пута Улице Југословенске армије и Шафарикове улице. Од тачке 002 
граница прати  линију осе пута Шафарикове улице до тачке 003, која представља пресек 
Шафарикове улице и Улице Иве Лоле Рибара. У наставку, граница прати  линију осе пу-
та  Улице Иве Лоле Рибара до тачке 004 која представља пресек Улице Иве Лоле Рибара 
и Улице Жарка Зрењанина, граница даље прати осовину пута Улице Жарка Зрењанина 
до пресека са Улицом Југословенске армије, односно тачке  001. 

Како је приказано у прилогу: Предлог границе плана детаљне регулације 

Укупна површина планског подручја износи cca 7,72 ha. 

Члан 3. 

Саставни део ове Одлуке је План, израђен од стране ЈП „Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка“, Бачка Паланка, Трг братства и јединства 36 ( у даљем тексту: 
Обрађивач планског документа), под бројем 02-209/3-09. 

Члан 4. 

План садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења и 
графички део. 
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План нарочито садржи: 

1 ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА 

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 

1.3. ПРАВНИ ОСНОВ 

1.4.ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 54 

2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

2.1. ПОСТОЈЕЋА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.2. ПОДАЦИ И ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ КОНЦЕПТА 

2.3. ПРИРОДНИ УСЛОВИ 

2.4. СТАЊЕ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

2.4.1.ТРАСЕ , КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА 

2.4.2.ВОДОПРИВРЕДНА  ИНФРАСТРУКТУРА 

2.4.3.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  ИНФРАСТРУКТУРА 

2.4.4.ГАСНА  ИНФРАСТРУКТУРА 

3.ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

3.1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА 

3.1.1. Део централне зоне насеља 

3.1.2. Опис блока 

3.1.3.Зона становања 

3.1.4.Зона спорта и rекреације 

3.1.5.Зона зеленила 

4. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ 
ИНСТИТУЦИЈА 

5. ПЛАНСКИ ДЕО 

5.1.  ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ ПРЕМА УРБАНИСТИЧКИМ 
ПОКАЗАТЕЉИМА И ТИПИЧНИM КАРАКТЕРИСТИКАМА 

5.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

5.2.1.  циљеви уређења и изградње 

5.3.  ПРЕДВИЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДРЕЂИ-
ВАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

5.3.1. Предлог одређивања површина јавне намене 
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5.3.1.1.Попис парцела за јавне намене 

5.3.1.2.Површине и објекти јавне намене 

5.4. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ, КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА ПОВРШИНА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ И МРЕЖА ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕ-
НИЛА 

5.4.1.САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

5.4.2.МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

5.4.3.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТТ  ИНФРАСТРУКТУРА 

5.5.4.ГАСНА НФРАСТРУКТУРА 

5.5.НАМЕНА ЗЕМЉИШТА 

5.6.БИЛАНС ПОВРШИНА-ПОСТОЈЕЋЕ-ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 

5.7.ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

5.8.РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИН-
СКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ 
ПОДЛОЗИ, НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

5.8.1. План регулације 

5.8.2. Грађевинске линије 

5.8.3. План нивелације 

5.8.4.Парцеле и локације за јавне површине,садржаје и објекте 

5.8.5.Локације за површине јавне намене , спортско-рекреативне намене 

5.9. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

5.10. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 

5.11. ЕВИДЕНТИРАНИ И ЗАШТИЋЕНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ И НЕПОКРЕТНА 
КУЛТУРНА ДОБРА 

5.12. УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНА И ОБЈЕ-
КАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА У 
ПРОСТОРУ 

5.13. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ И ЗАШТИТЕ ОД ПО-
ЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ 
НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 

6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

6.1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНУ ЗОНУ 

6.2.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И СТАМБЕНО-
ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА МЕШОВИТОГ  СТАНОВАЊА 

6.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И СТАМБЕНО-
ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА 

6.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
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6.4.1. КОРИДОРИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

6.4.2. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

6.4.3. ЕЛЕКТРОИНФРАСТРУКТУРА 

6.4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

6.4.5. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

7. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА 

8. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

9. ЕТАПЕ И ФАЗЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 

ГРАФИЧКИ ДЕО: 

Ред. 
број

Рефералне карте Размера

  1. Извод из Плана генералне регулације Бачке Паланке 1 : 10000

  2. Катастарски план са границом обухвата Плана 1 : 1000

  3. Намена површина 1 : 1000

  4. План површина за јавне намене 1 : 1000

  5. План саобраћајница са нивелацијом 1 : 1000

  6. План хидротехничке инфраструктуре 1 : 1000

  7. План ЕЕ, ТТ и гасне инфраструктуре 1 : 1000
 

Члан 5. 

По доношењу План се објављује у ”Службеном листу Општине Бачка Паланка”, 
а објављује се и у електронском облику, односно доступан је и путем интернет странице 
органа надлежног за доношење Плана. 

План се ради потписивања , оверавања и архивирања израђује у пет примерака у 
аналогном и шест примерака у дигиталном облику. 

Све примерке Плана у аналогном облику потписује Обрађивач планског докумен-
та, одговорни урбаниста који је руководио израдом плана и овлашћено лице органа који 
је донео План. 

Потписане примерке Плана у аналогном облику оверавају Обрађивач планског 
документа, одговорни урбаниста који је руководио израдом Плана и овлашћено лице 
органа који је донео План. 

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један 
примерак у дигиталном облику чува се у архиви органа који је донео План. 
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Два примерка донетог, потписаног и овереног плана у аналогном облику и два 
примерка у дигиталном облику чувају се у органу надлежном за спровођење Плана. 

Два примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и два 
примерка у дигиталном облику чувају се у ЈП ”Дирекција за изградњу општине Бачка 
Паланка”, Бачка Паланка. 

Један примерак Плана у дигиталном облику чува се у Централном регистру план-
ских докумената. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Бачка Паланка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-35-47/2013 
11. јун 2013. године
 БАЧКА ПАЛАНКА   

 
Председник 

Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 
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САДРЖАЈ: 

А.) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО:

САДРЖАЈ

1.УВОД

1.1 ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ

1.3. ПРАВНИ ОСНОВ

1.4.ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 54

2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

2.1. ПОСТОЈЕЋА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.2. ПОДАЦИ И ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ КОНЦЕПТА

2.3. ПРИРОДНИ УСЛОВИ

2.4. СТАЊЕ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.4.1.ТРАСЕ , КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА

2.4.2.ВОДОПРИВРЕДНА  ИНФРАСТРУКТУРА

2.4.3.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  ИНФРАСТРУКТУРА

2.4.4.ГАСНА  ИНФРАСТРУКТУРА

 3.ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  14

3.1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА 14

3.1.1. Део централне зоне насеља 

3.1.2. Опис блока

3.1.3.Зона становања

3.1.4.Зона спорта и rекреације

3.1.5.Зона зеленила

4. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ 
ИНСТИТУЦИЈА

5. ПЛАНСКИ ДЕО

5.1. ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ ПРЕМА УРБАНИСТИЧКИМ ПОКА-
ЗАТЕЉИМА И ТИПИЧНИM КАРАКТЕРИСТИКАМА
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5.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

5.2.1.  циљеви уређења и изградње

5.3.  ПРЕДВИЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДРЕЂИВАЊА 
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

5.3.1. Предлог одређивања побршина јавне намене

5.3.1.1.Попис парцела за јавне намене

5.3.1.2.Површине и објекти јавне намене

5.4. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ, КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НА-
МЕНЕ И МРЕЖА ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА

5.4.1.САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

5.4.2.МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ.

5.4.3.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТТ  ИНФРАСТРУКТУРА.

5.5.4.ГАСНА НФРАСТРУКТУРА

5.5.НАМЕНА ЗЕМЉИШТА21

5.6.БИЛАНС ПОВРШИНА-ПОСТОЈЕЋЕ-ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

5.7.ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

5.8.РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ 
ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ, 
НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА

5.8.1. План регулације

5.8.2. Грађевинске линије

5.8.3. План нивелације

5.8.4.Парцеле и локације за јавне површине,садржаје и објекте

5.8.5.Локације за површине јавне намене , спортско-рекреативне намене

5.9. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

5.10. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

5.11. ЕВИДЕНТИРАНИ И ЗАШТИЋЕНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ И НЕПОКРЕТНА 
КУЛТУРНА ДОБРА

5.12. УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА У ПРОСТОРУ

5.13. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖА-
РА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ТЕЈНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА 
И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

6.1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНУ ЗОНУ

6.2.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И СТАМБЕНО-ПО-
СЛОВНИХ ОБЈЕКАТА МЕШОВИТОГ  СТАНОВАЊА
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6.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И СТАМБЕНО-ПО-
СЛОВНИХ ОБЈЕКАТА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА

6.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

6.4.1. КОРИДОРИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

6.4.2. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

6.4.3. ЕЛЕКТРОИНФРАСТРУКТУРА

6.4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

6.4.5. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

7. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

8. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

9. ЕТАПЕ И ФАЗЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА

Б.) ГРАФИЧКИ ДЕО:

Ред. број Рефералне карте Размера

1. Извод из Плана генералне регулације Бачке Паланке 1 : 10000

2. Катастарски план са границом обухвата Плана 1 : 1000

3. Намена површина 1 : 1000

4. План површина за јавне намене 1 : 1000

5. План саобраћајница са нивелацијом 1 : 1000

6. План хидротехничке инфраструктуре 1 : 1000

7. План ЕЕ, ТТ и гасне инфраструктуре 1 : 1000

Ц.) ПРИЛОГ:

1. Одлука о изради Плана детаљне регулације блока 54 у Бачкој Паланци

2. Услови и сагласности надлежних институција

3. Потврда о овери катастарских планова за израду Плана

4. Анкете

На основу Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 
81/2009 – исправка, 64/2010 одлука УС и 24/2011) и Одлуке о приступању изради Плана 
детаљне регулације блока 54 у Бачкој Паланци (''Службени лист општине Бачка Палaн-
ка'', бр. 3/2012) израђен је:
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ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 54 У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

1.УВОД

На основу Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ број 71/09, 81/09, 
81/2009 – исправка, 64/2010 одлука УС и 24/11), Правилника о садржини , начину и 
поступку израде планских докумената („Сл. Гласник РС“ број 31/10, 69/10 и 16/11) и Од-
луке о изради плана детаљне регулације блока 54 у Бачкој Паланци („Сл. Лист општине 
Бачка Паланка“, број 3/2012 од 14.02.2012. год.) израђен је „План детаљне регулације 
блока 54 у Бачкој Паланци“ (у даљем тексту План).

ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА

Комплетан простор обухваћен Планом налази се у ужој зони центра насеља и 
предвиђен је за зону становања (мешовито становање). 

 Зона становања

Зона мешовитог становања се састоји из вишепородичног и  породичног типа ста-
новања. 

Ова зона обухвата површину од приближно  5ha 84а 62м².

Зона мешовитог становања

Планирано мешовито становање предвиђено је у ободним Улицама које улазе у 
обухват Плана детаљне регулације блока 54. Ову зону карактерише комбинација ви-
шепородичне и породичне изградње. У оквиру блока у Нацрту Плана посебно ће бити 
одређене грађевинске парцеле на којима је дозвољена искључиво породична или више-
породична градња, а унутар блока у новоформираним  парцелама предвиђена је искљу-
чиво породична градња ( слободностојећи објекти). 

Код изградње породичних и вишепородичних објеката Планом ће бити лимити-
рана максималана спратност ових објеката, да не би дошло до нарушавања вертикалне  
регулације као и визуелног идентитета саме улице. 

Ова зона обухвата површину од приближно 3ha 84а 72м²

Зона породичног становања 

Ова зона обухвата површину унутар блока (новоформиране улице и парцеле) и 
обухвата површину од приближно 1ha 99а 90 м².

Зона спортско-рекреативних садржаја

Зона спортско-рекреативних садржаја (дечије игралиште, парковске површине и 
простори за игру) се налази унутар блока 54 тј. на новоформираним површинама. Ок-
ружена је пешачком зоном, а веза са осталим деловима града остварена је преко две 
нове саобраћајнице и пешачким прилазима. Концептом плана је предвиђено парковско 
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уређење овог блока са пешачким комуникацијама, парковским површинама и дечјег иг-
ралишта. Површина за изградњу ових садржаја износи ца 14а 04м².

Ова зона је планирана као површина јавне намене.

Зона саобраћајних површина

Зона саобраћајних површина састоји се из постојећих и планираних саобраћајница. 

Постојеће саобраћајнице обухватају површину од  66а 84 м².

 1.1 ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

Почетна описна тачка границе планског подручја је тачка 001, која се налази на 
пресеку оса пута Улице Југословенске Армије и осе пута Улице Жарка Зрењанина. Грани-
ца даље прати осу пута Улице Југословенске Армије до тачке 002, која представља тачку 
пресека осе пута Улице Југословенске Армије и Шафарикове улице. Од тачке 002 граница 
прати линију осе пута Шафарикове улице до тачке 003, која представља пресек Шафарико-
ве улице и Улице Иве Лоле Рибара. У наставку граница прати линију осе пута Улице Иве 
Лоле Рибара до тачке 004 која представља пресек Улице Иве Лоле Рибара и Улице Жарка 
Зрењанина до пресека са Улицом Југословенске Армије, односно тачке 001.

Укупна површина планског подручја износи цца 7,72ха. Обухваћено земљиште се 
налази у К.О. Бачка Паланка-град.

На 15. Седници Комисије за планове Скупштине општине Бачка Паланка, одр-
жане   дана 13.08.2012. године, усвојен је Концепт плана детаљне регулације блока 54 у 
Бачкој Паланци.

 1.2.ПЛАНСКИ ОСНОВ

Плански основ за израду Плана представља „ План генералне регулације насеља 
Бачке Паланке „ („Сл.лист општине Бачка Паланка“ број 16/2011) и („Сл.лист општине 
Бачка Паланка“ број 22/2012 измене и допуне ).

1.3.ПРАВНИ ОСНОВ

Садржина и начин израде Плана  су регулисани одредбама Закона о планирању 
и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 УС и 
24/2011)  и Правилника о садржини и начину израде планских докумената (”Службени 
гласник Републике Србије”, број 31/2010, 69/2010 и 16/2011).

Као правни основ за израду Плана су и следећи правилници и закони:

 - Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона 
(„Сл. Лист СФРЈ“ број 53/88, 54/88 и “Сл. лист  СРЈ”, број 28/95),

 - Правилник о техничким стандардима приступачности  („Службени лист РС“, бр. 
19/2012),
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 - Закон о заштити животне средине („Службени лист РС“, бр. 135/2004, 36/2009 и 
72/09, 43/11-88 УС РС I),

 - Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, број 14/12),

 - Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања („Сл. гласник РС“ бр. 92/2008),

 - Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене 
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (‚‘СЛ. 
лист СРЈ‘‘ бр 8/1995),

 - Правилник о енергетској ефикасности зграда („Сл.гласник РС“, бр. 61/2011 од 
19.08.2011. год.)

 - Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене 
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (‚‘СЛ. 
лист СРЈ‘‘ бр 8/1995),

 - Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број 111/09),

 - Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“ број 101/05 и 123/07),

 - Закон о телекомуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/03, 36/06 и 50/09),

 - Закон о транспорту, дистрибуцији и коришћењу природног гаса („Службени гла-
сник РС“ број 66/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 12/96),

 - Правилник о условима  за планирање и пројектовање објеката у вези са несме-
таним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица („Службени 
гласник РС“, број 18/97),

 - Правилник о начину одређивања и одржавања  зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања („Службени гласник РС“ број 92/2008),

 - Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник број 111/2009).

 - Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и стано-
ва („Сл. Гласник РС“,бр. 58/2012)

1.4.ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 54 

Блок 54 се налази у широј централној зони са не изграђеним унутрашњим делом 
и према Плану генералне регулације Бачке Паланке намењен је мешовитом становању.

 Обзиром да се ради о широј централној зони све више је нове изградње стамбено-
пословних вишепородичних и породичних објеката, неопходно је обезбедити планску 
документацију за изградњу истих и проширење на унутрашњост блока и омогућити да 
све ободне парцеле имају капацитет који задовољава овакав тип становања у Бачкој Па-
ланци (у даљем тексту: План) уређење, трансформација, простора у складу са планира-
ном наменом (мешовито становање).

Циљ израде Плана је одређивање коначне границе  плана са предлогом одређи-
вања површина јавне намене, подела на урбанистичке целине и зоне.
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План ће дефинисати и пружити нове могућности урбанистичког и архитектонског 
обликовања и формирања простора у блоку, унапређење и подизање квалитета живота.

Планом ће се дефинисати правила грађења и уређења као и мрежа саобраћајница 
и инфраструктуре.

У оквиру Плана сагледане су конкретне могућности простора и дата просторна 
организација комплекса и подела на функционалне целине и зоне, као и решења намене 
површина, диспозиција објеката и њихова међусобна повезаност.

Планом детаљне регулације блока 54 у Бачкој Паланци обухваћена је укупна 
површина 7,72 ha. 

Визура Улице Југословенске армије
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Визура Улице Југословенске армије

Визура Улице шафарикова
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Визура Улице шафарикова

           

Визура Улице Жарка Зрењанина
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Визура Улице Жарка Зрењанина

Објекат који је намењен за уклањање ради формирања коридора  
Улица Жарка Зрењанина
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4. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ 
ИНСТИТУЦИЈА

 - „Инвест-инжењеринг“ДОО, Пут Шајкашког одреда 5А, Нови Сад,

 - ЈКП „Комуналпројект“, Трг братства и јединства 36, Бачка Паланка,

 - ЈВП „Србијагас“, Народног фронта 12, Нови Сад,

 - РС Министарство одбране, Сектор за грађевинско- урбанистичку делатност, Уп-
рава за уређење простора и инфраструктуру одбране, Балканска 53, Београд,

 - Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику, Сектор за санитар-
ни надзор, Одељење у Новом Саду, Михајла Пупина 6,

 - „Електровојводина“ ДОО Нови Сад Електродистрибуција „Нови Сад“, Булевар 
ослобођења 100, Нови Сад и

 - Предузеће за телекомуникације“ Телеком Србија“ АД Београд, Територијална ди-
рекција за резиденцијалне кориснике , Филијала Нови Сад, Народних Хероја 2, 
Нови Сад

 - Република Србија, Министарство унутрашњих послова, Секретаријат унутрашњих 
послова Нови Сад, Одељење противпожарне полиције, Пап Павла 46, Нови Сад

5.ПЛАНСКИ ДЕО

5.1.Подела на урбанистичке целине према урбанистичким показатељима и 
типичним карактеристикама

ЗОНА САОБРАЋАЈНИЦА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Зона постојећих саобраћајница и комуналне инфраструктуре износи 92а и 22м², 
док се Планом планира увођење нових саобраћајних површина-пробијање и улазак у 
блок-чија површина износи приближно 61а и 47м².

Укупна површина зоне саобраћајница и инфраструктуре новоформиране износи 
приближно 1ха 28а и 31м².

ЗОНА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА МЕШОВИТОГ СТАНОВАЊА

Планирана зона стамбено-пословних објеката мешовитог становања подразумева 
породично и вишепородично становање са могућношћу отварања пословних простора у 
приземљу објекта.Ова зона се планира по ободу блока тј. уличним парцелама и износи 
приближно 3ха 84а и 72 м²

ЗОНА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА

Планирана зона стамбено-пословних објеката породичног становања подразумева 
породично становање са могућношћу формирања пословног простора у приземљу обје-
ката. Ова зона се планира у унутрашњости блока , као и на ободима блока где је то пред-
виђено, и приближно износи 1ха 99а и 90м².
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ЗОНА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ ПОВРШИНА

У планском основу наводи се недостатак зелених и рекреативних површина и не-
походност планирања истих. Такође на основу анкетирања становника блока 54 у Бачкој 
Паланци донешен је закључак опотреби формирања спортско-рекреативних и зелених 
површина.

У оквиру ове зоне планира се парковско уређење зелене површине, дечије игра-
лиште, површине за одмор старих и евентуално мањи спортски терени за рекреацију.

Планирана зона спортско-рекреативних површина планира се у унутрашњости 
блока и површина износи приближно 14а и 04м².

5.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

5.2.1. ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ

Циљеви уређења и изградње су:

 - дефинисање површина јавне намене, у складу са Законом о експропријацији,

 - дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње површина јавне намене,

 - дефинисање саобраћајних токова (унапређење пешачког и бициклистичког са-
обраћаја),

 - дефинисање прикључака на јавну комуналну инфраструктуру,

 - дефинисање и спровођење мера заштите животне средине.

Укупно грађевинско земљиште обухваћено Планом подељено је на функционалне зоне:

 - Зону саобраћајница и инфраструктуре

 - Зону стамбено-пословних објеката мешовитог становања

 - Зону стамбено-пословних објеката породичног становања

 - Зону спортско-рекреативних површина

5.3. ПРЕДВИЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ СА ПРЕДЛОГОМ 
ОДРЕЂИВАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

5.3.1.  Предлог одређивања површина јавне намене

5.3.1.1. Попис парцела за јавне намене

Планом су  предложене  површине за јавне намене које чине следеће целе катас-
тарске парцеле: 5340, 5297 и 5296 и делови катастарских парцела: 5335, 5332, 5330, 5328, 
5326, 5324, 5322, 5330, 5318, 5316, 5314, 5263, 5266, 5269, 5271, 5274, 5277, 5279, 5288, 
5285, 5287.
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5.3.1.2. Површине и објекти јавне намене

Планом су  обухваћене   следеће површине и објекти јавне намене:

 - постојећи и планирани улични коридори, колско-пешачки пролази и пешачке по-
вршине,

 - планирани спортско-рекреативни садржаји (дечје игралиште, парковски простор),

ПОСТОЈЕЋИ И ПЛАНИРАНИ УЛИЧНИ КОРИДОРИ 

Поред постојећих уличних коридора (површина јавне намене) који окружују блок-
планира се увођење нових саобраћајних коридора – улази у блок и нове приступне улице 
унутар блока које подразумевају поред колских и пешачке површине.

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈИ

Планира се увођење спортских површина (мањи спортски терени) и зелене –пар-
ковске површине као и дечија игралишта унутар блока где је предвиђено породично ста-
новање и мирнији саобраћај уколико се за то укаже потреба у зависности од заступље-
ности старосне доби становника блока.

5.4. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ, КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА ПОВРШИНА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ И МРЕЖА ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 
ЗЕЛЕНИЛА

5.4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Планом хоризонталне регулације улице дефинисани су услови за диспозицију са-
обраћајних површина – коловоз, у односу на регулациону линију. Утврђена регулациона 
линија условила је постављање осовине новопланираних саобраћајница.

У оквиру графичког прилога План саобраћајница са нивелацијом дат је положај 
саобраћајница у уличном коридору одређен теменима осовина саобраћајница, као и коте 
нивелете саобраћајнице.

Ток нивелете је прилагођен планираним архитектонским садржајима и кому-
налним инсталацијама, при чему се водило рачуна да се, уклапањем нивелете у задата 
ограничења, не прекораче гранични нивелациони параметри. Такође, у нивелационом 
решавању усклађени су и интерни односи укрсних саобраћајница, односно обезбеђени 
су нормални услови повезивања подужног нагиба једне са попречним нагибом друге 
укрсне саобраћајнице и обрнуто. За све саобраћајне правце предвиђен је једностран по-
пречни нагиб коловоза.

У односу на утврђену нивелету саобраћајница потребно је испланирати терен пре 
почетка грађења. Такође, у односу на нивелету саобраћајница утврдити висинску коту 
приземља објеката.

Планиране саобраћајнице

У оквиру блока 54 у Бачкој Паланци предвиђа се изградња нових саобраћајних ко-
ридора за прилаз планираним садржајима (породично становање). Планира се изградња 
четири улице – Нова 1 (полази од Улице Жарка Зрењанина пресеца блок 54 и завршава 
се као слепа улица), Нова 2 (полази од Улице Шафарикова пресеца блок 54 и завршава се 
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као слепа улица), Нова 3 и Нова 4 (представљају попречне саобраћајнице које повезују 
улице Нова 1 и Нова 2). Усвајањем оваквог просторног модела тежило се елиминацији 
пролазних токова возила кроз блок.

Све планиране саобраћајнице имају карактер приступних улица другог реда (ПУ2) 
- посебне функције преовлађују у односу на кретање и мировање возила, те се примењује 
потпуна интеграција видова превоза у попречном профилу по мерилима прихватљивим 
за пешаке. Највећа дозвољена брзина моторних возила је ≤30km/h, док бициклисти и 
пешаци имају потпуни приоритет коришћења уличних површина у односу на моторна 
возила, те су возачи обавезни да прилагоде брзину својих возила и, по потреби, зауставе 
возило да пропусте пешаке и/или бициклисте слично условима који важе за пешачке и/
или бициклистичке прелазе без светлосне сигнализације.

Дефинисањем ових уличних коридора створиће се услови за поступак парцела-
ције и препарцелације и формирање нових грађевинских парцела.

Регулациона ширина новопланираних улица утврђена је у складу са функционал-
ним рангом саобраћајница и потребним простором за постављање планиране саобраћајне 
и комуналне инфраструктурне мреже. Тиме ће се омогућити изградња нових саобраћај-
ница намењених двосмерном саобраћају, односно обезбедити потребан саобраћајни ка-
пацитет и створити услови за нормално одвијање саобраћаја регулисаног на савремен 
и безбедан начин. Истовремено, обезбедиће се коридори за смештај градске комуналне 
инфраструктуре.

Утврђена регулациона линија условила је постављање осовине новопланираних 
саобраћајница, а сам положај саобраћајница у уличном коридору одређен је теменима 
осовина саобраћајница.

За разлику од саобраћајнице примарне градске путне мреже, код локалних улица 
континуитет возних трака и других елемената попречног профила су, у суштини, непо-
жељни будући да стимулишу појаву већих брзина кретања возила. Стога се попречни 
профил локалне улице формира кроз дефинисање услова мимоилажења (или обилажења) 
возила.

Саобраћајни и слободни профили обрађиваних улица зависе од полазних услова 
за мимоилажење возила на основу којих је дефинисана ширина коловоза. Усвојена ме-
родавна возила за које је обезбеђено мимоилажење на улицама Нова 1 и Нова 2 су кому-
нално возило и путничко возило, док су на улицама Нова 3 и Нова 4 два путничка возила.

Улица нова 1

Регулациона ширина Улице нова 1 је променљива и креће се од 9,02 – 12,77m. 
Ширина коловоза је 5,0m.

Улица нова 2

Регулациона ширина Улице нова 2 је променљива и креће се од 12,0 – 15,27m. 
Ширина коловоза је 5,0m.

Улица нова 3

Ширина регулације Улице нова 3 износи 12,0m. Ширина коловоза је 4,5m.

Улица нова 4

Ширина регулације Улице нова 4 износи 12,0m. Ширина коловоза је 4,5m.
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Све четири новопланиране саобраћајнице представљају локалне улице – јавни 
простор у коме се обезбеђује комуникација на нивоу људи, а не возила и код којих је 
у потпуности примењен принцип интеграције који подразумева заједничко коришћење 
површине за кретање под условима које диктира најосетљивији вид саобраћаја – пешаци. 
Истовремено, локалне улице са доминантним садржајем становања представљају про-
ширени део стамбеног простора који треба да преузме део функција као што су игра и 
боравак деце свих узраста, комуникација и дружење комшија,...

Стационирани саобраћај у оквиру коридора саобраћајница није планиран. Парки-
рање путничких возила биће обезбеђено у оквиру појединачних грађевинских парцела, у 
складу са условима организације и уређења парцела.

У свему према графичком прилогу План саобраћајница са нивелацијом.

Постојећи саобраћајни коридори  66а 84 m²

Планирани саобраћајни коридори  61а 47 m²

УКУПНО: 1hа 28а 31 m²

5.4.2.МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Планирана изградња секундарне водоводне мреже у новоформираним уличним 
коридорима је профила мин. Ø 100 mm (на основу „Правилника о водоснабдевању и 
техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање“, „Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, бр. 2/2007). 

Вода из јавне водоводне мреже може се користити искључиво за санитарне пот-
ребе. Није дозвољено коришћење воде из водоводне мреже за техничко - технолошке 
процесе, протипожарну воду, прање и заливње зелених површина. За задовољавање тих 
потреба користити воду из првог водоносног слоја путем сопствених плитких бунара 
или из површинских вода.

Предложена водоводна мрежа, заједно са постојећом, омогућиће несметано снаб-
девање водом свих предвиђених садржаја.

Одвођење отпадних вода

Одвођење отпадних вода могуће је решити преко постојећег канализационог сис-
тема са предложеним проширењем, односно изградњом нових или реконструкцијом 
дотрајалих деоница.

Санитарне отпадне воде се прикупљају засебном канализацијом отпадних вода и 
одводе до уређаја за пречишћавање отпадних вода и након прераде одводе до коначног 
реципијента. Цевна мрежа ће се положити до свих корисника.

Планира се изградња канализационе мреже отпадних вода са северне стране улич-
ног коридора у ул. Нова 1, са источне стране уличног коридора у ул. Нова 3 и ул. Нова 4, 
са јужне стране уличног коридора у ул. Нова 2 и повезивање на постојећу канализациону 
мрежу отпадних вода у ул. Жарка Зрењанина и ул. Шафариковој.

Предлаже се изградња секундарне канализације отпадних вода профила min Ø 300 
mm (на основу „Правилника о канализацији“, „Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, бр. 2/2007), на делу новоформираних уличних коридора.
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Одвођење атмосферских вода
Атмосферском канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са 

саобраћајница, кровова и осталих површина унутар посматраног подручја до реципијен-
та. Атмосферске воде у зависности од порекла упустити у реципијент након адекватног 
третмана.

Атмосферска канализација ће се конципирати за меродавне услове (временски 
пресек, урбанизованост простора, рачунска киша итд.), а етапно реализовати тако да се  
рационално уклапа у будуће решење.

Све сувишне атмосферске воде са подручја обухаваћеног планом прихватиће 
комбинована мрежа зацевљења и ригола, и одвести у постојеће колекторе.

Планира се изградња канализационе мреже атмосферских вода уз јужну ивицу 
саобраћајнице у ул. Нова 1, уз источне ивицу саобраћајнице у ул. Нова 3 и ул. Нова 4, уз 
јужне ивицу саобраћајнице у ул. Нова 2 и повезивање на постојећу канализациону мрежу 
атмосферских вода у ул. Жарка Зрењанина и ул. Шафариковој.

Предлаже се изградња атмосферске канализације са минималним пречником 
за атмосферску канализацију Ø 200 mm (на основу „Правилника о канализацији“, 
"Службени лист Општине Бачка Паланка", бр. 2/2007)

5.4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТТ ИНФРАСТРУКТУРА

Планирано стање

Напајање електричном енергијом садржаја у оквиру планског простора, обезбедиће 
се из постојеће изграђене електроенергетске инфраструктуре, као и из новопланиране. У 
делу простора где је постојеће становање задржава се постојећа електроенергетска ин-
фраструктура у уличном коридору. За новопланирани  део становања и пословне објекте 
потребно је изградити једну трафостаницу, снаге до 630kVA. Кроз новопланиране улице 
потребно је изградити нисконапонску мрежу. У овом делу простора екектроенергетска 
нисконапонска мрежа ће бити као надземна. Јавно осветљење ће бити изведено новим 
електроенергетским стубовима на које ће се поставити и светиљке јавне расвете са 
енергетски ефикасним изворима светлости. Прикључење објеката на дистрибутивну 
мрежу извести подземно.

Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести класичном громобранском 
инсталацијом, по принципу Фарадејевог кавеза.

У делу простора где је постојеће становање задржава се постојећа телекомуника-
циона инфраструктура у уличном коридору. За новопланирани део становања и послов-
не објекте потребно је изградити део нове телекомуникационе инфраструктуре у плани-
раном уличном коридору, као што је приказано на графичком прило

5.4.4. ГАСНА ИНФРАСТРУКТУРА

Планирано стање

Генералним планом насеља Бачка Паланка предвиђа се обезбеђење природног га-
са за производњу топлотне енергије и у технолошком процесу производње, као еколош-
ки најчистијег и најекономичнијег фосилног горива.
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Гас за постојеће и планиране потрошаче ће се обезбедити преко доводног гасо-
вода до ГМРС (главна мерно-регулациона станица) "Бачка Паланка" у Бачкој Паланци, 
а затим од ГМРС преко разводних гадовода до МРС (мерно-регулациона станица) и од 
МРС гасном мрежом ниском притиска и кућним гасним прикључком до потрошача.

За новопланирани  део становања кроз новопланиране улице и пословне објекте 
потребно је изградити део нове инфраструктуре у планираном уличном коридору, као 
што је приказано на графичком прилогу. 

 5.5.НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

Планом, у оквиру граница планског подручја, дефинишу се површине јавне наме-
не (саобраћајнице-коридори и спортско-рекреативне површине).

У границама плана, налазе се делови катастраских парцела број 7303 (улица Југо-
словенске армије), део катастарске парцеле број 7314(Улица Шафарикова), део катастарс-
ке парцеле број 7306 (Улица Иве Лоле Рибара) и део катастарске парцеле број 7349 (Улица 
Жарка Зрењанина). Коридори постојећих улица задржавају се у постојећој ширини.

Планира се улазак у блок из Улице Жарка Зрењанина и из Улице Шафарикове. 
Катастраске парцеле број 5340, 5296 и 5297 у постојећој ширини изузимају се за јавну 
намену (улазак у блок и формирање уличног коридора).

Делови катастраских парцела број 5335, 5332, 5330, 5328, 5326, 5324, 5322, 5330, 
5318, 5316, 5314, 5263, 5266, 5269, 5271, 5274, 5277, 5279, 5282, 5285 и 5287 изузимају се 
такође за формирање уличног коридора –за јавно зељиште.

Све катастарске парцеле и  делови парцела , обухваћене Планом које нису одређе-
не као површине јавне намене, чине површине ОСТАЛЕ НАМЕНЕ. Ове површине у 
оквиру границе планског подручја намењене су за изградњу стамбених, стамбено-по-
словних и пословних објеката у складу са поставкама Плана Генералне регулације.

Површине јавне намене обухватају простор од приближно 92а 22 м², док остале 
површине обухватају простор од приближно 6ха 54а 23м².

5.6.БИЛАНС ПОВРШИНА-ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ-ПЛАН

ПОСТОЈЕЋЕ

Површина јавне намене  92а 22 м²
Површина остале немене 6ха 54а 23м²

ПЛАН

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Зона саобраћајница 1ха 28а 31м²
Зона спорта и рекреације 14а 04м²
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ПОВРШИНА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Зона становања   5ха 84а 62м²
 Укупна површина у границама предлога обухвата плана                              цца  7ха 72a

 5.7. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ                       

На већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађе-
винских парцела, према условима из Плана и на основу пројекта препарцелације, што 
исто важи и за парцелацију.

Планом је дат предлог парцелације и препарцелације и утврђено је да парцеле које 
не могу самостално да егзистирају буду придодате суседним парцелама уколико су те 
парцеле неопходне да остваре потребну површину за изградњу објеката. 

Треба напоменути да је у овом случају међна линија парцела „условна“, односно 
уколико постојеће парцеле на ободу блока задовољавају површину која за градњу обје-
ката (мин. За породично становање 300 м² , за вишепородично мин 600 м²) могу остати 
какве јесу. Уколико не задовољавају минималну просписану површину за изградњу обје-
кта – поштују се правила парцелације и препарцелације дате Планом.

Парцелација и препарцелација са тачкама обележавања, приказане су у графичким 
прилозима План Парцелације и препарцелације.

Списак новоодређених међних тачака:

75  6609469.69  5012150.34  0.000

74  6609472.64  5012191.79  0.000

73  6609425.36  5012240.31  0.000

72  6609413.44  5012241.50  0.000

71  6609401.51  5012275.90  0.000

70  6609401.95  5012286.02  0.000

69  6609411.06  5012274.97  0.000

68  6609411.29  5012285.34  0.000

67  6609415.09  5012274.60  0.000

66  6609419.96  5012284.71  0.000

65  6609426.98  5012273.50  0.000

64  6609430.44  5012273.18  0.000

63  6609430.96  5012283.91  0.000

62  6609444.19  5012271.90  0.000

61  6609444.78  5012282.91  0.000
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60  6609459.06  5012281.87  0.000

59  6609458.47  5012270.58  0.000

58  6609473.25  5012269.21  0.000

57  6609473.76  5012280.80  0.000

56  6609492.49  5012279.44  0.000

55  6609502.45  5012278.72  0.000

54  6609517.96  5012277.59  0.000

53  6609517.61  5012265.10  0.000

52  6609502.45  5012266.50  0.000

51  6609490.48  5012267.61  0.000

50  6609501.40  5012229.75  0.000

49  6609489.43  5012231.13  0.000

48  6609521.06  5012190.25  0.000

47  6609521.44  5012202.24  0.000

46  6609499.16  5012190.95  0.000

45  6609500.63  5012202.91  0.000

44  6609488.63  5012203.29  0.000

43  6609484.86  5012191.60  0.000

42  6609485.39  5012203.39  0.000

41  6609459.97  5012192.20  0.000

40  6609460.87  5012204.17  0.000

39  6609445.82  5012192.65  0.000

38  6609446.72  5012204.62  0.000

37  6609432.85  5012193.06  0.000

36  6609433.90  5012205.03  0.000

35  6609423.65  5012205.36  0.000

34  6609420.87  5012193.44  0.000

33  6609411.66  5012205.74  0.000

32  6609408.13  5012194.04  0.000

31  6609409.20  5012205.83  0.000
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30  6609396.79  5012206.30  0.000

29  6609395.71  5012194.24  0.000

28  6609377.78  5012206.77  0.000

27  6609377.27  5012194.83  0.000

26  6609375.55  5012159.56  0.000

25  6609392.35  5012157.91  0.000

24  6609404.66  5012156.71  0.000

23  6609417.23  5012155.48  0.000

22  6609429.45  5012154.28  0.000

21  6609442.67  5012152.98  0.000

20  6609456.91  5012151.59  0.000

19  6609497.37  5012147.63  0.000

18  6609520.00  5012145.41  0.000

17  6609529.04  5012144.53  0.000

16  6609530.57  5012190.15  0.000

15  6609531.70  5012225.63  0.000

14  6609532.39  5012263.70  0.000

13  6609532.83  5012276.51  0.000

12  6609519.30  5012324.13  0.000

11  6609504.06  5012325.19  0.000

10  6609494.08  5012325.89  0.000

9  6609481.89  5012326.74  0.000

8  6609475.81  5012327.16  0.000

7  6609461.47  5012328.16  0.000

6  6609447.26  5012329.15  0.000

5  6609433.22  5012330.13  0.000

4  6609419.96  5012331.15  0.000

3  6609412.28  5012331.61  0.000

1  6609403.99  5012332.11  0.000
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 5.8. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И 
ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА 
ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ, НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА

5.8.1.План регулације 
Разграничење површина јавне намене од осталих површина извршено је утврђи-

вањем јавних површина, које одређују регулационе линије.
Ширина регулације новопланираних улица утврђена је у складу са функционал-

ним рангом саобраћајница и потребама смештаја како саобраћајне тако и комуналне мре-
же инфраструктуре у коридору улице у складу са наменом простора.

Регулационе ли није улица и површина јавне намене одређене су на прилогу План 
површина јавне намене и дефинисане координатама преломних тачака.

Списак новоодређених преломних тачака регулационих линија:

Улица Нова 1

10  6609344.31  5012281.36  0.000

9  6609384.49  5012277.52  0.000

8  6609415.09  5012274.60  0.000

7  6609426.98  5012273.50  0.000

6  6609490.48  5012267.61  0.000

5  6609502.45  5012266.50  0.000

4  6609532.45  5012263.69  0.000

3  6609532.75  5012276.52  0.000

2  6609385.63  5012287.21  0.000

Улица Нова 2

11  6609377.27  5012194.83  0.000

10  6609530.57  5012190.15  0.000

9  6609530.74  5012186.92  0.000

8  6609569.49  5012187.33  0.000

7  6609569.92  5012201.24  0.000

6  6609530.69  5012202.07  0.000

5  6609500.63  5012202.91  0.000

44  6609488.63  5012203.29  0.000

3  6609423.65  5012205.36  0.000
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2  6609411.66  5012205.74  0.000

Улица Нова 3

4  6609411.66  5012205.74  0.000

3  6609423.65  5012205.36  0.000

2  6609426.98  5012273.50  0.000

Улица Нова 4

4  6609488.63  5012203.25  0.000

3  6609500.68  5012202.91  0.000

2  6609502.45  5012266.50  0.000

5.8.2.Грађевинске линије

У односу на регулационе линије планиране су грађевинске линије. За постојеће 
објектекоји се задржавају и у случају реконструкције задржавају се постојеће грађе-
винске линије. У зони мешовитог становања на ободима блока грађевинска линија и 
постојећих и новопланираних објеката прати линију регулације ободних улица.

Грађевинске линије у границама плана, утврђене су као линије до којих је доз-
вољено грађење основних габарита приземља објекта.

По формирању нових грађевинских парцела унутар блока , за изградљу објеката у 
не прекинутом низу улична грађевинска линија у односу на регулациону увучена је 5,0 м 
и 3,0 м у зависности од површине парцеле. Дворишна грађевинска линија треба да буде 
паралелна уличној грађевинској линији. 

Постојеће грађевинске линије и планиране до којих је дозвољена градња, дефини-
сане су у прилогу Регулационе и грађевинске линије, подела на целине према морфолош-
ким, планским и обликовним карактеристикама.

На раскрсницама улица, грађевинске линије угаоних објеката се ломе на 5м 
удаљености са сваке стране угла, у односу на тачку пресека грађевинских линија угаоних 
објеката. Циљ је постизање боље прегледности учесника у саобраћају, истицање унутра-
шњих садржаја у блоку и самим тим привлачење корисника и постизање атрактивности 
и наглашавање угла.

5.8.3.План нивелације

Планом хоризонталне регулације улице дефинисани су услови за диспозицију са-
обраћајних површина у профилу улице  а у односу на регулациону линију. Утврђена 
ширина регулације условила је постављање осовине новопланираних саобраћајних по-
вршина.

У оквиру графичког прилога План саобраћајница са нивелацијом дат је приказ 
положаја саобраћајних површина у уличном коридору (постојећи и новопланирани) и 
коте нивелете саобраћајница.(улица нова1, Улица нова2, Улица нова3 и Улица нова4). 
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Ток нивелете је прилагођен планираним архитектонским садржајима и комунал-
ним инсталацијама. У нивелационом решавању усклађени су такође и интерни односи 
укрсних саобраћајница тј. Обезбеђени су нормални услови повезивања нагиба једне и 
друге укрсне саобраћајнице.

5.8.4. Парцеле и локације за јавне површине, садржаје и објекте

Површине јавне намене

Постојеће површине јавне намене у обухвату Плана чине делови парцела:
планиране површине за јавне намене које чине следеће целе катастарске парцеле: 

5340, 5297 и 5296 и делови катастарских парцела: 5335, 5332, 5330, 5328, 5326, 5324, 
5322, 5330, 5318, 5316, 5314, 5263, 5266, 5269, 5271, 5274, 5277, 5279, 5288, 5285, 5287.

Површине јавне намене не могу се отуђити из јавне својине.
Улице
Катастарске парцеле улица дефинисане су на следећи начин:

 - За постојеће изграђене улице, катастарска парцела улице подразумева постојеће 
парцеле улице.

 - За новопланиране улице, катастарска парцела улице обједињује делове парцела 
површина остале намене Планом прдвиђене за улицу.

 - За уређење спортско-рекреативних садржаја (јавне намене), катастрска парцела 
обједињује парцеле површина остале намене (целе и делове) Планом предвиђене 
за ту намену.
Постојеће улице
Постојеће улице чији су делови обухваћени планом јесу улице: Југословенске Ар-

мије (к.п.бр.7303 К.О. Бачка Паланка-град); Улица Иве Лоле Рибара ( к.п.бр.7306 К.О. 
Бачка Паланка-град); Улица Жарка Зрењанина (к.п.бр.7349 К.О. Бачка Паланка-град) и 
Улица Шафарикова (к.п.бр. 7314 К.О. Бачка Паланка-град).

Регулационе линије наведених улица остају непромењене.
Планиране улице
Улица нова 1   
Улицу чине делови катастарских парцела бр.: 5335, 5332, 5330, 5328, 5326, 5324, 

5322, 5330, 5318, 5316, 5314 и цела парцела 5340 к.о.Бачка Паланка-град.
Улица нова 2
Улицу чине делови катастарских парцела бр.: 5263, 5266, 5269, 5271, 5274, 5277, 

5279, 5283, 5285, 5287 и целе катастарске парцеле 5297 и 5296 к.о.Бачка Паланка-град. 
Улица нова 3
Улицу чине делови катастарских парцела бр.: 5269, 5271, 5330 и 5328 к.о. Бачка 

Паланка-град.
Улица нова 4

Улицу чине делови катастарских парцела бр.: 5320, 5318, 5316 и 5283 к.о. Бачка 
Паланка-град.



18 јун 2013. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 20/2013 - страна 419  

5.8.5.Локације за површине јавне намене- спортско-рекреативне намене

Планом се предвиђа уређење површине јавне намене од општег интереса (спорт-
ско-рекреативне намене). Планом је предвиђено лоцирање спортско-рекреативних повр-
шина на следеће делове катастраских парцела бр. : 5285 и 5287 к.о. Бачка Паланка-град.

У случају неусаглашености списка катастарских парцела и делова катастарских 
парцела са графичким прилогом План површина јавне намене-меродаван је графички 
прилог. 

ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

Потребно је нагласити да се разрада урбанистичким пројектом не предвиђа, 
да ће услови изградње објеката пратити поставке Плана и правила градње дата лока-
цијском дозволом за сваки објекат посебно.

5.9. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Концептом уређења будућих зелених површина насеља се планира повећање по-
вршина под зеленилом, развој недостајућих и употпуњавање постојећих категорија зеле-
нила и њихово међусобно повезивање.

Планом је предвиђено увођење нових саобраћајних површина и становање као 
основна намена унутар блока, што подразумева увођење нових зелених садржаја и опле-
мењивање новоформиране средине као и смислено озелењавање нових спортско-рекреа-
тивних садржаја где је као основна функција предвиђена зелена површина.

Планиране јавне зелене површине у оквиру обухвата Плана формираће се као:

 - Парковско зеленило

 - Улично зеленило 

ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО

У циљу повећања квалитета живљења и микроклиматских услова у блоку , пла-
нира се формирање парковске површине у оквиру спортско-рекреативне намене у југо-
западном делу блока. Планом се предлаже формирање у оквиру спортско-рекреативних 
површина и површине парковског зеленила са дечијим игралиштем , спортским тереном, 
платоима, урбаним мобилијаром.
Детаљнији опис биће дат у правилима грађења.

УЛИЧНО ЗЕЛЕНИЛО

Површине у склопу уличних коридора треба озеленити у складу са ширином ко-
ридора саобраћајница. Основу зелених површина уоквиру уличних коридора чиниће 
травни покривач и партерно зеленило. 

Постојећу квалитетну вегетацију потребно је задржати и сачувати, уз редовне ме-
ре неге и одржавања.

ЈАВНИ ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА-ДЕЧЈА ИГРАЛИШТА

Дечје игралиште је предвиђено да се постави на пповршинама у блоку која је 
предвиђена за јавне површине и спортско-рекреативне површине. Предвиђено је да се 
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постави на местима удаљеним од саобраћајница и штетних утицаја. Поставити дечје иг-
ралиште око места окупљања, пешачких праваца.....

Игралишта се формирају за децу од 1-3 год. И 3-6 године, по следећим условима:     

 - капацитет деце 15-20 за децу до 3 године и 30-50 за децу до 6 година.

 - потребна површина 2м² по детету или 0,15 м² по становнику за децу до 3 године

 - потребна површина 5м² по детету или 0,5 м² по становнику за децу до 6 година.

Материјали за израду ечемената за дечја игралишта треба да су здрави и еколошки 
прихватљиви. Елементе као и пратећу опрему постављати тако да се осигура максимална 
безбедност деце у току употребе.

Подлога за дечја игралишта треба да је затрављена, посута песком, ситним шљун-
ком, а стазе предвидети од природних материјала. За облагање површина стаза и платоа 
предлаже се и употреба елемената и подлоге од рециклиране гуме. Ови производи пока-
зују добре перформансе при амортизацији удара и еколошки су прихватљиви.

ПРИВРЕМЕНИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ И ЛЕТЊЕ БАШТЕ

На јавним површинама могу се постављати билборди, рекламни панои, тотеми, 
фрижидери за сладолед.Такође се могу постављати баште испред угоститељских обје-
ката.

Мање монтажне објекте постављати у складу са одговарајућом општинском Од-
луком о постављању истих.

Сва заузећа јавне површине морају бити временски ограничена.

5.10.МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

У складу са ставовима  Републике Србије, Планом се одређују мере енергетске 
ефикасности усклађене са Правилником о енергетској ефокасности зграда, ради оствари-
вања дугорочних циљева у области енергетике за предметно подручје, посебно за:

 - Обезбеђивање услова за унапређење енергетске ефикасности у обављању енер-
гетске делатности и потрошње енергије

 - Стварање услова за стимулисање коришћења обновљивих извора енергије и ком-
биноване производње и топлотне и електричне енергије

 - Унапређење животне средине

 - Испуњавање енергетских захтева за нове и постојеће објекте

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ТОПОКЛИМАТСКИМ ФАКТОРИМА, ОРИЈЕНТАЦИЈА И 
ОБЛИКОВАЊЕ ЗГРАДА

Најбоље искоришћење погодности сунчевог зрачења имају објекти који се раз-
вијају у правцу исток-запад, са отворима према југу. Препоручује се што већа орјен-
тација зграде према југу, обзиром да се таквом орјетацијом током зиме добија 10-30 % 
више укупног сунчевог зрачења у односу на северну страну. Такође је потребно оријен-
тисати што веће површине зидова и прозора објеката ка југу, а што мање на северној 
страни. Просторије које не захтевају велику осунчаност лоцирати на северној страни. 
Повећање количине сунчеве светлости и топлоте у зградама може се повећати употре-
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бом материјала , односно покривача терена са већим степеном рефлексије или додатним 
рефлектујућимповршинама. Препоручује се употреба материјала са већим степеном ре-
флексије, светлији малтери, светлији бетон......

Енергетска својства и начини израчунавања својстава утврђују се за следеће кате-
горије зграда: 

 - Стамбене зграде са једним станом

 - Стамбене зграде са два или више станова

 - Управне и пословне зграде

 - Зграде намењене култури и образовању

 - Зграде наменњене здравству и социјалној заштити

 - Зграде намењене туризму и угоститељству

 - Зграде намењене спорту и рекреацији

 - Зграде намењене трговини и услужним делатностима

 - Зграде мешовите намене

 - Зграде за друге намене које користе енергију

Енергетска ефикасност зграде остварена је ако су испуњена следећа својства зграде:

 - Обезбеђени минимални услови комфора

 - Потрошењ енергије за грејање, хлађење, припрему топле санитарне воде, вентила-
цију и осветљење зграде не прелази дозвољене максималне вредности

Код обезбеђивања ефикасног коришћења енергије у зградама узеће се у обзир век 
трајања зграде, климатски услови локације, положај и оријентација зграде, њена намена, 
услови комфора, материјали и елементи структуре зграде и омотача, уграђени технички 
системи и урђаји, као и извори енергије и когенерација и могућност за коришћење обно-
вљивих извора енергије.

За постизање енергетске ефикасности зграда дефинише се :

 - Оријентација и финкционални концепт зграде

 - Облик и компактност зграде

 - Топлотно зонирање зграде

 - Начин коришћења природног осветљења и осунчања

 - Оптимизација система природне вентилације

 - Оптимизација структуре зграде

 - Услови за коришћење пасивних и активних система

 - Услови за коришћење вода

 - Параметри за постизање енергетске ефикасности постојећих и новопројектованих 
зграда

При пројектовању термотехничких система поребно је предвидети елементе сис-
тема грејања, климатизације и вентилације са високим степеном корисности.
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Системе централног грејања потребно је пројектовати и изводоти тако да буде 
омогућена централна и локална регулација и мерење потрошње енергије за грејање.

Утврђивање испуњености услова енергетске ефикасности зграде врши се израдом 
елабората ЕЕ, који је саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за 
издавање грађевинске дозволе или уз захтев за издавање решења којим се одобрава из-
вођење радова на адаптацији или санацији објекта, као и енергетској санацији.

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

Техничким захтевима за постизање енергетске ефикасаности зграда нарочито се 
одређују следећи параметри:

оријентација и функционални концепт зграде пројектовати тако да се максимално 
искористе природни истворени услови локације поставити објекте тако да просторије у 
којима се борави током дана буду оријентиса<не према југу у мери у којој урбанистички 
услови то дозвољавају облик зграде којим се обезбеђује енергетски најефикаснији однос 
површине и запремине омотача зграде у односу на климатске факторе топлотно зони-
рање зграде пројектовати тако да се просторије групишу у складу са њиховим темпе-
ратурним захтевима начин коришћења природног осветљења и осунчања оптимизација 
система природне вентилације оптимизација структуре зграде коришћење пасивних и 
активних система у зависности од типа зград, структуру и омотач конципитари тако да се 
максимално користе пасивни и активни соларни системи и обезбеди заштита од прегре-
вања коришћење вода-извршити анализу могућности коришћења падавина, подземне и 
отпадне воде за потребе заливања, спољних прања и др..

Наведене мере постизања енергетске ефикасности зграда дате су из Правилника о 
енергетској ефикасности зграда (Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 
61/2011 од 19.08.2011. године.

5.11.ЕВИДЕНТИРАНИ И ЗАШТИЋЕНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ И НЕПОКРЕТНА 
КУЛТУРНА ДОБРА

У оквиру планског подручја нема регистрованих заштићених природних добара, 
као ни добара предвиђених за заштиту. Такође у обухвату Плана нема евидентираних 
амбијенталних целина или археолошких налазишта.

5.12. УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА У 
ПРОСТОРУ

Приликом планирања и пројектовања јавних, саобраћајних и пешачких површина 
(тротоара и пешачких стаза, пешачких прелаза, паркинга, стајалишта јавног превоза, при-
лаза до објеката, хоризонталне и вертикалне комуникације у јавним и стамбеним објек-
тима) морају се обезбедити услови за несметано кретање деце, старих, хендикепираних 
и инвалидних лица, у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање 
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних ли-
ца („Службени гласник РС“, бр. 18/97), као и осталим важећим прописима и стандардима 
који регулишу ову област.
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5.13.УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ И ЗАШТИТЕ ОД 
ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ 
НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

При предузимању мера заштите од пожара, потребно је првенствено обезбеди-
ти адекватан приступ ватрогасним и возилима других хитних служби, као део пута или 
засебну саобраћајницу. Обзиром да је блок намењен мешовитој изградњи и да према 
поставкама Плана Генералне регулације објекти у зони мешовитог стања морају бити у 
низу, стога је обавезно да сваки објекат има обезбеђен пасаж, односно приступ двориш-
тима за интервентна возила. Пасажи морају бити минимално димензионисани у складу 
са габаритом ватрогасних возила-минималне ширине 3,5 м и минималне висине 4,5м. 

Објекти који су предвиђени у унутрашњем делу блока намењени су искључиво по-
родичној градњи и као слободностојећи објекти. У том случају , прилаз двориштима ових 
објеката биће обезбеђен преко дела слободне површине сопствене парцеле. Најмања ши-
рина коловоза за једносмерно кретање возила је 3,5м, док за двосмерно износи 6м.

Планирањем зелених површина у блоку у оквиру спортско-рекреативних површи-
на и парковских површина, обезбеђује се додатна заштита ширења и преношења пожара. 
Обезбедити изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који 
обезбеђују довољне количине воде за гашење пожара, приступне путеве и пролазе за 
ватрогасна возила до објекта.

Постављање спољне и унутрашње хидрантске мреже прилагодити поставкама За-
кона о заштити пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09), део о „заштити пожара у простор-
ном и урбанистичком плану“. Унутрашњи хидранти се не постављају у пролазе, степе-
нишне просторе и путеве за евакуацију, у непосредној близини улазних врата просторија 
које могу бити угрожене пожаром, тако да не ометају евакуацију.

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

За планиране нове објекте, или при реконструкцији постојећих, морају се ради-
ти пројекти за громобранске инсталације. Пројекат мора бити усклађен са грађевин-
ским делом пројекта , као и пројектом осталих инсталација. Пројекат мора садржати све 
техничке услове прописане законом и одговарајућим правилницима.

На сеизмолошкој карти публикованој 1987. године која приказује очекивани 
максимални интеитет земљотреса, подручје Бачке Паланке налази се у зони интезитета 
6°MCS и 7° MCS за повратни период од 200 година. Објекти високоградње у сеизмичким 
подручјима пројектују се тако да земљотреси најјачег интезитетамогу проузроковати 
оштећења носивих конструкција, али не сме доћи до рушења тих објеката. При пројек-
товању и одређивању носећих конструкција објеката, користити прорачунске моделе, 
стандарде и прописане нормативе важећих правилника. Да би се смањила угроженост 
предметне територије, дефинишу се безбедне површине у оквиру слободних простора, 
које би се користиле као безбедносне зоне евакуације и збрињавање становништва у 
случају земљотреса.
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ЗАШТИТА ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
Склањање људи и материјалних добара спроводиће се у складу са Одлуком о 

утврђивању степена угрожености насељених места у општини Бачка Паланка, са реони-
ма угрожености одређеном врстом и обимом заштите у ти реонима (ОШЦЗ 1992.г.).

Пре изградње објеката на подручју обухваћеним Планом, инвеститори су дужни 
да прибаве мишљење надлежног органа за одбрану општини Бачка Паланка и обавези 
изградње склоништа, врсти склоништа, обиму заштите и капацитету, или о ослобађању 
градње склоништа, уколико граде објекат који се налази у реону у коме није планирана 
изградња склоништа.

Општи услови за изградњу склоништа:
 - склоништа се планирају као двонаменски објекти
 - породична склоништа се граде за чланове домаћинства, али најмање за три лица. 

Могу се планирати као оставе, радионице, приручне просторије и сл...
 - кућна склоништа(за зграде са више станова) могу се планирати као друствене 

просторије, гараже, бисиклане, изложбени простори
 - блоковска склоништа ( за више зграда) могу се планирати као простори за спорт и 

рекреацију, простори за друштвене активности, простори са угоститељским, трго-
винским или услужним садржајем

 - склоништа у предузећима и установама могу се планирати као простори за са-
станке, радионице, сервиси, ресторани за исхрану и сл., у складу са потребама 
предузећа односно установа.

 - склоништа градити у складу са прописом за изградњу склоништа и условима до-
бијеним од надлежног органа за одбрану.

6.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Обзиром да је блок према ПГР-у насеља Бачка Паланка намењен мешовитом ста-
новању и у складу са планираним наменама околних блокова и њихове детаљније раз-
раде, Улица Жарка Зрењанина намењена је искључиво за вишепородичне објекте у низу 
са спратношћу до макс. П+3. Исто важи и за Улицу Југословенске армије. Постојећи 
породични објекти у наведеним улицама биће замењени вишепородичним.

Улица Шафарикова и Улица Иве Лоле Рибара задржавају према ПГР-у мешовиту 
намену, односно дозвољена је и породична и вишепородична изградња. У овим Улицама 
постојећи објекти могу се или задржати као такви или реконструисати или заменити дру-
гим (у зависности од тога да ли је предвиђен породични или вишепородични објекат). 
Спратност у УЛици Шафариковој је предвиђена макс. П+3 а у Улици Иве Лоле Рибара 
макс. П+2. 

Рушење планираних објекат и привођење планираној намени и репланирање прос-
тора у обухвату, су део дугорочне планске концепције и биће условљени социолошким, 
економским и другим факторима.

Постојећи објекти који се наменом, архитектонско-урбанистичким карактеристи-
кама могу задржати у планираним оквирима и принципима градње и просторне органи-
зације су сви објекти који одговарају планираној намени. Уколико је намена мешовита 
постојеће породичне куће доброг бонитета могу се задржати, ако задовољавају крите-
ријуме за дату намену.
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Поред намене становања, у блоку се планирају и пратеће функције становања-
пословање и спортско-рекреативне намене. Градња нових објеката мешовите изградње 
планира се ободом блока; док је унутрашњост намењена искључиво изградњи породич-
них објеката; по принципу ивичне градње, формирајући унутрашња дворишта, намењена 
заједничкој употреби станара. 

Спортско-рекреативне површине намењене су за одмор и рекреацију са парков-
ским површинама, дечјим игралиштем и теренима за спорт.

Правила грађења Плана одређена су по дефинисаним функционалним зонама.

6.1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНУ ЗОНУ

Формирање парковске површине са површинама намењеним спорту предвиђају се 
у југоисточном  делу унутар блока. Ова намена предвиђена је у унутрашњем делу блока 
где је планирано искључиво породична изградња али је доступно и повезано са околним 
блоковима и садржајима. Предвиђа се постављање дечијег игралишта, парковских повр-
шина , мањих спортских терена и осталих садржаја у складу са наменом уколико се за 
тим укаже потреба у зависности од потреба становништва блока.

УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Парцелу формирати фазно парцелацијом постјећих парцела и препарцелацијом 
делова парцела намењених за спортско-рекреативне површине.

Зона спортско-рекреативних садржаја састојаће се из једне парцеле (приказано у 
графичком прилогу План Препарцелације).

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ОБЛИКОВАЊА

У оквиру ове зоне , мрежом пешачких стаза повезују се остали композициони 
елементи и садржаји.

У оквиру спортско-рекреативне,парковске површине не могу се градити објекти 
чија је функција супротна основној функцији, односно објекти који нису наведени овим 
Планом као пратећи садржаји ове намене.

Зону спортско-рекреативне намене озеленити вртно у складу са околином и садр-
жајима у тој зони. Могуће је и извођење мањих платоа на местима укрштања пешачких 
праваца као места окупљања.

Део спортско-рекреативних површина које су парковски уређене потребно је оп-
ремити урбаном опремом и мобилијаром ( клупе, улична расвета....). Такође, дуж пешач-
ких стаза, се морају постављати корпе за отпатке а број и распоред зависи од фреквент-
ности креатња пешака и корисника овог простора.

6.2.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 
МЕШОВИТОГ СТАНОВАЊА 

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ

У овој зони предвиђена је изградња објеката који подразумевају изградњу 
породичних и вишепородичних објеката у истој зони блока.
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 Тип мешовитог становања подразумева све карактеристике које поседују сас-
тавни делови-вишепородично и породично становање. У оквиру зоне мешовитог стано-
вања дозвољена је изградња главног објекта: вишепородичног објекта, вишопородичног 
стамбено-пословног објекта, породичног објекта, стамбено-пословног објекта породич-
ног типа и помоћног објекта уз стамбени објекат: гаража и ограда. Пословне делатности 
које својим радом не угрожавају примарну функцију-становање.

У оквиру главног објекта део приземља или цела приземна етажа може да се наме-
ни за пословни простор са пословањем које својом делатношћу не угрожавају становање. 
Део објекта који се намењује за пословне намене не може прећи трећину (1/3) бруто по-
вршине главног објекта.

Вишепородичне и породичне објекте градити у низу у блоковима у централој зо-
ни и у непосредној близини. Овакав тип изградње се односи на ободни део блока, док 
унутрашњост блока која је намењена  изградњи породичних објеката, предвиђена је из-
градња слободностојећих објеката.

 - При пројектовању  и изградњи стамбених или пословних објеката , инвести-
рори нису у обавези да граде склоништа (укидањем члана 61.  Закон о ванред-
ним ситуацијама („Службени гласник број 111/2009).

УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Услови за образовање грађевинске парцеле за вишепородично становање свих 
врста, минималне површине до 600 м². Изузетно , дозвољена је изградња на мањој пар-
цели уколико су на суседним парцелама (бочним) већ изграђени вишеспратни објекти. 

Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању су:

 - за објекте у прекинутом и непрекинутом низу минимална ширина парцеле је 12,0 м

 - минимална величина парцеле је 300 м²

Дозвољена је изградња и на мањим парцелама уколико су на суседним парцелама 
изграђени породични објекти.

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ

Обзиром да је блок намењен мешовитом становању и да се налази у близини цен-
тралне зоне,( окружује центар), у улицама које окружују блок објекти се постављају у 
низу и регулациона и грађевинска линија се поклапају.

На местима колских улаза у блок обавезно је увући грађевинску линију у односу 
на регулациону.

У унутрашњем делу блока у улицама нова1, 2, 3 и 4 објекти се граде као слобод-
ностојећи и грађевинска линија се не поклапа са регулационом. У зависности од поло-
жаја парцеле (усправна или подужна , у односу на положај објекта на парцели) грађевин-
ска линија је удаљена од 3-5 м у односу на регулациону. Грађевинска линија је удаљена 
у односу на регулациону линију 3, м где је парцела подужна у односу на улицу и на 
будући положај објекта. Грађевинска линија је удаљена 5,0 м у односу на регулациону 
где су парцеле усправне у односу на улицу и положај објекта на парцели.У прилогу Ре-
гулационе и грађевинске линије и подела на целине према морфолошким, планским и 
обликовним карактеристикама јасно је дефинисано на којим грађевинским парцелама се 
увлачи грађевинска линија и колико(у зависности од површине парцеле).
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Задња грађевинска линија (дворишна) може бити максимално удаљена 14 м од 
регулационе линије. (ово се односи на вишепородичне објекте у зони мешовитог стано-
вања-на ободним деловима блока).

НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ
Намена: вишепородично становање
Степен заузетости макс. 40%
Спратност објеката макс. П+4  
Намена : породично становање
Степен заузетости макс. 40%
Спратност објеката макс. П+2+Пк
НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА
Спратност објеката разликује се по намени у свакој улици посебно и у зависности 

од околних садржаја и дозвољене спратности.
Улица Југословенске Армије намењена је вишепородичној изградњи и дозвољена мак-

симална спратност је П+3, водећи се истом улицом и спратности објеката у суседном блоку.
Улица Жарка Зрењанина је такође намењена вишепородичној изградњи и макси-

мална спратност објеката је исто П+3, обзиром да се ове улице наслањају и надовезују 
на централни блок.

Улица Иве Лоле Рибара је намењена мешовитој изградњи објеката и планирана је 
максимална спратност П+2, такође водећи се планираној спратности из суседног блока 
исте улице. 

Улица Шафарикова намењена је мешовитој изградњи објеката и планирана мак-
симална спратност је П+3.

Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње 
геотехничке и ходротехничке природе.

У унутрашњости блока у новим улицама1,2,3 и 4 планирана максимална спрат-
ност објеката је П+1+Пк.

ПРОСТОРИ ЗА ВЕРТИКАЛНО КРЕТАЊЕ

Лифтови одговарајућег капацитета и карактеристика, уграђују се у сваку стамбену 
зграду са пет и више етажа. Најмање један лифт у стамбеној згради мора да задовољи 
стандарде приступачности.

НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА

Сви објекти у блоковима који су намењени мешовитој изградњи објеката у околи-
ни централне зоне граде се у низу. У унутрашњости блока који је намењен породичној 
изградњи објекти ће се градити као слободностојећи.

 - Објекти који се граде у низу или у прекинутом низу  постављају се на међи са 
суседним објектом, уколико на суседним парцелама нису добијене дозволе за из-
градњу слободностојећег вишеспратног објекта, односно уколико не ремети функ-
ционисање суседног објекта изграђеног у складу са условима из Плна генералне 
регулације општине Бачка Паланка.



428 страна - Број 20/2013       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    18 јун 2013. године

Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката не може бити мања од 4,0 м.

Удаљеност између главног и другог објекта, удаљеност између главног и помоћ-
ног објекта уз главни објекат не може бити мања од 4,0м.

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ 
ПАРЦЕЛИ 

На грађевинској парцели дозвољена је изградња помоћног објекта уз стамбени 
објекат-гаража, ако услови на парцели то дозвољавају, што ће се дефинисати за сваку 
парцелу посебно при издавању локацијске дозволе.

Није дозвољено ограђивање парцела вишепородичног становања.

Изградња пословног објекта на грађевинској парцели намењеној изградњи више-
породичног стамбено-пословног објекта се може дозволити ако су обезбеђени простор-
ни услови, сагласност власника станова, односно пословног простора у оквиру главног 
објекта.

Други и помоћни објекат уз главни објекат се граде у истој линији као и главни 
објекат, уз уз услов да се објекат од границе парцеле гради на минимално 1,0 одстојања.

Гараже и оставе у свим типовима породичног становања могу се градити у дну 
парцеле, на 0,0 м од међне линије.

Изгрaдњом објеката на парцели не сме се нарушити граница парцеле, а одвођење 
атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру парцеле на којој 
се гради објекат.

Ограде на регулационој линији  могу бити транспарентне или комбинација зидане и 
транспарентне , с тим да укупна висина ограде од коте тротоара  не сме прећи висину од 1,4м.

Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 2,0м, а код ком-
бинације зидани део ограде може ићи до висине  од 0,9м.

Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле може се ограђивати живом зеле-
ном оградом, транспарентом оградом или зиданом оградом до висине максимално 1,8м.

УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА 
ЗА ПАРКИРАЊЕ

Свака грађевинска парцела мора да има приступ на јавни пут-колски и пешачки.

Код објекта који се гради целом ширином парцеле у склопу непрекинутог или 
прекинутог низа, мора се обезбедити  колско-пешачки пролаз ка унутрашњем делу пар-
целе. Ширина пролаза је мин. 3,5 м а висина у складу са Правилником о техничким 
нормативима за приступне путеве , окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у 
близини објеката повећаног ризика од пожара  (2Сл.лист СРЈ“ бр 8/1995). Уколико су 
пролази предвиђени за фреквентнији пешачки собраћај и отварање визура, њихова ши-
рина је мин. 5,5м, а висина обухвата и део 1. Спрата, до таванице (мин.7м).Ови пролази 
назначени су у графичком прилогу  регулационе и грађевинске линије и подела на цели-
не према морфолошким, планским и обликовним карактеристикама.

Колски прилаз треба да има следеће карактеристике приступног пута за ватро-
гасна возила, у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве,  
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од 
пожара („Сл. Лист СРЈ“, бр. 8/95):
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 - Најмања ширина коловоза : за једносмерно кретање 3,5 м; за двосмерно 6,0м

 - Унутрашњи радиус кривине који остављају точкови возила је 7,0 м, а спољашњи 
радиус кривине је 10,5 м

 - Успон (рампа) нагиба мањег од 12 %-ако се коловоз не леди, а ако се коловоз леди 
мањег од 6%

Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5м.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле намење-

не изградњи вишепородичног стамбено-пословног објекта мора се обезбедити паркинг 
простор за паркирање возила по правилу-један стан једно паркинг место , односно на 70 
м² корисне површине једно паркинг место.

За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле породич-
ног становања мора се обезбедити паркинг место, тј. Простор за паркирање возила по 
правилу један стан једно паркинг место.

Препоручује се изградња паркинга у оквиру сутеренских и подрумских нивоа , 
уколико дозвољавају услови терена. Овим се добија већа слободна површина дворишта, 
за озелењавање, игралишта и сл.

Уколико се преи издавању локацијске дозволе утврди да парцела неће задовољити 
довољан број паркинг места надокнади финансирањемуређења јавних површина у блоку 
и изградње јавних паркинга. Финансирање ће се спровести на основу одлуке надлежног 
органа који спроводи план.

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ МЕСТА ЗА СМЕШТАЈ КОНТЕЈНЕРА ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД
У оквиру блока 54 сакупљање и одношење отпада се мора одвијати свеобухват-

но и тако да обезбеди потпуну заштиту животне средине. У предметној зони се поред 
настанка комуналног отпада из мешовитог и породичног становања може очекивати и 
настанк смећа из могућег пословног простора. Сакупљање и примарно разврставање са-
купљеног отпада у том случају мора бити решавано посебно за сваку локацију односно 
заузету површину у власништву конкретног имаоца или закупца који је обавезан да о 
томе сачини уговор са Јавним комуналним предузећем.

У циљу квалитетног сакупљања отпада на свакој конкретној локацији мора бити 
одређено место за које је власник или закупац простора дужан да у изради или компле-
тирању документације прибави услове и сагласност од Јавног комуналног прдузећа . Ово 
се нарочито односи на објекте спратности П+3.

У оквиру предвиђеног простора за сакупљање отпада могу бити коришћене ис-
кључиво типске посуде. Њихове карактеристике ће бити регулисане наведеним услови-
ма који треба да обезбеде примарно разврставање отпада на месту настајања.

Одређивања простора и објеката за смештај отпада биће одређени у оквиру издате 
сагласности од стране јавног комуналног предузећа.

Подлога на којој се налазе посуде за одлагање комуналног отпада мора бити из-
грађена од тврдог материјала и глатке површине и мора бити изграђена уз прилазни пут 
и у његовом нивоу.

Власници објеката у породичном становању су дужни да набаве одговарајуће по-
суде за одлагање и привремени смештај отпада које чине њихово власништво и да се 
старају о исправности истих.
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ЗАШТИТА СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА/ПОВРШИНА

Изградња објеката у низу – односно у прекинутом низу може се дозволити уз 
услов да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу 
прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парце-
ле.

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линиу више од 1,2 м и то на 
делу објекта вишем од 3,0 м.

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију и то:

 - Транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже-2,0 м по 
целој ширини објекта са висином изнад 3,0 м

 - Платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом-1,0 м од спољне 
ивице тротоара на висини изнад 3,0м

 - Конзолне рекламе мање од 1,2 м на висини изнад 3,0м а максимално до коте пода 
првог спрата.

Грађевински елементи као балкони, еркери, доксати, улазне надстрешнице без 
стубова, на нивоима изнад приземља могу да пређу грађевинску линију и то:

 - На делу објекта према предњем дворишту, односно улици, до 1,2 м; укупна повр-
шина грађевинских елемената може бити до 50% уличне фасаде  изнад приземља, 
уколико дозвољавају остали услови прописани планом

 - На деловима објекта према бочним двориштима до 0,9 м, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља

 - На делу објекта према задњем дворишту до 1,2м, али укупна површина грађевин-
ских елемената не може прећи 30%стражње фасаде изнад приземља.

Отварање отвора на просторијама за становање као и атељеима и пословним прос-
торијама на бочним фасадама може се дозволити ако је међусобни размак између објека-
та (укупно са испадима) једнак или већи од 5,0 м. Ако је међусобни размак од 3,0 до 5,0 м 
дпзвољено је отварање отвора на просторијама нестамбене намене уз услов да доња кота 
на коју се оставља отвор буде једнака или виша од 1,8.

Отворене спољне степенице не смеју прелазити регулациону линију.

Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је 
грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 3,0м и ако те степенице 
савлађују висину до 0,9м.

Степенице које савлађују висину више од 0,9м улазе у основни габарит објекта..

Изградњом степеница висине до 0,9м на бочном или задњем делу објекта не сме 
се ометати пролаз и друге функције дворишта.

Грађевински елементи испод коте тротоара-подрумске етаже могу прећи грађе-
винску (однсно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта до хори-
зонталне пројекције испада и то:

 - Стопе темеља и подрумски зидови-0,15м до дубине од 2,6 м испод површине тро-
тоара, а испод те дубине-0,5м
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 - Шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара-1,0м

Код изградње објеката у низу , непходно је оставити светларнике према  суседним 
парцелама , минималне величине 2x1м, тако да укупан светларник заједно са суседним 
објектом има величину  2x2м у основи. Уколико постоји суседни објекат, светларник 
ускладити са постојећим, с тим да дубина светларника ни у том случају не може бити 
мања од 1м.

Изградњом крова не сме се нарушити у оквиру грађевинске парцеле на којој се 
гради објекат.

АРХИТЕКТОНСКО И ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ 

Објекти својим архитектоским изразом морају бити усклађени са урбанистичким 
контекстом у ком настају ( у складу са природним и створеним условима) , као и са 
временским контекстом. Препоручује се пројектовање чистих, ритмичких фасада, без 
примене еклектичких елемената, уз могућност савремене интерпретације уз коришћење 
савремених, трајних материјала. Архитектонским облицима, употребљеним материјали-
ма и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине на 
нивоу улице, као и целог блока.

Фасаде објеката могу бити од савремених материјала (разне врсте стакла, веш-
тачки камен....) али се снажно препоручује употреба природних материјала –природног 
камена, фасадне опеке или опекарских производа у комбинацији са малтерисањем и кре-
чењем (квалитетном фасадном бојом) у светлим пастелним бојама. Обавезно је усагла-
сити боје са суседним објектима.

Ограде балкона/тераса морају бити безбедне за децу – мора бити онемоућено 
пењање на ограду (избегавати хоризонталну конструкцију без заштите).

Кровови могу бити равни или у нагибу. Код равних кровова обавезно покривање 
лимом нагиба макс. 10°.

Нагиб косог крова је од 25°-35°. Кровни покривач код косих кровова је цреп. Код 
суседних објеката исте спратности морају бити исте висине венца и слемена (нагиб косог 
крова мора бити иста са нагибом суседних објеката).

Кровни прозори код косих кровова могу бити у равни крова , или постављени 
вертикално.

Приликом формирања архитектонског изгледа последње етаже обавезно је примени-
ти савремени израз, без имитирања историјских и националних стилова, као и без примене 
еклектичких елемената. Посебно обратити пажњу на одводњавање са последње етаже.

Висина надзитка стамбене потковне етаже износи највише 1,6м рачунајући од ко-
те готовог пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према 
конкретном случају.

Није дозвољено постављање клима уређаја на главну фасаду, осим унутар балко-
на/тераса. Приликом издавања услова  за изградњу обавезати пројектанта да предвиди 
места за клима уређаје у пројекту објекта и решење одвођења воде из клима –уређаја. 
Препоручује се уградња централних инсталација за климатизацију.

Минимална површина стамбене јединице је 28 м², не рачунајући терасу/балкон. 
Просечна величина стамбене јединице треба да буде 60м².
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Степеништа унутар објекта морају имати природно осветљење.
Пројектом треба предвидети и место за истицање фирми , уколико су у приземљу 

објекта предвиђени локали, или ако је у питању пословни објекат. Висина места за ис-
тицање фирми треба да буде усклађена са суседним објектима. Уколико не постоје пре-
тходно изграђени објекти, место за истицање фирми је изнад локала, а не сме да прелази 
коту пода првог спрата.

У оквиру зоне , неопходмо је обезбедити зелене површине, као просторе за миран 
одмор, изграђена дечија игралишта и травњаке за игру и одмор. Основна улога ових по-
вршина је побољшање животне средине, односно микроклиме, одмор и рекреација. Ове 
зелене површине треба повезати са осталима категоријама зеленила у јединствен систем, 
а пешачким стазама остварити најкраће правце ка околним садржајима.

Зелене површине треба уредити садњом група лишћара, четинара и шибља где је 
однос четинара и лишћара 1:3, а 2-2,5 % површина треба да је под цветњацима.  

УСЛОВИ ЗА ОБНОВУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКАТА
Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим 

условима:
 - Замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру услова да-

тих Планом
 - Реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова 

на објекту неће нарушити услови дати овим Планом
 - Ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Пла-

на реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта,
 - Адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим 

Планом.

ПРАВИЛА ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

Да би озелењавање насеља дало очекиване резултате у будућности неопходно је:
 - поштовати просторне диспозиције разних категорија зеленила дефинисаног овим 

Планом
 - обезбедити што је могуће већи проценат заступљености разних категорија зелени-

ла у комплексима појединих основних намена у насељу
 - за делове насеља у којима је предвиђена даља урбанистичка разрада применити 

опште поставке дате овим Планом
За озелењавање је неопходна геодетска подлога са снимљеном хоризонталном и 

вертикалном представом терена и комплетном инфраструктуром. Озелењавање усклади-
ти са подземном и надземном инфраструктуром и техничким нормативима за пројекто-
вање зелених површина. Дрвеће садити на мин. Удаљености од:

• водовода 1,5 м
• канализације 1,5 м
• електрокабла мин 2,0 м
• ТТ и кабловска мрежа 1,5 м
• гасовода 1,5 м
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Однос лишћара и четинара да буде 5:1, а саднице прве класе минимум 4-5 година 
старости.

У циљу унапређења животне средине, микроклиматских услова и амбијенталних 
вредности, концепт озелењавања простора усмерен је на повећање зелених површина, 
подизањем јавног и блоковског (дворишног) зеленила, као и јавне зелене површине пар-
ковског карактера.

ПРОСТОРИ ЗА ВЕРТИКАЛНО КРЕТАЊЕ

Лифтови одговарајућег капацитета и карактеристика, уграђују се у сваку стамбену 
зграду са пет и више етажа. Најмање један лифт у стамбеној згради мора да задовољи 
стандарде приступачности.

6.3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И СТАМБЕНО-
ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА 

Правила грађења зоне Стамбено-пословних објеката мешовитог становања (део 
за породично становање), а која се односе на положај објеката на парцели, Највећи доз-
вољени индекси заузетости, Најмању дозвољену међусобну удаљеност објеката, услове 
за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели, Услов и начин обезбеђивања 
приступа парцели и простора за паркирање, Обезбеђивање места за смештај контејнера 
за комунални отпад, заштиту суседних објеката / површина, Архитектонско и естетско 
обликовање и општи део Услова за обнову и реконструкцију објеката, важе и за Зону 
пословних објеката и стамбено-пословних објеката породичног становања.

6.4.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

6.4.1. КОРИДОРИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

За изградњу целокупне саобраћајне инфраструктуре у оквиру планског подручја 
обавезна је изграда техничке документације у складу са Законом о јавним путевима 
(„Службени гласник РС“, број 101/05 и 123/07) и Правилником о условима које са аспе-
кта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног 
пута („Службени гласник РС“, број 50/11).

Саобраћајнице у оквиру планског подручја

Димензионисање основних функционалних елемената геометријског и нормалног 
попречног профила извршено је на основу основних програмских елемената којима су 
дефинисани захтеви проточног саобраћаја, пешачких кретања, инсталација, као и прос-
торних ограничења постојећег стања.

Нове саобраћајне површине потребно је формирати према датом урбанистичком 
решењу.

Коловозну конструкцију приступних улица другог реда (ПУ2) димензионисати за 
лако саобраћајно оптерећење и са карактеристикама које морају да задовоље саобраћај-
нице унутар насеља.

Како се на приступним улицама функционалног подтипа ПУ2 проточни саобраћај 
одвија ниским брзинама на заједничкој површини предвиђеној за приоритетно кретање 
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или боравак пешака и/или бициклиста у уличном профилу и како је саобраћајно опте-
рећење мало не врши се подела коловоза по возним тракама нити има потребе за приме-
ном континуалних средњих разделних трака.

Све планиране саобраћајне правце нивелационо ускладити и опремити савременим 
коловозним застором, што ће омогућити оптимално функционисање саобраћаја на овом 
простору. Коловозе планираних саобраћајница, у висинском смислу, прилагодити нивела-
ционом решењу које је дато у оквиру графичког прилога План саобраћајница са нивела-
цијом. За све саобраћајне правце предвиђен је једностран попречни нагиб коловоза.

Одводњавање

Одводњавање површинских вода са свих саобраћајних површина решити из-
градњом система атмосферске канализације, који се састоји у попречном сливању и по-
вршинском подужном вођењу до места прихватања (сливника), и даље кроз подземно 
каналисање, прикључцима и подужним водовима, довођењу до места за пречишћавање 
и испуштање у реципијент.

Сви елементи саобраћајница дати су у графичком прилогу План саобраћајница 
са нивелацијом. Приликом пројектовања и изградње обавезно је придржавати се датих 
елемената.

Зелене површине у оквиру уличних коридора

Формирањем регулација и саобраћајних површина дефинишу се и површине на-
мењене формирању зелених површина у оквиру уличних коридора. Дате зелене површи-
не су погодне за подизање дрвореда, при чему је потребно водити рачуна о просторним 
могућностима – ширина ивичних разделних трака (задовољење услова за нормалан раз-
вој насада), удаљеност од инсталација, саобраћајних трака и објеката, као и да форми-
рање уличног зеленила не сме да омета нормално кретање пешака, лица са посебним 
потребама и саобраћаја. Зелене површине које немају потребну ширину за формирање 
дрвореда озеленити травом, украсним шибљем и другим растињем. Озелењавање извр-
шити тако да се не омета прегледност.

Пројекат озелењавања треба да обезбеди заштиту простора од ширења последи-
ца загађивања. Приликом озелењавања могуће је коришћење примерака егзота за које 
је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине и не спадају у категорију 
инвазивних.

6.4.2. Хидротехничка инфраструктура

Водоводна мрежа

Јавна водоводна мрежа у насељима, уграђује се по правилу на јавној површини и 
то у зелени појас или тротоар.

Приликом пројектовања и изградње објеката потребно је придржавати се следећег:

 - није дозвољено пројектовање објеката изнад цеви водовода,

 - није дозвољено пројектовање других инсталација изнад или испод цеви водовода,

 - при евентуалном укрштању са водоводним инсталацијама друге инсталације, по 
правилу, полажу се изнад водоводних цеви,
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 - размак између водоводне мреже и осталих подземних инсталација (електричног 
кабла, ТТ кабла, гасовода и канализационих цеви) при паралелном вођењу мора 
бити мин. 0,5m,

 - хоризонтално растојање других подземних инсталација од бетонских водоводних 
шахтова мора бити мин. 0,4m,

 - код попречног укрштања инсталација, размак водоводне мреже и осталих 
подземних инсталација, по висини, мора да износи мин. 0,3m, при чему каблови 
морају бити постављени у заштитној цеви и означени траком,

 - пролазак испод саобраћајнице обезбедити челичном заштитном цеви,

 - водоводна мрежа не сме бити постављена испод канализационих цеви, нити кроз 
ревизиона окна канализације, односно канализационе цеви се постављају испод 
цевовода воде за пиће,

 - изградњом, одржавањем или реконструкцијом објеката смештених у близини 
објеката јавног водовода, као и изградњом/реконструкцијом саобраћајница, 
не сме се довести у питање нормално водоснабдевање, нити ометати нормално 
коришћење и одржавање водоводне мреже и осталих објеката водснабдевања,

 - евентуалну потребу измештања водоводних инсталација договарају заједнички 
инвеститор радова и власник инфраструктуре, а трошкове радова сноси инвеститор 
радова,

 - код пројектовања предметних објеката придржавати се важећих техничких 
прописа и мера за укрштање са постојећим инсталацијама водовода,

 - на местима укрштања, при пројектовању и изградњи објеката изнад инсталација 
водовода, осигурати цевоводе од утицаја саобраћаја и других оптерећења што се 
доказује статичким прорачуном,

 - обавеза пројектанта и извођача радова је да поштује важеће техничке прописе и 
стандарде за ову врсту објеката,

 - обавезно извршити геодетско снимање изведеног стања са освртом на места 
укрштања са инфраструктурним објектима водовода,

 - раскопане површине по завршетку радова довести у првобитно стање,

 - инвеститор је дужан да пре почетка пројектовања прибави геодетски снимак 
подземних инсталација водовода,

 - дубина канала за уличну водоводну мрежу мора осигурати покриће темена цеви са 
100 цм надслоја, водећи рачуна о коначној висини терена.

Планирани коридор за изградњу водоводне мреже налазе се у ул. Нова 1 на рас-
тојању од 0,5 м од северне регулационе линије, у ул. Нова 2 на растојању од 0,5 м од 
јужне регулационе линије, у ул. Нова 3 и  ул. Нова 4 на растојању од 0,5 м од западне 
регулационе линије у свему према графичком прилогу. 

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП 
"Комуналпројект" из Бачке Паланке као што је и сва изградња могућа само уз претходно 
прибављену сагласност ЈКП "Комуналпројект" из Бачке Паланке.
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Канализациона мрежа - отпадних вода

Пројекат јавне канализације и техничко решење појединих делова морају бити 
усклађени са системом канализације, који је у функцији. Код изградње и одржавања обје-
ката и уређаја јавне канализације, обавезна је примена важећих стандарда и техничких 
прописа.

Услови за изградњу канализације отпадних вода:
 - није дозвољено пројектовање објеката изнад цеви канализације,
 - није дозвољено пројектовање других инсталација изнад или испод цеви канали-

зације,
 - при евентуалном укрштању са канализацијом друге инсталације, по правилу, по-

лажу се изнад цеви канализације,
 - сва укрштања са саобраћајницама обавезно зацевити према важећим прописима и 

стандардима,
 - минимално хоризонтално растојање код паралелног вођења других подземних ин-

сталација и цевовода канализације је 0,8m. Приликом укрштања инсталација са 
канализационим цевима исте постављати изнад инсталација канализације и испо-
штовати минимално растојање од 0,5m,

 - хоризонтално растојање других подземних инсталација од бетонских канализаци-
оних шахтова мора бити 0,4m,

за изградњу канализације отпадних вода могу се користити следеће цеви:
1. армирано – бетонске,
2. бетонске цеви
3. пластичне,
4. полиестерске,
5. керамичке,
6. ливено – гвоздене и
7. челичне,
8. дуктилне цеви
 - јавна канализација отпадних вода, по правилу, изводи се на супротној страни ко-

ловоза од оне на којој је положен јавни водовод,
 - дозвољени падови канала одређују се у границама од 0,3-100‰,
 - минимални дозвољени пад треба да осигура самоиспирање канала, који се дока-

зује хидрауличким прорачуном,
 - максимална дозвољена повремена и привремена брзина протока може износити 6m/s,
 - у случајевима потребе већих падова од 100‰ прекиде падова у каналима треба 

изводити са каскадама у контролним окнима. Висина каскаде може износити од 
0,3 до 1,5 m,

 - на местима измене хоризонталних и верикалних праваца канала морају се изгра-
дити контролна окна. Контролна окна се постављају на спојевима уличних канала, 
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као и на правцима осовине канала до највеће удаљености од 50,0m. Најмања светла 
величина отвореног контролног окна треба да је 1,0х1,0m, односно код другачије 
изведбе 1,0m². Контролно окно поставља се и на каналском прикључку, по пра-
вилу, непосредно уз регулациону линију. Најмања светла мера контролног окна 
треба да буде 0,7х1,0m. Дно контролног окна, када се израђује кинета за међусоб-
ни спој канала, треба да је у висини осовине најнижег канала. Сва контролна и 
друга окна морају имати уграђене ливено – гвоздене  пењалице и бити покривене 
ливено – гвозденим поклопцима типа који мора издржати потребно саобраћајно 
оптерећење,
у канализацију отпадних вода забрањено је упуштање:

1.8.  употребљене воде од прања и поливања улица и других површина за јавне 
намене,

1.9.  атмосферске воде,

1.10.  расхладне воде,
 - код пројектовања предметних објеката придржавати се важећих техничких пропи-

са и мера за укрштање са постојећим инсталацијама канализације,
 - на местима укрштања, при пројектовању и изградњи објеката изнад инсталација 

канализације, осигурати цевоводе од утицаја саобраћаја и других оптерећења што 
се доказује статичким прорачуном,

 - изградњом, одржавањем или реконструкцијом објеката смештених у близини 
објеката канализације, као и изградњом саобраћајница, не сме се довести у питање 
нормално функционисање одвођења отпадних вода, нити ометати нормално ко-
ришћење и одржавање канализационе мреже, постојећих канализационих шахто-
ва и осталих објеката канализације,

 - евентуалну потребу измештања канализационих инсталација договарају заједнич-
ки инвеститор радова и власник инфраструктуре, а трошкове радова сноси инвес-
титор радова,

 - обавезно извршити геодетско снимање изведеног стања са освртом на места 
укрштања са инфраструктурним објектима канализације,

 - раскопане површине по завршетку радова довести у првобитно стање,
 - инвеститор је дужан да пре почетка пројектовања прибави геодетски снимак под-

земних инсталација канализације.
Планирани коридор за изградњу канализационе мреже- отпадних вода налазе се у 

ул. Нова 1 на растојању од 1,0 м од северне регулационе линије, у ул. Нова 2 на растојању 
од 1,0 м од јужне регулационе линије, у ул. Нова 3 и  ул. Нова 4 на растојању од 1,0 м од 
источне регулационе линије у свему према графичком прилогу. `

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП "Комунал-
пројект" из Бачке Паланке као што је и сва изградња могућа само уз претходно приба-
вљену сагласност ЈКП "Комуналпројект" из Бачке Паланке.

Канализациона мрежа - атмосферских вода

Пројекат јавне канализације и техничко решење појединих делова морају бити 
усклађени са системом канализације, који је у функцији. 
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Услови за изградњу канализације атмосферских вода:

 - није дозвољено пројектовање објеката изнад цеви канализације,

 - није дозвољено пројектовање других инсталација изнад или испод цеви канали-
зације,

 - при евентуалном укрштању са канализацијом друге инсталације, по правилу, по-
лажу се изнад цеви канализације,

 - сва укрштања са саобраћајницама обавезно зацевити према важећим прописима и 
стандардима,

 - минимално хоризонтално растојање код паралелног вођења других подземних ин-
сталација и цевовода канализације је 0,8m. Приликом укрштања инсталација са 
канализационим цевима исте постављати изнад инсталација канализације и испо-
штовати минимално растојање од 0,5m,

 - хоризонтално растојање других подземних инсталација од бетонских канализаци-
оних шахтова мора бити 0,4m,

за изградњу канализације отпадних вода могу се користити следеће цеви:

1. армирано – бетонске,

2. бетонске цеви

3. пластичне,

4. полиестерске,

5. керамичке,

6. ливено – гвоздене и

7. челичне,

8. дуктилне цеви

 - За атмосферске воде могу се употребити бетонски канали јајоликог, поткови-
частог, или округлог облика, бетонирани на лицу места, или од монтажних елеме-
ната, а чији облици су одређени хидрауличким и статичким условима,

дозвољени падови канала одређују се у границама од 0,3-100‰,

минимални дозвољени пад треба да осигура самоиспирање канала, који се дока-
зује хидрауличким прорачуном, 

максимална дозвољена повремена и привремена брзина протока може износити 6m/s, 
у случајевима потребе већих падова од 100‰ прекиде падова у каналима треба из-

водити са каскадама у контролним окнима. Висина каскаде може износити од 0,3 до 1,5m,
на местима измене хоризонталних и верикалних праваца канала морају се изгра-

дити контролна окна. Контролна окна се постављају на спојевима уличних канала, као и 
на правцима осовине канала до највеће удаљености од 50,0m. Најмања светла величина 
отвореног контролног окна треба да је 1,0х1,0m, односно код другачије изведбе 1,0m². 
Контролно окно поставља се и на каналском прикључку, по правилу, непосредно уз ре-
гулациону линију. Најмања светла мера контролног окна треба да буде 0,7х1,0m. Дно 
контролног окна, када се израђује кинета за међусобни спој канала, треба да је у висини 
осовине најнижег канала. Сва контролна и друга окна морају имати уграђене ливено – 
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гвоздене  пењалице и бити покривене ливено – гвозденим поклопцима типа који мора 
издржати потребно саобраћајно оптерећење,

улични сливници морају бити типски и да садрже гвоздену решетку и таложницу. 
Најмања светла величина кишног сливника треба да буде Ø 500 mm, а таложница нај-
мање дубине 1,00 m и запремнине 0,25 m³. Улични сливници се постављају на размацима 
који одговарају површини одводњавања од 50 до 100 m². Размак уличних сливника код 
мањих падова улица мора бити такав да улични сливници могу потпуно одвести воду са 
тих површина који размак може бити од 30 до 60 m. Улични сливници се постављају и 
на раскрсници улица. 

Kод пројектовања предметних објеката придржавати се важећих техничких пропи-
са и мера за укрштање са постојећим инсталацијама канализације, на местима укрштања, 
при пројектовању и изградњи објеката изнад инсталација канализације, осигурати цево-
воде од утицаја саобраћаја и других оптерећења што се доказује статичким прорачуном,

Канализациони прикључак уличних сливника код система атмосферске канали-
зације не може бити мањи од Ø 200 mm. Минимални профил цеви јавне канализације 
износи Ø 300 mm . 

У канале за одвођење атмосферских вода и атмосферску канализацију у оквиру 
градског сепарационог система забрањено је упуштање:

1. домаће употребљене санитарне воде из стамбених, друштвених, комуналних и ин-
дустријских објеката,

2. непречишћене атмосферске воде са површина јако загађених продуктима индустрије,

3. индустријске отпадне воде са и без претходне обраде на интерним уређајима за 
пречишћавање осим расхладних вода,

обавезно извршити геодетско снимање изведеног стања са освртом на места 
укрштања са инфраструктурним објектима канализације.

Планирани коридор за изградњу канализационе мреже - атмосферских вода у ул. 
Нова 1 на растојању од 0,5 м од јужне ивице коловозне конструкције, у ул. Нова 2 на 
растојању од 0,5 м од јужне регулационе линије, у ул. Нова 3 и  ул. Нова 4 на растојању 
од 3,5 м од источне регулационе линије у свему према графичком прилогу. 

Планирани коридори за канализацију атмосферских вода се налазе уз планиране 
и постојеће саобраћајнице, пешачке стазе или у осовини саобраћајница, и одводе се до 
постојећег колектора и даље у систем мелиорационих канала. Планирана је изградња 
ригола са сливницима дуж тротоара и пешачких површина које ће бити повезане са за-
цевљеним колекторима у новоформираним уличним коридорима.

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП "Комунал-
пројект" из Бачке Паланке као што је и сва изградња могућа само уз претходно приба-
вљену сагласност ЈКП "Комуналпројект" из Бачке Паланке. 

6.4.3. ЕЛЕКТРОИНФРАСТРУКТУРА

Положај прикључног ормара прилагодити условима ЈП "Електродистрибуција", 
Нови Сад тако да буде на фасади објекта или у специјалним случајевима на другим мес-
тима. Прикључак извести кабловским нисконапонским водом преко кабловске прикључ-
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не кутије, у складу са електроенергетским условима ЈП "Електродистрибуција", Нови 
Сад.

Правила грађења у оквиру уличних коридори:
 - целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити у складу са важећим 

законским прописима и техничким условима,
 - трафостанице градити као зидане, монтажно – бетонске или стубне, за рад на 20kV 

напонском нивоу,
 - трафостанице градити на јавној површини. Минимална површина за изградњу 

МБТС трафостанице треба да буде 5,6х6,3m, минимална удаљеност од других 
објеката треба да буде 3,0m,

 - средњенапонску мрежу градити подземно,
 - нисконапонска мрежа може бити грађена подземно,
 - стубове електроенергетске мреже поставити у уличним коридорима, минимално 

1,0m од коловоза општинских путева, односно у складу са условима надлежног 
предузећа за државне путеве, ван колских прилаза објектима,

 - у оквиру радне зоне електроенергетска мрежа ће бити грађења подземно по усло-
вима грађења за подземну електроенергетску мрежу.
При полагању подземне електроенергетске мреже у оквиру обухвата Плана пош-

товати следеће услове који се односе на полагање подземне електроенергетске мреже у 
насељу:

 - електроенергетске каблове полагати у уличним зеленим површинама поред са-
обраћајница и пешачких стаза или, уколико за то нема могућности, испод пешач-
ких стаза,

 - дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,8m,
 - електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5m од темеља објеката и 1,0m од 

општинских саобраћајница, односно по условима надлежног предузећа за држав-
не путеве,

 - при укрштању са саобраћајницом кабл мора бити постављен у заштитну цев, а 
угао укрштања треба да буде око 90º,

 - при паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање рас-
тојање мора бити 0,5m за каблове напона до 10kV, односно 1,0m за каблове напона 
преко 10kV. Угао укрштања треба да буде 90º,

 - паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације 
дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити 
веће од 0,5m,

 - није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водово-
да или канализације,

 - при укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално рас-
тојање мора бити веће од 0,3m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5m,

 - светиљке јавног осветљења поставити на стубове за расвету,
 - користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја, а према захте-

вима зоне у оквиру које се постављају,
 - заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским инстала-

цијама у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката у складу 
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са Правилником о техничким нормативима о заштити објеката од атмосферског 
пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96),

 - у коридору надземних средњенапонских и високонапонских водова грађење обје-
ката мора бити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу 
надземних електроенергетских водова називног напона 1kV до 400kV („Службе-
ни лист СФРЈ“, број 65/88 и 18/92) и другим важећим законским прописима и 
техничким условима, као и условима надлежног предузећа.
Правила грађења на јавним зеленим површинама:

 - целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити у складу са важећим 
законским прописима и техничким условима,

 - трафостанице градити као зидане или монтажно – бетонске. Минимална површи-
на за изградњу трафостанице треба да буде 5,6х6,3m, минимална удаљеност од 
других објеката треба да буде 3,0m,

 - средњенапонску мрежу 20kV и нисконапонску каблирати по условима грађења за 
подземну мрежу,

6.4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

Прикључак извести преко типског ТТ прикључка на приступном месту на фасади 
објекта или у специјалним случајевима на другим местима.

Правила грађења у оквиру уличних коридора:

 - ТТ мрежу градити у складу са важећим законским прописима и техничким условима,

 - ТТ мрежа ће се углавном градити подземно,
 - дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 0,8m,
 - ТТ мрежу полагати у уличним зеленим површинама (удаљеност од високог рас-

тиња мин. 1,5m) поред саобраћајница на растојању најмање 1,0m од саобраћај-
ница, или поред пешачких стаза. У случају да се то не може постићи ТТ каблове 
полагати испод пешачких стаза,

 - при укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у заштитне 
цеви, а угао укрштања треба да буде 90°,

 - при паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање мо-
ра бити 0,5m за каблове напона до 10kV и 1,0m за каблове напона преко 10kV. При 
укрштању најмање растојање мора бити 0,5m, а угао укрштања 90°,

 - при укрштању са цевоводом гасовода, водовода и канализације вертикално рас-
тојање мора бити веће од 0,3m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5m,

 - уређаји и опрема УПС поставиће се у метално кућиште - слободностојећи орман 
на јавној површини.
Правила грађења на осталим површинама:

 - подземну телекомуникациону мрежу градити по условима грађења подземне те-
лекомуникационе мреже на површинама јавне намене,

 - објекти за смештај телекомуникационих уређаја мобилне телекомуникационе 
мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, као и 
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антене и антенски носачи могу се поставити на појединачним грађевинским пар-
целама у оквиру радне зоне,

 - објекат за смештај телекомуникационе и РТВ опреме може бити зидани или мон-
тажни, или смештен на стубу,

 - мимимална површина за потребе РБС треба да буде 10,0х10,0m,
 - комплекс са телекомуникационом опремом и антенски стуб мора бити ограђен,
 - у комплекс се поставља антенски стуб са антенама, а на тлу се постављају контеј-

нери базних станица,
 - напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4kV,
 - до комплекса за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских стубо-

ва са антенама обезбедити приступни пут, минималне ширине 3,0m, до најближе 
јавне саобраћајнице,

 - антене се могу поставити и на постојеће више објекте (кров зграде).

6.4.5.ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Технички нормативи за пројектовање и полагање гасовода од ПЕ цеви за радни 
притисак до 4 бара одређени су одговарајућим Правилником (“Службени лист СРЈ” 
20/92) за транспорт гасовитих горива према СРПС Х.Ф1.001.

Гасовод ниског притиска се води подзмено и надземно. Када се гасовод води под-
земно дубина полагања гасовода је 0,6-1,0 m од његове горње ивице. Препоручује се 
дубина од 0,8 m. Изузетно је дозвољена дубина 0,5 m код укрштања са другим укопаним 
инсталацијама или на изразито тешком терену, уз примену додатних техничких мера 
заштите. Локација ровова треба да је у зеленом појасу између тротоара и ивичњака ули-
це, тротоара и ригола, тротоара и бетонског канала. На локацији 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 ин-
фраструктуре. Вредности минималних дозвољених растојања у односу на укопане ин-
сталације су:

Минимална дозвољена растојања укрштање паралелно 
вођење

- други гасовод 0,2 m 0,4 m
- водовод, канализација 0,2 m 0,4 m
- телефонски каблови 0,3 m 0,5 m
- технолошка канализација 0,2 m 0,4 m
- бетонски шахтови и канали 0,2 m 0,4 m
- железничка пруга и индустријски колосек 1,5 m 5,0 m
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- топловод: прорачунско растојање које обезбеђује да 
температура ПЕ цеви не буде изнад 20°C

- високо зеленило - 1,5 m
- темељ грађевинских објеката - 1,0 m
- локални путеви и улице 1,0 m 0,5 m
- магистрални и регионални путеви 1,3 m 1,0 m
- бензинске пумпе - 5,0 m

Укрштање дистрибутивног гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши се уз његово 
полагање у заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није по-
требно. При томе се мора обезбедити природна вентилација канала, заштитне цеви или 
подземног пролаза.

За укрштање и паралелно вођење гасовода са железничком пругом, путевима и 
улицама, потребна је сагласност одговарајућих организација.

Дистрибутивни гасовод се не полаже испод зграда и других објеката високоградње. 
Надземно полагање дистрибутивног гасовода се врши само изузетно, уз посебну зашти-
ту од механичких, температурних и утицаја стварања кондензата.

Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ 
мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, али не мање од 0,5 m сло-
бодног размака. Надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова далековода, 
високонапонских и нисконапонских водова за најмање висину стуба+3m.

При полагању дистрибутивних гасовода треба предузети одговарајуће мере заш-
тите постојећих инсталација у радном појасу.

Укрштање и паралелно вођење са другим инсталацијама се пројектује у складу са 
условима и сагласностима надлежних органа, а на следећи начин:

• пролаз испод путева и улица се изводи у заштитној челичној цеви уз механичко 
подбушивање на дубини од 1,0 m;

• пролаз испод кућне саобраћајнице се ради раскопавањем или подбушивањем, у 
складу са дубином рова;

• пролази испод осталих канала и ригола изводе се у заштитним цевима или без 
њих, раскопавањем или подбушивањем на дубину 1,0 m од коте дна канала.

Код паралелног вођења гасовода у односу на горе наведене објекте примењују се 
минимална одстојања из важећих прописа уз додатак 1,0 до 2,0 m, у зависности од мо-
гућности на терену.

Укрштање и паралелно вођење у односу на укопане инсталације треба пројектова-
ти да се задовоље сви услови власника предметних инсталација. Код укрштања настојати 
да се гасовод укопа изнад других инсталација, у противном гасовод треба положити у 
заштитну цев.

Услове и сагласност за прикључење на гасну мрежу је потребно затражити од 
надлежне комуналне службе.
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7.ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

Саобраћајна 
инфраструктура Врста радова Површина  

m²
Јединична цена  

(дин/ m²)
Укупна цена  

(дин.)

Приступне улице 
другог реда (ПУ) изградња 2708,90  4500,00 12.190.050,00

Укупно: 12.190.050,00

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
јед. 

мере
количина цена по јединици 

мере (дин.)
укупна цена 

(дин.)
Изградња уличне водоводне 
мреже

m 540,00 10.000,00 5.400.000,00

зградња уличне канализације 
отпадних вода

m 543,00 8.000,00 4.344.000,00

Изградња атмосферске 
канализације 

m 548,00 10.000,00 5.480.000,00

Укупно: 15.224.000,00

4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТТ ИНФРАСТРУКТУРА

Редни бр. јед. 
мере количина

цена по 
јединици 

мере (дин.)

укупна цена 
(дин.)

4.1. МБТС 20/0,4kV, 630kVA ком 1 5.000.000,00 5.000.000,00

4.2. Високонапонска мрежа km 0,35 5.500.000,00 1.925.000,00

4.3. Нисконапонска мрежа km 0,56 2.500.000,00 1.400.000,00

4.4.Телекомуникациона мрежа km 0,6 2.000.000,00 1.200.000,00

5. ГАСНА ИНФРАСТРУКТУРА

Редни бр.
јед. 

мере количина
цена по 

јединици 
мере (дин.)

укупна цена 
(дин.)

5.1.Гасовод полиетилен km 0,6 4.000.000,00 2.400.000,00

ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ЗЕМЉИШТА

јед. мере количина
јединична 
цена (дин.)

укупна 
цена (дин.)

Прибављање потребне документације  (геодетски послови)
Пројекат парцелације и 
препарцелације

парцела 39 10.000,00 390.000,00

Пројекат геодетског обележавања парцела 39 10.000,00 390.000,00
Пројекат утапања парцела 39 10.000,00 390.000,00

Укупно:           1.170.000,00
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Откуп земљишта и објеката
Откуп земљишта за формирање улица m² 7.587 1.150,00 8.725.050,00

Откуп објеката предвиђенх за рушење 
ради формирања површина јавне 
намене

m²

Стамбени 
240 

Помоћни 
52

30.000,00

10.000,00

7.200.000,00

   520.000,00

Накнада за вишегодишње засаде паушално 3.500.000,00
Укупно:          19.945.050,00
Укупно:          21.115.050,00

8. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У циљу заштите квалитета животне средине потребно је поштовати следеће кон-
цептуалне елементе:

 - снабдевање санитарном водом за пиће свих потрошача прикључењем на насељску 
водоводну мрежу,

 - одвођење отпадних вода упуштањем у насељску канализациону мрежу,
 - одвођење атмосферских вода зацевљеном мрежом и системом ригола и канала, уз 

третман пречишћавања пре упуштања у реципијент,
 - озелењавање простора у обухвату Концепта плана, формирањем зелених површи-

на и осталог јавног зеленила у оквиру планираних намена,
 - обезбеђење природног гаса за све кориснике, као еколошки и и економски оправ-

даног фосилног горива, прикључењем на дистрибутивну гасну мрежу,
 - одлагање комуналног отпада у складу са важећим прописима и његово одвожење 

на санитарну депонију,
 - обезбеђење мера заштите од пожара, као и заштите људи и материјалних добара 

од елементарних непогода,
 - уважавање прописаних мера заштите природних и културних добара

9.ЕТАПЕ И ФАЗЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА

Реализација плана по ободу блока

Спровођење урбане комасације и централном делу блока (са циљем формирања 
површине за јавне намене)

Решавање имовинско-правних односа

Израда пројекта за инфраструктурно опремање  и опремање јавног земљишта

Изградња садржаја у унутрашњости блока
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178 

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11 и 121/12)  и 
члана 38. став 1. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 17/08, 2/10 и 6/13), Скупштина општине Бачка Паланка, на својој 
12. седници,  одржаној 11. јуна 2013. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ 
о доношењу Плана детаљне регулације Обровачки пут (блок 39 и делови блокова 

30, 29, 38 и 44) у Бачкој Паланци 

Члан 1. 

Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације Обровачки пут (блок 39 и делови 
блокова 30, 29, 38 и 44) у Бачкој Паланци (у даљем тексту: План). 

Члан 2. 

Планом се дефинишу границе планског подручја, грађевинског рејона и површина 
јавне намене, поделе на грађевинске зоне или целине према урбанистичким показатељи-
ма и другим карактеристикама, траса, коридор и регулација саобраћајница и мреже јавне 
комуналне инфраструктуре, процена потребних средстава за уређење саобраћајница и 
изградњу јавне комуналне инфраструктуре и заштита животне средине. 

Најзначајније је решавање проблема у вези са одвијањем свих видова саобраћаја у 
овом делу насеља, што представља дугорочни проблем Бачке Паланке. 

Планира се потпуна реконструкција постојеће бензинске пумпе НИС, нови при-
кључци на државни пут, као и реконструкција прикључака бензинске пумпе „АВИА“. 
Планом се дефинише уређење и изградња на парцели која је намењена централним садр-
жајима, на којој до сада градња није била могућа, формирају се нови бициклистички и 
пешачи правци, планира изградња супер-маркета са паркинг простором на месту нека-
дашњег радног комплекса „Напредак“ и изградња у оквиру комплекса основне школе. 

Члан 3. 

Саставни део ове Одлуке је План, израђен од стране ЈП „Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка“, Бачка Паланка, Трг братства и јединства 36 (у даљем тексту: 
Обрађивач планског документа), под бројем Е-14/12. 

Члан 4. 

План садржи текстуални и графички део. 

Текстуални део садржи: 
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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

I.1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА 

I.2. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА 

I.3. ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

I.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

I.4.1. Саобраћајна инфраструктура 

I.4.2. Хидротехничка  инфраструктура 

I.4.3. Електроенергетска и ТТ  инфраструктура 

I.4.4. Гасна  инфраструктура 

I.4.5. Јавне зелене површине 

II ПЛАНСКИ ДЕО 

II.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

II.1.1. Концепција уређења, карактеристичне грађевинске зоне и целине одређене пла-
ном 

II.1.2. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте – подела 
на јавне и површине остале намене 

II.1.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже са-
обраћајне и друге инфраструктуре 

II.1.4. Степен опремљености грађевинског земљишта који је потребан за издавање 
локацијске и грађевинске дозволе 

II.1.5. Локације за које је обавеза расписивања јавних архитектонских или урбанистич-
ких конкурса и локација за које се обавезно ради урбанистички пројекат 

II.1.6. Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела 

II.1.7. Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, жи-
вотне средине и живота и здравља људи 

II.1.8. Услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама 
са инвалидитетом 

II.1.9. Мере енергетске ефикасности изградње 

II.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

II.2.1. Врста и намена објеката који се могу градити у појединачним зонама и врс-
та и намена објеката чија је изградња забрањена 

II.2.2. Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 

II.2.3. Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 

II.2.4. Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле 

II.2.5. Највећа дозвољена висина објеката 
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II.2.6. Услови за изградњу других објеката на истој парцели 

II.2.7. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање 

II.2.8. Услови за архитектонско обликовање, материјализацију и завршну обраду објеката 

II.2.9. Услови формирања грађевинских елемената на објекту 

II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина 

II.2.11. Економска анализа и процена улагања из јавног сектора 

II.2.12. Примена плана 

Графички део садржи: 

Бр. Назив графичког приказа Размера

1.
ИЗВОД  ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА  (ПГР БАЧКА ПАЛАНКА) 
ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПРОСТОРА, ПОДЕЛА НА ЗОНЕ

1:10 000

2.
КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ 
ОБУХВАТА

1:1000

3.
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – ПОДЕЛА НА ЦЕЛИНЕ СА 
ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ ПРОСТОРА

1:1000

4.
ПОДЕЛА НА ЦЕЛИНЕ, ПОВРШИНЕ И КАПАЦИТЕТИ 
ЗА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ, ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, ПРИКАЗ 
РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА

1:1000

5.
ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА СА ЛОКАЦИЈАМА 
ОБЈЕКАТА ЗА ЈАВНУ  УПОТРЕБУ И ОБЈЕКАТА ОД ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА

1:1000

6. ПЛАН САОБРАЋАЈНИЦА СА НИВЕЛАЦИЈОМ 1:1000
7. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 1:1000
8. ПЛАН ЕЕ, ТТ И ГАСНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 1:1000
9. ПРИКАЗИ ФИЗИЧКЕ СТРУКТУРЕ (3Д МОДЕЛИ, ПРЕСЕЦИ) /

Члан 5. 

По доношењу План се обајвљује у „Службеном листу општине Бачка Паланка“, а 
објављује се и у електронском облику, односно доступан је и путем интернет странице 
органа надлежног за доношење Плана. 

План се ради потписивања, оверавања и архивирања израђује у пет примерака у 
аналогном и шест примерака у дигиталном облику. 

Све примерке Плана у аналогном облику пре оверавања потписује Обрађивач 
планског документа, одговорни урбаниста који је руководио израдом плана и овлашћено 
лице органа који је донео План. 
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Потписане примерке Плана у аналогном облику оверавају Обрађивач планског 
документа, одговорни урбаниста који је руководио израдом плана и овлашћено лице ор-
гана који је донео План. 

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један 
примерак у дигиталном облику чува се у архиви органа који је донео План. 

Два примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и два 
примерка у дигиталном облику чувају се у органу надлежном за спровођење Плана. 

Два примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и два 
примерка у дигиталном облику чувају се у ЈП „Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка“, Бачка Паланка. 

Један примерак Плана у дигиталном облику чува се у Централном регистру план-
ских докумената. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-35-48/2013 
11. јун 2013. године 
БАЧКА ПАЛАНКА   

 
Председник 

Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.  
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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

I.1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА 

На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 71/09, 
81/09 и 24/11,121/12 у даљем тексту Закон), Правилника о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени гласник РС“ број 31/10, 69/10 и 16/11, у даљем 
тексту Правилник) и „Концепта плана детаљне регулације Обровачки пут (блок 39 и де-
лови блокова 30, 29, 38 и 44) у Бачкој Паланци“ израђен је  „План детаљне регулације 
Обровачки пут (блок 39 и делови блокова 30, 29, 38 и 44) у Бачкој Паланци“. 

Инвеститори израде Плана детаљне регулације Обровачки пут (блок 39 и делови 
блокова 30, 29, 38 и 44) у Бачкој Паланци (у даљем тексту План) су Општина Бачка Па-
ланка, А.Д. „НИС“ из Новог Сада и Д.О.О. „CHEMAX“ из Бачке Паланке, који су уједно 
и корисници и власници земљишта у обухвату Плана. Наручилац посла је Општина Ба-
чка Паланка. 

Плански документ, се израђују за потребе дефинисања будуће намене простора, 
физичке структуре, реконструкције саобраћајне инфраструктуре државног пута I ре-
да број 18 (државни пут Iб реда број 12)1 у складу са законско-планким могућностима. 
Најзначајније је решавање проблема у вези са одвијањем свих видова саобраћаја у овом 
делу насеља, што представља дугорочни проблем Бачке Паланке. Планира се потпуна 
реконструкција постојеће бензинске пумпе НИС, нови прикључци на државни пут, као и 
реконструкција прикључака бензинске пумпе „АВИА“. Планом се дефинише уређење и 
изградња на парцели која је намењена централним на којој до сада градња није била мо-
гућа, формирају се нови бициклистички и пешачи правци, планира изградња супер-мар-
кета са паркинг простором на месту напуштене фабрике и изградња у оквиру комплекса 
основне школе. 

У обухвату Плана је простор између Улице Југ Богдана, Улице шумске, продужет-
ка Улице Војводе Живојина Мишића до парка у Улици трг братства и једниства. 

Концептом плана је валоризовано постојеће стање, анализирани су саобраћајни 
токови,  постојећи градитељски фонд и уочени су проблеми у функционисању простора. 
На основу саобраћајне анализе, дефинисане су нове трасе пешачког и бициклистичког 
саобраћаја као и положај и димензинисање кружног тока, и нови прикључци на државни 
пут. То је све условљено проширењем коридора државног пута ка истоку и измештањем 
његове трасе. Предложена је реконструкција и доградња складишног објекта у супер-
маркет на месту напуштеног фабричког комплекса „Напредак“, са изградњом пратећег 
паркинг простора. Дато је ново урбанистичко решење за постојећу бензинску пумпу 
„НИС“ са три саобраћајна прикључка, с тим да се један постојећи који излази на држав-
ни пут укида а на његовом месту се формира нова саобраћајница. На парцели јужно од 
бензинске пумпе  „АВИА“ је дат предлог за изградњу пословно-продајног садржаја који 
би био у складу са садржајима бензинске пумпе, ауто-радионице и техничког прегледа 
(аутосалон) и дефинисан је прикључак ове парцеле на пут. На основу захтева ОШ „Херој 
Пинки“ комплекс ове школе је проширен на југ, са предлогом да се парцеле 3038 и 3039 
откупе и тако омогући изградња додатних просторија и садржаја за потребе наставе. 

1 Према Техничим условима за Пројектовање саобраћајница у градовима – Пројектовање површинских 
раскрсница (Михајло Малетин, и др.)  
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Концептом се тежило решавању пре свега комплексних проблема одвијања са-
обраћаја  у овом делу Бачке Паланке, стварању  квалитетнијих амбијенталних, простор-
них, микроклиматских услова за живљење. Гашење радног комплекса у урбанистичком 
смислу треба да допринесе квалитету простора центра насеља. Планирана решења треба 
да обезбеде нормално функионисање саобраћаја, изградњу садржаја који су примеренији 
овом делу насеља, квалитетне јавне просторе и боље услове становања. 

I.2. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА 

Почетна тачка описа границе планског подручја је тачка 1, која се налази на тро-
међи парцела 3026,3028 и 7383. Од тачке 1. граница се пружа западном границом пар-
целе 7383 до границе тачке 2. која се налази на тромеђи парцела 2040/2, 7383 и 2469. Од 
тачке 2. граница се пружа западном страном парцеле 2469 до тачке 3. која је тромеђа 
парцела 2469,2481 и 2482. Од тачке 3. граница се пружа јужном границом парцеле 2482 
до тачке 4 и западном границом 2482 до тачке 5. Од тачке 5. граница се се пружа јужном 
страном парцеле 2484 до тачке 6. која је југозаопадна међна тачка парцеле 2484 и про-
дужава западном границом парцеле 2484 до тачке 7. Ту се граница ломи према истоку и 
северном границом парцела 2484 и 2483 продужава до тачке 8. која је тромеђа парцела 
2483, 2485/20 и 7293/1. Од ње граница пресеца парцелу 2793/1 (улуца Бранка Бајића) до 
тачке 9. која је тромеђа парцела 2333,2342 и 7293/1. Од тачке 9. граница се пружа према 
југу западном страном парцеле 2342 до тачке 10. која је тромеђа парцела 7293/1,2344/1 и 
2342. Од тачке 10. граница продужава северном страном парцеле 2344 до тачке 11. која 
је тромеђа парцела 2341, 2252 и 2344/1. Од тачке 11. граница се продужава према југу за-
падном границом парцела 2254 и 2253 до тачке 12. која је југозападна међна тачка парце-
ле 2253. Од тачке 12. граница се пружа према истоку северном границом парцела 2344/1 
и 7299 до тачке 13. која је четвотомеђа парцела 7299/13, 2250/1, 7353 и 7354. Од тачке 
13. граница продужава према истоку границом парцела 7353 и 7354 (улица Шумска) до 
тачке 14. која је четворомеђа парцела 7299, 7353, 7354 и 2209. Од тачке 14. граница про-
дужава према југу западном границом парцеле 7354 до тачке 15. која је тромеђа парцела 
7299, 7354 и 2361. Од тачке 15. граница продужава према југу источном границом пар-
целе 73 54 до тачке 16. која је тромеђа парцела 7354, 7293/1 и 2445. Од тачке 16. граница 
пресеца парцелу 7293/1 (улица Цара Лазара) до тачке 17. која је северозападна граница 
парцела 7293/1 3053/1. Од тачке 17. граница продужава према југу источном границом 
парцеле 7293/1 до тачке 18. која је северозападна међна тачка парцела 7293/1 и 3076. Од 
тачке 18. граница продужава према западу преко парцела 7293/1,3052 и 3051/1 (улица 
Трг братства јединства) до југоисточне границе парцеле 3038 и продужава јужном гра-
ницом парцела 3038, 3039, 3040 пресеца парцелу 7383 до почетне тачке 1. Површина 
планског подручја обухваћена границом износи 7hа 16а и 84m². 

I.3. ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

Плански основ за израду овог документа представља „План генералне регулације 
Бачке Паланке“ (Службени лист општине Бачка Паланка“ број 22/2012, у даљем тексту 
План генералне регулације) којим је простор обухваћен овим Планом предвиђен за даљу 
планску разраду. 

Као правни основ, приликом израде Плана поштоване су одредбе следећих за-
конских, подзаконских аката, правилника: 
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 - Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09 и 81/09-исправ-
ка, 64/10-УС и 24/11,121/12), 

 - Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената (“Служ-
бени гласник Републике Србије” број 31/10, 69/10 и 16/11), 

 - Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (“Служ-
бени гласник РС” број 50/2011), 

 - Закон о заштити од пожара (“Сл.гласник РС”, број 111/09), 

 - Закон о заштити животне средине (“Службени гласник РС” број 135/04, 36/09, 
36/09-др закон, 72/09-др закон, 43/11-УС), 

 - Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 
број 135/04, 88/10), 

 - Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07 и 101/11), 

 - Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ број 36/09, 
88/10), 

 - Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 111/2009, 92/11 и 
93/2012), 

 - Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене 
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (“Сл. 
Лист СРЈ”, број 8/95), 

 - Закон о енергетици („Службени гласник РС“ број 57/2011, 80/2011-исправка), 

 - Закон о телекомуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/03, 36/06 и 50/09), 

 - Правилник о техничким стандардима приступачности („Службени гласник РС“ 
број 19/2012). 

I.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

У оквиру простора обухваћеног Концептом могу се према функцији, намени и 
морфологији издвојити следеће урбанистичке целине/комплекси: коридор државног пу-
та, 

 - парковска површина, 

 - коридори приступних саобраћајница, 

 - комплекс бензинске пумпе „АВИА“, 

 - бензинска пумпа „НИС“, 

 - простор основне школе, 

 - комплекс напуштене фабрике „Напредак“, 

 - објекат „Електровојводине“, 

 - подручје породичног становања. 

Наведени садржаји су смештени дуж коридора државног пута I реда број 18. У 
склопу уличног профила су смештени: коловоз ширине 7m, зелени појасеви и тротоари 
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ширине 1,2 – 2m, обострано, са прекидом тротоара испред бензинске пумпе „НИС“. У 
оквиру улице недостају бициклистичке стазе јер је овај правац веза једног дела града (МЗ 
„Братство“) са центром насеља и доминантан вид саобраћаја је бициклистички. На ста-
ционажи 98+597 Улица Цара Лазара (државни пут I реда број 18) се укршта са Улицом 
трг братства и јединства, под оштрим углом преко троугласте раскрснице  

Слика 1: троугаона раскрсница на деоници државног пута. 

Ова раскрсница је једна од најпрометнијих у насељу и захтева потпуну рекон-
струкцију јер је постојеће решење незадовољавајуће са аспекта одвијања колског, би-
циклистичког и пешачког саобраћаја. Улица Југ Богдана се прикључује на државни пут 
I реда број 18 (Обровачки пут или Улица Бранка Бајића) северно од прикључака две 
бензинске пумпе, на растојању од свега 38m од најближег. Једносмерна је и постојећом 
пројектном документацијом је планирана њена реконструкција. 

Постојећа парковска површина је обухваћена само делимично овим Планом. 
Уређена је, са изграђеним пешачким стазама, дечијим игралиштем, травнатим површи-
нама и високим растињем листопадног дрвећа. Планом није предвиђена урбанистичка 
трансформација овог простора. 

Бензинска пумпа „НИС“ је смештена са западне стране правца државног пута а 
пумпа „АВИА“ са источне. Обе бензинске пумпе поседују два прикључка на коловоз, 
што са прикључцима улица Југ Богдана и Живојина Мишића представља велики про-
блем у функционисању саобраћаја јер је у дужини од 140m смештено 6 прикључака на 
доминантан путни правац. Бензинска пумпа „АВИА“ функционише са постојећим садр-
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жајима и капацитетима, са проблемом предимензионисаних прикључака на државни 
пут. Околни простор, између комплекса бензинске и становања у Улици шумској је не-
изграђен и неуређен. Постојећи капацитети и просторна организација бензинске пумпе 
„НИС“ не задовољавају тренутне потребе, како инвеститора тако и насеља па се планира 
њена реконструкција. 

У овом делу простора је смештена и Основна школа за децу са посебним потреба-
ма „Херој Пинки“, на парцели 3037. Ови садржаји имају приступ са интерне саобраћај-
нице из парка Улице трг братства и једнинства и из Улице Југ Богдана. Тренутно, настава 
у школи се одвија у два објекта, школској згради и спортској сали. Просторни капаците-
ти не задовољавају потребе одвијања наставе (која тренутно ради у две смене) и услуга 
дефектолошке рехабилитације, које су такође организоване. 

 Слика 2: двориште и објекат ОШ „Херој Пинки“

Простор некадашње фабрике „Напредак“ је напуштен. Чини га група објеката 
радне, складишне и административне намене смештених око унутрашњег дворишта. 
Објекти су различитог бонитета, спратности и материјализације и планирано је њихово 
уклањање. 

Објекат „Електровојводина“ представља управно-пословну зграду спратности 
П+1 која је постављена као слободностојећа, са надстрешницом за паркирање возила и 
трафо станицом на парцели. У оквиру главног објекта су смештене и радионице. Чини 
засебну функционалну целину и смештен је северно од прикључка Улице Југ Богдана на 
државни пут (Обровачки пут). Објекти су доброг бонитета и не планира се реконструк-
ција овог простора. 
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Породично становање егзистира у западном делу Улице шумске и јужно од ком-
плекса фабрике „Напредак“. Објекти у Улици шумској су већином грађени 70-тих и 80-
тих година прошлог века. На углу са Улицом Цара Лазара се налази објекат шумске 
управе и један старији објекат који је склон паду. Инфраструктура у Улици шумској 
не задовољава потребе саобраћаја јер је проходна у једном смеру, па се планира њена 
реконструкција. Објекти јужно од „Напредка“ су старије градње (почетак XX века), у ло-
шијем су стању и планира се реконструкција овог дела простора и изградња породичних 
и вишепородичних стамбених и пословних објеката. 

I.4.1. Саобраћајна инфраструктура 

Раскрсница улица Бранка Бајића, Цара лазара, Шумска, Трг ослобођења је „деге-
нерисана“ четворокрака раскрсница са смакнутим укрштањима. Због свог неправилног 
геометријског облика утиче на повећање ризика приликом кретања. 

Улица Бранка Бајића је траса државног пута ДП I реда број 18, којом се прикупљају 
појединачни саобраћајни токови и даље воде до/од локалног центра урбане целине, као 
и деоница градских саобраћајница вишег функционалног нивоа. Значајно је оптереће-
на свим облицима саобраћаја. Организована је за двосмерни колски саобраћај. Веома 
је изражен саобраћај теретних возила и саобраћај бициклиста. Нису издиференцирани 
саобраћајни токови по врстама саобраћаја. 

Улица Цара Лазара је планирана као продужетак трасе државног пута ДП I реда 
број 18 Организована је за двосмерни колски саобраћај. Веома је изражен саобраћај те-
ретних возила и саобраћај бициклиста. Нису издиференцирани саобраћајни токови по 
врстама саобраћаја. 

Улице Југ Богдана, Шумска, продужетак улице Веселин Маслеше представљају 
приступне улице. Организоване су за једносмерни колски саобраћај. 

На местима укрштања постојећих улица, сама уређеност раскрсница и њихова 
прилагођеност савременим условима саобраћаја је незадовољавајућа и у том смислу су 
неопходне интервенције које захтевају утврђивање нових регулационих ширина, односно 
обезбеђивање, у широј зони приступа раскрсници, одговарајуће зоне прегледности осло-
бођене свих континуалних визуелних препрека. 

Пешачки саобраћај, као најмасовнији облик кретања, заступљен је и на обрађи-
ваном подручју. Овоме посебно доприноси већ изграђен и оформљен систем пешачких 
стаза. На подручју улице Бранка Бајића, која је најоптерећенија и најзначајнија улица на 
посматраном простору изграђеност пешачких комуникација је апсолутно незадовоља-
вајућа. Самим тим, проширењем мреже пешачких стаза створиће се повољнији услови за 
лакше просторно повезивање стамбеног дела насеља и урбаног центра. 

И мада се бициклистички саобраћај одвија на коловозним тракама намењеним 
колском саобраћају, јер не постоје изграђене бициклистичке стазе и траке, други је по 
реду облик кретања (одмах иза пешачког) по заступљености на обрађиваном подручју. 
Управо из тог разлога посебну пажњу треба посветити обрезбеђивању потребног просто-
ра за одвијање овог вида саобраћаја, као и за стационирање бицикала, посебно у склопу 
уличног коридора Улице трг ослобођења. 
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I.4.2. Хидротехничка  инфраструктура 

Простор у оквиру граница планског подручја представља блок 39 и делове блоко-
ва 30, 29, 38 и 44 у Бачкој Паланци. 

Простор је оивичен следећим улицама: 

- Улица Војводе Живојина Мишића са северне стране, 

- Улица Шумска, Трг братства и јединства и ул. Цара Лазара са источне стране, 

- Са јужне стране, 

- Улица Југ Богданова са западне стране. 

Снабдевање водом 

Снабдевање водом обавља се преко постојећег водоводног система насеља Бачка 
Паланка. 

н 

Дуж ул. Југ Богданове са западне стране улице АЦØ100, дуж ул. Бранка Бајића 
са источне стране улице ПВЦØ200 и од ул. Југ Богданове и са западне стране АЦØ100, 
дуж ул. Војводе Живојина Мишића са северне стране улице ОКИØ5/4“ што је потребно 
реконструисати, дуж ул. Шумске са источне стране улице АЦØ50 и ПЕØ60 са запад-
не стране улице, дуж ул. Трг братства и јединства са источне стране улице АЦØ80 и 
АЦØ200 и са западне стране улице АЦØ50. Одвођење отпадних вода 

Одвођење отпадних и атмосферских вода решено је помоћу канализационе мреже 
сепаратног типа. 

Дуж ул. Југ Богданове са источне стране улице ПВЦ Ø300, дуж ул. Бранка Бајића 
од бензинске станице „Радун“ у правцу севера са источне стране улице ПВЦ Ø300 и од 
ул. Војводе Живојина Мишића и са западне стране ПВЦ Ø200, дуж ул. Војводе Живојина 
Мишића са северне стране улице ПВЦ Ø200, дуж ул. Шумске са западне стране улице 
ПВЦ Ø300, дуж ул. Трг братства и јединства са источне стране улице ПВЦ Ø300 и са 
западне стране улице ПВЦ Ø300 и ПВЦ Ø400. Одвођење атмосферских вода 

Дуж ул. Југ Богданове са западне стране улице ПВЦ Ø300 а дуж источне стране 
отворени бетонски канали, дуж ул. Бранка Бајића од бензинске станице „Радун“ у правцу 
севера са источне стране улице ПВЦ Ø500, дуж ул. Војводе Живојина Мишића обе стра-
не улице ПВЦ Ø200, између бензинске пумпе „Радун“ и ул. Шумске налази се отворени 
земљани канал који је касније у ул. Војводе Живојина Мишића преко изливне грађевине 
повезан на атмосферску канализацију у ул. Бранка Бајића ПВЦ Ø500, дуж ул. Трг брат-
ства и јединства са источне стране улице ПВЦ Ø300. 

I.4.3. Електроенергетска и ТТ  инфраструктура 

На простору у обухвату Плана изграђена је кабловска високонапонска електрое-
нергетска мрежа као и мешовити надземни вод, а нисконапонска мрежа је изведена као 
кабловска и надземна, за напајање постојећих потрошача. У ул. Југ Богдана постављен 
је 20kV кабловски вод. Мешовита мрежа је постављена у ул. Бранка Бајића. Нискона-
понска мрежа изведена је надземно на стубовима уз тротоар или коловоз. Светиљке за 
јавно осветљење постављене су на стубове надземне нисконапонскe и мешовите мре-
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жа. Трафостанице 20/0,4 kV/kV се налазе у ул. Југ Богдана (ТС „Напредак“) и у кругу 
пословнице „Електровојводина“-е, у свему према цртежу. У поменутим улицама кућни 
прикључци су претежно надземни. 

У оквиру обухвата постоји изграђена телекомуникациона мрежа за потребе 
постојећих корисника. ТТ инсталације су постављене су постављене кабловски у ул. Југ 
Богдана(источна страна, јужни део), ул. Шумска (источна страна), ул. Бранка Бајића (за-
падна страна), док су остале ТТ инсталације постављене на бетонским стубовима надз-
мено. Прикључци су изведени надземно и кабловски. 

I.4.4. Гасна  инфраструктура 

На обухваћеном простору постоји изграђена гасоводна инфраструктура за 
постојеће кориснике. Гасовод ниског притиска постављен у свим постојећим улицама. 

У насељу Бачка Паланка постоји изграђена гасоводна инфраструктура, која поло-
жајем мреже и капацитетима задовољава све постојеће и будуће потрошаче који се могу 
јавити у насељу. 

I.4.5. Јавне зелене површине 

Зелене површине у оквиру јавних простора чини ниско, средње и високо растиње 
уличних коридора. Између Обровачког пута и Улице Југ Богдана, испред објекта „Елек-
тровојводина“, постоји мала парковска површина која је некултивисана и у оквиру које 
се налази монтажни угоститељски објекат. Зеленило уличних коридора је углавном де-
лимично одржавано и уређено и потребна је његова рекултивација. 

У обухваћеном протору се налази део парка у Улици трг братства и јединства 
који је, осим зелене парковске површине испред зграде Скупштине општине, једина пар-
ковска површина у насељу. Парк је уређен, са пешачким стазама и дечјим игралиштем. 
Заступљене се различите врсте листопадног дрвећа, које због своје старости имају бујне, 
велике крошње и доминирају у овом делу простора. 

 II ПЛАНСКИ ДЕО 

II.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

II.1.1. Концепција уређења, карактеристичне грађевинске зоне и целине одређене 
планом 

Простор у оквиру граница обухвата Концепта заузима површину од 07ha 16a 84m² 
бруто и може да се подели на урбанистичке целине, зоне које се разликују по намени и 
функцији: 

Површине јавне намене: 

 - улични коридори, 

 - парковска површина, 

 - комплекс основне школе, 

 - простор за монтажно бетонска трансформаторска станица (МБТС), 
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и остале површине: 

 - комплекс бензинске пумпе „АВИА“, 

 - комплекс бензинске пумпе „НИС“, 

 - подручје мешовитог становања, 

 - подручје породичног становања, 

- подручје централних садржаја, 

 - простор супермаркета са паркинг простором, 

 - простор „Електровојводине“. 

Концептуално, на траси државног пута је формирана кружна раскрсница (уместо 
неправилне постојеће) која је омогућила планирање свих саобраћајних токова. Форми-
рана је веза са Улицом Југ Богдана преко напуштеног фабричког комплекса, на чијем 
месту је предвиђена изградња супермаркета. Остале намене у простору су задржане, са 
тим што је предвиђена изградња аутосалона на неизграђеној локацији јужно од бензин-
ске пумпе „АВИА“. 

Улични коридори 

Улични коридори, који имају карактер површине јевне намене, планирани су да 
задовоље потребе колског и пешачког саобраћаја, као и комуналне инфраструктуре. У 
свим улицма су планирани коловози одређене ширине, трасе, радијуса кривина (што 
је детаљније дато у прилогу саобраћајна инфраструктура) као и одређени број паркинг 
места, у складу са просторним могућностима. Пешачки саобраћај, у виду тротоара са 
обе стране пута, је заступљен такође у свим уличним коридорима. Као посебан вид са-
обраћаја, у Улици трг ослобођења, планирана је бициклистичка стаза. 

Комунална инфраструктура (водовод, канализација, електроенергетске и ТТ ин-
сталације, гасовод...) су планирани у оквиру уличних коридора, подземно, према одго-
варајућим графичким прилозима. Слободне површине у оквиру улица су намењене зе-
ленилу. 

Парковска површина 

Планом је обухваћен само део парка у Улици трг братства и јединства, површине 
18a 76m² и овај простор се задржава у постојећем стању, са могућношћу увођења новог 
мобилијара. Могуће је одржавати постојеће зеленило и пешачке стазе без било какве 
изградње сталних или привремених објеката. 

Комплекс основне школе 

Основна школа „Херој Пинки“ је лоцирана на парцели 3037, окружена подручјем 
породичног становања. Тренутно, просторни потенцијали школског дворишта и објеката 
не задовољавају потребе наставе. Школу у 2012/2013 школској години похађа 70 учени-
ка. Због дужине часа настава се организује у две смене што ствара одређене проблеме 
у организацији наставе, завршетка часова у вечерњим сатима. Школа пружа и услуге 
дефектолошке рехабилитације кроз формирани ресурсни центар и другој деци са терито-
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рије општине која не похађају ОШ „Херој Пинки“. Ресурсни центар похађа 50-оро деце. 
Недостстак адекватног простора проузрокује одређене проблеме и у одвијању овог дела 
активности, тако да су потребе за проширењем капацитета школе очигледне. 

Планом се предвиђе изградња објекта који би решио проблем недостатка просто-
ра за квалитетно и нормално одвијање наставе у овој школи која је значајна за општину 
бачка Паланка. Приликом пројектовања планираних објеката у оквиру комплекса шко-
ле треба се придржавати Правилника о нормативима школског простора, опреме и нас-
тавних средстава за основну школу („Службени гласник РС“ број 4/1990). 

Простор за монтажно бетонску трансформаторску станицу (МБТС) 

Пошто је планирана модернизација и каблирање електроенергетске инфраструк-
туре у делу Улице Југ Богдана, на месту старе ТС „Напредак“ која је у оквиру ростојећег 
радног комплекса,  планира се изградња нове МБТС. Трафо-станица је слободностојећа, 
капацитета 20/0,42 kV, постављена на парцели димензија 5,6 x 6,3m. 

Комплекс бензинске пумпе „АВИА“ 

Простор бензинске пумпе „АВИА“, са пратећим садржајима је лоциран источно 
од државног пута на који је прикључен преко два колска прилаза ширине око 18m. У 
оквиру пумпе се налази 7 точећих места за нафтне деривате и 1 точеће место за ТНГ. Ау-
томати за точење су смештени испод надстрешнице, испред продајног објекта. Подземне 
цистерне за истакање горива су смештене између објекта и платоа и коридора државног 
пута, у оквиру зелене површине. Опрема за точење течног нафтног гаса (ТНГ) се нала-
зи у северном делу парцеле, између продајног објекта и продужетка Улице Војводе Ж. 
Мишића. Осим наведених садржаја у објекту у коме је смештена продавнице, налазе се и 
просторије у којима се врши технички преглед аутомобила и камиона као и аутомехани-
чарска радионица. Овим садржајима се прилази са платоа бензиске пумпе. 

У оквиру овог комплекса се не планирају значајније измене, осим изузимања мање 
површине парцеле за потребе проширења уличних коридора и сужавања колских 
прикључака у складу са условима надлежног предузећа за путеве. 

Комплекс бензинске пумпе „НИС“ 

Бензинска пумпа „НИС“ је смештена са источне стране Обровачког пута, наспрам 
бензинске станице „АВИА“. Постојећа бензинска пумпа „НИС“ се састоји од продајног 
објеката, манипулативног платоа (који поседује два прикључка на државни пут), три то-
чећа места, надстрешнице, као и пратећег објекта за смештај гаса у боцама. Комплекс 
тренутно не задовољава потребе корисника, манипулативне површине су у лошем стању 
и цео комплекс је денивелисан у односу на висинску коту саобраћајнице на коју је при-
кључен. 

Планира се потпуна реконструкција простора, изградња нових објеката, уређење 
манипулативних површина, уградња опреме за точење ТНГ-а. Површина комплекса 
(парцеле) се проширује на север, заузимајући део простора који је у постојећем стању 
намењен зеленој површини и на којој се налазе два монтажна пословна објекта. Осим 
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постојећа 2 прикључка који се задржавају, планира се и један нови из Улице Југ Богдана, 
због немогућности „левих“ скретања са Обровачког пута (Државни пут I реда број 18). 

Подручје мешовитог становања 

Простор између улица Југ Богданове и Трг братства и јединства и напуштеног 
комплекса „Напредак“ је намењен мешовитом становању (према ПГР Бачке Паланке). 
На парцелема које су оријентисане ка Улици Југ Богдана планирана је изградња поро-
дичних стамбених објеката спратности до П+1+Пк и реконструкција постојећих кућа. 
На парцелама које излазе на Улицу трг братства и јединства су објекти лошег бонитета, 
старији и планира се њихово рушење и градња вишепородичних стамбено пословних 
објеката спратности до П+3. 

Подручје породичног становања 

Породично становање је заступљено у делу Улице шумске и на две парцеле које 
су у северном делу простора обухваћеног планом и имају излаз на Обровачки пут. У 
оквиру подручја породичног становања могу се реконструкисати постојећи објекти или 
градити нови, спратности П+1+Пк. На парцелама које имају приступ са државног пута 
препоручљиво је у приземљу објеката реализовати садржаје пословања, јавне намене, 
услуге... 

Подручје централних садржаја 

Простор јужно од бензинске пуме „АВИА“, који је планиран за централне садр-
жаје, је тренутно неизграђен и у власништву Општине Бачка Паланка. Дужи низ годи-
на представља локацију која има атрактиван положај али која није имала потенцијал за 
изградњу јер је сам облик парцеле неповољан и пошто излази на државни пут на месту 
кривине није било могуће остварити прикључак. 

Кроз решавање имовинске структуре, одузимањем дела парцеле која је транутно 
намењена бензинској пумпи и надокнађивањем исте површине, стичу се услови да се 
прошири постојећи комплекс, и у делу који је намењен централним садржајима изгра-
ди објекат пословно продајне намене (типа аутосалона) са прикључком на стационажи 
98+462. Тим се решава проблем прикључења ове парцеле на пут и ствара се могућност 
да се ова локација коначно уреди и урбанизује. 

Простор супермаркета са паркинг простором 

На месту садашњег напуштеног комплекса фабрике „Напредак“ се предвиђа 
изградња супермаркета и паркинг простора. Планирана је реконструкција и доградња 
постојећег објекта (радне хале) како би се претворио у супермаркет. Супер маркет ће би-
ти површине 1960m², са просторима за продају, пекаром, месаром, гастро просторијама, 
локалима за издавање, кафићем и помоћним и административним просторијама. Улаз за 
купце у маркет је планиран са североисточне стране објеката, оријантисан према Обро-
вачком путу. Помоћни и теретни улаз је из Улице Југ Богдана. 

Супермаркет чини целину са паркинг простором који је смештен северно од обје-
кта и капацитета 103 паркинг места с тим да свако шесто паркинг место треба наменити 
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зеленилу (травната површина са дрветом) и 3 паркинг места су намењена возилима особа 
са хендикепом. 

Простор „Електровојводине“ 

Пословница Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електро-
војводина“ Д.О.О. У Бачкој Паланци је смештена на парцели 2482. У оквиру комплекса 
се налази административно управни објекат спратности П+2, радионице и гараже и над-
стрешница за паркирање возила. Комплекс се задржава у постојећем стању, без планира-
них интервенција у урбанистичком смислу. 

 
Упоредни биланс површина – подела на урбанистичке целине

ПЛАНИРАНО ПОСТОЈЕЋЕ
ha a m² % ha a m² %

Улични коридори 03 08 82 43 02 44 50 33

Парковска површина 00 18 76 3 00 18 76 3

Комплекс основне школе 00 25 05 3 00 18 62 3

Простор за МБТС 00 00 36 0 00 00 00 0

Комплекс бензинске пумпе 00 96 45 13 00 89 55 12

Мешовито становање 00 38 76 6 00 00 00 0

Породично становање 01 12 11 16 01 56 88 22

Централни садржаји 00 54 07 7 00 00 00 0

Паркинг простор 00 27 84 4 00 00 00 0

Простор „Електровојводине“ 00 34 62 5 00 34 62 5

Радни комплекс 00 00 00 00 00 56 40 9

Неизграђено земљиште 00 00 00 00 00 97 51 14

УКУПНО: 07ha 16a 84m² 100% 07ha 16a 84m² 100%
Taбела 1: упоредни биланс површина према намени.

 

II.1.2. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте – 
подела на јавне и површине остале намене 

Планом је предложено проширење површина јавне намене, односно формирање 
нових уличних праваца и реконструкција постојећих. Најзначајније је проширење кори-
дора државног пута I реда број 18 ка истоку (Обровачки пут) како би се коловоз тран-
слаторно померио за 3m и „отворио“ простор за формирање бициклистичке и пешачке 
стазе на западној страни пута. Површина јавне намене се проширује и у делу Улице Југ 
Богдана, чији попречни профил се проширује, као и продужетак Улице Војводе Живоји-
на Мишића. Планирана су и два нова коридора, кратке везе државног пута и Улице Југ 
Богдана, северно од супермаркета и северно од паркинг простора. Комплекс основне 
школе такође треба да има статус површине јавне намене. 
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Попис парцела за јавно земљиште према локацијама: 

Улица Бранка Бајића (Обровачки пут) и Улица трг братства и јединства: 

 - целе парцеле: 7293/1, 3052, 

 - делови парцела: 2344/1, 2344/2, 2468, 2463/2. 

Улица Војводе Живојина Мишића: 

 -  целе парцеле: 7299, 2359, 2360,  делови парцела: 2344/1, 2344/2. 

Улица шумска: 

 -  цела парцела: 7354. 

Улица Југ Богдана: 

 - цела парцела: 7383, 

 - делови парцела: 2468, 2469, 2467/1, 2467/2, 2464/1. 

Улица нова: 

 - делови парцела: 2464/1, 2465. 

Простор за МБТС: 

 - део парцеле 2464/1. 

Основна школа Херој Пинки: 

 - целе парцеле: 3037, 3038 и 3039. 

Биланс површина – однос површина јавне намене и осталих површина
ПЛАНИРАНО ПОСТОЈЕЋЕ

ha a m² % ha a m² %
Површине јавне 
намене

03 52 99 49 02 63 26 37

Површине остале 
намене

03 63 85 51 04 53 58 63

УКУПНО: 07ha 16a 84m² 100% 07ha 16a 84m² 100%
Taбела 2: однос површина јавне намене и осталих површина.

 

Новопланиране регулационе линије су одређене преломним тачкама и њиховим 
координатама или прате постојеће границе парцела (графички прилог број 4): 

Бр. x y
1 6608815.3 5013189.96
2 6608891.28 5013176.48
3 6608817.96 5013167.12
4 6608804.72 5013161.2
5 6608819.82 5013126.49
6 6608837.13 5013087.4
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7 6608848.22 5013067.18
8 6608869.62 5013024.98
9 6608891.86 5013001.11
10 6608899.71 5012994.54
11 6608780.36 5013110.14
12 6608807.17 5013119.21
13 6608840.07 5013043.59
14 6608846.99 5013029.2
15 6608811.73 5013016.19
16 6608815.93 5013003.61
17 6608851.58 5013016.77
18 6608860.16 5013000.65
19 6608866.79 5012992.16
20 6608889.16 5012969.55
21 6608903.53 5012956.56
22 6608901.89 5012955.23
23 6608830.53 5012959.95
24 6608829.7 5012962.43
25 6608829.34 5012962.31
26 6608827.34 5012968.29
27 6608827.7 5012968.41
28 6608832.84 5012970.13
29 6608834.84 5012964.15
30 6608835.51 5012947.41
31 6608911.01 5012942.85
32 6608910.18 5012929.97

  

(У случају неусаглашености графичког прилога и текстуалних подтака, важећи је гра-
фички прилог.) 

II.1.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже 
саобраћајне и друге инфраструктуре 

Саобраћајна инфраструктура 

Раскрсница 

Основна планска концепција представља формирање круже раскрснице на 
укрштању Обровачког пута – ДП број 18, Улице Цара Лазара и Улице трг братства и 
јединства и Шумске, чиме би се створили услови за решавање саобраћајних проблема у 
овом простору. Омогућило би се нормалније функционисање саме раскрснице, отварање 
везе са Улицом Јог Богдана (према локацији на којој су планиране будућа аутобуска и 
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железничка станица) а померањем коловоза државног пута северно од раскрснице на ис-
точну страну отвара се простор за изградњу пешачких и бициклистичких стаза. На месту 
фабричког комплекса „Напредак“ планира се изградња супер-маркета са отвореним пар-
кинг простором. Такође је предвиђена реконструкција бензинске пумпе „НИС“. 

Раскрсница је димензионисана са пречником кружног лука од 40 м, са једном ко-
ловозном (саобраћајном траком) унутар унутрашњег круга. 

Постојеће саобраћајнице: 

Улица Бранка Бајића 

Предвиђа се реконструкција Улице Бранка Бајића (у складу са функционалним 
рангом саобраћајнице и потребним простором за постављање планиране комуналне ин-
фраструктурне мреже) – одређивање нове регулационе ширине, ради постављања нове 
осовине саобраћајнице и довођење коловоза у прописане ширине, увођење бициклистич-
ких стаза. 

Регулациона ширина Улице трг ослобођења је променљива и креће се од 18,0 
– 43,0 m. Ову саобраћајницу чини један коловоз за континуалну вожњу, са по две са-
обраћајне траке свака ширине 3,25 m. Поред коловозних трака за колски саобраћај, ова 
улица садржи бициклистичке (ширине 1,5 m) са обе стране саобраћајница.и пешачке 
стазе (ширине 2,0 m) са западне стране.  

Јавне зелене површине у оквиру уличног коридора чиниће травни покривач и пар-
терно зеленило, односно високо растиње зависно од ширине разделне траке. Да би се 
обезбедио норамалан развој насада траке са партерним зеленилом имају најмању шири-
ну од 2,0m, док траке са високим растињем и дрворедима имају најмању ширину 4,0m. 

Улица Југ Богдана 

Регулациона линија Улице Југ Богдана, у делу који се налази у границама план-
ског подручја се задржава. Саобраћајница се проширује са постојећих 3,0 м на 6,0 м, 
чиме ће се користити за мешовити саобраћај. Једине измене се јављају: 

 - у зони раскрснице улице Југ Богдана и Бранка Бајића, где ће се извршити поме-
рање места прикључења јужно  односу на постојећи прикључак. 

 - у зони раскрснице са новопланираним прикључком Нова 1, која спаја новоплани-
рану кружну раскрсницу Улица Војводе Живојина Мишића 

Предвиђа се реконструкција дела коловоза који се налази у границама планског 
подручја (у складу са функционалним рангом саобраћајнице и потребним простором за 
постављање планиране комуналне инфраструктурне мреже) – одређивање нове регула-
ционе ширине, ради постављања нове осовине саобраћајнице и довођења коловоза у про-
писане ширине (формирање двосмерне саобраћајнице), изградња пешачких стаза са обе 
стране саобраћајнице. 

Регулациона ширина Улице Војводе Живојина Мишића  је променљива и креће се 
23,0 –  26,0 m. Ову саобраћајницу чине две коловозне траке, свака ширине 3,0m. Поред 
коловозних трака за колски саобраћај, ова улица садржи и пешачке стазе ширине 1,5 m 
са обе стране саобраћајнице. 
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Улица Шумска 

Предвиђа се реконструкција дела коловоза који се налази у границама планског 
подручја ближе раскрсницама са улицом Цара Лазара и раскрсници са улицом Војводе 
живојина Мишића (у складу са функционалним рангом саобраћајнице и потребним прос-
тором за постављање планиране комуналне инфраструктурне мреже). 

Задржава се постојећа регулациона ширина. 

Планиране саобраћајнице: 

Улица нова 1 

Кроз планско подручје се провлачи нови саобраћајни коридор – Улица нова 1, за 
прилаз планираним садржајима и везом са улицом Југ богдана и новопланираном круж-
ном раскрсницом на укрштању Обровачког пута – ДП број 18, Улице Цара Лазара и 
Улице трг братства и јединства и Шумске. Дата улица има карактер приступне улице 
првог реда (ПУ1) – кретање возила је релативно значајан задатак и неопходан је одређен 
степен раздвајања возила и пешака (бициклиста) у попречном профилу уз одговарајући 
ниво физичке заштите. Највећа дозвољена брзина кретања моторних возила је ограни-
чена на 30 km/h. Овакав концепт формирања нове локалне путне мреже има за циљ да 
се дате улице ослободе пролазних токова како би могле да одговоре основној (опслужи-
вање урбаних садржаја). На новопланираној саобраћајници планирано је прикључење 
затвореног паркинга  за путничка возила, који је димензионисан за потребе планираних 
пословних објеката. 

Дефинисањем овог уличног коридора створиће се услови за поступак парцелације 
и препарцелације и формирање нових грађевинских парцела. 

Регулациона ширина новопланиране улице утврђена је у складу са функционал-
ним рангом саобраћајница и потребним простором за постављање планиране саобраћај-
не и комуналне инфраструктурне мреже. Тиме ће се омогућити изградња нове саобраћај-
нице намењене двосмерном саобраћају, односно обезбедити потребан саобраћајни ка-
пацитет и створити услови за нормално одвијање саобраћаја регулисаног на савремен 
и безбедан начин. Истовремено, обезбедиће се коридори за смештај градске комуналне 
инфраструктуре. 

Утврђена регулациона линија условила је постављање осовине новопланиране 
саобраћајнице, а сам положај саобраћајнице у уличном коридору одређен је теменима 
осовине саобраћајнице. Планом хоризонталне регулације улице дефинисани су услови 
за диспозицију саобраћајних површина – коловоз, пешачке стазе у профилу улице, а у 
односу на регулациону линију. 

Регулациона ширина Улице нова 1 износи 15,0 m. Ову саобраћајницу чини коло-
воз са 2 саобраћајне траке за континуалну вожњу, свака ширине 3,0m. Поред коловозних 
трака за колски саобраћај, ова улица садржи и пешачке стазе са обе стране саобраћајнице 
– ширине 2,0 m. Са циљем умирења саобраћаја предвиђају се дисконтинуитети у ситу-
ационом плану. У датим условима организације попречног профила простор је уређен 
тако да се само одређени делови користе за паркирање, а други делови за остале функ-
ције (игра деце, зеленило,...). У свему према графичком прилогу План саобраћајница са 
нивелацијом. 
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Улица нова 2 

Кроз планско подручје се провлачи нови саобраћајни коридор – Улица нова 2, 
за прилаз планираним садржајима и везом са улицом Југ богдана и новопланираном  
раскрсницом на укрштању Обровачког пута – ДП број 18. Дата улица има карактер 
приступне улице првог реда (ПУ1) – кретање возила је релативно значајан задатак и нео-
пходан је одређен степен раздвајања возила и пешака (бициклиста) у попречном профи-
лу уз одговарајући ниво физичке заштите. Највећа дозвољена брзина кретања моторних 
возила је ограничена на 30 km/h. Овакав концепт формирања нове локалне путне мреже 
има за циљ да се дате улице ослободе пролазних токова како би могле да одговоре ос-
новној (опслуживање урбаних садржаја). Дефинисањем овог уличног коридора створиће 
се услови за поступак парцелације и препарцелације и формирање нових грађевинских 
парцела. На ову саобраћајницу је извршено је прикључење реконструисане станице за 
снабдевање горива (НИС), и елиминисан је небезбедан прикључак. 

Прикључење новопланиране саобраћајнице је на основу референтног система ДП 
број 18 на км 98+462, 

Регулациона ширина новопланиране улице утврђена је у складу са функционал-
ним рангом саобраћајница и потребним простором за постављање планиране саобраћај-
не и комуналне инфраструктурне мреже. Тиме ће се омогућити изградња нове саобраћај-
нице намењене двосмерном саобраћају, односно обезбедити потребан саобраћајни ка-
пацитет и створити услови за нормално одвијање саобраћаја регулисаног на савремен 
и безбедан начин. Истовремено, обезбедиће се коридори за смештај градске комуналне 
инфраструктуре. 

Утврђена регулациона линија условила је постављање осовине новопланиране 
саобраћајнице, а сам положај саобраћајнице у уличном коридору одређен је теменима 
осовине саобраћајнице. Планом хоризонталне регулације улице дефинисани су услови 
за диспозицију саобраћајних површина – коловоз, пешачке стазе у профилу улице, а у 
односу на регулациону линију. 

Регулациона ширина Улице нова 2 износи 18,0 m. Ову саобраћајницу чини коло-
воз са 2 саобраћајне траке за континуалну вожњу, свака ширине 3,0 m. Поред коловозних 
трака за колски саобраћај, ова улица садржи и пешачке стазе са обе стране саобраћајнице. 

Графички прилог 

У свему према графичком прилогу План саобраћајница са нивелацијом. У гра-
фичком прилогу су детаљно дате стационаже у односу на референтни систем добијен од 
ЈП „ПутевиСрбије“. Саобраћајнице су обележене теменим тачка ма са висинском пресд-
ставом. 

Хидротехничка инфраструктура 

Због формирања нових коридора јавног земљишта биће потребно извршити рекон-
струкцију, изградњу и доградњу постојеће хидротехничке инфраструктуре. Инсталације 
водовода и канализације биће положене ван коловозне конструкције на одговарајућем 
међусобном одстојању. Делови постојећих инсталација водовода и канализације потребно 
је реконструисати. Висински, све подземне инсталације треба да су међусобно усклађене и 
то фекална канализација обавезно испод водовода и атмосферске канализације. 



18 јун 2013. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 20/2013 - страна 469  

Снабдевање водом 

Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих објеката и корисни-
ка простора потребним количинама квалитетне воде за пиће. 

Мрежа ће бити повезана у прстен, чиме ће се обезбедити уредно и редовно снаб-
девање санитарном водом за пиће. Постојећа водоводна мрежа се задржава, а по потреби 
ће се вршити њена реконструкција и доградња. 

Планира се реконструкција водоводне мреже са северне стране уличног коридора 
у ул. Војводе Живојина Мишића, део водоводне мреже  на почетку ул. Бранка Бајића ра-
ди измештања из коридора коловозне конструкције и у ул. Трг братства и јединства веша 
источне и западне стране улице. 

Планирана изградња секундарне водоводне мреже у новоформираним уличним 
коридорима је профила мин. Ø 100 mm (на основу „Правилника о водоснабдевању и 
техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање“, "Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка", бр. 2/2007). 

Вода из јавне водоводне мреже може се користити искључиво за санитарне пот-
ребе. Није дозвољено коришћење воде из водоводне мреже за техничко - технолошке 
процесе, протипожарну воду, прање и заливње зелених површина. За задовољавање тих 
потреба користити воду из првог водоносног слоја путем сопствених плитких бунара 
или из површинских вода. 

Предложена водоводна мрежа, заједно са постојећом, омогућиће несметано снаб-
девање водом свих предвиђених садржаја. 

Одвођење отпадних вода 

Одвођење отпадних вода могуће је решити преко постојећег канализационог сис-
тема са предложеним проширењем, односно изградњом нових или реконструкцијом 
дотрајалих деоница. 

Санитарне отпадне воде се прикупљају засебном канализацијом отпадних вода и 
одводе до уређаја за пречишћавање отпадних вода и након прераде одводе до коначног 
реципијента. Цевна мрежа ће се положити до свих корисника. 

Планира се изградња канализационе мреже отпадних вода са северне стране улич-
ног коридора у ул. Бранка Бајића од бензинске станице "Радун" до ул. Цара Лазара. У 
раскрсници ул. Цара Лазара, ул. Трг братства и јединства, ул. Шумска и ул. Бранка Бајића 
планирана је реконструкција дела канализације отпадних вода и измештање постојеће 
канализације из коридора коловозне конструкције. 

Предлаже се изградња секундарне канализације отпадних вода профила min Ø 300 
mm (на основу „Правилника о канализацији“, "Службени лист Општине Бачка Паланка", 
бр. 2/2007), на делу новоформираних уличних коридора. 

Одвођење атмосферских вода 

Атмосферском канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са 
саобраћајница, кровова и осталих површина унутар посматраног подручја до реципијен-
та. Атмосферске воде у зависности од порекла упустити у реципијент након адекватног 
третмана. 
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Атмосферска канализација ће се конципирати за меродавне услове (временски 
пресек, урбанизованост простора, рачунска киша итд.), а етапно реализовати тако да се  
рационално уклапа у будуће решење. 

Све сувишне атмосферске воде са подручја обухаваћеног планом прихватиће ком-
бинована мрежа зацевљења и ригола, и одвести у постојеће колекторе. 

Планира се изградња канализационе мреже атмосферских вода са обе стране у ул. 
Југ Богдановој, уз западну страну у ул. Шумској, уз јужну страну у ул. Војводе Живоји-
на Мишића, веза ул. Југ Богданове и ул. Бранка Бајића кроз новоформиране коридоре 
јавног земљишта. Планира се изградња атмосферске канализације са западне стране ул. 
Бранка Бајића који се повезује на постојећу атмосферску канализацију. Постојећи канал 
иза бензинске станице "Радун" потребно је зацевити и формирати коридор у коме ће 
бити атмосферска канализација која се касније повезује на постојећу атмосферску кана-
лизацију у л. Бранка Бајића. Постојећу атмосферску канализацију из ул. Цара Лазара и 
ул. Трг братства и јединства повезује се на на новоформирану атмосферску канализацију 
и иде у коридор постојећег канала. 

Предлаже се изградња атмосферске канализације са минималним пречником за 
атмосферску канализацију Ø 200 mm (на основу „Правилника о канализацији“, "Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка", бр. 2/2007). Електроенергетска и ТТ инфраструктура 

Напајање електричном енергијом садржаја у оквиру планског простора, обезбе-
диће се из постојеће изграђене електроенергетске инфраструктуре, као и из новоплани-
ране. У делу простора где је постојеће становање задржава се постојећа електроенергет-
ска инфраструктура у уличном коридору. Трафостаница у ул. Југ Богдана, ТС Напредак 
ће бити демонтирана и у истом блоку ће бити изграђена нова МБТС која ће задовољити 
потребе потрошача у непосредној близини и том блоку. У зони кружне раскрснице сви 
нисконапонски водови ће се каблирати, тако да омогућавају функционисање раскрснице 
и електроенергетске мреже. Кроз новопланиране улице потребно је изградити нискона-
понску мрежу. Јавно осветљење ће бити изведено стубовима висине 6-10m на које ће 
се поставити и светиљке јавне расвете са енергетски ефикасним изворима светлости. У 
зони кружне раскрснице стубови јавног осветљења могу бити са висином већом од 10м. 
Прикључење нових објеката на дистрибутивну мрежу извести подземно. 

Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести класичном громобранском 
инсталацијом, по принципу Фарадејевог кавеза. 

У делу простора где је постојеће становање задржава се постојећа  телекомуни-
кациона инфраструктура у уличном коридору. За новопланирани део становања и по-
словне објекте потребно је изградити део нове телекомуникационе инфраструктуре у 
планираном уличном коридору, као што је приказано на графичком прилогу. 

Гасна инфраструктура 

Генералним планом насеља Бачка Паланка предвиђа се обезбеђење природног га-
са за производњу топлотне енергије и у технолошком процесу производње, као еколош-
ки најчистијег и најекономичнијег фосилног горива. 

Гас за постојеће и планиране потрошаче ће се обезбедити преко доводног гасо-
вода до ГМРС (главна мерно-регулациона станица) „Бачка Паланка“ у Бачкој Паланци, 
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а затим од ГМРС преко разводних гадовода до МРС (мерно-регулациона станица) и од 
МРС гасном мрежом ниском притиска и кућним гасним прикључком до потрошача. 

За новопланирани  део становања кроз новопланиране улице потребно је изгради-
ти део нове инфраструктуре у планираном уличном коридору, као што је приказано на 
графичком прилогу. Јавне зелене површине 

Све слободне површине нових јавних коридора су планирају се затравити врста-
ма траве отпорнијим на гажење. Засади високог растиња треба распоредити у складу са 
карактером и наменом простора и на начин да не угрожавају инсталације и инфраструк-
туру на јавој површини као и да не ометају и не угрожавају одвијање саобраћаја. Биљне 
врсте одабрати у складу са амбијенталним условима, карактером простора, могућнос-
тима садње и у складу са архитектуром како би се постигла складна слика простора и 
формирали што квалитетнији микроклиматски услови. Зеленило треба да има функцију 
заштите од неповољних климатских утицаја и формирања што лепшег градског пејзажа 
у делу града који је обухваћен овим Концептом. 

Парк у Улици трг братства и јединства треба одржавати, сачувати постојеће, зате-
чене елементе фауне и евентуално допунити са модернијим мобилијаром и увести јавну 
расвету. 

II.1.4. Степен опремљености грађевинског земљишта који је потребан за издавање 
локацијске и грађевинске дозволе 

Сви планирани садржаји и локације (парцеле) у Плану имају обезбеђен излаз на 
постојеће површине јавне намене, улице које су опремљене инфраструктуром. Пошто је 
Планом предвиђено формирање Улице нове 1, за изградњу супермаркета и пратећег пар-
кинг простора неопходно је изградити инфраструктуру у овом уличном коридору како 
би се могла издати локацијска дозвола за реализацију наведених садржаја. 

II.1.5. Локације за које је обавеза расписивања јавних архитектонских или 
урбанистичких конкурса и локација за које се обавезно ради урбанистички 
пројекат 

У оквиру Плана нису предвиђени такви садржаји који захтевају претходно спро-
вођење јавних конкурса. Правилима грађења и графичким прилозима су одређени сви 
потребни елементи за даље спровођење Плана, на простору целог обухвата. За локације 
у оквиру обухвата Плана није предвиђена обавеза израде урбанистичких пројеката. 

II.1.6. Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела 

Постојећу структуру парцела је могуће задржати у подручју мешовитог стано-
вања и подручју породичног становања, где се претежно задржавају затечени објекти. 

Приликом формирања нових парцела свака парцелација, препарцелација и исправ-
ка парцела треба да буде у складу са правилима грађења и планираним регулационим и 
грађевинским линијама. 
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II.1.7. Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, 
животне средине и живота и здравља људи 

Мере заштите од ратних дејстава и елементарних непогода 

Услови за уређење простора од интереса за одбрану земље 

Склањање људи, материјалних и културних добара је предвиђено коришћењем 
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 заштитни објекти могу се користити подрумске и друге подземне просторије 
у стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара, 
напуштени тунели, пећине и други природни објекти 

Као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни и 
други инфраструктурни објекти испод површине тла, прилагођени за склањање. Инвес-
титор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других објеката у градовима 
прилагоди те објекте за склањање људи. 

У оквиру стамбених објеката са подрумима, над подрумским просторијама, гради-
ти  ојачану плоча која може да издржи урушавање објекта. 

Мере заштите од  земљотреса 

Подручје Бачке Паланке обухваћено овим Планом налази се у зони интензитета 7о 

MCS за повратни период од 100 година, као и за повратни период од 200 година. 

Заштита од земљотреса се обезбеђује пре свега строгом применом важећих закон-
ских прописа за пројектовање и градњу објеката на сеизмичким подручјима (Правилника 
о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичком подручју, 
„Службени лист СФРЈ“ број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90). На нивоу урбанистичке раз-
раде, мере заштите од земљотреса су обезбеђене поштовањем задатих правила уређења 
и грађења из Генералног плана у смислу коефицијената заузетости простора, висина, 
спратности и минималне удаљености објеката и осталих параметара. 

Мере заштите од пожара 

Планско решење је усклађено са захтевима заштите од пожара, када се гово-
ри о захтевима за кретање противпожарних возила у смислу минималних ширина са-
обраћајница, манипулативних површина и противпожарног пута. Сваки од планираних 
и постојећих објеката је доступан за интервенције. 

Приликом пројектовања и изградње објеката потребно је испоштовати одредбе 
следећих законских докумената: 

 - Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС" број 111/09), 

 - Правилник о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу 
за гашење пожара („Службени лист СФРЈ“ број 39/91), 

 - Правилник за електроинсталације ниског напона („Службени лист СРЈ“ број 28/95), 
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 - Правилник о заштити објеката од атмосферских пражњења („Службени лист СРЈ“ 
број 11/96) и 

 - Правилник о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од 
пожара и експлозија („Службени лист СЦГ” број 31/2005). 

Мере заштите од ветрова 

Заштита простора од ветрова се постиже подизањем засада виског растиња, дрво-
реда у оквиру слободних површина, чима се ублажава дејство ветра и регулише микро-
клима, обезбеђује чист ваздух. У оквиру улица, између коловоза и стамбених и послов-
них објеката формирати зелене површине са високим растињем. 

Доминантни ветрови на обрађеном подручју су из правца северозапада, те је у 
сврху заштите стамбеног подручја и центра насеља од евентуалних штетних утицаја 
из простора бензинских пумпи потребно формирати дрвореде око наведених простора. 
Заштита од атмосферских пражњења 

Заштита од удара грома се обезбеђује извођењем громобранске инсталације на 
објектима на којима је то у складу са Правилником о заштити објеката од атмосферских 
пражњења  то неопходно. 

Заштита од поплава, подземних и површинских вода 

Простор обухваћен Планом није директно угрожен опасношћу од поплаве иако је 
просечна кота терена око +81,00m надморске висине, што је испод апсолутне коте стого-
дишњег водостаја Дунава, јер је насеље заштићено системом насипа. 

Подземне воде на посматраном простору су релативно високе па је приликом 
пројектовања објеката са подрумским и сутеренским етажама неопходно извршити од-
говарајућа геомеханичка испитивања и предузети мере заштите подземних етажа од воде 
и влаге. 

Заштита простора од атмосферских вода ће се обезбадити изградњом система 
кишне канализације, што је предвиђено планским решењем (графички прилог Хидротех-
ничка инфраструктура). На објектима је потребно обезбедити олуке и атмосферску воду 
усмерити ка колектору на јавној површини. Објекте нискоградње је потребно испројек-
товати са одређеним нагибима и атмосферску воду усмерити ка колектору кишне кана-
лизације. 

Заштита животне средине 

Поштовање услова и правила дефинисаних у овом Плану, у смислу намене и вр-
сте објеката који се могу градити, њихове диспозиције на парцели, процента заузетости 
парцеле, максималних спратности и висина објеката, је основни предуслов за стварање 
квалитетних услова живота и заштите урбане средине. 

Општи услови заштите животне су дефинисани законским и подзаконским актима: 

 - Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС" брoj 135/04, 36/09 и 
72/09), 

 - Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“ брoj 135/04 и 88/10), 

 - Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ брoj 
135/04 и 36/09), 
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 - Правилника о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Службени гласник 
РС“, брoj 54/92 и 72/10). 

У оквиру простора обухваћеног планом, потенцијално, највећи извор загађења 
животне средине представљају бензинске пумпе „НИС“ и „АВИА“. У досадашњем пери-
оду садржаји и активности које се одвијају у оквиру ова два објекта нису имали штетан 
утицај по непосредно окружење. Планираним уклањањем постојећег радног комплекса 
„Напредак“ доприноси се унапређењу услова живота, формирању здравијег и чистијег 
окружења. Приликом градње нових објеката (чија је диспозиција, висина и спратност 
дефинисана Планом), потребно је испоштовати одредбе Закона о процени утицаја на 
животну средину, у смислу израде одговарајућих елебората, студија о процени утицаја 
на животну средину. 

Заштита од аерозагађења 

Главни извор аерозагађења у насељеној средини свакако јесу аутомобили. Ниво 
загађења зависи од фреквентности и карактера саобраћаја. У оквиру обрађеног просто-
ра, доминантна саобраћајница је Обровачки пут и евентуална аерозагађења би могла да 
потичу од аутомобила, камиона, аутобуса и осталих возила којима је дозвољено кре-
тање. Такође, извор аерозагађења су и две бензинске пумпе у чијем је ближем окружењу 
повећана фреквентност саобраћаја. Уколико је потребно, праћење аерозагађења треба 
реализовати према посебном програму и на дефинисаним местима, као и параметрима 
контроле (аероседимент, чађ, сумпордиоксид, угљеномоноксид и азоти оксиди), према 
Правилнику о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријума за ус-
постављање мерних места и евиденцији података („Службени гласник РС“ број 54/92 и 
30/99). У обезбеђивању квалитета ваздуха, концентрација загађујућих материја не сме да 
буде већа од оне која је, с обзиром на намену простора, дозвољена. Потребно је праћење 
загађености ваздуха (имисија) од саобраћаја (линијских извора загађивања ваздуха). Као 
мера заштита ваздуха је најзначајније формирање зелених површина, у процентима и 
површинама како је то предвиђено планом, са формирањем засада високог растиња. 

Заштита земљишта 

Заштита земљишта од загађења у оквиру простора намењеног мешовитом и по-
родичном становању и пословању се обезбеђује изгарадњом адекватне калализације фе-
калних и атмосферских вода и њиховим одвођењем у планиране колекторе. У оквиру 
бензинских пумпи врши се одговарајући третман пречишћавања отпадних вода. Такође, 
сакупљањем и одношењем чврстог отпада се штити земљиште од контаминације. 

Озелењавањем слободних површина, како је приказано на графичком прилогу на-
мене површина, земљиште се штити од ерозије, испирања... 

Услови за одношење отпада и одржавање чистоће 

Начин и услови одржавања чистоће у простору обухваћеном Планом је, као и у 
осталом делу насеља, дефинисан Одлуком о комуналним делатностина („Службени лист 
општине Бачка Паланка“, број 22/09). 

Сакупљање и одношење отпада треба да се обавља свеобухватно како би се обез-
бедила потпуна заштита животне средине. Сакупљање и одношење отпада треба реши-
ти за сваку локацију (објекат) понаособ, на основу уговора са надлежним ЈКП „Кому-
налпројект“. На свакој парцели треба обезбедити место за сакупљање отпада за које је 
потребно у процесу израде техничке документације прибавити услове. За ове потребе, 
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корисници простора могу да употребљавају само типске посуде чије ће карактеристике 
бити дате у наведеним условима и које треба да обезбеде примарно разврставање отпада. 

Дефинисање простора и објеката за смештај отпада биће одређени у оквиру издате 
сагласности од стране ЈКП „Комуналпројект“ а у складу са следећим принципима: 

 - за кориснике стамбеног простора потребно је обезбедити посуде и места за 
збрињавање генерисаног отпада по нормама за прорачун К = 0,1 х Д где је К...
број потребних контејнера од 1,1 m³ или запреминских еквивалената а Д ... број 
стамбених јединица, 

 - за кориснике услуга који користе пословни простор површине до 1000 m² број по-
суда и врста се одређују у зависности од предвиђене количине генерисаног отпада 
који настаје за 7 дана, 

 - за кориснике услуга који користе пословни простор површине веће од 1000 m² за 
сваких 1000 m² пословног простора треба поставити једну типизирану посуду од 
1,1 m³ или 5 m³ за сакупљање и чување чврстог комуналног отпада а што ће бити 
регулисано издатим условима, 

 - за установе и институције, друштва и организације, број посуда и врста одређују се 
у зависности од предвиђене количине генерисаног отпада који настаје за седам дана. 

Подлога на којој се налазе посуде за одлагање комуналног отпада мора бити из-
грађена од тврдог материјала и глатке површине (афалтирана, бетонирана или попло-
чана) и мора бити изграђена уз прилазни пут и у његовом нивоу. Површина за смештај 
посуда мора имати благи нагиб као и решен систем одвођења атмосферских и оцедних 
вода. 

Нови корисници услуга као власници или закупци, односно инвеститори стамбе-
них, пословно-стамбених, пословних и других објеката, дужни су да набаве одговарајуће 
посуде за сакупљање смећа прописане условима и да их предају без накнаде Јавном ко-
муналном предузећу на управљање и одржавање. 

Заштита културног наслеђа 

Од надлежног „Покрајинског завода за заштиту културе“ нису достављени по-
себни услови за израду овог Плана. Простор обухваћен Планом не захвата просторну 
културно историјску целину нити се у оквиру њега налазе непокретна културна добра. 

II.1.8. Услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним 
особама са инвалидитетом 

Jaвне површине, тротоари, пешачки прелази, бициклистичке стазе, прилази и ула-
зи у објекте или просторије јавне и пословне намене треба да се уреде тако да се обезбеде 
услови за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица, у складу 
са Правилник о техничким стандардима приступачности („Службени гласник РС“ број 
19/2012), као и оосталим стандардима и нормативима из области пројектовања. 

Основни поступци којима се површине и садржаји јавне намене чине приступач-
ним лицима са отежаним кретањем су: 

 - на свим пешачким прелазима висинску разлику између тротоара и коловоза неу-
тралисати обарањем ивичњака; 
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 - у вишепородичним стамбеним, пословним и у јавним објектима обезбедити 
приступ лицима са посебним потребама на коту приземља спољним или унутра-
шњим рампама, минималне ширине 90 cm и нагиба 1:20 (5%) до 1:12 (8%), 

 - највећа дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15 m; рампе 
дуже од 6 m, а највише до 9 m у случају да су мањег нагиба, раздвајају се одмо-
риштима најмање дужине 150 cm (изузетно 140 cm); 

 - у оквиру сваког појединачног паркиралишта или гараже обавезно предвидети ре-
зервецију и обележавање паркинг места за управно паркирање возила инвалида у 
складу са стандардом ЈУС У. А9.204, 

 - најмања ширина места за паркирање возила са посебним потребама у простору 
износи 350 cm. 

II.1.9. Мере енергетске ефикасности изградње 

Основни корак ка енергетски ефикасној изградњи представља поштовање од-
редби Закона, у смислу обезбеђивања одговарајућих услова за осунчање, проветравање 
објеката, квалитетних уличних и блоковских простора, поштовањем висина, габарита, 
димензија парцела, минималних ширина уличних профила... Планом се тежило да се на 
нивоу урбанизма, ужег окружења, створе што бољи услови за спровођење мера енергет-
ски ефикаснe изградњe за сваки планирани објекат. Приликом пројектовања, изградње, 
уређења и експлоатације објеката и слободних површина одговорно и штедљиво посту-
пање са енергентима којих има све мање је врло важно. Сваки поступак би требало да 
води рачуна о економичности, еколошкој оправданости и уштеди енергије, као допринос 
заштити животне средине, природних елемената и климатских услова. 

Мере за енергетски ефикасну градњу можемо поделити у две групе: 

 - активне и 

 - пасивне. 

Активне мере – коришћење обновљивих и јефтиних извора енергије 

Приликом пројектовања објеката потребно је посветити пажњу примени система 
и метода које користе обновљиве изворе енергије: сунца, ветра, воде, земљине топлоте 
и биомасе. Овим се постижу значајне уштеде у економском смислу и чувају се ресурси 
који нису обновљиви у сагледивим временским оквирима. 

Нови системи грејања и хлађења одликују се ниском потрошњом енергије и рав-
номерном и угодном климом становања. Додатни плус је вишеструка флексибилност, 
нови енергетски системи се могу напајати из алтернативних и обновљивих извора енер-
гије, као што су соларна и геотермална енергија. 

Системи за загревање воде у објектима, као што су топлотне пумпе и соларни ко-
лектори остварују значајне уштеде у потрошњи у однсу на конвенционалне. Применом 
топлотних пумпи у зимском периоду могу се догревати стамбене и просторије друге 
намене, док  се лети оне могу користити за расхлађивање ваздуха у просторији. Соларна 
енергија се уз помоћ колектора користи за догревање топле воде. Комбиновањем ових 
система са конвенционалним (грејање на гас, централни системи са даљинским упра-
вљањем, електрична енергија...) се могу постићи значајне уштеде у потрошњи енергије 
и до 80%. 
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Пасивна градња 

Пасивна и нискоенергетска изградња подразумева поступке приликом пројек-
товања и изградње нових (или реконструкције постојећих) објеката којима се умањују 
ефекти хлађења објекта у зимском и загревања у летњем раздобљу. Пасивна и ниское-
нергетска градња подразумева следеће основне поступке 

 - правилно распоређивање просторија, оријентација у зависности од намене (стам-
бене просторије према југу, помоћне, нестамбене према северу), 

 - оријентисање отвора, прозора тако да веће стаклене површине буду постављене 
на јужној а мање на северној фасади објекта, 

 - постављање сенила, стреха или брисолеја на јужној фасади који лети спречавају 
упад сучевих зрака у просторије а зими га омогућавају, 

 - постављање вегетације на северној страни објекта која зими штити од хладних 
ветрова, 

 - постављање одговарајућих слојева термоизолације у под, зид и кров објекта како 
би се зими спречили губици енергије а лети спречило прегревање. 

У складу са чланом 4. Закона, објекти високоградње, у зависности од намене и 
врсте, треба да буду пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин да им се 
обезбеде одговарајућа енергетска својства. То се потврђује сертификатом о енергетским 
својствима који издаје овлашћена организација. 

II.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Основни елементи правила грађења (која се према Правилнику дефинишу за поје-
диначне грађевинске парцеле и основ су за издавање локацијске дозволе) су садржани у 
графичком прилогу број 5. Планиране намене површина са локацијма објеката за јавну 
употребу и објеката од општег интереса, приказ грађевинских линија. Овим прилогом 
су дефинисане намене објеката, коефицијенти заузетости, грађевинске линије и висине 
објеката за све наведене садржаје осим за парцеле са породичним становањем које су 
већ формиране и изграђене. У текстуалном делу, правила грађења су дефинисана пре-
ма претежној намени простора односно подели на подручја мешовитог и породичног 
становања, комплекс основне школе, комплексе бензинских пумпи, централни садржаји 
(супермаркет и пословни објекат) и комплекс Електровојводина. 

Графичким прилогом број 5. у оквиру мешовитог становања су одређене локације 
(парцеле) за изградњу вишепородичних и локације на којима се задржавају постојећи 
породични стамбени објекти за које су посебно дефинисана правила грађења. 

II.2.1. Врста и намена објеката који се могу градити у појединачним зонама и 
врста и намена објеката чија је изградња забрањена 

Подручје мешовитог становања (вишепородично становање у подручју мешови-
тог становања) 

Подручје мешовитог становања је планирано у делу блока 44. 
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У оквиру мешовитог становања могу се градити објекти вишепородичног и поро-
дичног становања и вишепродичног и породичног становања са пословањем. Правила 
грађења за објекте породичног становања су дата посебно. 

Пословне садржаје треба планирати у приземљима вишеспратних објеката и евен-
туално на првом спрату, са оријентацијом улаза ка јавним површинама како би улица као 
јавни простор имала и своју друштвену улогу и била намењена пешацима. 

Делатности које су дозвољене и могу се планирати у склопу вишепородичних 
стамбено-пословних објеката у подручју мешовитог становања су из области: 

 - трговине (продавнице за продају прехрамбене, робе широке потрошње...), 

 - угоститељства (кафе барови, пицерије, хамбургерија...), 

 - услужног занатства (пекарске, посластичарске, обућарске, кројачке, фризерске, 
фотографске радње и сличне занатске радње), 

 - услужних делатности (књижара, копирница, видеотека, хемијске чистионице и сл.), 

 - културе (галерије, библиотеке, читаонице и др.) 

 - здравства (апотека, опште и специјалистичке ординације...), 

 - социјалне заштите (сервиси за чување деце, вртићи, обданишта, играонице за децу и сл.) 

 - забаве (билијар салони, салони видео игара, кладионице...), 

 - спорта (теретане, вежбаоне, аеробик, фитнес, бодибилдинг...), 

 - пословно-административних делатности (филијале банака, поште, представ-
ништва, агенције, пословни бирои...) 

 - пољопривредна апотека, ветеринарска амбуланте за кућне љубимце и сл., 

 - и друге сличне делатности које немају штетан утицај на животну средину и пре-
тежну стамбену намену, како објеката у којима се планирају тако и суседних и 
објеката. 

Делатности које су забрањене у зони мешовитог становања: 

 - није дозвољена изградња производних садржаја, односно производних погона ма-
ле привреде и производног занатства. 

 - није дозвољена изградња аутолимарских радионица, аутопраонице, аутосервиса и 

 - свих осталих објеката и делатности који могу угрозити животну средину и стано-
вање као примарни садржај. 

Подручје породичног становања 

Породично становање је заступљено у свим обухваћеним блоковима као постојећи 
садржај са могућношћу рекострукције или рушења постојећих објеката и изградње но-
вих. 

У оквиру подручја породичног становања, могу се градити стамбени објекти са 
максимално 4 стамбене јединице, или стамбено пословни објекти. Због мале ширине 
регулације, саобраћајног капацитета и карактера улица Југ Богдана и Шумске, пословне 
садржаје планирати искључиво у приземљу објеката с тим да треба избегавати делат-
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ности које захтевају теретни саобраћај или већи број паркинг места (угоститељске и тр-
говачке делатности). 

Уколико се предвиђају објекти са 3 или четири стамбене једнице, треба водити 
рачуна о могућностима за обезбеђење паркирања на парцели инвеститора или у склопу 
самог објекта. 

У оквиру наведених услова дозвољена је изградња садржаја као и код вишепоро-
дичног становања. 

Основна школа 

Садржаји у оквиру простора намењеног основној школи „Херој Пинки“ могу бити 
искључиво у служби одвијања наставе и продуженог боравка: учионице, кабинети, прос-
торије за наставнике, просторије за продужени боравак, радионице и слично. У оквиру 
објекта у дворишном делу комплекса треба задржати постојећу школску салу и школску 
кухињу са неопходним пратећим просторијама. 

Бензинске пумпе 

Бензинска пумпа „АВИА“ се задржава у постојећем стању са садржајима чувања 
и точења нафтних деривата и течног нафтног гаса, ауто сервисом, техничким прегледом 
и регистрацијом возила и продајним делом. 

На новопланираној бензинској пумпи „НИС“ планирана је продаја нафтних дери-
вата и течног нафтног гаса и мањи продајни простор. 

Сви новопланирани садржаји не смеју да имају штетан утицај по животну средину 
и околини, што је, уколико се укаже потреба, неопходно потврдити одговарајућом сту-
дијом о процени утицаја на животну средину. 

Подручје централних садржаја 

У оквиру пословног објекта планираног јужно од бензинске пумпе „АВИА“ треба 
реализовати садржаје који могу да егзистирају или да чине целину са бензинском пум-
пом, типа: аутосалони, агенције за регистрацију возила, ауто-школе, локали... 

Објекат супермаркета може да има следеће просторије/садржаје: 

 - продајне просторије, 

 - помоћне просторије, 

 - магацински део, 

 - административне просторије, 

 - локале и 

 - техничке просторије. 

Нису дозвољене производне, радне делатности, погони мале привреде и све друге 
делатности које могу имати штетне утицаје по суседно становање, 

Комплекс „Електровојводина“ 

Простор „Електровојводина“ се задржава у затеченом стању са постојећим садр-
жајима: канцеларије, шалтер-сала, радионице, гараже, помоћне и техничке просторије. 
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Извођење радова на објектима чија је намена у супротности намени дефинисаној 
планом 

 На постојећим објектима који су планирани за укањање и нису у складу са плани-
раном наменом, дозвољено је вршити адаптацију, санацију и текуће одржавање. Могуће 
је вршти и реконструкцију објекта уколио се тиме обезбеђују основне потребе постојећег 
садржаја. 

II.2.2. Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 

Нове парцеле се формирају од целих и делова постојећих парцела. За потребе фор-
мирања појединачних парцела израдиће се пројекти парцелације и препарцелације када 
се укаже потреба за изградњом објеката. 

Облик нове парцеле би требало да ја правилан, правоугаони или трапезасти. Грађе-
винска парцела би требало да има облик и површину који омогућавају изградњу објекта 
у складу са планираним решењем. 

За све садржаје осим породичног становања, парцеле су дефинисане графичким 
прилозима Плана. 

Подручје мешовитог становања (вишепородично становање у подручју мешови-
тог становања) 

За вишепородични објекат у низу и прекинутом низу минимална ширина парцеле 
је 15,0 m. 

За све врсте вишепородичних објеката грађевинска парцела је минималне повр-
шине 600,0 m². 

Подручје породичног становања 

За слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 12,0 m (изузетно 10 m), 
минимална површина парцеле је 300,0 m², За објекат у прекинутом низу минимална ши-
рина парцеле је 12,0 m, минимална величина парцеле је 200,0 m², 

Најмања површина грађевинске парцеле за изградњу објекта у непрекинутом низу 
је 200  m² а најмања ширина је 5 m. 

Основна школа 

Минимална површина парцеле за школски комплекс износи 25 m²  по ученику. 

Парцела основне школе се формира препарцелацијом постојеће парцеле 3037 и прарцела 
3038 и 3039. Правилног је облика, површине 25 a 05 m². 

Бензинске пумпе 

Минимална површина парцеле је 800 m² а ширина 20 m. 

Новоформирана парцела за бензиску пумпу „АВИА“ је трапезастог облика и по-
вршине 64 a 22 m². 

Парцела бензинске пумпе „НИС“ је правилног облика, површине 32 a 23 m². 

Подручје централних садржаја 

Минимална површина парцеле је 800 m² а ширина 20 m. 
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Парцела намењена изградњи супермаркета је правоугаоног облика, површине 23 
a 42 m². За објекат јужно од бензинске пумпе „АВИА“ планирано је формирање парцеле 
неправилног, троугаоног облика, површине 22 a 44 m². 

Комплекс „Електровојводина“ 

Парцела овог комплекса се задржава у постојећем стању. 

II.2.3. Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске 
парцеле 

Положаји појединачних објеката (осим за породичне стамбене објекте) су дефи-
нисани грађевинском линијом (уличном, дворишном и бочним) на графичком прилогу 
број 5. У блоку 44 објекти вишепородичног становања су постављени на регулациону 
линију, у низу или прекинутом низу. Објекат основне школе је планиран у прекинутом 
низу. Остали објекти (супермаркет, бензинске пумпе, „Електровојводина“) су слобод-
ностојећег типа у габаритима дефинисаним грађевинским линијама. 

Грађевинске линије које су дефинисане графичким прилогом нису уједно и оба-
везни габарити објекта, већ он може слободно да се развија у оквиру простора предвиђе-
ног за изградњу. 

У подручју породичног становања, у случају реконструкције постојећег или из-
градње новог објекта, треба да буде постављен као и већина осталих објеката на уличном 
фронту. 

Главни објекат се на парцели треба градити уз границу парцеле претежно северне 
(односно западне) оријентације под следећим условима: 

 - основни габарит главног слободностојећег објекта са испадима може да се дозво-
ли на минимално 1,0 m од границе парцеле претежно северне (односно западне) 
оријентације, 

 - основни габарит главног слободностојећег објекта (без испада) може да се доз-
воли на минимално 3,0 m од границе парцеле претежно јужне (односно источне) 
оријентације, 

 - Основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 
4,0 m од границе парцеле, 

 - основни габарит главног објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно 
северне (односно западне) оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно 
јужне (односно источне) оријентације је 3,0 m (растојање основног габарита без 
испада). II.2.4. Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле 

Планским решењем су дефинисани габарити појединачних објеката, чиме су 
одређени и индекси заузетости парцела на којима се налазе (осим за породично стано-
вање). Планирани индеки заузетости не прелазе вредности прописане правилима грађења 
из Генералног плана: 

 - за вишепородично становање максимално 40%, 

 - за породично становање максималан проценат заузетости је 40%, 

 - за централне садржаје максимални коефицијент заузетости је 50%. 
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II.2.5. Највећа дозвољена висина објеката 

Висина објекта је ратстојање од нулте коте до коте слемена, односно до коте венца 
(за објекте са равним крововима). Нулта кота је тачка пресека линије терeна и вертикалне 
осе објекта. 

Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске етаже, уколико то геомеханич-
ки услови терена дозвољавају. 

Дозвољене висине објеката су дефинисане висином стрехе и слемена, на гра-
фичком прилогу број 5. Висине стрехе (венца) и слемена за новопланиране објекте су 
одређене на основу планиране спратности и њихове намене. 

За вишепородичне стамбене објекте у подручју мешовитог становања предвиђена 
је максимална висина приземља до 4,5 m и висина спратних етежа до 3 m. За ове објекте 
је предвиђена изградња косог крова нагиба до 30о. 

Висина пода стамбених просторија приземља у односу на коту терена је минимал-
но +0,6 m а максимално +1,2 m. Висина пода пословних простора је максимално +0,2 m 
(један степеник). 

Код објеката породичног становања висине етежа су до 4 m за приземље и до 3 
m за спратове, с тим што висина приземља може да се повећа уколико се планира фор-
мирање пасажа чија висина треба да задовољи потребе проласка противпожарног возила. 

Висина пословног објекта планираног јужно од бензинске пумпе „АВИА“, спрат-
ности П+2, треба да буде за приземље 4,5 m а за спратне етаже 3 m. 

Максимална висина приземља супермаркета је 7,0 m а висина слемена је 10,0 m. 

Објекат „Електровојводина“, бензинска пумпа „АВИА“ као и планирана до-
градња објекта ОШ „Херој Пинки“ и спортске сале се задржавају у постојећој висинској 
регулацији. 

II.2.6. Услови за изградњу других објеката на истој парцели 

Подручје мешовитог становања (вишепородично становање у подручју мешови-
тог становања) 

На парцелама на којима је планирана изгрaдња вишепородичних стамбених или 
стамбено пословних објеката предвиђена је изградња паркинг места за потребе корисни-
ка објекта. Остали део парцеле је планиран као зелена површина у оквиру које се могу, 
ако то простор дозвољава, поставити монтажни или партерни објекти у сврху продуже-
ног становања као што су: 

 - спортски терени (за баскет, одбојку, боћање...), 

 - дечја игралишта, 

 - клупе, столови и остали мобилијар за одмор, 

 - фонтане и сличне водене површине. 

На парцелама вишепородичног становања није планирана изградња гаража (и 
сличних помоћних објеката) на простору предвиђеном за паркирање из разлога рацио-
налног и економичног поступања са градским  земљиштем, јер гараже захтевају знатно 
већу корисну и манипулативну површину од отворених паркинга. 
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Парцеле намењене вишепородичном становању се међусобно не смеју ограђивати 
како би се у унутрашњости блока формирали што квалитетнији простори, са јединстве-
ним зеленим површинама и пропорционално сразмерни величини блока. 

Подручје породичног становања 

На парцелама намењеним породичном становању, у Улици Југ Богдана, Шумској 
улици и у Улици Војводе Живојина Мишића могу се градити помоћни објекти који су у 
функцији главног објекта: гараже, оставе, летње кухиње... 

Није дозвољена изградња економских објеката за гајење животиња, домаћих жи-
вотиња, објеката за складиштење сточне хране и пољопривредних производа. 

Помоћни објекти се могу градити у продужетку главног објекта, према дворишту 
или као слободностојећи. 

Приликом изградње слободностојећих помоћних објеката треба поштовати усло-
ве за минималну удаљеност објеката од бочних граница парцеле: 

 - основни габарит слободностојећег објекта са испадима може да се дозволи на ми-
нимално 1,0 m од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријента-
ције; 

 - основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на ми-
нимално 3,0 m од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријента-
ције; 

Удаљеност помоћног слободностојећег објекта од главног објекта на парцели или 
објеката на суседним парцелема је минимално 4 m, односно половина висине вишег обје-
кта. Максимална висина помоћног објекта је 4 m до стрехе. 

Изградњом објеката на парцели не сме се нарушити граница парцеле, а одвођење 
атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру парцеле на којој 
се гради објекат. 

Ограђивање парцеле намењене породичном становању, према бочним и задњој 
граници, може се вршити живом зеленом оградом, транспарентном оградом или зиданом 
оградом до висине максимално h=1,8 m. Максимална висина ограде на уличној регу-
лацији је h=1,4 m, са зиданим базисом максималне висине h=0,9 m. Ограда, стубови и 
остали елементи ограде морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. Ајнфорт 
капије се могу отварати само унутар парцеле објекта. 

Подручје централних садржаја 

На парцелама које су намењене централним садржајима је дозвољења само из-
градња паркинг места, постављање урбаног мобилијара (клупе, расвета, корпе за отпат-
ке, фонтане...) и монтажних објеката у функцији примарне намене објекта (надстрешни-
це изнад паркинга, летње баште, тенде...). Остали део парцеле, који није намењен парки-
рању, треба да буде максимално озелењен. 

Све помоћне садржаје у функцији пословног објекта и супермаркета је потребно 
сместити у оквиру њих самих. 

Према бочним границама парцеле, ограђивање се може вршити живом зеленом 
оградом, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално h=1,8 m. 
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Ограда, стубови и остали елементи ограде морају бити на грађевинској парцели која се 
ограђује. 

Остали садржаји (основна школа, бензинске пумпе, „Електровојводина“) се задр-
жавају са оним осталим објектима који су затечени и на начин на који су били ограђени. 

II.2.7. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање 

Графичким прилогом број 5. Планиране намене површина са локацијама објеката 
за јавну употребу и објеката од општег интереса су одређене површине за паркинг места, 
у оквиру парцела за изградњу објеката и дефинисан је тачан број паркинг места. 

Подручје мешовитог становања (вишепородично становање у подручју мешови-
тог становања) 

За парцеле намењене вишепородичном становању обезбеђени су колско-пешакчи 
прилази ширине 3,5 m, до дворишта и паркинга. До објеката је омогућен прилаз са јавне 
површине, тротоара јер су постављени на регулационој линији. 

Укупан број паркинг места намењених вишепородичним стамбеним (стамбе-
но-пословним) објектима задовољава потребе паркирања по принципу једно паркинг 
место на 70 m² корисне површине објекта. При том су и паркинг места планирана на 
јавној површини испред ових објеката намењена корисницима објекта, ради рационал-
ног коришћења грађевинског земљишта. Инвеститори који буду градили вишепороди-
чне објекте, приликом изградње, треба да се обавежу (издавањем локацијске дозволе) 
да ће уложити одговарајућа средства у изградњу паркиралишта испред свог објекта (у 
сарадњи са надежним предузећем за саобраћај и јавно земљиште ЈП „Дирекција за из-
градњу општине Бачка Паланка“), што је до сада била пракса у Бачкој Паланци. 

Ширина манипулативног прилаза до паркинга на парцели вишепородичних обје-
ката је 3,5 m а димензије управно постављених паркинга су 4,8 x 2,4 m. 

Укупно је за објекте вишепородичног становања обезбеђено 25 паркинг места на 
парцелама и 12 паркинга на површини јавне намене, што износи укупно 37 паркинг мес-
та на око 2600 m² корисне површине објеката (2600/70=37,14). 

Подручје породичног становања 

За парцеле породичног становања треба обезбедити колски прилаз до објекта, ши-
рине 3 m. 

Власници објекта треба да обезбеде једно паркинг место, на парцели (на паркингу 
или у гаражи) или у гаражи у оквиру главног објекта, по једној стамбеној јединици. 

Основна школа 

Прилаз објекту је планиран са Улице трг братства и јединства преко приступног 
пута и коласког улаза ширине 4,8 m. Паркинзи за потребе школе су планирани у оквиру 
јавне површине Улице трг братства и једниства. За укупно око 710 m² корисне површине 
школског објеката обезбеђено је 8 паркинг места на паркинг простору са могућношћу 
паркирања 2 аутомобила испред самог објекта. 

Подручје централних садржаја 

За објекат супермаркета планиран је паркинг простор на парцели која je у влас-
ништву инвеститора. До паркинга су обезбеђена четири прилаза ширине 5,5 m. Укупно 
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је планирано 103 паркинг места, од чега 3 места за возила за хендикепиране особе. Свако 
шесто паркинг место треба наменити травнатој површини са дрветом. Колски прилаз 
објекту је планиран из Улице Југ Богдана, до помоћних и магацинских просторија. 

Прилаз пословном објекту је планиран са Улице Бранка Бајића (Обровачки пут) 
преко коласког улаза ширине 3,5 m. Паркинзи су планирани на парцели инвеститора и у 
зависноссти од конкретних садржаја објекта њихов број треба редуковати уз задржавање 
постојећег прилаза. 

Бензинске пумпе 

За потребе бензинских пумпи се задржавају постојећи прилази (по два колска) са 
тим да се делимично реконструишу, у свемо према графичком прилогу број 6. Саобраћај-
на инфраструктура. Паркинг места су обезбеђена у оквиру манипулативних површина 
станице. 

Комплекс „Електровојводина“ 

У оквиру овог комплекса задржавају се постојећа паркинг места, гараже и над-
стрешница са реконструисаним колским прилазом (графички прилог број 6.). 

II.2.8. Услови за архитектонско обликовање, материјализацију и завршну обраду објеката 

Пошто се ради о урбанистичкој реконструкцији простора, свака нова градња и ин-
тервенција на постојећим објектима треба визуелно, материјализацијом, фенестрацијом 
(распоредом отвора на фасади) да буде промишљена, уз сагледавање постојећег стања. 
Приликом пројектовања и изградње нових објеката или делова објекта треба успостави-
ти неку врсту односа са постојећим структурама, артикулисати простор, елементима, ма-
сама, бојама, материјалима како би се остварила квалитетна грађена средина. Увођењем 
модерних материјала, детаља на објектима, савременим архитектонским изразом треба 
простор учинити атрактивним за живот и рад. 

Подручје мешовитог становања 

Приликом пројектовања објеката вишепородичног становања, треба тежити јед-
ноставним, чистима фасадама, без сувишне декорације, еклектичких орнамената и де-
таља. Архитектонским изразом треба се ослонити на артикулацију, распоређивање отво-
ра и тераса, као и материјализацију и боје, које треба да су сведене. 

За материјализацију фасада препоручује се употреба фасадне опеке или фасад-
них боја преко малтерисане површине. Треба избегавати „јаке“ и доминантне боје (розе, 
плава, љубичаста, плава, јарко црвена...) а употребљавати пастелне нијансе. Елементи 
као што су зид завесе, алубонд, камен су пожељни у виду детаља, акцената на фасади. 
Приликом израде главног пројекта, обевезно приказати примењене материјале и боје на 
фасади, са ознакама тон карте. 

Планирани нагиб косих кровова је до 30о, са препоруком да се покривају црепом. 
Није дозвољена изградња кровних баџа, мансарди, лажних елемената и слично. У оквиру 
поткровне етаже, поставити кровне прозоре или формирати „повучену фасаду“. 

Није дозвољено постављање клима уређаја на главну фасаду, осим унутар балко-
на/тераса. Приликом издавања локацијске дозволе обавезати пројектанта да предвиди 
места за клима уређаје у пројекту и решење одвођења воде из клима-уређаја. 
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Минимална површина стамбене јединице је 28 m², не рачунајући балкон. Просеч-
на величина стамбене јединице треба да буде 60 m². 

Комуникације унутар објеката треба да буду природно осветљене. 

Подручје породичног становања 

Материјализацију фасада треба да чине опека или фасадане боје слабијег интензи-
тета, светлије пастелне боје. Треба избегавати тамне и интензивне боје. 

Нагиб кровних равни је до 45о. Кровни покривач прилагодити нагибу кровних рав-
ни и избегавати ломове, баџе и остала технички и визуелно неповољна решења. 

Треба избегавати сувишне елементе на фасади, декорацију, копије стилова из ис-
торије, еклектички израз у архитектури. 

На уличним фасадама је забрањено постављање спољних јединица клима уређаја. 

Основна школа 

Пошто је објекат основне школе постављен у прекинитом низу стамбених обје-
ката за њега важе иста правила као и за вишепородичне стамбене објекте с тим да нови, 
дограђени део треба ускладити у висинској регулацији са постојећом зградом. 

Бензинске пумпе 

Новоланирани објекат бензинске пумпе „НИС“ градити у конструкцији и мате-
ријалима који одговарају захтевима садржаја објекта, противпожарне и заштите животне 
средине. У визуелном смислу треба га на неки начин уклопити у окружење, избегавањем 
јерких, дречавих боја на фасади. 

Подручје централних садржаја 

Новопланирани објекат пословања уз бензинску пумпу „АВИА“ градити у скелет-
ном систему са обавезном структуром зид завесе на свим фасадама. Овај објекат својом 
јасном и сведеном архитектуром, модерним изразом треба да оплемени простор који је 
тренутно неизграђен и запуштен и да га учини атрактивнијим јер околни садржаји не 
доприносе квалитету амбијента. 

Објекат супермаркета треба визуелно уклопити у амбијент и фасадно платно ули-
ца Југ Богдана и Трг братства и јединства. Није дозвољено формирати једнообразна, 
једнолична фасадна платна од сендвича панела. Фасаду објекта треба „разиграти“ и учи-
нити примереном за подручје центра насеља. Избећи сваку асоцијацију на индустријске 
објекте, складишне хале и производне погоне. Детаљима постићи одређени ниво човеко-
мерности, уклапања у амбијент центра насеља и стамбено-пословне типологије. 
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Слика 3: динамична фасада продајног објекта – пример.

 
Слика 4: интерполација продајног објекта у стамбену типологију – пример. 
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Слика 5: атрактивност крова на објекту продаје – пример.

 

Слика 6: савремени израз и „лепа“ фасада објекта – пример.
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Комплекс „Електровојводина“ 

Постојећи објекат „Електровојводина“ се задржава у затеченом стању, са препо-
руком да се избегне постојећа плава боја фасаде у случају текућег одржавања и примене 
пастелне нијансе боје. 

II.2.9. Услови формирања грађевинских елемената на објекту 

Општи услови 

Општи услови за формирање грађевинских елемената на објекту (еркера, темеља, 
спољних степеништа...) су дефинисани на основу Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу („Службени лист РС“ број 50/2011, члан 31. - 34.). 

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно ре-
гулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције 
испада), и то: 

 - излози локала - 0,30 m, по целој висини, када објекат није постављен уз тротоар, 

 - транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00 m 
по целој ширини објекта са висином изнад 3,00 m, 

 - платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00 m од спољ-
не ивице тротоара на висини изнад 3,00 m. 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 m, односно 
регулациону линију више од 1,20 m и то на делу објекта вишем од 3,00 m. Хоризонтална 
пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију. 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без 
стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно 
регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројек-
ције испада), и то: 

 - на делу објекта према предњем дворишту - 1,20 m, али укупна површина грађе-
винских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; 

 - на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег 
растојања од 1,50 m) - 0,60 m, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 

 - на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег 
растојања од 2,50 m) - 0,90 m, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 

 - на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије 
суседне грађевинске парцеле од 5,00 m) - 1,20 m, али укупна површина грађевин-
ских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља. 
Спољне ненаткривене степенице могу се постављати на предњи део објекта ако 

је грађевинска линија 3,00 m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују 
висину до 0,90 m. 

Спољне отворене степенице које савлађују висину преко 0,90 m улазе у габарит 
објекта. Ако се овакве степенице постављају на бочни или задњи део објекта не смеју 
ометати пролаз и друге функције дворишта. 
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Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже - могу прећи грађе-
винску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хори-
зонталне пројекције испада), и то: 

 - темељне траке, стопе и подрумски зидови - 0,15 m до дубине од 2,60 m испод по-
вршине тротоара, а испод те дубине - 0,50 m, 

 - шахтови до нивоа коте тротоара - 1,00 m. 
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност 

власника или корисника парцеле. 

II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина 

Саобраћајна инфраструктура 

За изградњу целокупне саобраћајне инфраструктуре у оквиру планског подручја 
обавезна је изграда техничке документације у складу са Законом о јавним путевима 
(„Службени гласник РС“ број 101/05 и 123/07) и Правилником о основним условима које 
јавни путеви изван насеља и њихови елементи морају да испуњавају са гледишта безбед-
ности саобраћаја („Службени лист СФРЈ“ број 35/81 и 45/81). Димензионисање основних 
функционалних елемената геометријског и нормалног попречног профила извршено је 
на основу основних програмских елемената којима су дефинисани захтеви проточног 
саобраћаја, пешачких кретања, инсталација, као и просторних ограничења постојећег 
стања. Нове саобраћајне површине потребно је формирати према датом урбанистичком 
решењу. 

Сабирне саобраћајнице 

Трг ослобођења 

Ширина  коловоза Улице трг ослобођења износи 6,0 m, односно саобраћајницу 
чине две коловозне траке ширине 3,0 m. Пешачка стаза која се налази у границама план-
ског подручја, на северној страни саобраћајнице, је ширине 2,0 m. Такође, на датом делу 
саобраћајнице налази се аутобуско стајалиште.. 

Бранка Бајића (Обровачки пут) 

Коловоз улице Бранка Бајића (бивши М-18) је траса државног пута Ib реда 
број 12, која треба да испуњава следеће услове: 

1. ширина коловоза је планирана на 6,5 м, односно саобраћајницу чине две коловоз-
не траке ширине 3,25 м, 

2. траса је померена транслаторно према истоку за око 2,7 до 3,5 м, чиме ће се ог-
безбедити простор та постављање недостајућих комуналних и инфраструктурних 
објеката, 

3. извршити реконструкцију свих прикључења,и раскрсница са елементима који за-
хтева ниво услуге за сабирну саобраћајницу, 

4. читава траса коловоза улице Бранка Бајића је планирана као саобраћајница са јед-
ним коловозом, са две коловзне траке, без планирања додатних трака за престроја-
вање (лева скретања), 
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5. Сви прикљуци са околних пословних објеката (бензинске пумпе) планиране су да 
омогућавају несметано кретање ТТВ, што подразумева минимална ширина при-
кључења је 6,5 м, са радијусима лепеза минимално 12,0 м. са источне (у једном 
делу) и западне стране планирана је обавезна изградња пешачких стаза, који су 
ширине: 

 - минимално 2,0 м са западне стране 

 - минимално 1,5 м са источне стране 

6. са источне и западне стране планирана је обавезна изградња бициклистичких ста-
за, које су ширине: 

 - једносмерне и минималне ширине 1,5 м са западне стране, 

 - једносмерне и минималне ширине 1,5 м са источне стране. 

Диспозиција реконструисаних/новопланираних раскрснице на потезу улице 
Бранка Бајића,су дате у следећој Табели: 

 

рб стац.
размак 

(м)
врста 

раскрснице
реконструкција/

изградња
улица

1. 98+254 0
трокрака 
(проста)

реконструкција
Војводе Живојина 

Мишића

2. 98+338 84
трокрака 
(проста)

реконструкција Југ Богдана

3. 98+462 124
трокрака 
(проста)

изградња – нова Нова 2

4.
98+554 

(98+570)
92

кружна 
 класе F21 реконструкција

Нова 1, Трг 
ослобођења, Шумска, 

Цара Лазара
 

Цара Лазара 

Коловоз улице Цара Лазара је у ствари планирана траса државног пута Ib реда број 
12, која треба да испуњава следеће услове: ширина  коловоза Улице трг ослобођења изно-
си 7,0 m, односно саобраћајницу чине две коловозне траке ширине 3,5 m. Пешачка стаза 
која се налази у границама планског подручја је ширине 2,0 m. Приступне саобраћајнице 

Југ Богдана 

Ширина коловоза Улице Југ Богдана износи 6,0 m, односно саобраћајница је на-
мењена двосмерном саобраћају. Пешачка стаза која се налази у границама планског под-
ручја, на западној страни саобраћајнице, је ширине 2,0 m, а са источне стране је 1,5 m. 

Предвиђена је реконструкција раскрснице на укрштању са коловозом улице Бран-
ка Бајића. На делу улице између улица Бранка Бајића и Нове 2 планирана је изградња и 
реконструкција паркинга и то: 

 - са западне стране паркирање под углом од 0о, 

 - са источне стране паркирање под углом од 90о 
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Шумска 

Ширина коловоза Улице Шумске  износи 6,0 m, односно саобраћајницу чине две 
коловозне/саобраћајне траке ширине 3,0 m. Пешачке стазе су ширине 1,5 m, са обе стра-
не саобраћајнице планирани су тротоари мин. ширине 1,5 m. 

Војводе Живојина Мишића 

Ширина планираног реконструисаног коловоза Улице Војводе Живојина Мишића 
износи 6,0 m, односно саобраћајницу чине две коловозне траке ширине 3,0  m. Пешачке 
стазе са северне и јужне  стране су ширине 2,0 m, а са јужне стране је 2,0 m. У профилу 
улице, са јужне стране саобраћајнице, предвиђа се формирање  прикључка на бензинску 
пумпу АВИА, за кретање ТТВ у једном смеру. 

Нова 1 

Ширина коловоза Улице нова 1 износи 6,0 m, односно саобраћајницу чине две ко-
ловозне траке ширине 3,0  m. Пешачке стазе са северне стране су ширине 1,5 m, а са јуж-
не стране је 3,5 m. У профилу Улице нова 1, са северне стране саобраћајнице, предвиђа се 
формирање 4 прикључка на размаку од 16,8 m, за улазак/излазак са затвореног паркинга. 

Нова 2 

Ширина коловоза Улице нова 2 износи 6,0 m, односно саобраћајницу чине две ко-
ловозне траке ширине 3,0  m. Пешачке стазе са северне стране су ширине 2,0 m. На сре-
дини нове 2 саобраћајнице планиран је прикључак са рекпонструисане бензинске пумпе 
НИС-а. Приступна саобраћајница у улици Трг ослобођења 

Приступна саобраћајница на Улицу трг ослобођења, планирана је са ширином 
постојећег коловоза од 8,0 м, са којом се врши прикључење на паралелну интерну са-
обраћајницу, испред стамбено пословних објеката (са западне стране) Улице трг осло-
бођења, која је ширине 3,0 m, и прикључује се на коловоз ну улици Фрушкогорској. 

Кружна раскрсница: 

Предвиђа се реконструкција „дегенерисане) четворокраке раскрснице улица 
Бранка Бајића (саобраћајница је намењена двосмерном саобраћају), Трг ослобађења (са-
обраћајница је намењена двосмерном саобраћају) и Шумска (саобраћајница је намење-
на двосмерном саобраћају)), Цара Лазара (саобраћајница је намењена двосмерном са-
обраћају) у кружну раскрсницу са пет крака – пети прикључак је коловоз улице Нове 1 
(саобраћајница је намењена двосмерном саобраћају). 

Применити кружну раскрсницу пречника уписане кружнице 20 m. За локалне 
кружне раскрснице мањег пречника, као у предметном случају, кружни подеоник и, по 
потреби, острва за раздвајање улива и излива, изводе се приближно у равни коловоза 
(+2 – 3cm) тако да функционишу као прелазни коловоз за возила већа од меродавног 
путничког аутомобила. За препоруку је примена другачије коловозне конструкције (нпр. 
елементи за поплочавање, ситна коцка,...). 

Планирати је са  као кружну раскрсницу, на пресешцима 3 сабирне улице и 2 
приступне улице, функционалног нивоа F2, са бројем уливних трака 1:1:1:1:1, са пре-
лазним коловозом и минималним усмеравањем уливних/изливних токова. 
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На местима укрштања Улице нова 2 са Улицом Бранка Бајића и Југ Богданове 
потребно је изградити трокраке раскрснице функционалног нивоа „Ф“ – раскрсница са 
пресециштима саобраћајница мањег значаја и саобраћајног оптерећења, са јединственим 
коловозима. У широј зони приступа раскрсници мора бити обезбеђена одговарајућа зона 
прегледности ослобођена свих континуалних визуелних препрека. 

На местима планираних за реконструисање укрштања потребно је изградити тро-
краке или четворокраке раскрснице функционалног нивоа „Ф“ – раскрсница са пресе-
циштима саобраћајница мањег значаја и саобраћајног оптерећења, са јединственим ко-
ловозима. У широј зони приступа раскрсници мора бити обезбеђена одговарајућа зона 
прегледности ослобођена свих континуалних визуелних препрека. 

Коловозну конструкцију предметних саобраћајница димензионисати за средње 
тешко саобраћајно оптерећење и са карактеристикама које морају да задовоље саобраћај-
нице унутар насеља. 

Све планиране саобраћајне правце нивелационо ускладити и опремити савреме-
ним коловозним застором, што ће омогућити оптимално функционисање саобраћаја на 
овом простору. Коловоз планираних саобраћајница, у висинском смислу, прилагодити 
нивелационом решењу које је дато у Плану. За све саобраћајне правце предвиђен је јед-
ностран попречни нагиб коловоза. 

Све планиране нове саобраћајнице су у рангу секундарне (локалне) градске путне 
мреже и њихова изградња мора бити у складу са нормативима и стандардима за такву 
врсту објеката. 

Паркинг простор 

Паркинг простор у склопу Улице трг ослобођења се задржава – управна шема 
паркирања, осим на местима где су предвиђени нови колски улази, док се у Улици нова 
1 планира изградња паркинг простора са косом шемом паркирања, под углом од 0°. Ди-
мензије паркинг места износе 2,2х6,0 (5,5) m. 

Унутар затвореног паркиралишта, за путничка возила препоручује се управна ше-
ма паркирања, димензије једног паркинг места износе мин. 2,5(2,3)х5,0(4,8) m. Прили-
ком примене паралелене шеме паркирања димензије једног паркинг места износе мин. 
6,0(5,7)х2,5(2,25)m. 

У оквиру паркиралишта формираних у профилима улица потребно је предвидети 
да се у једном низу налази 3 (изузетно до 7) паркинг места, како би се обезбедио простор 
за високо зеленило. Такође, при пројектовању паркиралишта неопходно је обезбедити и 
просторе за стубове за осветљење и контејнере за смеће. 

У оквиру свих наведених простора за паркирање неопходно је  обезбедити потре-
бан број паркинг места резервисаних за хендикепиране особе (обично 1 место на 15 – 20 
паркинг места); она се изводе са већом ширином (3,5m) како би се створио неопходан 
простор за излазак и улазак у возило особа са умањеним могућностима кретања. 

Зависно од локације паркинг простора одлучити се за одговарајући тип коловоз-
не конструкције паркинга (асфалтбетонска коловозна конструкција, поплочавање пре-
фабрикованим бетонским елементима, примена елемента бетон – трава). 
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У оквиру и у околини самосталних паркинг скупина предвидети изградњу пешач-
ких стаза како би се омогућио безбедан пешачки саобраћај између паркинг простора и 
околних садржаја. 

Бициклистичка стаза 

Једносмерне бициклистичка стаза у границама планског подручја налази се уко-
ридору улице Бранка Бајића, Цара Лазара и Трг ословбођења. 

Као технички облик бициклистичке површине изабрана је бициклистичка стаза 
– физички одвојена бициклистичка површина, чија је функција да обезбеди неометану 
и безбедну површину за бициклисте и возаче мопеда. Имајући у виду просторне могућ-
ности, бициклистичка стаза је организована као једносмерна (са сваке стране саобраћај-
нице). Бициклистичка стаза треба да је од пешачке површине одвојена ивичњаком који 
је издигнут највише 5 cm у односу на бициклистичку површину. 

На местима где улази у подручје мешовитог саобраћаја, бициклистичка стаза тре-
ба да буде обојена другачијом бојом, чиме би се бициклистичка стаза додатно нагласила 
и смањила могућност саобраћајних незгода. 

Хоризонтални радијуси бициклистичке стазе треба да износе најмање 10 m 
(најмањи могућ хоризонтални радијус је 3,5 m, јер у случају мањег радијуса брзина би-
циклисте пада испод 12 km/h, што доводи до нестабилности). 

Нивелета бициклистичке стазе треба да прати постојећу нивелету терена са неоп-
ходним интервенцијама на довођењу у правилан и потребан геометријски смисао. У зони 
укрштања са Улицом Југ Богдана, нивелету бициклистичке стазе, у висинском смислу, 
прилагодити нивелационом решењу дате саобраћајнице на коју се прикључује. 

За коловозну конструкцију бициклистичке стазе предлаже се: слој чистоће 10 cm, 
подлога од бетона дебљине 1 2cm, застор од асфалтног тепиха 3 cm. Препоручљиво је да 
површина бициклистичке траке буде различите боје, најбоље црвене, како би се додатно 
нагласила. 

Пешачке стазе 

Пешачке стазе градити применом бетонских елемената, при чему је потребно ус-
кладити боје и облике примењених елемената са околним амбијентом. Ово, поред об-
ликовног и визуелног значаја, има и практичну сврху при изградњи и реконструкцији 
подземних инсталација. 

Пешачке стазе пројектовати и градити тако да се обезбеди несметано кретање ли-
ца са посебним потребама, у складу са Правилником о условима за планирање и пројек-
товање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инва-
лидних лица („Службени гласник РС“, број 18/97). 

Одводњавање 

Одводњавање површинских вода са свих саобраћајних површина решити из-
градњом система атмосферске канализације, који се састоји у попречном сливању и по-
вршинском подужном вођењу до места прихватања (сливника), и даље кроз подземно 
каналисање, прикључцима и подужним водовима, довођењу до места за пречишћавање 
и испуштање у реципијент. 
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Сви елементи саобраћајница дати су у оквиру графичких прилога План саобраћај-
ница са нивелацијом и Геометријски попречни профили. Приликом пројектовања и из-
градње обавезно је придржавати се датих елемената. 

Хидротехничка инфраструктура 

Водоводна мрежа 

Јавна водоводна мрежа у насељима, уграђује се по правилу на јавној површини и 
то у зелени појас или тротоар. 

Приликом пројектовања и изградње објеката потребно је придржавати се следећег: 

 - није дозвољено пројектовање објеката изнад цеви водовода, 

 - није дозвољено пројектовање других инсталација изнад или испод цеви водовода, 

 - при евентуалном укрштању са водоводним инсталацијама друге инсталације, по 
правилу, полажу се изнад водоводних цеви, 

 - размак између водоводне мреже и осталих подземних инсталација (електричног 
кабла, ТТ кабла, гасовода и канализационих цеви) при паралелном вођењу мора 
бити мин. 0,5m, 

 - хоризонтално растојање других подземних инсталација од бетонских водоводних 
шахтова мора бити мин. 0,4m, 

 - код попречног укрштања инсталација, размак водоводне мреже и осталих подзем-
них инсталација, по висини, мора да износи мин. 0,3m, при чему каблови морају 
бити постављени у заштитној цеви и означени траком, 

 - пролазак испод саобраћајнице обезбедити челичном заштитном цеви, 

 - водоводна мрежа не сме бити постављена испод канализационих цеви, нити кроз 
ревизиона окна канализације, односно канализационе цеви се постављају испод 
цевовода воде за пиће, 

 - изградњом, одржавањем или реконструкцијом објеката смештених у близини обје-
ката јавног водовода, као и изградњом/реконструкцијом саобраћајница, не сме се 
довести у питање нормално водоснабдевање, нити ометати нормално коришћење 
и одржавање водоводне мреже и осталих објеката водснабдевања, 

 - евентуалну потребу измештања водоводних инсталација договарају заједнички 
инвеститор радова и власник инфраструктуре, а трошкове радова сноси инвести-
тор радова, 

 - код пројектовања предметних објеката придржавати се важећих техничких пропи-
са и мера за укрштање са постојећим инсталацијама водовода, 

 - на местима укрштања, при пројектовању и изградњи објеката изнад инсталација 
водовода, осигурати цевоводе од утицаја саобраћаја и других оптерећења што се 
доказује статичким прорачуном, 

 - обавеза пројектанта и извођача радова је да поштује важеће техничке прописе и 
стандарде за ову врсту објеката, 
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 - обавезно извршити геодетско снимање изведеног стања са освртом на места 
укрштања са инфраструктурним објектима водовода, 

 - раскопане површине по завршетку радова довести у првобитно стање, 

 - инвеститор је дужан да пре почетка пројектовања прибави геодетски снимак под-
земних инсталација водовода, 

 - дубина канала за уличну водоводну мрежу мора осигурати покриће темена цеви са 
100 цм надслоја, водећи рачуна о коначној висини терена. 

Планирани коридор за изградњу водоводне мреже налазе се на растојањима од 3,0 
м до  4,0 од регулационих линија у свему према графичком прилогу. 

Планира се реконструкција водоводне мреже са северне стране уличног коридора 
у ул. Војводе Живојина Мишића, део водоводне мреже  на почетку ул. Бранка Бајића ра-
ди измештања из коридора коловозне конструкције и у ул. Трг братства и јединства веза 
источне и западне стране улице. 

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП „Комунал-
пројект“ из Бачке Паланке као што је и сва изградња могућа само уз претходно приба-
вљену сагласност ЈКП „Комуналпројект“ из Бачке Паланке. 

Канализациона мрежа - отпадних вода 

Пројекат јавне канализације и техничко решење појединих делова морају бити 
усклађени са системом канализације, који је у функцији. Код изградње и одржавања обје-
ката и уређаја јавне канализације, обавезна је примена важећих стандарда и техничких 
прописа. 

Услови за изградњу канализације отпадних вода: 

 - није дозвољено пројектовање објеката изнад цеви канализације, 

 - није дозвољено пројектовање других инсталација изнад или испод цеви канали-
зације, 

 - при евентуалном укрштању са канализацијом друге инсталације, по правилу, по-
лажу се изнад цеви канализације, 

 - сва укрштања са саобраћајницама обавезно зацевити према важећим прописима и 
стандардима, 

 - минимално хоризонтално растојање код паралелног вођења других подземних ин-
сталација и цевовода канализације је 0,8m. Приликом укрштања инсталација са 
канализационим цевима исте постављати изнад инсталација канализације и испо-
штовати минимално растојање од 0,5m, 

 - хоризонтално растојање других подземних инсталација од бетонских канализаци-
оних шахтова мора бити 0,4m, 

 - за изградњу канализације отпадних вода могу се користити следеће цеви: 

 - армирано – бетонске, 

 - бетонске цеви 

 - пластичне, 
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 - полиестерске, 

 - керамичке, 

 - ливено – гвоздене и 

 - челичне, 

 - дуктилне цеви 

 - јавна канализација отпадних вода, по правилу, изводи се на супротној страни ко-
ловоза од оне на којој је положен јавни водовод, 

 - дозвољени падови канала одређују се у границама од 0,3-100‰, 

 - минимални дозвољени пад треба да осигура самоиспирање канала, који се дока-
зује хидрауличким прорачуном, 

 - максимална дозвољена повремена и привремена брзина протока може износити 6m/s, 

 - у случајевима потребе већих падова од 100‰ прекиде падова у каналима треба 
изводити са каскадама у контролним окнима. Висина каскаде може износити од 
0,3 до 1,5m, 

 - на местима измене хоризонталних и верикалних праваца канала морају се изгра-
дити контролна окна. Контролна окна се постављају на спојевима уличних канала, 
као и на правцима осовине канала до највеће удаљености од 50,0m. Најмања светла 
величина отвореног контролног окна треба да је 1,0х1,0m, односно код другачије 
изведбе 1,0m². Контролно окно поставља се и на каналском прикључку, по пра-
вилу, непосредно уз регулациону линију. Најмања светла мера контролног окна 
треба да буде 0,7х1,0m. Дно контролног окна, када се израђује кинета за међусоб-
ни спој канала, треба да је у висини осовине најнижег канала. Сва контролна и 
друга окна морају имати уграђене ливено – гвоздене  пењалице и бити покривене 
ливено – гвозденим поклопцима типа који мора издржати потребно саобраћајно 
оптерећење, 

 - у канализацију отпадних вода забрањено је упуштање: 

 - употребљене воде од прања и поливања улица и других површина за јавне на-
мене, 

 - атмосферске воде, 

 - расхладне воде, 

 - код пројектовања предметних објеката придржавати се важећих техничких пропи-
са и мера за укрштање са постојећим инсталацијама канализације, 

 - на местима укрштања, при пројектовању и изградњи објеката изнад инсталација 
канализације, осигурати цевоводе од утицаја саобраћаја и других оптерећења што 
се доказује статичким прорачуном, 

 - изградњом, одржавањем или реконструкцијом објеката смештених у близини 
објеката канализације, као и изградњом саобраћајница, не сме се довести у питање 
нормално функционисање одвођења отпадних вода, нити ометати нормално ко-
ришћење и одржавање канализационе мреже, постојећих канализационих шахто-
ва и осталих објеката канализације, 
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 - евентуалну потребу измештања канализационих инсталација договарају заједнич-
ки инвеститор радова и власник инфраструктуре, а трошкове радова сноси инвес-
титор радова, 

 - обавезно извршити геодетско снимање изведеног стања са освртом на места 
укрштања са инфраструктурним објектима канализације, 

 - раскопане површине по завршетку радова довести у првобитно стање, 

 - инвеститор је дужан да пре почетка пројектовања прибави геодетски снимак под-
земних инсталација канализације. 

Планира се изградња канализационе мреже отпадних вода са северне стране улич-
ног коридора у ул. Бранка Бајића од бензинске станице „Радун“ до ул. Цара Лазара на 
растојању од 1,0 м од регулационе линије. У раскрсници ул. Цара Лазара, ул. Трг брат-
ства и јединства, ул. Шумска и ул. Бранка Бајића планирана је реконструкција дела ка-
нализације отпадних вода и измештање постојеће канализације из коридора коловозне 
конструкције на растојањима од око 8,0 м од регулационих линија у свему према гра-
фичком прилогу. 

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП „Комунал-
пројект“ из Бачке Паланке као што је и сва изградња могућа само уз претходно приба-
вљену сагласност ЈКП „Комуналпројект“ из Бачке Паланке. 

Канализациона мрежа - атмосферских вода 

Пројекат јавне канализације и техничко решење појединих делова морају бити усклађени 
са системом канализације, који је у функцији. Услови за изградњу канализације 
атмосферских вода: 

 - није дозвољено пројектовање објеката изнад цеви канализације, 

 - није дозвољено пројектовање других инсталација изнад или испод цеви канали-
зације, 

 - при евентуалном укрштању са канализацијом друге инсталације, по правилу, по-
лажу се изнад цеви канализације, 

 - сва укрштања са саобраћајницама обавезно зацевити према важећим прописима и 
стандардима, 

 - минимално хоризонтално растојање код паралелног вођења других подземних ин-
сталација и цевовода канализације је 0,8m. Приликом укрштања инсталација са 
канализационим цевима исте постављати изнад инсталација канализације и испо-
штовати минимално растојање од 0,5m, 

 - хоризонтално растојање других подземних инсталација од бетонских канализаци-
оних шахтова мора бити 0,4m, 

 - за изградњу канализације отпадних вода могу се користити следеће цеви: 

 - армирано – бетонске, 

 - бетонске цеви 

 - пластичне, 

 - полиестерске, 
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 - керамичке, 

 - ливено – гвоздене и 

 - челичне, 

 - дуктилне цеви. 

 - За атмосферске воде могу се употребити бетонски канали јајоликог, поткови-
частог, или округлог облика, бетонирани на лицу места, или од монтажних елеме-
ната, а чији облици су одређени хидрауличким и статичким условима, 

 - дозвољени падови канала одређују се у границама од 0,3-100‰, 

 - минимални дозвољени пад треба да осигура самоиспирање канала, који се дока-
зује хидрауличким прорачуном, 

 - максимална дозвољена повремена и привремена брзина протока може износити 6m/s, 

 - у случајевима потребе већих падова од 100‰ прекиде падова у каналима треба 
изводити са каскадама у контролним окнима. Висина каскаде може износити од 
0,3 до 1,5m, 

 - на местима измене хоризонталних и верикалних праваца канала морају се изгра-
дити контролна окна. Контролна окна се постављају на спојевима уличних канала, 
као и на правцима осовине канала до највеће удаљености од 50,0m. Најмања светла 
величина отвореног контролног окна треба да је 1,0х1,0m, односно код другачије 
изведбе 1,0m². Контролно окно поставља се и на каналском прикључку, по пра-
вилу, непосредно уз регулациону линију. Најмања светла мера контролног окна 
треба да буде 0,7х1,0m. Дно контролног окна, када се израђује кинета за међусоб-
ни спој канала, треба да је у висини осовине најнижег канала. Сва контролна и 
друга окна морају имати уграђене ливено – гвоздене  пењалице и бити покривене 
ливено – гвозденим поклопцима типа који мора издржати потребно саобраћајно 
оптерећење, 

 - улични сливници морају бити типски и да садрже гвоздену решетку и таложницу. 
Најмања светла величина кишног сливника треба да буде Ø 500 mm, а таложница 
најмање дубине 1,00 m и запремнине 0,25 m³. Улични сливници се постављају 
на размацима који одговарају површини одводњавања од 50 до 100 m². Размак 
уличних сливника код мањих падова улица мора бити такав да улични сливници 
могу потпуно одвести воду са тих површина који размак може бити од 30 до 60 m. 
Улични сливници се постављају и на раскрсници улица, 

 - код пројектовања предметних објеката придржавати се важећих техничких пропи-
са и мера за укрштање са постојећим инсталацијама канализације, 

 - на местима укрштања, при пројектовању и изградњи објеката изнад инсталација 
канализације, осигурати цевоводе од утицаја саобраћаја и других оптерећења што 
се доказује статичким прорачуном, 

 - канализациони прикључак уличних сливника код система атмосферске канализа-
ције не може бити мањи од Ø 200 mm. Минимални профил цеви јавне канализа-
ције износи Ø 300 mm . У канале за одвођење атмосферских вода и атмосферску 
канализацију у оквиру градског сепарационог система забрањено је упуштање: 
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 - домаће употребљене санитарне воде из стамбених, друштвених, комуналних и ин-
дустријских објеката, 

 - непречишћене атмосферске воде са површина јако загађених продуктима индус-
трије, 

 - индустријске отпадне воде са и без претходне обраде на интерним уређајима за 
пречишћавање осим расхладних вода, 

 - обавезно извршити геодетско снимање изведеног стања са освртом на места 
укрштања са инфраструктурним објектима канализације. 

Планира се изградња канализационе мреже атмосферских вода са обе стране у ул. 
Југ Богдановој на растојању од 0,8 м до 8,0 м од регулационих линија, уз западну страну 
у ул. Шумској на растојању од 2,5 м до 5,0 м од регулационих линија, уз јужну страну у 
ул. Војводе Живојина Мишићана растојању од 4,0 м до 6,0 м од регулационих линија, ве-
за ул. Југ Богданове и ул. Бранка Бајића кроз новоформиране коридоре јавног земљишта 
на различитим растојањима од регулационих линија. Планира се изградња атмосферске 
канализације са западне стране ул. Бранка Бајића који се повезује на постојећу атмос-
ферску канализацију, на растојању од 2,4 м до 3,0 м од регулационе линије. Постојећи 
канал иза бензинске станице „АВИА" потребно је зацевити и формирати коридор у коме 
ће бити атмосферска канализација која се касније повезује на постојећу атмосферску ка-
нализацију у л. Бранка Бајића, на растојању од око 0,5 м од источне ивице бициклистич-
ке стазе. Постојећу атмосферску канализацију из ул. Цара Лазара и ул. Трг братства и 
јединства повезује се на на новоформирану атмосферску канализацију и иде у коридор 
постојећег канала, а у свему према графичком прилогу. 

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП „Комунал-
пројект“ из Бачке Паланке као што је и сва изградња могућа само уз предходно приба-
вљене услове и сагласност ЈКП „Комуналпројект“ из Бачке Паланке. 

Електроенергетска инфраструктура 

Положај прикључног ормара прилагодити условима ЈП „Електродистрибуција“, 
Нови Сад тако да буде на фасади објекта или у специјалним случајевима на другим мес-
тима. Прикључак извести кабловским нисконапонским водом преко кабловске прикључ-
не кутије, у складу са електроенергетским условима ЈП „Електродистрибуција“, Нови 
Сад. 

Правила грађења у оквиру уличних коридори: 

 - целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити у складу са важећим 
законским прописима и техничким условима, 

 - трафостанице градити као зидане, монтажно – бетонске или стубне, за рад на 20kV 
напонском нивоу, 

 - трафостанице градити на јавној површини. Минимална површина за изградњу 
МБТС трафостанице треба да буде 5,6х6,3m, минимална удаљеност од других 
објеката треба да буде 3,0m, 

 - средњенапонску мрежу градити подземно, 

 - нисконапонска мрежа може бити грађена подземно, 
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 - стубове електроенергетске мреже поставити у уличним коридорима, минимално 
1,0m од коловоза општинских путева, односно у складу са условима надлежног 
предузећа за државне путеве, ван колских прилаза објектима, 

 - у оквиру радне зоне електроенергетска мрежа ће бити грађења подземно по усло-
вима грађења за подземну електроенергетску мрежу. 

При полагању подземне електроенергетске мреже у оквиру обухвата Плана пош-
товати следеће услове који се односе на полагање подземне електроенергетске мреже у 
насељу: 

 - електроенергетске каблове полагати у уличним зеленим површинама поред са-
обраћајница и пешачких стаза или, уколико за то нема могућности, испод пешач-
ких стаза, 

 - дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,8m, 

 - електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5m од темеља објеката и 1,0m од 
општинских саобраћајница, односно по условима надлежног предузећа за држав-
не путеве, 

 - при укрштању са саобраћајницом кабл мора бити постављен у заштитну цев, а 
угао укрштања треба да буде око 90º, 

 - при паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање рас-
тојање мора бити 0,5m за каблове напона до 10kV, односно 1,0m за каблове напона 
преко 10kV. Угао укрштања треба да буде 90º, 

 - паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације 
дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити 
веће од 0,5m, 

 - није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водово-
да или канализације, 

 - при укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално рас-
тојање мора бити веће од 0,3m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5m, 

 - светиљке јавног осветљења поставити на стубове за расвету, 

 - користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја, а према захте-
вима зоне у оквиру које се постављају, 

 - заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским инстала-
цијама у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката у складу 
са Правилником о техничким нормативима о заштити објеката од атмосферског 
пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96), 

 - у коридору надземних средњенапонских и високонапонских водова грађење обје-
ката мора бити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу 
надземних електроенергетских водова називног напона 1kV до 400kV („Службе-
ни лист СФРЈ“, број 65/88 и 18/92) и другим важећим законским прописима и 
техничким условима, као и условима надлежног предузећа. 
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Правила грађења на јавним зеленим површинама: 

 - целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити у складу са важећим 
законским прописима и техничким условима, 

 - трафостанице градити као зидане или монтажно – бетонске. Минимална површи-
на за изградњу трафостанице треба да буде 5,6х6,3m, минимална удаљеност од 
других објеката треба да буде 3,0m, 

 - средњенапонску мрежу 20kV и нисконапонску каблирати по условима грађења за 
подземну мрежу, 

Телекомуникациона инфраструктура 

Прикључак извести преко типског ТТ прикључка на приступном месту на фасади 
објекта или у специјалним случајевима на другим местима. 

Правила грађења у оквиру уличних коридора: 

 - ТТ мрежу градити у складу са важећим законским прописима и техничким усло-
вима, 

 - ТТ мрежа ће се углавном градити подземно, 

 - дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 0,8m, 

 - ТТ мрежу полагати у уличним зеленим површинама (удаљеност од високог рас-
тиња мин. 1,5m) поред саобраћајница на растојању најмање 1,0m од саобраћај-
ница, или поред пешачких стаза. У случају да се то не може постићи ТТ каблове 
полагати испод пешачких стаза, 

 - при укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у заштитне 
цеви, а угао укрштања треба да буде 90°, 

 - при паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање мо-
ра бити 0,5m за каблове напона до 10kV и 1,0m за каблове напона преко 10kV. При 
укрштању најмање растојање мора бити 0,5m, а угао укрштања 90°, 

 - при укрштању са цевоводом гасовода, водовода и канализације вертикално рас-
тојање мора бити веће од 0,3m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5m, 

 - уређаји и опрема УПС поставиће се у метално кућиште - слободностојећи орман 
на јавној површини. 

Правила грађења на осталим површинама: 

 - подземну телекомуникациону мрежу градити по условима грађења подземне те-
лекомуникационе мреже на површинама јавне намене, 

 - објекти за смештај телекомуникационих уређаја мобилне телекомуникационе 
мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, као и 
антене и антенски носачи могу се поставити на појединачним грађевинским пар-
целама у оквиру радне зоне, 
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 - објекат за смештај телекомуникационе и РТВ опреме може бити зидани или мон-
тажни, или смештен на стубу, 

 - мимимална површина за потребе РБС треба да буде 10,0х10,0m, 

 - комплекс са телекомуникационом опремом и антенски стуб мора бити ограђен, 

 - у комплекс се поставља антенски стуб са антенама, а на тлу се постављају контеј-
нери базних станица, 

 - напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4kV, 

 - до комплекса за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских стубо-
ва са антенама обезбедити приступни пут, минималне ширине 3,0m, до најближе 
јавне саобраћајнице, 

 - антене се могу поставити и на постојеће више објекте (кров зграде). 

Термоенергетска инфраструктура 

Технички нормативи за пројектовање и полагање гасовода од ПЕ цеви за радни 
притисак до 4 бара одређени су одговарајућим Правилником (“Службени лист СРЈ” 
20/92) за транспорт гасовитих горива према СРПС Х.Ф1.001. 

Гасовод ниског притиска се води подзмено и надземно. Када се гасовод води под-
земно дубина полагања гасовода је 0,6-1,0 m од његове горње ивице. Препоручује се 
дубина од 0,8 m. Изузетно је дозвољена дубина 0,5 m код укрштања са другим укопаним 
инсталацијама или на изразито тешком терену, уз примену додатних техничких мера 
заштите. Локација ровова треба да је у зеленом појасу између тротоара и ивичњака ули-
це, тротоара и ригола, тротоара и бетонског канала. На локацији 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 ин-
фраструктуре. Вредности минималних дозвољених растојања у односу на укопане ин-
сталације су: 

Минимална дозвољена растојања укрштање
паралелно 

вођење
- други гасовод 0,2 m 0,4 m

- водовод, канализација 0,2 m 0,4 m
- телефонски каблови 0,3 m 0,5 m
- технолошка канализација 0,2 m 0,4 m
- бетонски шахтови и канали 0,2 m 0,4 m
- железничка пруга и индустријски колосек 1,5 m 5,0 m
- топловод: прорачунско растојање које обезбеђује да 

температура ПЕ цеви не буде изнад 20°C
- високо зеленило - 1,5 m
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- темељ грађевинских објеката - 1,0 m
- локални путеви и улице 1,0 m 0,5 m
- магистрални и регионални путеви 1,3 m 1,0 m
- бензинске пумпе - 5,0 m

Укрштање дистрибутивног гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши се уз његово 
полагање у заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није по-
требно. При томе се мора обезбедити природна вентилација канала, заштитне цеви или 
подземног пролаза. 

За укрштање и паралелно вођење гасовода са железничком пругом, путевима и 
улицама, потребна је сагласност одговарајућих организација. 

Дистрибутивни гасовод се не полаже испод зграда и других објеката високоградње. 
Надземно полагање дистрибутивног гасовода се врши само изузетно, уз посебну зашти-
ту од механичких, температурних и утицаја стварања кондензата. 

Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ 
мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, али не мање од 0,5 m сло-
бодног размака. Надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова далековода, 
високонапонских и нисконапонских водова за најмање висину стуба+3m. 

При полагању дистрибутивних гасовода треба предузети одговарајуће мере заш-
тите постојећих инсталација у радном појасу. 

Укрштање и паралелно вођење са другим инсталацијама се пројектује у складу са 
условима и сагласностима надлежних органа, а на следећи начин: 

 - пролаз испод путева и улица се изводи у заштитној челичној цеви уз механичко 
подбушивање на дубини од 1,0 m; 

 - пролаз испод кућне саобраћајнице се ради раскопавањем или подбушивањем, у 
складу са дубином рова; 

−	 пролази испод осталих канала и ригола изводе се у заштитним цевима или без 
њих, раскопавањем или подбушивањем на дубину 1,0 m од коте дна канала. 

Код паралелног вођења гасовода у односу на горе наведене објекте примењују се 
минимална одстојања из важећих прописа уз додатак 1,0 до 2,0 m, у зависности од мо-
гућности на терену. 

Укрштање и паралелно вођење у односу на укопане инсталације треба пројектова-
ти да се задовоље сви услови власника предметних инсталација. Код укрштања настојати 
да се гасовод укопа изнад других инсталација, у противном гасовод треба положити у 
заштитну цев. 

Услове и сагласност за прикључење на гасну мрежу је потребно затражити од 
надлежне комуналне службе. 

Јавне зелене површине 

Постојеће и планиране јавне зелене површине треба формирати и обликоват пре-
ма графичком прилогу Планиране намене површина са локацијама објеката од општег 
интереса. 
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Постојеће зелене површине је потребно одржавати и унапређивати. Дрвореде који 
су делимично посечени допунити како би формирали хомогену структуру. Нове, младе 
саднице заштитити од оштећења и девастације. 

Приликом озелењавања водити рачуна о избору садног материјала, врстама и на-
чину садње и ако је потребно израдити одговарајуће пројекте хортикултурног уређења. 
Садни материјал треба да је прилагођен условима, да има одређену старост и квалитет. 

Уколико се у склопу зелених површина постављају дечја или спортска игралишта 
неопходно је израдити одговарајући пројекат предметног објекта. У склопу зеленила се 
могу постављати клупе, корпе за отпатке и други урбани мобилијар. 

Начин одржавања зелених површина је дефинисан Одлуком о комуналним делат-
ностима („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 22/09). 

II.2.11. Економска анализа и процена улагања из јавног сектора 

Након доношења плана, ради обезбеђења услова за изградњу на површинама ос-
тале намене, потребно је формирати површине јавне намене, изградити саобраћајну и 
комуналну инфраструктуру. У табели су дате оквирне вредности средстава за улагање у 
поједине сегменте уређења и изградње на површинама јавне намене. 

 

Процена потребних средстава за уређење површина јавне намене
1. ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА

Редни бр. јед.  
мере

количина цена по јединици 
мере (дин.)

укупна цена 
(дин.)

1.1. израда ПДР ком. 1 1.020.000,00 1.020.000,00
1.2. пројекти обележавања, деобе, 
картирање...

/ / 500.000,00 500.000,00

1.3. откуп земљишта m² 8973 870,00 7.806.510,00
1.4. откуп старих индустријских 
објеката

m² 196 17.250,00 3.381.000,00

1.5. рушење и уклањање објеката % 10 3.381.000,00 338.100,00
1. УКУПНО: 13.045.610,00
2.  САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Редни бр. јед. 
мере

количина цена по јединици 
мере (дин.)

укупна цена 
(дин.)

2.1.1. сабирна улица (ВЖМ) m² 1.100 3.500,00 3.850.000,00
2.1.2. сабирна улица (ББ) м² 2.000 7.000,00 14.000.000,00
2.2.1. приступна улица првог реда 
(ПУ1) - Улица нова 1

m² 600 6.000,00 3.600.000,00

2.2.2 приступна улица првог реда 
(ПУ1) - Улица нова 2

m² 360 6.000,00 2.160.000,00

2.2.3 приступна улица првог реда 
(ПУ1) - Улица Шумска

m² 1.350 3.500,00 4.725.000,00
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2.3. паркинг простор m² 2.965 4.000,00 11.860.000,00
2.4. бициклистичка стаза m² 1.650 4.000,00 6.600.000,00
2.5. пешачке стазе и платои m² 1.500 3.000,00 4.500.000,00
2.6. кружна раскрсница m² 1.256 7.000,00 8.792.000,00
2.7. 10% Непредвиђени радови 10% 6.008.700,00
2. УКУПНО: 66.095.700,00
3. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

Редни бр. јед. 
мере

количина цена по јединици 
мере (дин.)

укупна цена 
(дин.)

3.1. Изградња уличне водоводне 
мреже

m 240,00 10.000,00 2.400.000,00

3.2. Изградња уличне канализације 
отпадних вода

m 360,00 8.000,00 2.880.000,00

3.3. Изградња уличне канализације 
атмосферских вода са секундарном 
атмосферском канализацијом

m 1627,00 10.000,00 16.270.000,00

3. УКУПНО: 21.550.000,00

4.  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТТ ИНФРАСТРУКТУРА

Редни бр.
јед. 

мере количина цена по јединици 
мере (дин.)

укупна цена 
(дин.)

4.1. МБТС 20/0,4kV, 630kVA ком 1 5.000.000,00 5.000.000,00
4.2. Високонапонска мрежа km 0,4 5.500.000,00 2.200.000,00
4.3. Нисконапонска мрежа km 0,5 2.500.000,00 2.250.000,00
4.4. Јавно осветљења km 1,5 3.000.000,00 4.500.000,00
4. УКУПНО: 13.950.000,00
5. ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Редни бр.
јед. 

мере количина
цена по 

јединици мере 
(дин.)

укупна цена 
(дин.)

5.1.Гасовод полиетилен km 0,2 4.000.000,00 800.000,00
5. УКУПНО: 800.000,00
6. УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Редни бр.
јед. 

мере количина
цена по 

јединици мере 
(дин.)

укупна цена 
(дин.)

6.1. формирање нових зелених 
површина

m² 2.240 300,00 672.000,00

6.2. постављање мобилијара / / 1.000.000,00 1.000.000,00
6. УКУПНО: 1.672.000,00
УКУПНО: 117.113.310,00
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II.2.12. Примена плана 

Доношењем овог Плана стичу се 
услови за издавање информације о ло-
кацији и локацијске дозволе за објекте 
предвиђене у обухвату. 

Саставни део овог Плана је свеска 
„Документациона основа плана детаљ-
не регулације Обровачки пут (блок 39 
и делови блокова 30, 29, 38 и 44) у Ба-
чкој Паланци“ израђена у два примерка 
и чува се у органу локалне самоуправе 
надлежном за послове проторног и урба-
нистичког планирања. 
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