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На основу члана 46. Закона о 
планирању и изградњи (''Сл. гласник 
РС'', бр. 47/2003) и члана 34. тачка 4 
Статута општине Бачка Паланка 
(''Службени лист општине Бачка Па-
ланка'', бр. 4/2002) Скупштина општине 
Бачка Паланка на 16. седници одржаној 
16. јула 2007. године доноси: 

 
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СА  

ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА БРОЈ 106 

 У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ 
 

УВОД 
 
Валоризација повољног геосаобра-

ћајног положаја града Бачка Паланка на 
реци Дунаву, главној речној магистрали 
Европе која довршењем канала Рајна-
Мајна-Дунав омогућује излаз на Северно 
и Црно море, извршена је у стратешким 
просторним плановима највишег реда: у 
Просторном плану Републике Србије 
(''Службени лист РС'', бр. 13/96), 
Просторном плану општине Бачка 
Паланка (''Службени лист општине Бачка 
Паланка'', бр.7/2003), као и у Просторном 
плану општине Бачка Паланка чија 
израда је у току. У свим наведеним 
плановима предвиђено је проширење 
постојеће Луке ''Бачка Паланка'' и 
формирање терминала међународне 
луке ''Бачка Паланка''. 

Генералним планом насеља Бачка 
Паланка (''Службени лист општине Бачка 
Паланка'', бр.6/2003) као и Одлуком о 
одређивању делова просторних и 
урбанистичких планова на подручју 
општине Бачка Паланка који нису у 
супротности са одредбама Закона о 
планирању и изградњи (''Службени лист 
општине Бачка Паланка''. бр.14/2005) као 

и Генерлног плана Бачка Паланка чија 
израда је у току, потврђено је да 
терминал луке са пратећим садржајима 
представљају значајно развојни 
потенцијал града. Да би се овај 
потенцијал могао активирати у 
непосредној будућности, неопходна је 
детаљна урбанистичка разрада 
предметног простора у складу са 
Законом о планирању и изградњи 
(''Службени лист РС'', бр. 47/2003). У 
складу са тим СО Бачка Паланка је 
приступила изради Програма за израду 
урбанистичког плана блока бр. 106 у 
Бачкој Паланци за израду и тај посао 
поверила ЈП Завод за урбанизам 
Војводине из Новог Сада. Овај Програм 
је, након разматрања добио позитивно 
мишљење од стране Комисије за 
планове и након тога усвојен од стране 
Скупштине општине Бачка Паланка као 
саставни део Одлуке о приступању 
изради Плана генералне регулације са 
елементима детаљне регулације блока 
бр. 106 у Бачкој Паланци. 

На основу донете Одлуке о изради 
Плана генералне регулације са 
елементима детаљне регулације блока 
бр. 106 у Бачкој Паланци (''Службени 
лист општине Бачка Паланка''. бр.16/06) 
од 26.12.2006., ЈП Завод за урбанизам је 
израдио предлог Плана генералне 
регулације са елементима детаљне 
регулације блока бр. 106 у Бачкој 
Паланци, што је и предмет обраде овог 
елабората. 

Након прибављања позитивног 
мишљења од стране Комисије за 
планове План генералне регулације са 
елементима детаљне регулације блока 
бр. 106 у Бачкој Паланци биће спреман 
за усвајање од стране Скупштине 
општине Бачка Паланка. 

Једном донет План генералне 
регулације са елементима детаљне 
регулације блока бр. 106 у Бачкој 
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Паланци постаће правна и техничка 
основа за изградњу и уређење овог дела 
грађевинског реона града Бачка 
Паланка.  

За формирање комплекса луке 
"Бачка Паланка" у предметном простору 
постоје како ограничавајући, тако и 
развијајући фактори и то,  како из сфере 
природних чинилаца, тако и из сфере 
створених услова. 

Од природних чинилаца 
најзначајнији ограничавајући фактори су: 

-низак терен, који је периодично 
плављен и то, како у инундацији, тако и у 
брањеном делу, па је неизбежно његово 
насипање до потребних кота, 

-могуће велике осцилације 
водостаја у реци Дунав од скоро 9 m. 

Најзначајнији развијајући фактори 
су: 

-предметно подручје обухвата 
терен на левој обали конкавног сектора 
реке Дунава на којем су велике дубине 
воде што је велика погодност за 
формирање пристаништа 

-погодни климатски услови 
(умерена континентална клима) у 
предметном подручју. 

Од створених услова:  
-у подручју не постоји изграђена 

комунална инфраструктура сем 
одбрамбеног насипа, 

-приликом привођења предметног 
подручја планираној намени, мора се 
очувати интегритет и континуитет 
постојећег одбрамбеног насипа. 

најзначајнији развијајући фактори 
су: 

-јасно изражена потреба ре-
конструкције и проширења постојећег 
терминала луке "Бачка Паланка" на 
обали Дунава што је верификовано у 
Просторном плану Републике Србије, 
Просторном плану општине Бачка 
Паланка, Генералном урбанистичком 
плану Бачка Паланка, и осталим 
урбанистичким плановима који су 
третирали или су у току израде за 
предметно подручје,  

-слободно, неизграђено грађевин-
ско земљиште које је у преовлађујућем 
делу у власништву Општине Бачка 

Паланка, Луке А.Д. "Бачка Паланка" и ЈП 
''Војводина шуме'' Нови Сад, 

-изузетно повољан геосаобраћајни 
положај предметног подручја на средини 
тока Дунава – европског мултиме-
дијалног Коридора 7, 

-могућност релативно лаког 
повезивања на основне регионалне 
саобраћајне мреже водног, железничког 
и друмског саобраћаја, као и остале 
насељске структуре, 

Сумирајући све горе изнето у вези 
оцене стања и развојних могућности у 
предметном подручју може се закључити 
следеће: 

-формирањем комплекса луке 
"Бачка Паланка" на датој локацији у 
Бачкој Паланци, стварају се услови за 
формирање Слободне зоне и 
разноврсних радних и привредних 
садржаја у самом граду, тако и његовом 
ширем залеђу; 

-одговарајућим програмским 
решењима (решење функционисања 
саобраћајних токова), функционалним и 
технолошким преплитањем функција 
луке и граничног прелаза омогућује се 
формирање јединственог система токова 
роба и услуга на принципима 
интегралног транспорта. 

Основни циљ уређења и изградње у 
подручју обухваћеном Планом је 
стварање свих услова за привођење 
предметног простора планираној намени 
дефинисаној у Генералном плану Бачке 
Паланке, односно за комплекс луке 
"Бачка Паланка", као и пратећу 
инфраструктуру. 

У подручју које је обухваћено 
Планом у већем делу је заступљена 
територија, а мањем делу акваторија 
реке Дунава. 

У предметном простору обухва-
ћеном Планом, на јавном грађевинском 
земљишту планирани су: улични 
коридори, коридор железничке пруге и 
насип прве одбрамбене линије од 
високих вода Дунава и акваториј реке 
Дунав (без акваторије пристаништа). 

 
Остало земљиште у оквиру овог 

Плана чине терминали луке, складишно-
производно-претоварне површине, по-
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словно-управљачки центар и заштитно 
зеленило. 

При изради Плана пресудно су 
утицали следећи фактори: 

- поштовање смерница датих у 
Просторном плану Републике Србије из 
1996. године, 

- поштовање смерница датих ППО 
Бачка Паланка и ГУП Бачка Паланка из 
1980. године преиспитаних 2003. године, 

-уважавање развојних циљева који 
се односе на предметни простор који су 
дати у Стратегији развоја Просторног 
плана општине Бачка Паланка, 

- уважавање развојних циљева који 
се односе на предметни простор који су 
дати у Генералном плану и Студији 
изводљивости за унутрашњи водни 
транспорт у Србији, који је израдила 
Европска агенција за реконструкцију 
2006., 

- поштовање изражених захтева 
будућих корисника простора, усклађених 
са стручним мишљењем обрађивача 
Плана, 

- поштовањем претходних услова 
датих од надлежних органа и установа. 

 
 
1. ОБУХВАТ ПЛАНА СА ПОДЕЛОМ  
    НА ЈАВНО И ОСТАЛО  
    ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 
1.1. Опис границе обухвата 
 
Почетна тачка описа обухвата 

Плана је тачка бр.1, која се налази на 
тромеђи одбранбеног насипа, парцела 
број 3464 и парцеле бр.3240 и 3281. 

Од тромеђе граница у правцу југа 
прати источну међу парцела бр. 3240, 
3248, 3241 и пресецајући реку Дунав, 
парцела број 3374 долази до тачке бр.2, 
која се налази на граници катастарских 
општина Стара Паланка и Нештин. 

Од тачке бр.2 граница у правцу 
запада дужином од cca 3100 м прати 
јужну међу парцела бр. 3374 и 7234/1 
(средина тока реке Дунав) до тачке бр.3, 
која се налази на државној граници 
Републике Србије и Републике Хрватске. 

Од тачке бр.3 граница у правцу 
севера прасеца парцелу реке Дунав, 
парцела 7234/1 и прати западну међу 

парцела бр.7140/3 и 7140/1 до тачке 
бр.4, која се налази на тромеђи парцела 
7140/1, 7147/5 и 7436/1. 

Од тромеђе граница у правцу 
севера дужином од cca 110 м пресеца 
парцелу 7436/1 а затим у правцу истока 
дужином од cca 1750 м прати јужну међу 
одбранбеног насипа, парцела бр.7435 и 
долази до тачке бр.5, која се налази на 
међи одбранбеног насипа, парцела 
бр.7435 и парцеле бр. 7436/2. 

Од тачке бр.5 граница у правцу 
севера пресеца парцелу одбранбеног 
насипа а затим дужином од cca 510 м 
прати његову северну међу до тачке 
бр.6, која се налази на тромеђи 
одбранбеног насипа, парцеле бр.7435 и 
3464, пољског пута, парцеле бр.7425/1 и 
3649 и парцеле бр. 7106/6. 

Од тромеђе граница у правцу 
истока пресеца пољски пут и дужином од 
cca 1120 м прати северну међу пољског 
пута, парцела бр. 3649 а затим у правцу 
југа пресеца пољски пут, парцела 3649 и 
одбранбени насип, парцела 3464 и 
долази до тачке бр.1, која је уједно и 
почетна тачка описа обухвата Плана. 

Укупна површина обухвата плана 
износи  cca 244,14 ha. 
 

1.2. Подела грађевинског  
       земљишта 
 
1.2.1. Јавно грађевинско  
          земљиште 
 
Јавно грађевинско земљиште у 

обухвату Плана чине парцеле А, Б, В, Г, 
Д, Ђ, Е, Ж, З, И, Ј и К. 

 
Ознака 
парцеле 

Намена 

А саобраћајне површине 
Б саобраћајне површине 
В саобраћајне површине 
Г канал 
Д заштитно зеленило 
Ђ заштитно зеленило 
Е заштитно зеленило 
Ж саобраћајне површине 
З заштитно зеленило 
И заштитно зеленило 
Ј одбрамбени насип 



 
 
 
 
 

 
Страна 616 - Број 18/2007     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    14. децембар 2007. године        

 

 

К пут 
 
 
Образовање парцела јавног 

грађевинског земљишта приказано је у 
тексту ( 2.6.3. План парцелације ) 

 
1.2.2. Остало грађевинско  
          земљиште 
 
Остало грађевинско земљиште у 

обухвату Плана чине парцеле Л, Љ, М и 
Н. 

 
 

Ознака 
парцеле 

Намена 

Л радне зоне 
Љ радне зоне 
М акваториј 
Н акваториј 

 
Образовање парцела осталог 

грађевинског земљишта приказано је у 
тексту ( 2.6.3. План парцелације ). 

 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
Основна делатност међународне 

луке ''Бачка Паланка'' је:  
•пружање комплетних савремених и 

логистичких услуга локалног, даљинског 
и транзитног транспорта свих видова и 
технологија - пружање истих услуга 
товарним јединицама и подсистемима 
интегралног транспорта;  

•обављање претоварних, сабирних, 
дорадних и дистрибутивних функција 
према захтевима ужег и ширег 
гравитационог подручја међународне 
луке ''Бачка Паланка'';  

•формирање савременог пословно-
информационог центра; 

•Транспортно транзитне активности. 
Ове делатности реализују се 

кооперацијом више учесника:  
•шпедитерске организације (органи-

зација комерцијалне услуге транспорта, 
складиштење, паковање и осталих 
посредничких послова између имаоца 
роба и услуга);  

•складишне организације (складиш-
тење разних појавних облика роба, 
претовар, паковање, распакивање роба, 
обрада, прерада и дорада роба, 
комисионирање и сл., специјализовано 
складиштење, тешки предмети, скла-
дишта хладњаче и сл.);  

•увозно-извозне трговинске органи-
зације (комерцијални, девизно-правни и 
царински послови везани за мани-
пулисање, складиштење и транспорт 
(ветеринарски, фитопатолошки, санитар-
ни и сл.);  

•информационо-берзанске органи-
зације (берза транспорта, берза робе, 
берза нових производа, берза средстава 
претоварно-складишних капацитета, бер-
за производа и сличне службе посре-
довања, службе давања техничких, прав-
них, финансијских и других информација 
корисницима).  

Допунске делатности:  
•превоз робе на подручју луке 

''Бачка Паланка'', избор транспортних и 
претоварних средстава, изнајмљивање 
транспортних судова, палета и опреме;  

•помоћне и сервисне установе 
(царинске, санитарне, банкарске, пош-
танске, службе осигурања и др.);  

•техничка служба одржавања и 
оправке средстава и опреме (прање, 
нега, одржавање и оправка возила, 
снабдевање возила горивом, друмске и 
железничке ваге и др.);  

•смештајно-услужне делатности 
(мотел, чекаоница, тушеви, подми-
ривање свакодневних потреба учесника).  

У оквиру међународне луке ''Бачка 
Паланка'' потребно је развијати следеће 
подсистеме:  

- Пословно-управљачки систем  
- Терминал течних терета 
- Житни терминал и терминал дру-

гих роба које се могу складиштити поред 
житарица и пољопривредних производа  

- Терминал расутих терета 
- Производни погони – системи за 

производњу, складиштење и претовар 
- Контејнерски терминал  
- HUCKE-PACK терминал  
- RО-RО терминал  
- Пратеће делатности центра 
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         2.1. Подела на функционалне  
                целине (зоне) 

 
Као резултат деловања природних 

и створених услова, као и развијајућих 
фактора у будућој просторно-
функционалној структури предметног 
простора биће заступљено 8 
функционалних целина (зона). Простор у 
Обухвату Плана подељен је на следеће 
функционалне целине-зоне: 

Функционалне целине осталог 
грађевинског земљишта 

1. Зона терминала 
2. Зона складишно-производно-пре-

товарних површина 
3. Зона пословно-управљачког цен-

тра луке 
4. Акваторија   међународне   луке 

"Бачка Паланка" 
Функционалне целине јавног 

грађевинског земљишта 
5. Зона насипа 1.одбрамбене линије 

од високих вода Дунава 
6. Зона инфраструктурних коридора  
7. Акваторија реке Дунав 
8. Зона заштитног зеленила  
 
2.1.1. Зона терминала луке Бачка  
          Паланка 
 
Планирана зона терминала луке је 

планирано остало грађевинско 
земљиште и обухвата три подцелине: 

Зона 1 - Терминал течних терета 
Зона 2 - Терминал расутих терета и 

контејнерски терминал 
Зона 3 – Житни терминал и терми-

нал других роба које се могу скла-
диштити поред житарица и пољо-
привредних производа 

На овим површинама се планира 
изградња наменских терминала за 
прихват роба, истовар, обраду, дораду и 
складиштење истих. Планирана је 
изградња објеката, технолошких целина 
и инфраструктуре у складу са наменом 
површина и планираним капацитетима. 
Планирано је прикључење терминала на 
јавну комуналну инфраструктуру. 

Неопходни садржаји за 
функционисање зоне 1- Терминала 

течних терета и зоне 3 – Житног 
терминала дефинисани су овим Планом. 
Неопходни садржаји за зону 2 –
Терминал расутих терета и контејнерски 
терминал дефинисаће се Урбанистичким 
пројектом.  

 
2.1.2. Зона складишно- 
          производно-претоварних  
          површина 
 
Зона 4 – Зона за производњу 

вештачког ђубрива  
Зона 5 – Планирана зона 
У зони 4 налази се постојећи 

производни погон за производњу 
вештачког ђубрива који обухвата 
следеће објекте: 

- Објекат хале за складиштење 
готовог вештачког ђубрива у расутом 
стању, 

- Објекат погона за мешање 
вештачког ђубрива, 

- Објекат за паковање, 
- Објекат надстрешнице, 
- Објекат надстрешнице за 

паковање готовог вештачког ђубрива, 
- Објекат бетонске базе,  
- Енергетски објекат (ТС), 
- Колска вага, 
- Торањ за расвету и рекламне 

сврхе.  
Зона 5 је планирана зона за 

изградњу: 
- система и објеката за производњу 

и складиштење; 
- система и објеката за пружање 

услуга шпедиције: шпедитерских 
организација (организација комерцијалне 
услуге транспорта, складиштење, 
паковање и осталих посредничких 
послова између имаоца роба и услуга); 

- система и објеката за пружање 
услуга складиштења: складишних 
организација (складиштење разних 
појавних облика роба, претовар, 
паковање, распакивање роба, обрада, 
прерада и дорада роба, комисионирање 
и сл., специјализовано складиштење, 
тешки предмети, складишта хладњаче и 
сл.); 

- специјализованих претоварних 
терминала: HUCKE-PACK терминала и 
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RО-RО терминала за обављање 
претоварних услуга. 

Уређење, реконструкција и изград-
ња у зони 4, у зависности од обима и 
намене објеката, дефинисаће се 
Изводом из Плана или Урбанистичким 
пројектом.  

Уређење и изградња у зони 5 
дефинисаће се Урбанистичким про-
јектом. 

Планира се могућност, у случају 
потребе, функционалног повезивања 
зоне 4 и дела зоне 5 који се налази 
непосредно уз зону 4 према Терминалу 
расутих терета (Функционално пове-
зивање подразумева постављање ваз-
душних транспортера и могућност пе-
шачке комуникације зацевљењем 
постојећег канала за одводњу отпадних 
вода уз истовремену могућност обав-
љања радова на реконструкцији истог.). 

 
2.1.3. Зона пословно управљачког 

центра луке "Бачка Паланка" 
 
Овај систем садржи следеће 

подсистеме: управу луке, информациони 
систем, берзу транспорта, берзу робе и 
информација, представништва производ-
них, трговинских и услужних предузећа, 
шпедицију (за 20-30 шпедитера), банке, 
пошту, увозно-извозна предузећа, служ-
бу обезбеђења, мотел, ресторан, паркинг 
простор путничких аутомобила и др.  

Уколико се укаже потреба у склопу 
ове зоне могу се лоцирати посебни и 
значајни садржаји: капетанија, службе 
царине и пограничне полиције. 
Неопходни минимални садржаји за 
функционисање царине су: пословни 
простор од 50 м2 у власништву Управе 
царина и складишни простор прописно 
ограђен за одлагање роба које су под 
царинским надзором. 

Неопходни садржаји за 
функционисање зоне 6 дефинисаће се 
Урбанистичким пројектом. 

2.1.4. Акваторија међународне 
луке ''Бачка Паланка'' 

 
Овом зоном је обухваћена 

постојећа и планирана акваторија луке 
''Бачка Паланка''. Постојећа акваторија је 
планирана за проширење и рекон-
струкцију: граде се нови вертикални и 
коси кејови, рампа за Ро-Ро бродове, 
рампа за скелу. Ова акваторија је 
просторно и фунскционално везана за 
житни терминал и складишно про-
изводне –претоварне површине луке 
''Бачка Паланка''. 

Планирана акваторија луке ''Бачка 
Паланка'' ће просторно и функционално 
бити везана за терминал течних терета и 
терминал расутих терета. У склопу ове 
акваторије планирана је изградња 
вертикалног и косог кеја. 

 
2.1.5. Зона насипа 1. одбрамбене 

линије од високих вода Дунава 
 
Ова зона представља зону пос-

тојећег коридора насипа 1. одбрамбене 
линије за заштиту од високих вода 
Дунава, који је у обухвату овог Плана. 

Планирани комплекс луке ''Бачка 
Паланка'' нимало не мења основну 
функцију постојеће 1. одбрамбене линије 
од високих вода Дунава. Напротив, 
комплекс луке ''Бачка Паланка'' још више 
појачава конструктивне елементе насипа 
са насипањем терена са стране насипа 
према комплексу луке "Бачка Паланка". 
Чак је кота нивелације терена комплекса 
луке ''Бачка Паланка'' произишла - 
усвојена, поштујући постојећу коту круне 
насипа. Континуитет круне насипа је 
задржан, ни један објекат не мења (не 
прекида) линију трасе круне насипа. 
Водило се рачуна да у зони насипа 1. 
одбрамбене линије не буду уграђене 
комуналне подземне инсталације као 
што су водовод, канализација и остале 
кабловске инсталације.  

 
2.1.6. Зона инфраструктурних 

коридора  
 
Зона инфраструктурних коридора 

представља површине улица у њиховој 
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планираној регулационој ширини која 
има јавни карактер и служи за 
постављање саобраћајне, хидротех-
ничке, енергетске и остале планиране 
комуналне инфраструктуре. 

Коридор железничке пруге намењен 
је првенствено за формирање пружног 
појаса за изградњу железничке пруге - 
индустријског колосека - између 
постојеће пруге код железничке станице 
Бачка Паланка и садржаја у 
међународној луци ''Бачка Паланка''. 

Дуж свих уличних кориодора 
предвиђене су хидротехничке комуналне 
инсталације на које ће се моћи 
прикључити сви планирани комплекси и 
објекти. Вода за пиће ће се обезбедити 
прикључењем водоводне мреже 
комплекса на градску водоводну мрежу, 
и постаће њен саставни део. Вода за 
противпожарну заштиту комплекса 
обезбедиће се из независног система од 
градског, изградњом сопственог водо-
захвата, бунара и уличне мреже. 
Одвођење отпадних вода предвиђено је 
посебном каналском мрежом прикљу-
чењем на главни колекторски правац 
градске канализације који се пружа кроз 
главну саобраћајницу у комплексу према 
локацији градског уређаја за пречиш-
ћавање свих отпадних вода. Одвођење 
атмосферских вода са свих површина 
комплекса такође је предвиђено 
посебном цевастом каналском мрежом 
која ће се већим делом уливати у Дунав. 

У оквиру коридора јавних сао-
браћајница планирано је улично зе-
ленило у складу са ширином уличних 
профила, а изузев јавних саобраћајница 
и железничке пруге планирано је 
формирање травнатог покривача. 

 
2.1.7. Акваторија реке Дунав 
 
Овом зоном је обухваћена 

акваторија реке Дунав на сектору 
обухваћеном Планом између обале и 
матице реке. У овој зони се налази део 
габарита пловног пута Дунава (укупна 
ширина габарита износи 200 m). 

2.1.8. Зона заштитног зеленила 
 
Заштитно зеленило ће чинити 

постојећа вегетација у инундацији у 
граничним деловима Планом 
обухваћеног подручја. Ове површине ће 
бити допуњене садницама лишћара 
аутохтоног порекла и чиниће целину са 
осталим насељским категоријама 
зеленила уз водоток Дунава. 

 
        2.2. Опремљеност грађевинског            
               земљишта комуналном  
               инфраструктуром 

 
Саобраћајна инфраструктура 
 
Блок 106 припада просторном 

комплексу југо-источне радне зоне у 
Бачкој Паланци. У оквиру овог 
просторног комплекса у постојећем 
стању егзистирају компатибилни 
садржаји пристаништа (простори за 
расуте и комадне терете) са претоварно 
- манипулативном инфраструктуром и 
изграђеним (интерним) саобраћајницама 
и саобраћајно-манипулативним платои-
ма. Постојећа мрежа саобраћајница је у 
функцији импута–аутпута роба које се 
производе – пакују у оквиру постојеће 
функционалне организације простора.  

Овај простор је и раније просторно 
уређиван, али фазност реализације је 
изостала због недовољног укључења 
простора у систем транспорта роба за 
потребе простора и окружења. Међутим 
времена су се променила па сад постоје 
захтеви за успостављањем појединих 
садржаја у чијој технолошкој основи би 
биле претоварно - манипулативне и 
складишне радње. 

Савремени трендови на транс-
портном тржишту намећу интегрални 
приступ организацији и функционисању 
свих облика саобраћаја (водни, друмски 
и железнички), а просторно – урба-
нистичке анализе су потврдиле 
могућност имплементације ових система 
на предметном простору уз постизање 
високог нивоа саобраћајне услуге за све 
потенцијалне кориснике.  

Међународни пловни пут - река 
Дунав је основни саобраћајни капацитет 
предметног простора који својим 
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положајем и потенцијалом омогућује 
потпуну афирмацију окружења. Нарочито 
ако се изгради потребна пратећа 
инфраструктура, а за њено инко-
порирање постоје одлични просторни и 
инфраструктурни услови. 

Хидролошки и просторни услови у 
постојећем стању у оквиру Дунавца (уз 
мале корекције и успостављање 
комплетног кеја за претоварне мани-
пулације) омогућују брзо успостављање 
експлоатационих услова за рад 
пристаништа. 

Друмски саобраћај као основни 
облик за интегрално повезивање у 
оквиру предметног простора је прос-
торни систем изграђених и делимично 
изграђених саобраћајница које омогућују 
лако и комфорно повезивање са 
окружењем. Саобраћајнице у окружењу 
омогућују предметном простору лаку 
доступност до субрегиона па чак и до 
држава у окружењу. Постојећа изгра-
ђеност ових саобраћајних капацитета 
пружа задовољавајући ниво саобраћајне 
услуге. 

Железнички саобраћај није 
присутан у оквиру комплекса блока 106 у 
Бачкој Паланци (чак ни у ближем 
окружењу). Најближа пруга овом 
простору је у оквиру железничке станице 
у Бачкој Паланци, али просторна 
разуђеност насеља спречава директно 
воћење пруге до овог комплекса. 
Међутим на простору КО Бачка Паланка 
постоји успостављени железнички 
коридор (према ГП-у) који омогућује 
успостављање железничке пруге до 
предметног простора и изградњу свих 
релевантних садржаја (ранжирна 
станица и сл. и уз пролаз пруге кроз 
одбрамбени насип) као и успостављање 
лире колосека за правилно функци-
онисање свих будућих садржаја у оквиру 
овог комплекса. 

 
Водопривредна инфраструктура 
 

Предметни простор у овом тренутку 
je делимично опремљен инсталацијама 
водовода и канализације. 

Постојећа траса водовода иде 
границом обухвата плана из ул. 
Пролетерске према западу и прати ивицу 
одбрамбеног насипа.  

Најближа траса водовода се налази 
од ул. Новосадски пут до одбрамбеног 
насипа односно приближно до границе 
блока 106. У том делу су изграђени 
прикључци постојећих објеката.  

Канализација отпадних вода 
односно систем који се састоји од: 
потисног цевовода, црпне станице, 
изливне грађевине и отвореног канала 
градских и индустријских отпадних вода 
пролази преко блока 106 северно од 
постојећих објеката. 

За прихват и евакуацију атмос-
ферских вода у предметном блоку и за 
потребе одвођења сувишних атмос-
ферских вода постоји изграђен потисни 
цевовод, изливна грађевина и отворени 
канал који се налазе на западном делу 
блока 106 и прелазе преко одбрамбеног 
насипа.  

 
Електроенергетска  
инфраструктура 
 
На предметном простору постоји 

делимично изграђена електроенергетска 
инфраструктура, односно две ТС и 
нисконапонска мрежа за потребе 
постојећих потрошача. За потребе нових 
садржаја потребно је обезбедити 
одговарајућу електроенергетску инфра-
структуру изградњом нових капацитета. 

 
Телекомуникациона  
инфраструктура 
 
На предметном простору не постоји 

изграђена телекомуникациона мрежа. У 
зависности од потреба могуће је 
изградити ТТ мрежу, мрежу кабловског 
дистрибутивног система за пренос 
земаљских и сателитских радио и ТВ 
сигнала и интернета.  

 
Термоенергетска инфраструктура  
                     
На предметном простору постоји 

само гасоводни прикључак за постојеће 
потрошаче. Постојећа траса гасовода 
иде од ул. Новосадски пут односно МРС 
према одбрамбеном насипу до 
постојећих потрошача и њихове ко-
тларнице.  
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2.3. Биланс површина 
 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ПОВРШИНА у ha % 
1. Јавно грађевинско земљиште 116,19 47,6 
2. Остало грађевинско земљиште 127,95 52,4 
Укупна површина у обухвату Плана 244,14 100 

 
НАМЕНА ПОВРШИНА (зоне) ПОВРШИНА у ha % 

1. ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 116,19 47,6 
 
ЗОНА ИНФРАСТРУКТУРНИХ КОРИДОРА 
 
ЗОНА НАСИПА 1.ОДБРАМБЕНЕ ЛИНИЈЕ ОД 
ВИСОКИХ ВОДА ДУНАВА 
 
АКВАТОРИЈА РЕКЕ ДУНАВ 
 
ЗОНА ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНИЛА 
  

 
19,98 

 
 

         7,60 
 
        66,98 
 
        21,63 

 

 
    8,2 
 
 
    3,1 
 
   27,4 
 
     8,9 
 

2. ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 127,95 52,4 
 
ЗОНА ТЕРМИНАЛА 
ЗОНА 1 Терминал течних терета 
ЗОНА 2 Терминал расутих терета 
ЗОНА 3 Житни терминал 
 
ЗОНА СКЛАДИШНО- ПРОИЗВОДНО-
ПРЕТОВАРНИХ ПОВРШИНА  
ЗОНА 4 Зона за производњу вештачког ђубрива 
ЗОНА 5 Планирана зона 
 
ЗОНА ПОСЛОВНО-УПРАВЉАЧКОГ ЦЕНТРА 
ЗОНА 6 Планирана зона 
 
АКВАТОРИЈЕ ЛУКЕ ''БАЧКА ПАЛАНКА'' 
 

 
          49,37 
          22,94 
          20,03 
            6,40 
 
 
          52,78 
            9,26 
          43,52 
 
           2,16 
           2,16 
 
          23,64 

 
20,2 

 
 
 
 
 

21,6 
 
 
 

0,9 
 
 

9,7 

УКУПНО 244,14 100 
 

2.4. Попис и опис локација за  
       јавне површине и објекте 
 
Јавне површине и објекти 

обухваћени овим Планом су: 
- постојећи и планирани инфра-

структурни коридори (саобраћајнице, 
пешачке и бициклистичке стазе, 
хидротехничка, електроенергетска, птт и 
гасна инфраструктура), 

- коридор железничке пруге, 
- површина насипа 1.одбрамбене 

линије од високих вода Дунава, 
- планирано заштитно зеленило, 
- акваторија реке Дунав.  

2.5. Средњерочни програм   
       уређивања јавног  
        грађевинског земљишта у  
        обухвату Плана  
 

Да би се постојеће неуређено 
грађевинско земљиште привело 
планираној намени потребно је извршити 
његово претходно насипање до потребне 
минималне коте која износи 82.30 мнм 
које су условљене постојећом котом 
круне одбрамбеног насипа и потреба 
будућих садржаја у предметном 
простору. Потребно насипање терена 
песком из Дунава помоћу багера 
рефулера. 
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Саобраћајна 
инфраструктура 

површина (m2) цена (дин./м`) трошкови изградње 
(дин.) 

1. Изградња присутних 
саобраћајница 

 
196.000 

 
4.500,00 

 
882 000 000,00 

2. Изградња железничке 
пруге 

 
8.500 

 
40.000,00 

 
340 000 000,00 

  УКУПНО: 1.222.000.000,00 
 

Земљани радови  површина (m3) цена (дин./м3) трошкови изградње 
(дин.) 

1. 
транспорт материјала,   
насипање терена,  
израда насипа и сл. 

3.350.000,00 130,00 435.500.000,00 

  УКУПНО: 435.500.000,00 
 

Водопривредна 
инфраструктура 

дужина (м`) цена (дин./м`) трошкови изградње 
(дин.) 

1
. 

Инсталације водоводне 
мреже 5.191,00 6.000,00 31.146.000,00 

2
. 

Инсталације канализације 
отпадних вода 6.952,00 6.000,00 41.712.000,00 

3
. 

Инсталације канализације 
атмосферских вода 7.293,00 4.500,00 32.818.500,00 

  УКУПНО: 105.676.500,00 
  

Електроенергетска и 
телекомуникациона 
инфраструктура 

дужина (м`) цена (дин./м`) трошкови изградње 
(дин.) 

1.  
изградња ТС 6 2.500.000,00 

дин./ком. 
 

          15.000.000,00 
2. изградња 20 кV вода 4.568,00 6.100,00 27.864.800,00 
3. изградња НН вода 7.022,00 2.100,00 14.746.200,00 

4. 
изградња КДС вода иде 
по прикључку (укупна 
дужина вода 5.189,00) 

200 14.000,00 2.800.000,00 

5. изградња дистрибутивне 
гасне мреже 5.164,00 1.400,00 7.229.600,00 

 УКУПНО: 67.640.600,00 
 

Јавне зелене површине површина (m2) цена (дин./м`) трошкови изградње 
(дин.) 

1. улично зеленило 38.226,00 350,00 13.379.100,00 
2. заштитно зеленило 216.374,00 300,00 64.912.200,00 

УКУПНО: 78.291.300,00 
 
  
Укупна средства потеребна за уређење јавног грађевинског земљишта 
Саобраћајна инфраструктура 1.222.000.000,00 
Земљани радови 435.500.000,00 
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Водопривредна инфраструктура 105.676.500,00 
Електроенергетска и телекомуникациона 
инфраструктура 67.640.600,00 
Јавне зелене површине 78.291.300,00 

УКУПНО: 1.909.108.400,00 
 

2.6. План регулације, нивелације 
и парцелације 

 
2.6.1. План регулације 
 
Планом регулације дефинисане су 

нове регулационе линије и то постојећим 

међним тачкама и новоодређеним 
међним тачкама које су дате својим 
координатама у Гаус - Кригеровом 
координатном систему. 

 
Списак координата новоодређених 

међних тачака 
 

Бр.тачке Y X Бр.тачке Y X 
1 6610780.56 5011593.46 86 6611627.00 5011537.86 
2 6610827.18 5011610.97 87 6611795.56 5011558.25 
3 6610933.13 5011643.63 88 6611900.69 5011547.64 
4 6610924.58 5011678.02 89 6611918.68 5011501.11 
5 6610953.98 5011684.09 90 6611965.45 5011544.14 
6 6610961.86 5011652.44 91 6612043.96 5011544.03 
7 6611017.43 5011670.77 92 6612074.93 5011549.35 
8 6611060.33 5011677.48 93 6612165.18 5011581.43 
9 6611119.70 5011653.75 94 6612215.41 5011614.43 
10 6611062.79 5011652.59 95 6612258.79 5011638.48 
11 6611012.39 5011641.89 96 6612270.72 5011645.09 
12 6610834.54 5011587.08 97 6612437.89 5011407.41 
13 6610792.54 5011569.50 98 6612425.18 5011398.55 
14 6610750.77 5011543.13 99 6612075.76 5011441.97 
15 6610712.93 5011507.50 100 6612121.58 5011423.13 
16 6610688.20 5011473.64 101 6612163.51 5011404.44 
17 6610645.52 5011402.50 102 6612246.08 5011358.85 
18 6610615.87 5011407.90 103 6612281.90 5011336.57 
19 6610588.77 5011365.64 104 6612293.53 5011331.20 
20 6610605.20 5011348.26 105 6612305.87 5011328.68 
21 6610632.68 5011348.13 106 6612316.41 5011329.33 
22 6610645.03 5011263.73 107 6612329.54 5011333.08 
23 6610619.13 5011254.60 108 6612339.35 5011338.70 
24 6610644.12 5011205.43 109 6612427.70 5011249.14 
25 6610666.23 5011221.77 110 6612436.45 5011229.72 
26 6610698.16 5011190.45 111 6612457.09 5011209.86 
27 6610682.68 5011168.18 112 6612483.84 5011195.77 
28 6610730.24 5011145.41 113 6612523.77 5011191.06 
29 6610737.88 5011171.44 114 6612600.00 5011520.42 
30 6610950.63 5011142.98 115 6612784.11 5011551.84 
31 6610950.63 5011117.78 116 6612811.70 5011385.67 
32 6610970.63 5011115.48 117 6612810.25 5011376.29 
33 6610650.26 5010961.56 118 6612806.73 5011370.67 
34 6610716.79 5010965.15 119 6612798.32 5011365.04 
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35 6610950.63 5011002.80 120 6612468.31 5011308.89 
36 6610970.63 5011006.93 121 6612455.86 5011305.04 
37 6611135.22 5011034.13 122 6612446.32 5011299.42 
38 6611219.69 5011117.72 123 6612438.54 5011291.92 
39 6611242.26 5011117.92 124 6612431.19 5011280.67 
40 6611222.72 5011092.74 125 6612427.16 5011267.54 
41 6611243.72 5011092.93 126 6612426.64 5011260.04 
42 6611258.87 5011049.28 127 6612500.78 5011261.31 
43 6611317.12 5011051.05 128 6612506.58 5011226.64 
44 6611444.53 5011066.41 129 6612571.11 5011237.58 
45 6611570.36 5011076.58 130 6612569.44 5011247.44 
46 6611653.05 5011086.78 131 6612604.18 5011278.57 
47 6611704.86 5011089.21 132 6612605.09 5011273.13 
48 6611743.92 5011098.55 133 6612636.73 5011277.91 
49 6611815.22 5011105.59 134 6612635.74 5011283.82 
50 6611862.68 5011114.21 135 6612634.18 5011202.34 
51 6612257.90 5011157.41 136 6612746.04 5011216.77 
52 6612272.42 5011163.61 137 6612796.82 5011229.55 
53 6612280.88 5011176.17 138 6612963.21 5011285.04 
54 6612281.53 5011190.60 139 6612952.21 5011311.17 
55 6612276.68 5011201.03 140 6612946.16 5011335.47 
56 6612268.28 5011208.36 141 6613152.92 5011333.73 
57 6612237.73 5011225.60 142 6613229.18 5011337.11 
58 6612153.39 5011216.30 143 6613351.39 5011377.06 
59 6612157.23 5011181.51 144 6613446.29 5011391.46 
60 6612092.22 5011174.34 145 6613712.02 5011496.35 
61 6612091.12 5011184.28 146 6613692.78 5011540.11 
62 6612110.26 5011296.80 147 6613674.13 5011560.37 
63 6612031.42 5011330.46 148 6613739.91 5011849.90 
64 6611862.61 5011393.89 149 6613713.76 5011843.33 
65 6611830.50 5011404.05 150 6613692.77 5011829.73 
66 6611735.00 5011414.93 151 6613685.13 5011836.12 
67 6611736.14 5011424.86 152 6613570.62 5011807.33 
68 6611656.65 5011433.92 153 6613513.64 5011808.40 
69 6611607.66 5011439.50 154 6613321.57 5011864.44 
70 6611420.33 5011389.74 155 6613287.36 5011871.77 
71 6611177.33 5011389.74 156 6613223.60 5011880.63 
72 6611155.00 5011395.00 157 6613173.11 5011878.26 
73 6611141.98 5011404.38 158 6612771.23 5011785.13 
74 6611132.62 5011417.50 159 6612936.41 5011668.45 
75 6611128.55 5011428.75 160 6613038.96 5011646.91 
76 6611127.33 5011440.00 161 6613040.96 5011634.57 
77 6611132.88 5011526.13 162 6612965.91 5011622.08 
78 6611134.96 5011537.50 163 6612958.60 5011611.74 
79 6611139.99 5011548.75 164 6612863.76 5011595.96 
80 6611149.29 5011560.00 165 6612848.14 5011689.34 
81 6611159.85 5011567.30 166 6612729.84 5011772.96 
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82 6611170.17 5011571.25 167 6612408.33 5011717.02 
83 6611185.75 5011572.77 168 6612386.63 5011709.36 
84 6611158.60 5011649.44 169 6612283.90 5011652.41 
85 6611497.29 5011554.15 170 6612449.28 5011415.35 

 
2.6.2. План нивелације 

 
План нивелације је урађен на 

основу катастарско - топографског плана 
у размери Р = 1 : 1000. 

Нивелациона решења су 
дефинисана преломним тачкама 
нивелете осовина саобрађајница 
(приказано у графичком прилогу ). 

Нивелационим планом пројектоване 
су: 

• коте нивелете осовине 
саобраћајница 

• интерполоване коте 
• падови нивелете  
Нивелационим решењем дате су 

основне смернице нивелације којих  се у 
фази детаљне разраде треба начелно 
придржавати. 
 

2.6.3. План парцелације 
 

        2.6.3.1. Деоба постојећих парцела  
                     - парцелација 

 

Од постојећих парцела деобом се 
формирају парцеле (од 1 до 130) на 
следећи начин: 
 
Постојећа 
парцела 

Парцеле настале деобом 

7436/7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 75, 78 
7140/1 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17 
7140/3 10, 11 
7139 12, 13 

7234/1 18, 19, 20, 21 

7125/1 22, 23, 24 
7125/5 25, 26, 27 
7125/7 28, 29, 30 
7127 31, 32, 33 

7234/2 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 
7125/4 42, 43, 44 
7126/2 45, 46 
7123/2 47, 48, 49, 50 
7124/1 51, 52 
7134/1 53, 54 
7130/2 55, 56 
7134/2 57, 58, 59 
7135 60, 61 

7123/1 62, 63 
7117/9 64, 67, 68, 69, 70, 122 
7119/2 65, 66 
7117/8 71, 72 
7117/7 73, 74 
7436/6 76, 77 
7435/1 79, 80, 81 
7115/1 82, 83, 84 
7117/4 85, 86, 130 
7117/3 87, 88, 129 
7116/2 89, 90, 128 
7115/2 91, 92, 127 
7114/1 93, 94, 126 
7436/4 95, 96, 125 
7114/2 97, 98 
3240 99, 100, 101, 102, 103, 104 
3248 105, 106, 107 
3241 108, 109, 110, 111, 112, 123, 

124 
3374/2 113, 114, 115, 116, 117  
3374/1 118, 119, 120, 121 

      
2.6.3.2. Формирање нових парцела – препарцелација 
 

Од парцела насталих деобом постојећих парцела и постојећих парцела формирају 
се нове парцеле на следећи начин: 

 
Парцеле  Нове  

парцеле постојеће парцеле настале деобом 
А 7110, 7111, 7112 2,8,11,12,14,21,23,26,29,31,72,7376

,80,82,95,97,99  
Б  38,103,106,109,115,119,123  
В  101,111 
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Г  86, 126, 126, 127, 128, 129 
Д  3 
Ђ  4 
Е  1, 7, 10, 15, 18  
Ж  16, 19 
З  17, 20, 22, 27, 28, 32, 33, 34, 43 
И  37, 104, 105, 108, 116, 120, 124  
Ј 3464, 7109  79  
К 3649  
Л 3242,3243,3244,3245,3246, 3247,7113  39, 87,90,92,93,96,98,100,102, 

107,110,114,118, 130  
Љ 7116/3,7117/6,7117/11,7117/12, 

7117/14,7122/2,7125/2,7125/3,7125/6,712
6/1,7126/3,7126/4,7128,7129/1, 
7129/2,7129/3,7130/1,7131,7132,7133,713
4/3,7134/4,7136,7137/1,7137/2, 
7137/3,7138,7140/2,7140/4,7140/5, 
7147/6,  

5,9,13,24,25,30,41,44,45,48,50,51 
54,55,57,59,60,62,66,67,70,71,74, 
75,77,78,83,122  
 

М 7121,7123/1,7124/2 6,35,42,46,47,49,52,53,56,58,61, 
63,64,65,68 

Н  40,69,84,85,88,89,91,94,112,113 
 

Новоформиране парцеле А, Б, В, Г, 
Д, Ђ, Е, Ж, З, И, Ј и К су планирано јавно 
грађевинско земљиште док су ново-
формиране парцеле Л, Љ, М и Н пла-
нирано остало грађевинско земљиште. 

 
2.7. Правила и услови заштите  
       непокретних културних  
       добара и амбијенталних  
       природних целина 
 
Према евиденцији Покрајинског 

завода за заштиту споменика културе из 
Новог Сада на подручју планираног 
комплекса нису евидентирани споменици 
културе. 

Заштита евентуално пронађених 
непокретних културних добара треба да 
се спроведе тако што ће приликом 
издавања урбанистичких услова (извода 
из Плана) у условима за уређење 
парцела и изградњу објеката, нагласити 
следеће: ''Ако се у току извођења радова 
наиђе на археолошко налазиште или 
предмете од археолошког значаја, 
извођач радова је дужан да без 
одлагања прекине радове и обавести 
надлежни Завод за заштиту споменика 
културе, да предузме да се налаз не 
унушти и не оштети и да се сачува на 
месту и положају на којем је отривен''. 

У обухвату Плана се не налазе 
заштићена природна добра, али река 
Дунав представља природни еколошки 
коридор од међународног значаја и чини 
Паневропску еколошку мрежу заједно са 
реком Тисом. Појас вегетације уз Дунав 
треба сачувати у виду заштитног 
зеленила у граничним деловима 
комплекса који нису планирани за 
уређење у форми претоварних терми-
нала и на свим слободним површинама. 
Вегетацију треба да чине врбе, аутохт-
оне тополе у виду заштитног зеленила. 

 
2.8. Правила и услови заштите и  
       несметаног кретања  
       инвалидних лица 

 
Основна функција комплекса луке 

''Бачка Паланка'' је манипулација 
великим количинама разних терета и 
роба, па се приступ и кретање 
инвалидних лица може очекивати само у 
улазно/излазним деловима радних ком-
плекса и управљачко-пословним садр-
жајима. 

У складу са оваквим опредељењем 
у овим деловима радних комплекса 
треба предвидети одговарајуће пешачко-
бициклистичке стазе са рампама, на 
местима денивелације између разних 
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категорија саобраћајних површина, чиме 
би били обезбеђени услови за 
несметано кретање инвалидних лица. Из 
истих разлога, код грађевинских 
објеката, чија кота пода приземља је 
денивелисана у односу на коте околних 
тротоара, треба предвидети поред 
степеника и рампе преко којих би се 
омогућило несметано кретање хендике-
пираних лица. 

Поред ових мера, приликом израде 
пројектне документације за поједине 
грађевинске објекте, треба програмирати 
уобичајене мере за заштиту инвалидних 
лица као што су: изградња интерних 
рампи на местима где је то потребно, 
формирање потребног броја места за 
хендикепиране особе у мокрим 
чворовима и сл. 

 
          2.9. Правила и услови заштите  
                 од елементарних непогода и  
                 ратних разарања 

 
Услови за заштиту од елементарних 

непогода уграђени су у саму просторну и 
функционалну организацију овог ком-
плекса и представљају њихов темељни и 
нераздвојни део. 

Због избегавања непотребних 
понављања, овом приликом ће бити 
наведен само преглед основних мера 
заштите од елементарних непогода од 
којих су значајније следеће: 

•сви грађевински и остали објекти у 
предметном простору морају бити 
грађени са отпорношћу на земљотресе 
јачине 7°MCS; 

•заштита од пожара је обезбеђена 
стриктним поштовањем прописане дис-
позиције површина и објеката одређене 
намене као и изградњом хидрантске 
мреже за гашење пожара; 

•заштита од високих вода Дунава 
обезбедиће се ојачањем постојећег од-
брамбеног насипа нарочито изградњом 
вертикалних и косих кејова са адекват-
ном водонепропустљивом заштитом за 
високе воде Дунава, као и адекватним 
насипањем терена чиме ће се умногоме 
побољшати одбрана од поплава на овом 
сектору Дунава; 

•заштита земљишта и подземних 
вода на овим теренима биће обезбеђена 
изградњом сепарационог система 
фекалне и атмосферске канализације уз 
примену одговарајућих таложника за 
атмосферске воде; 

•заштита од буке и вибрација је 
решена у оквиру радних комплекса 
применом одговарајућих саобраћајних 
коридора за друмске и железничке 
саобраћајнице, а у околном урбаном 
простору оријентацијом на већ изграђене 
капацитете погодне да приме тешки 
теретни саобраћај који повезује пред-
метне комплексе са планираним гранич-
ним прелазом и даље са насељем, 
односно мрежом саобраћајница; 

•заштита од загађења животне 
средине осигураће се тако што се у 
планираним комплексима лоцирати 
активности уз редовне мере заштите; 

•спречавање саобраћајних несрећа 
обезбеђено је применом оптималног 
саобраћајног концепта са оптималном 
просторном диспозицијом свих саобра-
ћајних видова (друмског, железничког, 
водног, пешачког, бициклистичког) ми-
нималним бројем укрштања истих и 
различитих видова саобраћаја, пре-
гледношћу  саобраћајних коридора и 
раскрсница, просторним одвајањем сао-
браћајних типова (пешачко-бициклис-
тички у односу на текући моторни, и сл.). 

У грађевинском реону града Бачка 
Паланка објекти за заштиту ста-
новништва (склоништа и заклони) гра-
диће се у складу са Одлуком о утвр-
ђивању степена угражености насељених 
места у општини Бачка Паланка, са 
рејонима угрожености насељених места 
у општини Бачка Паланка, са рејонима 
угрожености и одређеном врстом и 
обимом заштите у тим рејонима 
(ОШЦЗ,1992.)  

У подручју обухваћеном Планом 
генералне регулације са елементима 
детаљне регулације блока бр. 106 у 
Бачкој Паланци склоништа ће се градити 
на основу услова које поставља 
надлежни орган за одбрану у општини, а 
посебно за сваку функционалну целину-
зону. 
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Сва склоништа допунске заштите 
треба да буду пројектована у складу са 
Правилником о техничким нормативима 
за склоништа ''Службени лист СФРЈ'', бр. 
55/83. 

Приликом одређивања конкретног 
броја и капацитета склоништа као и 
њихове конкретне локације, треба 
испунити следеће услове: 

•да се обезбеди капацитет 
склоништа за 2/3 радника из најбројније 
смене, 

•да се склоништа лоцирају највише 
250 m од радног места-одстојање од 
улаза у склониште до најудаљенијег 
места рада. 

•да се склоништа граде као 
двонаменски објекти. 

 
      2.10. Процена утицаја планских  
               решења на животну средину 

 
На простору обухваћеном Планом, у 

контексту заштите животне средине 
неопходно је сагледати планска решења, 
како интегрално, на простору комплекса 
Луке у Бачкој Паланци, тако и 
појединачно, посматрајући функционал-
не целине односно садржаје у њима, који 
су мањим делом постојећи (погон за 
производњу вештачког ђубрива) и Пла-
ном је предвиђена њихова реконструк-
ција, и оне садржаје који су планирани.   

У погледу функционалних целина 
на осталом грађевинском земљишту у 
обухвату Плана истичу се:  

1. Зона терминала 
    Зона 1 - Терминал течних терета, 
    Зона 2 - Терминал расутих терета  
                   и контејнерски терминал, 
     Зона 3 – Житни терминал. 
2. Зона складишно-производно-пре-

товарних површина 
     Зона 4 – Зона за производњу  
                    вештачког ђубрива, 
     Зона 5 – Планирана зона, 
3. Зона пословно-управљачког цен-

тра луке, 
4. Акваторија међународне луке 

"Бачка Паланка". 
У робно-транспортним токовима у 

луци у планском периоду биће 
заступљени расути и генерални терети 

(стандардни по карактеру и паковању), 
од којих ће доминантне бити следеће 
робе: житарице, индустријско биље, 
вештачка ђубрива, поједине руде, песак, 
шљунак, као и хемикалије, опасне 
материје, нафта и нафтни деривати, 
биљна уља, биодизел и други течни 
терети.  

У постојећем стању робе које се 
складиште у луци су углавном везане за 
пољопривредну производњу, док ће у 
планском периоду бити присутни и сви 
остали наведени терети. 

У погледу комуналне опремљености 
у постојећем стању у луци не постоји 
систем за прикупљање санитарних 
отпадних вода и отпадних материја 
(чврстих и течних), уља и горива који 
процурују из пловила усидрених у луци. 

У погледу утицаја планских решења 
на природне ресурсе, неохподно је 
истаћи да сва планирана решења у 
области инфраструктуре и заштите 
природних вредности, обезбеђују услове 
за адекватну заштиту животне средине и 
омогућују развој предметног подручја у 
складу са принципима одрживог развоја. 
У том смислу, предузете су следеће 
мере и активности: 

-успостављањем континуираног мо-
ниторинга у складу са законском регу-
лативом:  квалитета ваздуха (мерењем 
емисије и имисије отпадних материја), 
квалитета воде (површинских (Дунав, и 
на свим канализационим испустима 
односно уливима у насељски ка-
нализациони систем) и подземних 
(постављањем пијезометара), 

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

-одвођење отпадних саниратних и 
технолошких вода упуштањем у на-
сељску канализациону мрежу уз 
обавезни предтретман свих технолошких 
вода у складу са општинском одлуком о 
захтеваном квалитету отпадних вода, 

- одвођење атмосферских вода 
зацевљеном мрежом и отвореним 
каналима, уз обавезан предтретман на 
таложницима и сепараторима за све 
комплексе где је изражена неопходност 
третмана пречишћавања пре упуштања у 
реципијент, 



 
 
 
 
 

 
14. децембар 2007. године    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Страна 629 – Број 18/2007        

 

 

- заштиту вода обезбедити у складу 
са Законом о водама («Службени 
гласник РС», бр. 46/91, 53/93, 67/93, 
48/94, 54/96, 101/05) и Правилником о 
опасним материјама у водама 
(«Службени гласник СРС», бр. 31/82), 

-  заштита и очување одбрамбеног 
насипа, 

-озелењавање простора у обухвату 
Плана формирањем зелених површина 
јавног коришћења и осталих категорија 
зеленила у оквиру планираних намена, 

-обезбеђење природног гаса за све 
кориснике као еколошки најчистијег и 
најекономичнијег фосилног горива при-
кључењем на дистрибутивну гасноводну 
мрежу, 

-одлагање комуналног отпада у 
складу са општинским прописима и 
његово одвожење на санитарну 
депонију,  

- заштиту од буке обезбедити у 
складу са Правилником о дозвољеном 
нивоу буке у животној средини 
(«Службени гласник РС»,  бр.54/92) 

- одлагање отпада који може имати 
својства опасних материја у складу са 
Правилником о начину поступања са 
отпацима који имају својства опасних 
материја («Службени гланик РС», бр. 
12/95), 

-обезбеђење мера заштите од 
пожара у складу са Законом о заштити 
од пожара («Службени гласник СРС», 
бр. 37/88, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005), 
као и заштите људи и материјалних 
добара од елементарних непогода, 
техничко – технолошких несрећа и 
елемената заштите и спашавања у 
случају рата, 

-  израда Студије о процени утицаја 
за пројекте у обухвату Плана који имају 
значајне утицаје на животну средину у 
складу са важећом законском 
регулативом (Закон о заштити животне 
средине и Закон о процени утицаја на 
животну средину ''Службени гласник 
РС'', бр. 135/04) и важеће Уредбе о 
утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину 
(''Службени гласник РС'', број 84/05), 

- Доношење Плана заштите од 
удеса (са тачно утврђеним опасним 
материјама у комплексу луке) од стране 
органа АП Војводине и јединице локалне 
самоуправе општине Бачка Паланка, с 
обзиром да се ради о комплексу са 
израженом вероватноћом односно 
могућношћу појаве удеса са израженим 
домино ефектом. 

У планираним функционалним 
целинама Житни терминал и Терминал 
течних терета, где је позната и 
дефинисана намена простора мере 
заштите животне средине у великој мери 
спроведене су кроз постојећу пројектну 
документацију.  

На бази извршене идентификације 
могућих потенцијалних опасности и 
њихових узрока, могуће је предвидети 
одговарајуће мере заштите и то у 
техничком смислу-који подразумева 
избор опреме и контролу процеса, и 
организационом смислу-обука кадрова, 
организација редовне контроле и 
одржавања опреме, хијерархијски систем 
одговорности. 

Идентификација опасности и 
мере заштите у циљу спречавања 
акцидентних ситуација на житном 
терминалу 

На подручју Житног терминала 
односно терминала за житарице и 
индустријско биље, поштовањем 
пројектованих мера заштите омогућено 
је безбедно функционисање свих 
процеса који се одвијају у току редовног 
експлоатационог периода.  

У контексту заштите животне 
средине неопходно је напоменути да је 
на простору Житног терминала могућа 
појава акцидентних ситуација у зони 
силоса са сушаром и на манипулативним 
просторима где је могуће расипање 
терета. 

Житарице спадају у запаљиве 
материје, до чијег паљења може доћи 
услед дејства спољног извора паљења 
или услед самозагревања зрна. Прашине 
житарица (органска прашина) и брашна, 
као прашкасти производ, спадају у 
запаљиве и експлозивне прашине. 
Наталожена прашина није експлозивна, 
већ је под одређеним условима само 
запаљива. 
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У циљу заштите од експлозија, 
неопходна је израда Елабората о зонама 
опасности, који би детерминисао 
просторе угрожене експлозивним 
прашинама и послужио за правилан 
избор заштите електроинсталација. 

Услове изградње и техничке 
опремљености које морају испуњавати 
објекти за складиштење и смештај биља 
неопходно је пројектовати у складу са 
Правилником о условима које морају 
испуњавати складишта и друге 
просторије за смештај биља и 
предузећа која се баве пословима 
дезинфекције биља и дератизације 
просторија («Службени лист СФРЈ» бр. 
33/91). 

Складишта, поред општих са-
нитарно хигијенских услова морају да 
испуњавају и следеће услове: 

1. да су изграђена на начин и од 
материјала којима се онемогућава ула-
зак птица, глодара и других животиња, 

2. да су унутрашње површине 
зидова и подова изграђене тако да је 
онемогућено задржавање прашине, дру-
ге нечистоће и остатака ускладиштеног 
биља, 

3. да су заштићена од продирања 
влаге, 

4. да постојећи објкти обезбеде 
сигурност за околину током извођења 
фугимације, 

5. да су новоизграђени објекти 
просторно удаљени најмање 100 м од 
насеља због несметаног извођења 
фугимације, 

6. да имају одговарајуће уређаје за 
вентилацију која је неопходна после 
извођења дезинфекције и дезинсекције. 

Да би прашина постала експло-
зивна морају бити испуњени следећи 
услови: 

• прашина мора бити узвитлана и 
чинити смесу са ваздухом у кон-
центрацији 20-200 g/m3; 

• мора постојати иницијатор па-
љења смесе довољне енергије паљења, 
зависно од врсте прашине, али свакако 
преко 5 m. 

Два горе наведена услова испуњена 
у затвореном простору дају разматраној 
смеси разорна својства и представљају, 

у овом случају, опасност за објекат и 
људе, и представљају акцидентну 
ситуацију. 

Извори паљења прашине могу бити: 
• механички: варење, отворени 

пламен, трење, страно тело, ватра, 
механичка искра, висока температура 
идр. и  

• електрични: ручна светиљка, 
електрична искра, статички елек-
трицитет, електрична инсталација 
електромотор и друго. 

Механички узроци паљења 
углавном настају због незнања, 
необучености неодговорности, немар-
ности и непажљивости. Узрок је човек и 
његови поступци, те на то треба 
адекватно деловати - додатном обуком и 
повећањем контроле. 

Акцидентне ситуације могу настати 
као последица: 

- нестанка електричне енергије и 
неисправности квара на електричним     

  инсталацијама, 
- настанка пожара, 
- услед људске непажње, 
Пожар може бити изазван услед: 
- елементарних непогода, 
- квара на електричним инста-

лацијама, 
- квара на термомашинским инста-

лацијама, 
- услед нехата и непажње.                    
 

Идентификација опасности и 
мере заштите у циљу спречавања 
акцидентних ситуација на на нафтном 
терминалу 

 

На бази извршене идентификације 
могућих потенцијалних опасности и 
њихових узрока, могуће је предвидети 
одговарајуће мере заштите и то у 
техничком смислу - који подразумева 
избор опреме и контролу процеса, и 
организационом смислу - обука кадрова, 
организација редовне контроле и 
одржавања опреме, хијерархијски систем 
одговорности. 

На подручју нафтног терминала 
могуће је идентификовати следеће 
опасности односно акциденте: 

1. Опасност од производног 
процеса (подразумева неконтролисано 
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истицања флуида - услед оштећења 
опреме и инсталација), 

2. Акцидент као последица хаварије 
на претоварним и транспортним инста-
лацијама,  

3. Акцидент као последица хаварије 
на транспортним инсталацијама које 
прелазе преко земљишта обалног дела,  

4. Пожар као акцидент. 
У циљу превенције акцидантних 

догађаја у зони ускладиштавање или 
претакање запаљивих течности, према 
Правилнику о изградњи постројења за 
запаљиве течности и о ускла-
душтавању и претакању запаљивих 
течности («Службени лист СФРЈ», бр. 
20/71, 23/71) овај простор се зависно од 
степена опасности од избијања и 
ширења пожара, дели се на три зоне:  

-зона највеће опасности (зона I);  
-зона повећане опасности (зона II); 
-зона опасности (зона III); 
У зонама опасности се не смеју 

налазити материје и уређаји који могу 
проузроковати пожар или омогућити 
његово ширење. 

У зонама забрањено је: 
1.држање отвореног пламена; 
2.рад са отвореним пламеном и 

ужареним предметима; 
3.пушење; 
4.рад са алатом који варничи; 
5.постављање надземних електрич-

них водова без обзира на напон. 
У зонама на видним местима морају 

се поставити натписи којима се 
упозорава на забране. 

При вршењу радова у зонама осим 
редовног текућег одржавања, корисник 
постројења мора предузети прописане 
сигурносне мере. 

У зони подземних резервоара 
дефинисане су 3 зоне опасности:  

- Зона I обухвата унутрашњост 
подземног резервоара. 

- Зона II обухвата простор до 1m 
висине изнад приступног окна, одушних 
цевовода и вентила у пречнику од 5m 
мерено од габарита приступног окна 
односно одушног цевовода и вентила. 

- Зона III обухвата простор изнад 
околног терена ширине 2 m од зоне II, 
мерено хоризонтално и висине 0,5 m, 
мерено од тла. 

Резервоари морају бити заштићени 
од свих извора топлоте хидрантском 
мрежом и пrевозним апаратима за 
гашење пожара. 

 
       2.11. Локације прописане за  
                даљу урбанистичку разраду 

 
Обавезна је израда Урбанистичких 

пројеката урбанистичко-архитектонског 
решења планиране изградње за следеће 
зоне: 

-Зона 2 Терминал расутих терета и 
контејнерски терминал 

-Зона 5 Планирана зона складишно-
производно-претоварних површина 

-Зона 6 Зона пословно-управљачког 
центра 

Урбанистички пројекти урбанистич-
ко-архитектонског решења планиране 
изградње се, пре свега, раде у циљу 
успостављања основних функционалних 
односа унутар зона и дефинисања 
намене објеката и површина у склопу тих 
зона, као и дефинисања саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре са при-
кључцима на спољну мрежу. 

Урбанистичких пројекти такође могу 
садржати и даљу парцелацију постојеће 
парцеле. 

Могућа је фазна разрада за ове 
зоне.  

 
         3. ПРАВИЛА ГРАДЊЕ  

 
У циљу обезбеђивања реализације 

планских циљева потребно је одредити 
урбанистичке критеријуме и услове за 
изградњу и реконструкцију свих планских 
садржаја. 

•Спроводити мере и услове 
заштите природних и радом створених 
вредности животне средине у складу са 
Законом о заштити животне средине 
(''Службени гласник Републике Србије'', 
бр. 135/04). 

•При пројектовању и грађењу 
придржавати се одредби техничких 
прописа и услова који конкретну област 
регулишу. 

•Конструкцију објеката прилагодити 
осцилацијама изазваним земљотресом 
јачине 7оМЦС скале. 



 
 
 
 
 

 
Страна 632 - Број 18/2007     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    14. децембар 2007. године        

 

 

•При пројектовању и грађењу 
обавезно се придржавати одредби 
Закона о заштити од пожара (''Службени 
гласник Републике Србије'', бр. 37/88). 

•За потребе парцелације и пре-
парцелације израђује се Урбанистички 
пројекат.   

•За потребе спровођења урба-
нистичког плана израђује се Урба-
нистички пројекат  

 1. за уређење и изградњу тер-
минала расутих терета и контејнерског 
терминала     (зона 2); 

2. за уређење и изградњу објеката у 
планираној зони складишно-производно-
претоварних површина (зона 5), 

3. за уређење и изградњу објеката у 
планираној зони пословно-управљачког 
центра луке Бачка Паланка (зона 6). 

 

         3.1. Правила градње на јавном  
                грађевинском земљишту 

 

-у склопу јавног грађевинског 
земљишта могућа је изградња објекта од 
општег интереса (јавни путеви, желез-
ничка пруга, паркови, пешачки пролази, 
улице, бициклистичке стазе, паркинг 
површине, комунална инфраструктура), 

-у склопу јавног грађевинског 
земљишта није дозвољена изградња 
објеката високоградње, 

-   у склопу јавног грађевинског 
земљишта изузетно је дозвољена 
изградња објекта у области заштите од 
елементарних непогода (противградне 
станице, насипи и сл.) у складу са 
Законом о планирању и изградњи 
(''Службени гласник Републике Србије'', 
бр. 47/03 и 34/06). 

-   уређење обале реке Дунав из-
вести на основу пројектно-техничке до-
кументације у свему према условима 
надлежних водопривредних организација 
(Јавно водопривредно предузеће "Вој-
водина Воде", Савезна јавна установа за 
одржавање и развој унутрашњих плов-
них путева "Пловпут") 

 

3.1.1. Правила за изградњу  
          објеката и образовање   
          парцела 
 

У оквиру јавног грађевинског 
земљишта може се дозволити изградња 

објеката од општег интереса у складу са 
прописима о експропријацији (улице, 
водовод, канализација, јавна расвета). 

 
а) Врста и намена објекта 
 
Објекти из области заштите од 

елементарних непогода и објекти у 
функцији инфраструктуре (противградне 
станице, трафостанице и сл.) 

 
б) Услови за образовање  
     грађевинске парцеле 
 
Услови за образовање грађевинске 

парцелне на јавном грађевинском 
земљишту 

 
•комплекс јавног објекта/површине 

може бити на једној или на више 
грађевинских парцела  

•грађевинска парцела (планирана и 
постојећа) треба да има површину и 
облик који омогућују изградњу 
објекта/површине у складу са решењима 
из Плана, правилима грађења и 
техничким прописима 

•парцелација и препарцелација 
грађевинских парцела уредити на основу 
Плана парцелације  

 
в) Положај објеката на парцели 
 
Објекат се гради на грађевинској 

линији или унутар површине ограничене 
грађевинском линијом. Грађевинску 
линију дефинисати у Изводу из плана, а 
на основу прописа за одређену врсту 
објеката. 

 
г) Дозвољена спратност и висина  
    објеката 
 

Спратност објеката је мах. П 
(приземље), а висину објеката дефи-
нисати у складу са наменом објеката.  

 

д) Дозвољени степен  
     искоришћености  
 

На грађевинској парцели, уколико 
се формира посебна парцела за 
изградњу јавног објекта дозвољен 
степен искоришћености је 70%. 
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ђ) Међусобна удаљеност објеката 
  
Mеђусобни размак до најближег 

суседног објекта не може бити мањи од 
половине висине вишег објекта. 

 
е) Услови за изградњу других  
     објеката на истој грађевинској  
     парцели 
 
У случају да се гради више објеката 

на парцели, објекте поставити на 
најфункционалнији начин у зависности 
од величине и намене објекта. 

Парцелу јавног објекта је могуће 
оградити  оградом максимално h=1,4 m. 

 
ж) Обезбеђивање приступа  
     парцели и простора за  
     паркирање возила 
 
За грађевинску парцелу  може се 

обезбедити колско-пешачки прилаз 
ширине 3,5 m.  

За паркирање возила за сопствене 
потребе обезбедити простор у оквиру 
грађевинске парцеле.  

За паркирање возила за друге 
потребе обезбедити засебне паркинг 
површине. 

 

з) Архитектонско, односно  
    естетско обликовање  
    појединих елемената објекта 
 

Фасаде објеката могу бити 
малтерисане, у боји по избору 
Пројектанта, обложене материјалима 
попут фасадне опеке, или дрветом.  

Могућа је изградња косог или 
равног крова. Кровни покривач у 
зависности од  врсте крова и нагиба 
кровне конструкције. 

Архитектонским облицима, употре-
бљеним материјалима и бојама мора се 
тежити ка успостављању јединствене 
естетски визуелне целине у оквиру 
грађевинске парцеле. 

 

и) Услови заштите животне  
    средине, техничке, хигијенске,  
    заштите од пожара,  
    безбедносне и друге услове 
 

Изградња објеката, односно 
извођење радова може се вршити под 

условом да се не изазову трајна 
оштећења, загађивање или на други 
начин деградирање животне средине. 
Заштита животне средине обухвата мере 
којима ће се заштитити вода, ваздух и 
земљиште од деградације. 

Сви објекти/површине морају бити 
изграђени (реконструисани) у складу са 
важећим законима и правилницима који 
регулишу конкретну област. При 
пројектовању и извођењу радова на 
објектима употребљеним материјалима 
имати у виду специфичност функцио-
налне намене објекта (простора) са 
становишта коришћења, одржавања, 
односно обезбеђивања санитарно-
хигијенских услова. 

Избором материјала водити рачуна 
о њиховој отпорности са аспекта 
техничке и противпожарне заштите. 

 
3.1.2. Правила за изградњу мреже  
          и објеката саобраћајне  
          инфраструктуре 
 
Основни услови за изградњу 

саобраћајне инфраструктуре на јавној 
површини су обавезна израда Главних 
пројеката за све саобраћајне капацитете 
уз поштовање одредби: 

-Закона о путевима ("Службени  
гласник Републике Србије", бр. 46/1991) 

-Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима ("Службени  гласник 
Републике Србије", бр. 53/82, пречишћен 
текст, 15/84, 5/86, 21/90, 28/91 измене ), 

-Правилник о основним условима 
које јавни путеви и њихови елементи 
морају да испуњавају са гледишта 
безбедности саобраћаја ("Службени лист 
СФРЈ", бр. 35/81 и 41/81) 

-Техничких прописа из области 
путног инжењеринга 

-ЈУС-а за садржаје који су 
обухваћени пројектима. 

При пројектовању саобраћајних 
капацитета у оквиру коридора јавних 
површина и објеката треба обезбедити 
следеће просторно полазне основе и то: 

• Саобраћајнице пројектовати са 
ширином коловоза од 7,0 м (6,0 м) за 
двосмерни саобраћај са носивошћу за 
тешки саобраћај са правилним 
осветљењм коридора. 
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• Приступне саобраћајнице (из 
комплекса на будући пут вишег техничког 
стандарда) пројектовати у складу са 
одредбама Правилника о техничким 
нормама и условима за јавне путеве 
("Службени лист СФРЈ", бр. 35/81 и 
41/81) и у складу са одредбама Закона о 
путевима ("Службени  гласник Републике 
Србије", 46/1991) са свим елементима 
који омогућују несметано одвијање 
саобраћаја и ширином коловоза (мин 6,0 
m) 7,5. 

•Коловозну конструкцију за 
саобраћајнице у оквиру дефинисаних 
коридора, димензионисати за тежак 
саобраћај на основу података добијених 
геомеханичким испитивањима. 

• Обезбедити квалитетно одводња-
вање са коловозних површина 
једностраним попречним нагибима и 
уздужним нагибом нивелете, до 
одговарајућих реципијената (канала). 

• Пешачко-бициклистичке стазе (у 
оквиру коридора улица или проширењем 
саобраћајнице) извести од бетонских-
бехатон плоча или асфалта са 
минималном ширином од 1,8 m. 

• Места укрштања железничке 
пруге и пута предвидети као 
денивелисана укрштања, а тамо где то 
није могуће места укрштања извести као 
путне прелазе са осигурањем; 

• Објекте железничке инфраструк-
туре пројектовати према стандардима у 
домену железничког сабраћаја (пра-
вилник 314 и 315)  

•Приликом израде појединих капа-
цитета овог вида саобраћаја потребно је 
водити рачуна о свим важећим 
прописима и условима за изградњу. 
Индустријску пругу је потребно оспо-
собити за осовински притисак од 20 т/осо 
и електрифицирати пругу. 

Концепт планског уређења блока 
106 у Бачкој Паланци је заснован на 
стратешким определењима датим у 
оквиру планова вишег реда који су 
констатовали да овај комплекс својом 
будућом изграђеношћу и функцијом мора 
бити инцијатор свеобухватног развоја 
овог простора. За ове стратешке циљеве 
постоје одлични просторни, природни и 
инфраструктурни услови. 

Основни концепт просторног уре-
ђења предвиђа успостављање зонинга 
око постојеће акваторије као и 
успостављање нове акваторије за 
потребе нафтног терминала са основном 
просторном везом преко пловог пута 
реке Дунав. Постојећа и будућа 
акваторија ће се обликовно прилагодити 
технолошким захтевима појединих зона 
које ће се успоставити у приобалном 
делу да би се остварили оптимални 
услови за остварење врхунских 
резултата. Технолошка разрада ће по-
ларизовати изградњу вертикалног и ко-
сог кеја (према очекиваним дисперзијама 
роба, контејнера  и осталог). 

Усвојено технолошко решење ће 
дефинисати и обим и положај 
унутрашњих и спољних водограђевина у 
оквиру планираног уређења комплекса.  

Планиране зоне ће бити ободно 
повезане системима јавних саобраћај-
ница које ће са системом интерних 
саобраћајница чинити унију саобраћајних 
капацитета. Систем саобраћајница ће 
омогућити ефикасно функционисање 
свих подсистема у оквиру зона на 
високом нивоу саобраћајно-претоварно 
манипулативне услуге са оптималном 
безбедношћу одвијања интерног и јавног 
саобраћаја. 

На предметном простору се 
планира функционисање железничког 
саобраћаја уз услов успостављања 
оптималних просторних услова за 
правилно укључење у систем свих 
видова саобраћаја. Тендеција је да се 
сви даљински превози обављају овим 
видом саобраћаја.  

Намена ове зоне  надаље остаје 
непромењена-одбрана од високих вода 
Дунава - с тим што ће се извршити 
насипање комплетног терена који се 
налази у оквиру плана до минималне 
коте терена 82.30 м.н.м, а кроз Студије 
оправданости могуће је дефинисати 
вишу коту терена. 

Одговарајућим поплочавањем дело-
ва ове зоне, биће очуван континуитет 
надзора и одржавања овог одбрамбеног 
објекта, а у исто време биће створени 
услови за њихово коришћење као 
саобраћајних и манипулативних повр-
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шина, као и за разне инфраструктурне 
објекате. 

 
3.1.3. Правила за изградњу мреже  
          и објеката водопривредне   
          инфраструктуре 
 
Хидротехничке инсталације које се 

планирају у обухвату плана су: 
- водовод-санитарна вода, 
- атмосферска канализација, 
- фекалну канализацију. 
Грађењу водопривредне инфра-

структуре приступити на основу 
истовремено урађених Идејних пројеката 
за снабдевање водом и одвођење 
сувишних отпадних и атмосферских 
вода. 

Минимална кота терена износи 
82,30 мАНВ. 

 
Снабдевање водом 
 
Планирану водоводну мрежу 

прикључити на градску водовдну мрежу, 
према претходно прибављеним 
условима и сагласностима од стране 
недлежног комуналног предузећа. 

На мрежи предвидети максималан 
број деоничних затварача, ваздушних 
вентила и муљни испуст. 

Дистрибутивну мрежу везивати у 
прстен са што је могуће мање слепих 
водова. 

Цевни материјал дистрибутивне 
мреже усвојити према важећим 
прописима и стандардима. 

Трасе водовода водити у зеленој 
површини где год расположива ширина 
уличног профила то дозвољава. 

Пролазак испод саобраћајница и 
укрштање са осталим уличним 
инсталацијама обезбедити челичном 
заштитном цеви. 

Дубина укопавања не би смела да је 
плића од 1,0 м - 1,20 м од нивелете 
терена, због зоне мржњења и 
саобраћајног оптерећења.  

Водоводном мрежом потребно је 
обезбедити снабдевање свих објеката и 
корисника простора потребним 
количинама квалитетне воде за пиће. 
Основна намена санитарног водовода је 

снабдевање питком водом свих 
потрошача.  

Планирану водоводну мрежу могуће 
је прикључити на постојећи вод пречника 
150 мм, положен у ул. Новосадски пут до 
одбрамбеног насипа односно приближно 
до границе блока 106, до дела где су 
прикључени постојећи објекти. 

Радове на водоводној мрежи 
потребно је извести према претходно 
прибављеним условима и сагласностима 
надлежног предузећа које управља 
водоводом. 

 
Вода из јавне водоводне мреже 

може се користити искључиво за 
санитарне потребе. 

 
Није дозвољено коришћење воде из 

водоводне мреже за техничко – тех-
нолошке 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-водозахватом. 

 
Одвођење отпадних и 

атмосферских вода 
 
Канализацију радити по сепаратном 

систему. Фекалном канализацијом ће се 
омогућити одвођење употребљене 
санитарне воде преко постојећих 
колкеторских праваца до насељског 
постројења за пречишћавање отпадних 
вода и након прераде отпадних вода 
одводити до коначног реципијента.  

Планирана канализациона мрежа 
може се прикључити на постојећи 
колектор у непосредној близини. 
Системом фекалне канализације покрити 
цело подручје у обухвату Плана и 
обезбедити прикључке за све зоне. 

Пречишћавање фекалних отпадних 
вода вршити на градском уређају за 
пречишћавање отпадних вода (УПОВ). 

Пре упуштања отпадних вода у 
канализацију, обезбедити њихов 
предтретман до потребног квалитета 
отпадне воде који неће угрозити рад 
УПОВ-а и сам реципијент. 

Минималне падове колектора 
одредити у односу на усвојени цевни 
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материјал, према важећим прописима и 
стандардима (не препоручују се 
бетонске цеви). 

Дубина не сме бити мања од 1,50 m 
од нивелете коловоза. 

Изградити зацевљену атмосферску 
канализациону мрежу коју сачињавају 
канали, зацевљена мрежа са 
сливницима, таложницама и решеткама, 
и ревизиони шахтови као и испусти у 
реципијент. Реципијент је река Дунав. 

Сливнике радити са таложницима 
за песак или предвидети таложнице за 
песак пре улива у сепаратор масти и 
уља. 

Трасе водити или у зеленом појасу 
дуж саобраћајнице (претходне трасе 
отворених канала) или испод коловоза 
по осовини коловозне траке. 

Атмосферском канализацијом треба 
омогућити одвођење атмосферских вода 
са саобраћајница, кровова и осталих 
површина унутар посматраног подручја 
до реципијента. Атмосферске воде у 
зависности од порекла упустити у 
рецпијент након адекватног третмана. 
Тако ће се зауљене атмосферске воде 
упустити у реципијент тек након 
третирања на одгаварајућем уређају. 

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. 

Минималне падове одредити у 
односу на усвојени цевни материјал 
према важећим прописима и 
стандардима приликом израде пројектно 
техничке документације. Кота дна 
канализационог испуста пројектовати 
тако да буде 0.5 м изнад реципијента. 

Оперативну обалу, кејове и 
акваторију урадити најпре на нивоу 
Идејног пројекта, уз претходно 
прибаљене податке и услове од 
надлежних водопривредних покрајинских 
и републичких органа. Пре почетка свих 
напред наведених активности извршити 
геотехничке истражене радове у циљу 
коначног димензионисања свих објеката 
оперативне обале, кејова и акваторије 
пристаништа. 

Насипање површине до висине 
датих кота извршити песком из корита 
Дунава са рефулерним багерима. Пре 
почетка насипања уклонити сво растиње 
и хумус. У том циљу спровести 
претходне теренске геотехничке ис-
тражне радове. За вађење песка из 
Дунава прибавити потребну техничку 
документацију на коју ће дати сагласност 
покрајински и републички водопривредни 
и остали надлежни органи. 

Дуж планираних саобраћајница 
биће положене инсталације водовода и 
канализације ван коловозне конструкције 
на одговарајућем међусобном одстојању. 
Висински, све подземне инсталације 
треба да су међусобно усклађене и то 
фекална канализација обавезно испод 
водовода и атмосферске канализације. 

 
3.1.4. Правила за изградњу мреже  
          и објеката  
          електроенергетске  
          инфраструктуре 
 
•Електроенергетску мрежу и 

трафостанице градити у складу са 
важећим законским прописима и 
нормативима из ове области; 

•Трафостанице градити као 
монтажно бетонске, зидане или стубне; 

•Трафостаница  се може градити на 
јавној површини или у склопу комплекса;  

•Минимална удаљеност 
трафостанице од осталих објеката мора 
бити 3,0m; 

•За објекат трафостанице 
обезбедити  минималну површину 5x6m;  

•  Високонапонску преносну и 
нисконапонску  мрежу у обухвату плана 
градити подземно; 

•У оквиру уличног коридора, јавна 
елекроенергерска мрежа може бити  
надземна, на бетонским и гвоздено-
решеткастим стубовима, постављеним 
најмање 1,0 m од коловоза  

•Стубови електроенергетске мреже 
се морају поставити ван колских прилаза 
објектима 

•Висина најнижих проводника од 
тла мора бити најмање 6,0 m 

•Светиљке јавне расвете поставити 
на стубове поред саобраћајница; 



 
 
 
 
 

 
14. децембар 2007. године    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Страна 637 – Број 18/2007        

 

 

•За расветна тела користити 
живине светиљке високог притиска или 
натријумове ниског (високог) притиска 
како би се добио одговарајући ниво 
осветљености саобраћајница у складу са 
препорукама ЈКО-а (Југословенски 
комитет за осветљење) 

•Око прикључних 110kV далековода 
обезбедити заштитне коридоре од  по 25 
m  са обе стране далековода; 

Напајање електричном енергијом 
нових потрошача обезбедиће се из шест 
планираних  трафостанице, снаге до 
1000 kVA. Од трафостанице вршиће се 
развод нисконапонским кабловим.  За 
нафтни терминал потребе за 
електричном енергијом износе 1600 kVA 
који ће бити обезбеђени са посебне 
трафостанице унутар комплекса нафтног 
терминала. 

Осветљење планираних саобра-
ћајница у обухвату, извешће се деко-
ративним канделабрима, а нискона-
понска мрежа за потребе јавне расвете 
ће бити каблирана. 

При полагању подзмене електро-
енергетске мреже у  уличном коридору 
морају се поштовати следећи услови: 

•Електроенергетске каблове 
полагати у земљаном рову или 
кабловској канализацији, на дубини од 
најмање 0,8 m;  

•Електроенергетску мрежу полагати 
најмање 0,50 m од темеља објеката и 1 
m од саобраћајница; 

•При укрштању енергетских и теле-
комуникационих каблова угао укрштања 
треба да буде око 90°. На прелазима 
испод саобраћајница предвидети меха-
ничку заштиту (челичне или бетонске 
цеви) 

•При паралелном вођењу енер-
гетских и телекомуникационих каблова 
најмање растојање мора бити 0,50 m за 
каблове напона до 10 kV, односно 1,0 m 
за каблове напона преко 10kV. Угао 
укрштања треба да буде 90°.Ако се ово 
не може постићи, енергетски кабл 
потребно је поставити у проводну цев; 

•Није дозвољено полагање елек-
троенергетских каблова изнад теле-
комуникационих, сем при укрштању, при 
чему минимално вертикално растојање 
мора бити  0,5m.; 

•Паралелно полагање електроенер-
гетских каблова и цеви водовода и 
канализације дозвољено је у хоризон-
талној равни при чему хоризонтално 
растојање мора бити веће од 0,50 m. 

•Није дозвољено полагање електро-
енергетског кабла изнад или испод цеви 
водовода или канализације. 

•При укрштању електроенергетских 
каблова са цевоводом гасовода 
вертикално растојање мора бити веће од 
0,30 m, а при приближавању и 
паралелном вођењу 0,50 m. 

•Светиљке за осветљење  сао-
браћајницa поставити  на  стубове поред 
саобраћајнице на минималмом рас-
тојању од 0,5m.  

Прикључење објеката на јавну 
електроенергетску мрежу извести по 
условима надлежног предузећа.  

 
3.1.5. Правила за изградњу мреже  
          и објеката  
          телекомуникационе  
          инфраструктуре 
 
За потребе нових садржаја на 

планском простору потребно је поред 
саобраћајница у зони јавних површина 
изградити телекомуникациону мрежу.  

У трасама ТТ мреже могуће је 
изградити и мрежу кабловског 
дистрибутивног система за пренос 
земаљских и сателитских радио и ТВ 
сигнала. Прикључење нових објеката  
извести подземним каблом са најближег 
шахта у којем постоји резерва.  

Телекомуникациону и КДС мрежу  у 
уличном коридору градити према 
следећим условима:   

• ТТ  мрежа  ће се у потпуности 
градити подземно  
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• КДС мрежу по могућности 
поставити у трасе  постојеће ТТ мреже , 
где она постоји;   

• Дубина полагања ТТ и КДС  
каблова треба да је најмање 0,8m 

• При укрштању са саобраћај-
ницама каблови морају бити постављени 
у заштитне цеви, а угао укрштања треба 
да буде 90°; 

• При паралелном вођењу теле-
комуникационих и електроенергетских 
кабловa до 10кV најмање растојање 
мора  бити 0,50m и 1,0m за каблове 
напона преко 10 кV. При укрштању 
најмање вертикално  растојање од 
електроенергетског кабла мора бити 
0,50m, а угао укрштања око 90° 

• При укрштању телекомуникацио-
ног кабла са цевоводом гасовода, 
водовода, и канализације, вертикално 
растојање мора бити веће од 0,30 m; 

•При приближавању и паралелном 
вођењу телекомуникационог кабла  са  
цевоводом гасовода, водовода и 
канализацијом хоризонтално растојање  
мора бити најмање 0,50m 

• ТТ и КДС мрежу полагати у  
зеленим површинама (удаљеност од 
високог растиња мин 1,5m) поред 
саобраћајница на растојању најмање 1,0 
m од саобраћајница, или поред  
пешачких стаза;  

• Објекти за смештај теле-
комуникационих уређаја  и опреме за ртв 
и кдс, као и антене и  антенски носачи  
могу се поставити  на  више објекте 
оквиру насеља. 

 

3.1.6. Правила за изградњу мреже  
          и објеката термоенергетске        
          инфраструктуре 
 

Потребе планираних садржаја за 
топлотном енергијом у блоку број 106, 
обезбедиће се прикључењем на 
постојећу МРС у блоку 96 или на већ 
урађени извод који иде до постојећих 
потрошача, са могућношћу коришћења 
природног гаса алтернативно за 
догревање топле воде и у ресторанима 
за кување у зависности од потреба 

потрошача. Прикључење на постојећу 
гасоводну мрежу у насељу извести на 
постојећи гасовод DN 150. Максимални 
притисак на прикључном месту је 3,0 bar, 
а минимални 1,0 bar. Од прикључног 
места треба испројектовати и извести 
разводну гасоводну мрежу од тврдог 
полиетилена. На разводну гасоводну 
мрежу могу се прикључити појединачни 
потрошачи изградњом гасног прикључка 
и сопствених мерно-регулационих 
сетова. 

Приликом изградње нових 
гасоводних деоница морају се поштовати 
правила за изградњу термоенергетске 
инфраструктуре, уз обавезну израду 
Главних пројеката за све објекте 
термоенергетске инфраструктуре, која 
морају бити у складу са техничким 
нормативима за пројектовање и 
полагање гасовода високог и средњег 
притиска одређени су Правилником о 
техничким условима и нормативима за 
безбедан транспорт течних и гасовитих 
угљоводоника магистралним нафтово-
дима и гасоводима и нафтоводима за 
међународни транспорт (“Службени лист 
СФРЈ” број 26/85, са применом до 
доношења новог важећег прописа), и у 
складу са техничким нормативима за 
пројектовање и полагање гасовода од 
ПЕ цеви за радни притисак до 4 бара 
одређени су одговарајућим Правилником 
(“Службени лист СРЈ” 20/92). 

Дубина полагања гасовода је min 
0,6 до max 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 улице, 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 
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дна канала или ригола. Изузетно, 
гасовод се полаже дуж трупа пута, уз 
посебне мере заштите од механичких и 
других оштећења. Трасе ровова за 
полагање гасне инсталације се 

постављају тако да гасна мрежа 
задовољи минимална прописана 
одстојања у односу на друге инсталације 
и објекте инфраструктуре.  

 
Вредности минималних прописаних растојања гасовода у односу на укопане 

инсталације су: 
 
Минимална дозвољена растојања                        укрштање            паралелно   
                                                                                                                 вођење 
 
- други гасовод                                                             0,2 m                    0,3 m 
- водовод, канализација                                              0,5 m                    1,0 m 
- ниско и високо-напонски електро каблови              0,5 m                    0,5 m 
- телефонски каблови                                                  0,5 m                   1,0 m 
- технолошка канализација                                         0,5 m                    1,0 m 
- бетонски шахтови и канали                                      0,5 m                    1,0 m 
- високо зеленило                                                          -                          1,5 m 
- темељ грађевинских објеката                                    -                           1,0 m 
- локални путеви и улице                                             1,0 m                    0,5 m 
- бензинске пумпе                                                          -                          5,0 m 
- магистрални и регионални путеви                           1,3 m                    1,0 m 
 
Код проласка у близини или 

паралелног вођења гасовода уз друге 
објекте одстојање не сме бити мање од: 

• 10 m од спољне ивице путног 
појаса магистралних путева 

• 5 m од спољње ивице путног 
појаса регионалних и локалних путева, 

• 1 m (мерено хоризонтално) од 
темеља грађевинских објеката, уколико 
не угрожава стабилност објекта, 

• 0,5 m од спољне ивице других 
укопаних инсталација и мелиорационих  
објеката, 

• 10 m од ножице насипа 
регулисаних водотока и канала. 

Удаљеност укопаног гасовода 
средњег притиска од уличне стубне 
електричне расвете, ваздушне 
нисконапонске и ПТТ мреже мора бити 
толика да не угрожава стабилност 
стубова, али не мања од 0,5 m 
слободног размака.  

Ако се гасовод поставља испод 
саобраћајнице прокопавањем те 
саобраћајнице, полаже се у ров на 
пешчану постељицу и са двоструком 
антикорозионом изолацијом, према 
прописима. 

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; 

• 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. 

При укрштању гасовода са 
саобраћајницама, водотоцима и 
каналима, угао заклапања њихових оса 
мора бити између 60° и 90°. За укрштање 
под мањим углом потребна је сагласност 
надлежног органа. Таква сагласност се 
не може издати за укрштање са 
железничком пругом. 

Уређаји у саставу гасовода високог 
и средњег притиска, мерно-регулационе 
станице, компресорске станице, чистачке 
станице и блок станице/блокадни 
вентили са издувавањем, морају се 
лоцирати да задовоље прописана 
растојања од различитих објеката, дата у 
наредној табели. 
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 Објекти у саставу гасовода 
 Мерно-регулационе станице Компрес 

станице 
Блокадне 
станице 

чистачке 
станице 

 У објекту од чврстог 
материјала 

Под 
надсрешницом 
и на отвореном 

   

 до 30.000 
m3/h 

изнад 
30.000 m3/h 

За све 
капацитете 

   

Стамбене, 
пословне и 
фабр.зграде, 
радионице и 
склад.запаљ.мат. 

15 25 30 100 30 30 

Електро 
неизоловани 
надземни водови 

Висина стуба далековода + 3,0 m   

Трафо станице 30 
Рег. и локални 
путеви 

10 

Остали путеви 6 10 10 10 15 10 
Водотоци 5 5 5 20 5 5 
шеталишта и 
паркиралишта 

10 15 20 15 30 30 

Остали грађ. 
објекти 

10 15 20 30 15 15 

 
Растојања у табели дата су у 

метрима, рачунајући код путева од ивице 
путног појаса. 

Гасовод ниског притиска се води 
подзмено и надземно. Када се гасовод 
води подземно дубина полагања 
гасовода је 0,6-1,0 m од његове горње 
ивице. Препоручује се дубина од 0,8 m.  

 
3.1.7. Правила за уређење  
          зелених површина 
 
У оквиру коридора јавних сао-

браћајница формирати линијско зелени-
ло или групе дрвећа и шибља у складу 
са просторним могућностима. Саднице 
садити на међусобном растојању од 5-15 
m у зависности од врсте, 3 m од спољне 
ивице земљишног појаса, поштујући 
троуглове прегледности. За озелења-
вање користити високе и средње 
лишћаре (Tilia sp., Fraxinus sp. и друге 
врсте), а у групама и шибље. 

У коридору железничке пруге 
формирати у пружном појасу (6 m од осе 
крајњег колосека) травни покривач, а у 

појасу ширине од 10 m од спољне ивице 
пружног појаса уклонити дрвеће и друго 
растиње у склопу мера заштите од 
пожара. 

Заштитно зеленило уклопити у 
постојећу вегетацију и формирати од 
садница аутохтоног порекла (врба, 
топола и јасен) како би чинило део 
Паневропске еколошке мреже Дунава, 
која је значајна за очување биоди-
верзитета влажних станишта. 

 
      3.2. Правила градње на осталом                
             грађевинском земљишту 

 
Остало грађевинско земљиште 

јесте изграђено земљиште, као и 
земљиште намењено за изградњу 
објеката, у складу са законом, а које није 
одређено као јавно грађевинско 
земљиште. Остало грађевинско зем-
љиште ће бити у свим облицима својине 
и у промету је. 

За уређење осталог грађевинског 
земљишта (зона) обавезна је израда 



 
 
 
 
 

 
14. децембар 2007. године    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Страна 641 – Број 18/2007        

 

 

Урбанистичког пројекта за парцелацију и 
препарцелацију, као и Урбанистички 
пројекат урбанистичко-архитектонског 
решења планиране изградње, осим за 
зоне 1 и 3. 

На осталом земљишту унутар 
акаваторија планирана је изградња 
хидротехничких објеката - обалоутврда. 
Обалоутврде су регулационе грађевине 
којима се обала штити од ерозије и које 
служе за нормално фунционисање на 
обали у зависности од намене простора. 
Избор типа обалоутврде зависи од 
бројних параметара од којих су 
најзначајнији: 

− геометријске карактеристике 
обале; 

− геомеханичке карактеристике 
материјала од кога су обале формиране; 

− карактеристике режима речног 
наноса; 

− услови грађења обалоутврде и 
сл. 

У већини случајева за израду 
обалоутврде користи се природан 
материјал, али исто тако и елементи од 
бетона, габиона, армирано-бетонских 
или челичних шипова и сл. На 
предметном подручју планирана је 
изградња косих и вертикалних 
обалоутврда у свему прама пројектно-
техничкој документацији, геомеханичким 
испитивањима терена и условима 
надлежних водопривредних организација 
(Јавно водопривредно предузеће "Воде 
Војводине", Савезна јавна установа за 
одржавање и развој унутрашњих 
пловних путева "Пловпут"). 

 
3.2.1. Правила за реконструкцију  
          објеката на осталом  
          грађевинском земљишту 
 
Правила за обнову и реконструкцију 

се односе на постојеће објекте за 
производњу вештачког ђубрива и на 
планиране објекте чија ће се обнова и 
реконструкција обављати у планском 
периоду. 

Обнова и реконструкција постојећих 
и планираних објеката на укупном 
осталом грађевинском земљишту може 
се дозволити под следећим условима: 

 
• реконструкција и доградња 

објеката може се дозволити у складу са 
Законом о планирању и изградњи и 
Правилима грађења и условима из овог 
Плана, 

• ако грађевинска парцела својом 
изграђеношћу не задовољава услове из 
овог Плана реконструкцијом се не може 
дозволити доградња објекта,  

• адаптација објеката се може 
дозволити у оквиру намена датих овим 
Планом. 

 
3.2.2. Правила за изградњу  
          објеката и образовање  
          парцела на осталом  
          грађевинском земљишту 
 

а)  Врста и намена објеката 
 

У оквиру осталог грађевинског 
земљишта може се дозволити изградња 
свих врста  објеката који су у функцији 
основне и пратећих намена планираних 
комплекса:  

1. објекти у функцији технологије у 
склопу терминала луке: терминал течних 
терета, терминал житарица и терминал 
расутих терета луке;  

2. објекти у функцији складиштења, 
производње и претовара, као и 
контејнерски терминал, HUCKE PACKE 
терминал и RO RO терминал, 

3. пословни и административни 
објекти (управа луке,информациони 
систем, берза транспорта,берза робе и 
информација,представништва производ-
них, трговинских  и услужних предузећа, 
шпедиција (за 20-30 шпедитера), банке, 
пошта, увозно-извозна предузећа, 
служба обезбеђења, мотел, ресторан),  

Уколико се укаже потреба у склопу 
ове зоне могу се лоцирати посебни и 
значајни садржаји: службе царине, 
пограничне полиције и капетаније. 

4. пратећи објекти у склопу зона: 
гараже, оставе, складишта, котларнице и 
сл. 

 

б)  Услови за формирање  
      грађевинских парцела 
 

Услови за образовање грађевинских 
парцела у зонама 1,2,3,4,5,6 су следећи: 
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- појединачни функционални ком-
плекси који чине засебне функционалне 
и технолошке целине могу бити на једној 
или више грађевинских парцела, 

-грађевинска парцела треба да има 
површину и облик који омогућава 
изградњу објекта у складу са решењима 
из Плана, правилима грађења и 
техничким прописима, 

-   парцелацију и препарцелацију 
уредити Урбанистичким пројектом. 

 

в)  Положај објеката на парцели 
 

Објекти се граде на грађевинским 
линијама или унутар површине 
ограниченим грађевинским линијама 
(графички прилог бр. 7 План регулације, 
нивелације и саобраћаја), а у складу са 
Урбанистичким пројектом. 

 

г) Дозвољени степен  
    искоришћености  
 

У зонама предвиђеним Планом 
степен искоришћености (на нивоу зона 1, 
2, 3, 4, 5 и 6) је 70%. 

 

д) Дозвољена спратност и висина  
    објекта  
 
Спратност и висина објеката који су 

функцији технологије у склопу терминала 
луке мора бити усклађена са техно-
лошким захтевима и техничким про-
писима.   

Спратност објеката који се планира-
ју у склопу пословно-управљачког центра  
могу бити максимално П+3+Пк. 
(приземље+четири етаже) 

 
ђ) Међусобна удаљеност објеката 
 
Објекти могу да се граде на 

међусобном размаку мин. 0,0 m, ако су 
задовољени санитарни, противпожарни 
и други технички услови. 

 
е)Услови за изградњу других  
    објеката на истој грађевинској  
    парцели 
 
Ограде на регулационој линији могу 

бити транспарентне мах. висине до 
2.20м. 

Капије на регулационој линији се не 
могу отварати ван регулационе линије. 

Ограда, стубови ограде и капије 
морају бити на грађевинској парцели која 
се ограђује. 

Дозвољено је преграђивање функ-
ционалних целина у оквиру грађевинске 
парцеле или комплекса уз услов да 
висина те ограде не може бити већа од 
висине спољне ограде. 

 
ж) Обезбеђивање приступа  
     парцели и простора за  
     паркирање возила 
 
У оквиру ове зоне мора се 

обезбедити колско-пешачки прилаз 
ширине 3,5 m.  

За паркирање возила за сопствене 
потребе у оквиру грађевинске парцеле/ 
комплекса мора се обезбедити паркинг 
место тј. простор за паркирање возила. 

 
з) Заштита суседних објеката 
 
Испади на објекту не могу 

прелазити грађевинску линију више од 
1,6 m.  

Површинске воде у комплексу 
одводити слободним падом, према 
риголама, односно према улици са 
најмањим падом од 1,5 %.  

 
и) Архитектонско, односно  
    естетско обликовање  
    појединих елемената објекта 
 
Фасаде објеката могу бити 

малтерисане, у боји по избору 
Пројектанта, или обложене материја-
лима попут фасадне опеке.  

Могућа је израда косог или равног 
крова. Кровни покривач у зависности од 
врсте и   нагиба кровне конструкције. 

Висина надзитка поткровне етаже 
износи највише 1,6 m рачунајући од коте 
пода поткровне етаже до тачке прелома 
кровне висине, а одређује се према 
конкретном случају. 

Архитектонским облицима, употре-
бљеним материјалима и бојама мора се 
тежити ка успостављању јединствене 
естетски визуелне целине у оквиру 
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просторне целине у којој се објекат 
налази. 

 

ј) Услови заштите животне  
   средине, техничке, хигијенске,  
   заштите од пожара, безбедосне  
   и друге услове 
 

Изградња објеката, односно 
извођење радова може се вршити под 
условом да се не изазову трајна 
оштећења, загађивање или на други 
начин деградирање животне средине. 
Заштита животне средине обухвата мере 
којима ће се заштитити вода, ваздух и 
земљиште од деградације. 

Одвођење фекалних вода решити 
затвореним канализационим системом 
који ће се прикључити на насељску 
канализациону мрежу.  

Сви објекти морају бити изграђени 
(реконструисани) у складу са важећим 
законима и правилницима који регулишу 
конкретну област. При пројектовању и 
извођењу радова на објектима 
употребљеним материјалима имати у 
виду специфичност функционалне 
намене објекта (простора) са становишта 
коришћења, одржавања, односно 
обезбеђивања санитарно-хигијенских 
услова. 

Избором материјала водити рачуна 
о њиховој отпорности са аспекта 
техничке и противпожарне заштите. 

Пословни објекти (односно 
пословни простори) намењени јавном 
коришћењу као и прилази до истих 
морају бити урађени у складу са 
Правилником о условима за планирање 
и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица. 

 

3.2.2.1. Правила за изградњу 
објеката у зони 4 – зони за 
производњу вештачког ђубрива 

 
Реконструкција и изградња објеката, 

површина и инфраструктуре у 
постојећем комплексу за производњу 
вештачког ђубрива обухвата следеће 
радове: 

обнова, санација и замена 
оштећених и дотрајалих конструктивних 
делова, 

- изградња садржаја који су у 
функцији комплекса: складиште, колска 
вага, портирница, објекат управе, 
лабораторија (постојећи објекти се због 
спровођења планског решења измештају 
са планиране јавне површине), 

- доградња санитарија, гардероба, 
остава и других помоћних просторија до 
макс. 50 m2, 

- пренамена простора под условом 
да новопланирана делатност не 
погоршава стање животне средине, 

- замена дотрајалих инсталација и 
уређаја, 

- реконструкција и изградња 
саобраћајних и манипулативних 
површина,  

- реконструкција и изградња 
пратеће инфраструктуре, 

- реконструкција и изградња 
складишта у функцији постојећег 
комлекса, и  

- реконструкција и изградња 
производних објеката у функцији 
комплекса са обавезном израдом 
Студије утицаја на животну средину. 

Планира се измештање постојеће 
фабрике бетона у зону расутих терета. 

За све радове који превазилазе 
горе наведене потребно је израдити 
Урбанистички пројекат, у складу са 
условима – основним урбанистичким 
параметрима из овог Плана. 

 

3.2.2.2. Правила за изградњу 
објеката терминала течних терета 

 

Акваторија терминала за течне 
терете инкорпорирана уз постојећи 
акваториј Луке Бачка Паланка. 
Акваторија терминала за течне терете 
пројектовати за пријем меродавног 
пловног средства и за манипулацију 
течним теретима уз задовољење свих 
протихпожарних и противексплозивних 
услова, односно услова безбедног 
приступа од пловних средстава до 
претоварних мостова.  

У оквиру терминал за течне терета 
потребно је предвидети следеће 
садржаје: 

-надземне резервоаре, 
-пумпна станица за манипулацију 

нафтним дериватима 
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-пумпна станица за манипулацију 
сировим уљима, рафинисаним уљима и 
биогоривом 

-ауто претакалиште,  
-вагон претакалиште, 
-пумпно-компресорка станица за 

манипулацију ТНГ 
-ауто и вагон претакалиште за ТНГ 
-подземни, дренажни (слоп) 

резервоари 
-резевоари за адитиве 
-против пожарна пумпна станица 
-компресорска станица 
-котларница 
-диспечерски центар 
-лабораторија 
-колске ваге за ауто и вагон 

цистерне 
-управна зграда 

-техничко сервисни објекат 
-магацининске просторе 
-трафо станица 
-портирница 
-пристан 
-претоварну рампу за пријем и 

отпрему са пловила 
-саобараћајнице и манипулативне 

платое 
-простор за смештај ватрогасне 

бигаде 
-стабилан систем за гашење пожара 
-јавну расвету 
-инфраструктурне коридоре 
-ограду око комплекса са 

портирницом на улазу. 
 
Изградњу ових објеката ускладити 

са законском регулативом. 
 

ОБЈЕКТИ ТЕРМИНАЛА ТЕЧНИХ ТЕРЕТА-НАДЗЕМНИ РЕЗЕРВОАРИ 
 

1. РЕЗЕРВОАРИ ДЕРИВАТА ФОСИЛНИХ ГОРИВА 
• челични резервоари капацитета:  ком 1........................... В=10000м3 

  ком 3........................... В=5000м3 
• танкване капацитета, за сваки резервоар посебно, већег од капацитета 

резервоара 
 
2. РЕЗЕРВОАРИ ЗА БИО ГОРИВА 

• челични резервоари капацитета:  ком 3 ......................... В=5000м3 
• танкване капацитета, за сваки резервоар посебно, већег од капацитета 

резервоара 
 

3. РЕЗЕРВОАРИ УЉА 
• челични резервоари капацитета: ком 8........................... В=2000м3 
• танкване капацитета, за сваки резервоар посебно, већег од капацитета 

резервоара 
 

4. РЕЗЕРВОАРИ ЗА ТНГ 
• сферни резервоари капацитета: ком 3........................... В=1000м3 

 
5. ПОДЗЕМНИ, ДРЕНАЖНИ (СЛОП) РЕЗЕРВОАРИ 

• капацитета: ком 4........................... В=16м3 
 
6. РЕЗЕРВОАРИ ЗА АДИТИВЕ 

• вишекоморни на бетонском платоу:  ком 2........................... В=32м3 
 
У случају промене просторне концепције у овој зони, неопходна је израда Урбанистичког 
пројекта. 
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3.2.2.3. Правила за изградњу  
             објеката житног терминала  
 
Комплекс терминала за житарице и 

индустријско биље је један од 
просторно-привредних комплекса који 
ће, у будућности, бити установљени у 
оквиру блока бр. 106, а у оквиру луке у 
Бачкој Паланци. 

Предметни комплекс, терминал за 
житарице и индустријско биље, ће бити 
просторно успостављен на основу 
просторно урбанистичких анализа и 
више-критеријумских вредновања потен-
цијалних просторних дисперзија микро-
локација са потпуном просторном 
усаглашеношћу свих техничко – техно-
лошких захтева за инкопорирање свих 
релевантних савремених технолошких 
решења. Планска основа претпоставља 
одговарајући и задовољавајући ниво 
продуктивности свих технолошких 
решења како би се остварили што 
повољнији економски ефекти и оправ-
дало инвестиционо улагање у привредне 
комплексе. 

У оквиру овог комплекса усвојене су 
следеће просторне целине: 

1.Просторна целина № 0 - Зона 
акваторија за цео комлекс. 

  Зона акваторије за цео овај 
комплекс представља водени простор - 
акваторију у оквиру постојеће акваторије 
која ће се техничко-технолошки и 
функционално преуредити и прилагодити 
новим - специфичним наменама. У 
оквиру акваторије потребна је површина: 
од око 3.99ха за три места за бродове 
„Европа 2“- приступ, сидрење и 
напуштање луке, од око 6.22ха за 
претоварно манипулативне и скадишне 
операције и функције. 

2.Просторна целина №1 - Зона 
претоварно манипулативних садржаја 
намењена за услужни претовар. 

Ова просторна целина излази на 
обални део акваторије, део са косим 
кејом, у апроксимативној дужини од 90-
100м. Планирани простор је намењен за 
пристајање пловила класе „Европа 2“, 
планирана је технологија двосерног 
транспортног тока тако да је могућ 
истовремен утовар и истовар једног или 

два пловила или утовар једног, а истовар 
другог пловила. Исти систем се 
користити и за утовар друмских 
превозних средстава расутом робом – 
житарицама. У оквиру ове просторне 
целине постоје слободни простори, на 
обали и на копненом делу, који се у 
будућности могу ангажовати у развојне 
функције за успостављање нових 
комплементарних претоварних манипу-
лативних садржаја  као и савремених 
технолошких решења складишта - ако се 
за њима укаже потреба.  

3.Просторна целина №2 - Зона 
претоварно-манипулативних садржаја за 
претовар соптвених зрнастих роба са 
сушаром и складишним капацитетима. 

Зона претоварно манипулативних 
садржаја је намењена за претовар  
житарица, односно зрнстих роба за 
сопствене потребе. Иста садржи, поред 
претоварних уређаја и опреме, 
одговарајућу сушару и складишне 
капацитете. Оперативну обалу чине два 
независна капацитета друмског и же-
лезничког саобраћаја. Друмска саобра-
ћајна инфраструктура биће у оквиру 
опративне обале заступљена преко 
коловоза ширине 7.0м за обављање 
двосмерног друмског саобраћаја и са 
елементима за највећа превозна 
средства. У оквиру улазно-излазног дела 
ће се изградити теретна, друмска вага са 
аутоматским мерењем свих превозних 
средстава (празних и пуних). Паркинг 
простор теретних возила из сопственог 
возног парка биће у виду пролазне 
ламеле. Железнички саобраћај у оквиру 
овог простора биће заступљен са 
једноколосечном пругом која чини 
оперативни (утоварно истоварни) коло-
сек који се чеоно завршава ивичњаком и 
одбојником. У оквиру трасе пруге 
постојаће и шинска вага којом ће се 
мерити све количине робе које ће се 
транспортовати железничким вагонима 
из зоне складишта или директно из 
пловила у вагоне и даље на утврђене 
дестинације пословних партнера.  

Планирана изградња силосног 
комплекса смештајног капацитети мин. 
60.000т за житарице (пшеница, јечам, 
кукуруз итд)  и  индустријско биље (сун-
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цокрет, уљана репица, соја итд) са 
сушаром капацитета 32т на час. Као 
погонско гориво предвиддјен је  
природни гас. Планира се да сушара 
ради 24х дневно. Основни енергент 
сушаре је природни гас који ће се 
довести у комплекс и имаће засебну, 
сопствену ГМРС, установљено је место 
резервоара за ТНГ – као алтрнативно 
гориво за сушење. 

4.Просторна целина №3 - Зона 
претоварно – манипулативних садржаја 
за претовар контејнера и «џамбо врећа». 

Зона претоварно – манипулативних 
садржаја за претовар контејнера се 
просторно успоставља на чеоном делу 
акваторије, површине цца 2.300м2 за 
велике контејнере, површине цца 
1.200м2 за средње контејнере, површина 
цца 400м2 за мале контејнере као и 
складиште за зрнасту робу. 

5.Просторна целина №4 - Зона 
пратећих садржаја са комплексом 
контролно – управљачким функцијама  

У случају промене просторне 
концепције у овој зони, неопходна је 
израда Урбанистичког пројекта. 

 
3.2.3. Правила за ограђивање  
          простора (режими  
          ограђивања) 
 
Технологија и процес рада у 

комплексу луке ''Бачка Паланка'' захтева 
његово издвајање од јавних урбаних 
простора. Ово издвајање ће бити 
извршено помоћу  изградње одгова-
рајућих заштитних ограда и формира-
њем контролних улазно-излазних 
пунктова преко којих ће се одвијати 
контролисано комуницирање између 
радних комплекса међусобно, а и са 
спољним јавним урбаним површинама. 

Планира се подизање заштитне 
ограде око комплекса житног терминала 
и око комплекса нафтног терминала, 
према окружујућим јавним урбаним 
просторима, тако и  према другим 
комплексима других терминала.  

Тип заштитних ограда, као и 
позиције улазних капија утврдиће се у 
складу са условима из овог Плана (тачка 
3.2.2. е).  

3.2.4. Правила за изградњу  
          саобраћајне и комуналне  
          инфраструктуре 
 
Правила за изградњу саобраћајне  
инфраструктуре 
 
Железнички саобраћај 
 
Индустријски колосек за луку Бачка 

Паланка ће бити вођен са отвореног 
колосека пруге Гајдобра - Бачка Паланка 
испред денивелисаног укрштања са 
магистралним путем (пре надвожњака из 
правца Гајдобре). Индустријски колосек 
се доводи до луке преко ранжирне 
станице која се просторно испоставља 
непосредно пре заштитног насипа 
комплекса луке у Бачкој Паланци.  

Матични колосек за повезивање са 
луком ће бити грађен  са употребом 
шина ТИП 49 и са основним просторним 
елементима – (радијусом пруге од мин 
180м) и свим припадајућим без-
бедоносно - сигурносним системима за 
кочење и скретање.  

Железничка пруга у оквиру луке 
Бачка Паланка је просторно 
конфигурисана у облику једног прилазног 
два ободна  (повезана) индустријска 
колосека, тј са само једним матичним 
колосеком који опслужује  све планиране 
садржаје.  

 
Друмска инфраструктура 
 
Лука Бачка Паланка има повољну 

просторну микролокацију јер је 
непосредно повезана са коридором 10 тј. 
са релевантним саобраћајним кори-
дорима у окружењу са аутопутем Е-75 
(30-40км) и аутопутем Е-70 (35км). 

Лука Бачка Паланка се налази у 
југоисточној радној зони у оквиру блока 
106 и она је у постојећем стању повезана 
са окружењем преко приступног пута – 
сабирне саобраћајнице у индустријској 
зони. Овај саобраћани капацитет 
повезује овај простор са државним путе 
2 реда – магистралним путем Бачка 
Паланка – Нови Сад који омогућује 
просторне везе са окружењем и 
надовезује се на војвођанску мрежу 
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путева различитог хијерархискох нивоа. 
Овај приступни пут својом постојаном 
изграђеношћу омогућује доступност свим 
структурама друмских превозних 
средствима и он ће у будућности бити у 
истој функцији кумулисања свог интерног 
саобраћаја на овим просторима. 

Због близине урбаног простора 
Бачке Паланке и уређених бици-
клистичких стаза очекује се да велики 
број запослених на посао долази овим 
превозним средством.  

 
Водни саобраћај  
 
Имајући у виду три највеће 

европске луке Ротердам, Хамбург и 
Костанцу и пловну унију Рајна – Мајна – 
Дунав показују јасно је да будућа 
пристанишна зона Бачка Паланка на 
простору средишњег дела овог пловног 
пута, тј на њеном средишњем делу 
гравитационог правца Балкан – 
Средоземно море и да је ова локација 
изузетно просторно повољна јер 
опслужује простор Србије и земље у 
окружењу. 

Са становишта саобраћајних и 
хидролошких услова лука Бачка Паланка 
и нове акваторије се налазе у зони 
приметних годишњих осцилација 
водотока али ипак довољне дубине за 
упловљавање речно морских бродова 
(3000-5000 т).  

Да би то лука Бачака Паланка 
постигла неопходно је да испуни следеће 
услове: 

• да се налази на водном путу “Е” 
категорије (испуњава – река Дунав је 
пловни пут “Е” категорије)  

• да поседује простор-акваторије и 
хидролошке услове за приступ, кретање 
и претовар пловних објеката и 
потискиваних састава у оквиру 
акваторије уз пловни пут 

• да у луци егзистирају (или се могу 
инкорпорирати ) капацитети интегралног 
саобраћаја (друмски и железнички 
саобраћај)  

• да капацитети интегралног 
саобраћаја (друмски и железнички 
саобраћај) се по могућству лако 
прикључују или припадају главним 

европским путевима (АГР) и важним 
железничким линијама (АГЦ и АГТЦ)  

• да има планирани обим промета 
до најмање 0,5 милионатона  годишње  

• да лука има просторне 
могућности за имплементацију компата-
билних индустријских делатности које ће 
користити услуге луке  

• да лука буде способна за 
претовар тећних горива стандардних 
контејнера ИСО 20  

• да буде способна за претовар и 
манипулацију осталим врстама и 
структурама роба (према Споразуму о 
међународним лукама )  

• да поседује претоварно – ма-
нипулативну и логистичку опрему за 
вршење лучких – пристанишних опе-
рација на нивоу међународног сао-
браћаја  

• да је лука еколошки опремљана 
уређајима и опремом за санирање и 
прихват отпадних материја са бродова 
ИИ зони акваторује (нарочито терминала 
за течна горива). 

Обала акваторије  би се обликовала  
на потребан ниво лаког и комфорног али 
безбедног функционисања пловила Е-2 
при свим атмосферским и хидролошким 
условима али би се и хидролошко-
технички оспособила за претоварно- 
манипулативне и логистичке мани-
пулације са овим врстама роба уз 
обезбеђење обалске технологије – 
претоварни понтон за извршење  прето-
варно манипулативних и логистичких 
радњи затворених система сепарисног 
цевног транспорта у домену претовара и 
складиштења ових врста роба.  Анализе 
претоварних захтева су показале где је 
потребно изградити коси кеј за 
извршавање претоварних функција – 
помоћу претоварнох понтона. Облик и 
димензије акваторије које припадају 
овом комплексу таке да димензионо – 
површински одговарају лаком и 
комфорном пристајању и окретању свих 
речних пловила којима се транспортују 
ове врсте роба а њих ће утврдити 
надлежне стручне институције.  

Оперативна обала ће бити 
изграђена по савременим грађевинским 
технологијама са обалоутврдама и 
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шиповима и битвама које ће омогућити  
правилан пристан и везивање бродова. 
Шипови ће имати полиномну функцију и 
као конструкције за постављање 
потебних носећих платформи – понтона 
за поставку савремених зарворених 
претоварних система из домена 
јординисаног цевног транспорта као и 
елементе затворених система за 
пражњење и пуњење бродова овим 
врстама роба који гарантују поузданост 
рада без угрожања животне средине. 

Основни урбанистички услови за 
саобраћајну инфраструктуру (унутар 
комплекса) била би обавезна израда 
Главних пројеката за све саобраћајне 
капацитете према Закону о путевима 
("Сл. лист СРЈ", бр. 46/91 и 52/91) и 
Правилником о техничким нормативима 
и условима за јавне путеве ("Сл. лист 
СРЈ", бр. 35/91) а према приложеној 
ситуацији: 

•саобраћајнице и саобраћајно-
манипулативне површине (платое) 
унутар комплекса  пројектовати  са  
ширинама од (мин 7,5)  8,0 – 10,0 m и  
свим  потребним елементима за 
комфорно кретање ( полупречници 
лепеза мин. 12,0 m, са носивошћу за 
средње  тежак саобраћај и свим  
потребним елементима за комфорно 
кретање (одговарајући нагиби,  радијуси 
окретања) уз обезбеђење правилног 
одводњавања; 

•паркинг простор за путничка 
возила извести у виду ламела са више 
паркинг места под  углом од 90° а 
димензије паркинг места су  5,0 х 2,5 m  
од асфалта или бетона; 

•пешачке површине (стазе и 
платои), различитих ширина  извести од 
бетона,на стабилисаној подлози 
(шљунак) са правилним одводњавањем; 

•ваздушне водове тракастих 
транспортера који ће повезивати 
постојеће радне површине и планирано 
проширење предметног комплекса са 
коридором ширинe  10 m (са заштитним 
зонама) и дужином потребном за 
несметано одвијање технолошког 
процеса извести тако да се задовоље 
сви елементи безбедности као и 
параметри заштите животне средине и 
одрживог развоја; 

•у циљу обезбеђења објеката од 
пожара унутар комплекса потребно је 
обезбедити одговарајуће параметре 
приступних путева за ватрогасна возила 
(минималне ширине 3,5 m за 
једносмерна и 6,0 m за двосмерна 
кретања, унутрашњи радијус окретања 
минимално 7,5 m, максимални нагиб 
саобраћајнице од 12 %, као и 
обезбеђење окретнице са радијусом 
окретања од 7,0 m и ширином коловоза 
од минимално 3,5 m); 

•приступни канал-прилазни пловни 
пут пристаништу  уредити тако да   
задовољава препоруке Дунавске 
комисије (ширина пловног пута мин. 20 
m, дубина пловног пута мин. 3,5 m, 
радијус кривине мин. 1200 m) и габарите 
меродавног брода типа ''Европа II В''  
(76,50х11,40х2,50/3,50 m); 

•габарите акваторије у зони 
предвиђеној за терминал течних терета 
ускладити са габаритима меродавног 
брода типа '' Европа II В'' 
(76,50х11,40х2,50/3,50 m), тако  да се 
омогући безбедна пловидба и 
претоварно-манипулативне радње при 
свим хидрометеоролошким условима и 
условима пловидбе (минимални и 
максимални водостај ) , као и безбедан 
пролазак свих осталих учесника у 
пловидби;  

•прописани приступни мост, сте-
пениште, осветљење у оквиру опера-
тивне обале извести тако да се омогући 
безбедан приступ са обале на брод и 
обрнуто при свим водостајима и 
условима видљивости. 

•Саобраћајно-манипулативне и 
радне површине димензионисати за 
тешки саобраћај уз услов обезбеђења 
правилног одводњавања; 

•Паркинг површине за сва сао-
браћајна средства  извести у зависности 
од изабраног система паркирања (угао 
паркирања,  димензије паркинг места, уз 
препоруку да се за теретна возила уведе 
проточни систем паркинг места) са 
застором  од асфалта или бетона; 

•Акваторију пристаништа уредити и 
предвидети на дубину мин. 3,5 m у 
односу на ниски пловидбени ниво, 
односно кота дна акваторије не сме бити 
изнад 76,14  m.n.m. 
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•Минимална кота саобраћајница 
унутар пословних комплекса износи 
82.30 м.н.м. 

 
Правила за изградњу мреже и  
објеката водопривредне  
инфраструктуре 
 
Хидротехничке инсталације које се 

планирају у обухвату плана а на осталом 
земљишту обухватају: 

- водовод-санитарна мрежа, 
- водовод-техничка мрежа, 
- атмосферска канализација, 
- фекалну канализацију и 
- технолошка канализација. 
Санитарна водоводна мрежа се 

састоји од прикључка на градски 
водовод, станице за повишење притиска 
и разводног цевовода потребних 
димензија и дужина. Цевни материјал 
дистрибутивне мреже усвојити према 
важећим прописима и стандардима. 
Пролазак испод саобраћајница и 
укрштање са осталим уличним 
инсталацијама обезбедити челичном 
заштитном цеви. Дубина укопавања не 
би смела да је плића од 1,0 м - 1,20 м од 
нивелете терена, због зоне мржњења и 
саобраћајног оптерећења. 

Техничка водоводна мрежа служи 
за снабдевње техничком водом за 
потребе противпожарне заштите, прања 
возила и манипулативних површина, 
заливање зелених површина и остале 
техничке потребе. Водовод техничке 
воде се састоји из разводног цевовода 
потребних димензија са прикључцима 
код свих потрошача. Постоје два начина 
снабдевања техничком водом водо-
захватом или преко бушених бунара са 
потребним пратећим садржајима 
(резервоари, пумпе и сл.)  

Канализацију радити по сепаратном 
систему. Минималне падове колектора 
одредити у односу на усвојени цевни 
материјал, према важећим прописима и 
стандардима (не препоручују се 
бетонске цеви). Дубина не сме бити 
мања од 1,50 m од нивелете коловоза. 

Атмосферску канализацију сачиња-
ва систем канализационих цеви са 
ревизионим шахтовима као и прикључак 

на градску атмосферску канализацију. 
Изградити зацевљену атмосферску 
канализациону мрежу са сливницима и 
системом ригола и каналета. Сливнике 
радити са таложницима за песак или 
предвидети таложнице за песак пре 
улива у сепаратор масти и уља. Трасе 
водити или у зеленом појасу дуж 
саобраћајнице (претходне трасе 
отворених канала) или испод коловоза 
по осовини коловозне траке. 
Одводњавање са коловоза, саобраћајно-
манипулативних платоа и површина 
извести путем попречних и подужних 
падова до сливника и даље у 
атмосферску канализацију.  

Основна намена фекалне 
канализације је сакупљање фекалних 
отпадних вода из свих санитарних 
објеката и њихово одвођење до градске 
фекалне канализације. Пре упуштања 
отпадних вода у канализацију, 
обезбедити њихов предтретман до 
потребног квалитета отпадне воде који 
неће угрозити рад УПОВ-а и сам 
реципијент. 

Технолошку канализацију унутар 
комплекса формирати тако да се 
задовоље услови правилног 
одводњавања (и у условима екстремних 
падавина) преко таложника и сепаратора 
у циљу постизања задовољавајућег 
нивоа квалитета вода пре упуштања у 
реципијент. Технолошку канализацију 
сачињава систем канализационих цеви 
са ревизионим шахтовима. Основна 
намена је сакупљање свих зауљених 
отпадних вода (зауљених атмосферских 
вода са манипулативних површина, вода 
од прања возила, зауљених отпадних 
вода и сл.). Цеви технолошке 
канализације су од ПЕХД материјала 
одговарајућих димензија и постављене 
на слој песка у пројектованом паду. 
Одвођење зауљених атмосферских вода 
из комплекса вршити искључиво преко 
сепаратора уља и масти. Коте дна 
канализационих испуста пројектовати 
тако да буде 0,5 м изнад дна канала у 
који се уливају.  

Све радове извести уз претходно 
прибављене услове и сагласности 
надлежног комуналног предузећа. 
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Правила за изградњу мреже и  
објеката електроенергетске  
инфраструктуре 
 
• Електроенергетску мрежу и 

трафостанице градити у складу са 
важећим законским прописима и 
нормативима из ове области; 

• Електричну инсталацију у 
објектима извести у складу са 
Правилником о  техничким нормативима 
за електричне инсталације ниског напона 
("Сл. лист СФРЈ" бр. 53/88 и 54/88); 

• Трафостанице градити као 
монтажно бетонске, зидане или у склопу 
објеката; 

• Електроенергетску мрежу у 
комплексу, високонапонску и нискона-
понску у потпуности каблирати; 

•  При полагању подзмене електро-
енергетске мреже у  комплексу морају се 
поштовати следећи услови; 

•Електроенергетске каблове пола-
гати у земљаном рову или кабловској 
канализацији, на дубини од најмање 
0,8m; 

• Електроенергетску мрежу 
полагати најмање 0,50 m од темеља 
објеката и 1 m од саобраћајница;  

• При укрштању са саобра-
ћајницом кабл мора бити постављен у 
заштитну цев, а угао укрштања треба да 
буде око 90°; 

• При паралелном вођењу 
енергетских кабловa до 10кV и 
телекомуникационих каблова, најмање 
растојање мора бити 0,50m, односно 
1,0m за каблове напона преко 10 кV. 
Угао укрштања треба да буде око  90°, 
ако се ово не може постићи , енергетски 
кабл потребно је поставити у проводну 
цев; 

• Није дозвољено полагање елек-
троенергетских каблова изнад теле-
комуникационих, сем при укрштању; 

• Паралелно полагање електро-
енергетских каблова и цеви водовода и 
канализације дозвољено је у хори-
зонталној равни при чему хоризонтално 
растојање мора бити веће од 0,50m; 

• Није дозвољено полагање 
електроенергетског кабла изнад или 
испод цеви водовода или канализације; 

• При укрштању електроенер-
гетских каблова са цевоводом гасовода 
вертикално растојање мора бити 
минимално 0,30m, а при приближавању 
и паралелном вођењу минимално 0,50; 

• Прикључење објеката у 
комплексу на електричну енергију 
вршиће се нисконапонским кабловима  
са планиране трафостанице у комплексу; 

• Заштиту објеката од атмо-
сферског пражњења извести класичном 
громобранском инсталацијом у складу са  
Правилником  о техничким нормативима 
за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/96), 
према класи нивоа заштите објеката. 

•Светиљке за спољашње ос-
ветљење комплекса поставити  на 
стубове поред саобраћајница и пешачких 
стаза; 

•За расветна тела користити живине 
светиљке високог притиска или 
натријумове ниског (високог) притиска 
како би се добио одговарајући ниво 
осветљености саобраћајница у складу са 
препорукама ЈКО-а (Југословенски 
комитет за осветљење). 

 
Правила за изградњу мреже и  
објеката термоенергетске  
инфраструктуре 
 
Гасни прикључак је део 

дистрибутивног гасовода који спаја 
уличну мрежу са унутрашњом гасном 
инсталацијом.  

При полагању гасног прикључка 
нарочито поштовати следеће одредбе 
прописа: 

•   цевовод се полаже на дубину 
укопавања од мин 0,8 m. 

•   најмање растојање цевовода од 
свих укопаних инсталација мора бити 0,2 
m, 

•  траса цевовода се води најкраћим 
путем и мора остати трајнo  приступачна. 

•   положај и  дубина укопавања 
гасног прикључка снимају се геодетски, 

•   почетак  прикључка трајно се 
означава натписном плочицом, 

•  цевовод се кроз шупљине или 
делове зграде (терасе, степеништа) 
полаже у заштитну цев, 
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•  при увођењу у зграду просторија 
мора бити сува и приступачна, а цевовод 
мора бити приступачан и заштићен од 
механичких оштећења, 

•   гасни прикључак не полаже се у 
складишта запаљивих и експлозивних 
материја, 

• полиетиленске цеви гасног 
прикључка полажу се у земљу испод 
зграде под условом да прелаз са ПЕ на 
челичну цев изведе у металној капсули, 
прелаз се обавља по правилу подземно 
уз зграду, 

•   надземни делови прикључка од 
ПЕ цеви штите се од деловања сунца са 
заштитном челичном цеви, 

• укопани и надземни делови 
прикључка од челичних цеви морају се 
заштити од корозије, било омотачима, 
премазима, катодно, галванизацијом и 
др., 

• гасни прикључак завршава се на 
приступачном месту главним запорним 
цевним затварачем, који може да се 
угради непосредно по уласку у зграду 
или ван ње (у прикључном ормарићу или 
у зидном ормарићу), 

•код гасног прикључака радног 
притиска изнад 1,0 бар и код прикључка 
већег од DN80 уграђује се испред зграде 
један запорни цевни затварач, 

•положај главног запорног цевног 
затварача се означава, 

• ако се помоћу једног гасног 
прикључка снабдева више објеката, у 
близини главног цевног затварача 
поставља се натписна плоча са 
ознакама објеката које се снабдевају и 
означавају се њихови цевни затварачи, 

•при првом пуштању гаса у гасни 
прикључак потребно је обезбедити    
потпуно одвођење мешавине гаса и 
ваздуха у атмосферу, 

•мерно-регулациони сет не сме се 
постављати унутар објекта, на места где 
нема природне вентилације, мора бити 
удаљена од електричног ормарића 
минимално       1m, као и од отвора на 
објекту (прозора, врата) минимално 1 m 
мерено по хоризонтали. 

 
Гасоводна инфраструктура 
 
Приликом изградње нових деоница 

гасоводне мреже која је у функцији 

фабричког комплекса, односно 
измештања постојећих деоница гасовода 
због изградње нових објеката, као и 
евентуалне реконструкције постојећих 
дотрајалих гасоводних инсталација, 
морају се поштовати правила за 
изградњу термоенергетске 
инфраструктуре, уз обавезну израду 
Главних пројеката за све објекте 
термоенергетске инфраструктуре, која 
морају бити у складу са техничким 
нормативима за пројектовање и 
полагање гасовода од ПЕ цеви за радни 
притисак до 4 бара одређени су 
одговарајућим Правилником (“Службени 
лист СРЈ” 20/92), при пројектовању и 
изградњи гасне котларнице придржавати 
се Правилника о техничким нормативима 
за пројектовање, грађење, погон и 
одржавање гасних котларница ("Сл. лист 
СФРЈ", бр. 10/90), као и одредби 
Правилника о изградњи постројења за 
запаљиве течности и о ускладиштавању 
и претакању запаљивих течности ("Сл. 
лист СФРЈ", бр. 20/71).  

 
Гасовод ниског притиска се води 

подзмено и надземно. Када се гасовод 
води подземно 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 улице, 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 инфраструктуре.  
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Вредности минималних дозвољених растојања у односу на укопане инсталације су: 
 
Минимална дозвољена растојања                   укрштање        паралелно 

                                                                                                   вођење 
 

- други гасовод                                                        0,2 m                0,3 m 
- водовод, канализација                                        0,5 m                1,0 m 
- ниско и високо-напонски електро каблови        0,5 m                0,5 m 
- телефонски каблови                                            0,5 m               1,0 m 
- технолошка канализација                                    0,5 m                1,0 m 
- бетонски шахтови и канали                                 0,5 m                1,0 m 
- високо зеленило                                                     -                     1,5 m 
- темељ грађевинских објеката                               -                     1,0 m 
- локални путеви и улице                                        1,0 m               0,5 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 потребно. При томе се мора 
обезбедити природна вентилација 
канала, заштитне цеви или подземног 
пролаза. 

Удаљеност укопаних стубова 
електричне расвете, ваздушне ниско-
напонске и ПТТ мреже мора бити толика 
да не угрожава стабилност стубова, али 
не мање од 0,5 m слободног размака. 

При полагању дистрибутивних 
гасовода треба предузети одговарајуће 
мере заштите 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 саобра-
ћајнице се ради раскопавањем или под-
бушивањем, 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 могућности на терену. 

Укрштање и паралелно вођење у 
односу на укопане инсталације треба 
пројектовати 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. 

 
Котларница 
 
Код улазних врата котларнице 

предвидети тастер за нужно искључење 
комплетне електро инсталације у 
котларнице. Један зид котларнице мора 
бити постављен према отвореном 
простору. Зидови котларнице треба да 
су ватроотпорни. Изградити АБ постоље 
за котао. Одвод продуката сагоревања 
извести преко димњака са димњачком 
цеви. Димњак је неопходно очистити и 
прегледати од стрне предузећа овлаш-
ћеног за ову врсту посла. Не постоји 
опасност од прескока пламена. 
Котларница мора имати довољно 
стаклених површина, тако да је 
испоштован пропис о минимуму 
стаклених површина. 

 
Надземни резервоари 
 
Одстојање између два резервоара 

не сме бити мање од 1/3 збира њихових 
пречника, а ако је пречник једног 
резервоара мањи од половине пречника 
суседног резервоара, одстојање не сме 
бити мање од 1/2 пречника веђег 
резервоара. Одстојање између два 
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резервоара чија је укупна запремина до 
300 m³, не сме бити мања од 1m. У 
даљеност надземног резервоара од 
других инфраструктурних и осталих 
објеката и суседне парцеле (без 
подизања противпожарног зида), мин 
износи 13,0 m од плашта резервоара. 

 
Подземни резервоари 
 
У даљеност подземног резервоара 

од других инфраструктурних и осталих 
објеката и суседне парцеле (без 
подизања противпожарног зида), мин 
износи 7,0 m од габарита приступног 
окна односно одушног цевовода и 
вентила. Одстојање габарита подземног 
резервоара у коме се ускладиштава 
течност I групе до подземног дела било 
ког објекта, не сме бити мање од 1,0 m 
односно мање од 1,5 m од ивице 
постројења. Одстојање габарита 
подземног резервоара у коме се 
ускладиштава течност II и III групе до 
подземног дела било ког објекта и ивице 
постројења, не сме бити мање од 1,0 m. 

 
Ускладиштавање посуда са 

запаљивим течностима запремине 
до250 литара 

 
Посуде, као што су боце, канте и 

бурад у којима су запаљиве течности под 
атмосферским притиском, могу се 
ускладиштавати на отвореном простору 
или у грађевинским објектима.  

Удаљеност најближе ускладиштене 
посуде од објекта који није намењен за 
ускладиштавање течности, мора 
износити најмање 15 m. 

Минимална удаљеност ускладиш-
тених посуда на отвореном простору од  
путева унутар постројења износи 1,5 до 
3,0 m у зависности од групе запаљивости 
течности. 

Минимална удаљеност ускладиш-
тених посуда на отвореном простору од 
јавних путева и ивице земљишта које 
припада постројењу  као и од објеката на 
суседном земљишту који не припадају 
постројењу износи 15 до 20 m у 
зависности од групе запаљивости 
течности. 

Правила за изградњу мреже и  
објеката телекомуникационе  
инфраструктуре 
 
• ТТ мрежа  ће се у потпуности 

градити подземно;  
• Дубина полагања ТТ каблова 

треба да је најмање 0,80 m; 
• ТТ мрежу полагати у  зеленим 

површинама (удаљеност од високог 
растиња мин 1,5m) поред саобраћајница 
на растојању најмање 1,0 m од 
саобраћајница или поред пешачких 
стаза; 

• ТТ мрежа се може поставити  у 
земљани ров или кабловску 
канализацију;  

• При укрштању са саобра-
ћајницама каблови морају бити 
постављени у заштитне цеви, а угао 
укрштања треба да буде 90°; 

• При паралелном вођењу са 
електроенергетским кабловима најмање 
растојање мора  бити 0,50 m за  каблове  
напона  до 10kV  и 1,0 m за каблове 
напона преко 10 kV. При укрштању 
најмање растојање мора бити 0,50 m, а 
угао укрштања 90°; 

• При укрштању са цевоводом 
гасовода, водовода и канализације 
вертикално растојање мора бити  веће 
од 0,30 m, а  при приближавању и 
паралелном вођењу 0,50 m; 

• Објекти за смештај теле-
комуникационих уређаја и опреме за ртв 
и кдс, као и антене и  антенски носачи  
могу се поставити  на  више објекте у 
оквиру комплекса.  

Прикључење нових објеката 
извести подземним каблом са најближег 
шахта у којем постоји резерва. 

 
3.2.5. Правила за уређење 

зелених површина 
 
У оквиру производних комплекса 

који ће се разрађивати урбанистичким 
пројектима, зелене површине треба да 
чине 20-30% укупне површине. У оквиру 
комплекса терминала расутих терета и 
контејнерског терминала и планиране 
зоне складишно-производно-претовар-
них површина, зелене површине треба 
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да буду формиране ободно, у виду 
заштитног зеленила у складу са 
организацијом простора. 

У оквиру пословно-управљачког 
центра луке ''Бачка Паланка'' формирати 
пејсажно уређене зелене површине 
према расположивом простору од 
лишћарских садница. Предвидети 
озелењавање паркинг простора (на 
сваком трећем паркинг месту по једну 
садницу лишћара или садњом лишћара у 
зелене траке). 

У оквиру постојећег комплекса за 
производњу вештачких ђубрива, житног 
терминала и терминала течних терета, 
за које ће се услови издавати из овог 
Плана, зелене површине треба да чини 
партерно зеленило формирано од 
травних површина, шибља и појединачна 
солитерна стабла лоцираних у складу са 
организацијом производног процеса. На 
површинама течног терминала фор-
мирати само травни покривач, посебно у 
зонама резервоара и складишта горива, 
уља, мазива и ТНГ у складу са важећим 
прописима. 

Уз управне објекте ових комплекса 
могуће је формирати групе зеленила у 
пејсажном стилу (Tilia sp., Acer sp., Salix 
sp., Daphina sp., Cornus sp.) 

 
Правила за озелењавање  
простора 
 
1.Уређење зелених површина ће се 

спроводити израдом урбанистичких 
пројеката за планиране комплексе на 
осталом грађевинском земљишту у 
складу са датим смерницама за уређење 
и грађење, или издавањем услова за 
пројектовање из овог Плана за јавне 
површине и комплексе на осталом 
грађевинском земљишту:  комплекс за 
производњу вештачког ђубрива, житни 
терминал и терминал течних терета. 

2.Обавезна је израда главних 
пројеката озелењавања саобраћајница 
који ће детерминисати прецизан избор и 
количину дендролошог материјала, 
његов просторни распоред, технику 
садње, мере неге и заштите, предмер и 
предрачун. 

3. Озелењавање ускладити са 
подземном и надземном инфраструк-

туром према техничким нормативима за 
пројектовање зелених површина и то: 

     Дрвеће и шибље садити на 
одређеној удаљености од одређених 
инсталација 
 

 Дрвеће Шибље 
   Водовода 1,5 m  
   Канализације 1,5 m  
   Електрокаблова  до 2,0 m 0,5 m 
   ТТ и кабловске  
    мреже 

     1,5 m  

   Гасовода 1,5 m  
 

4.  Избор дендролошког материјала 
орјентисати на аутохтоне и предложене 
врсте. 

5.  Саднице треба да буду I класе, 
минимум 4-5 год. старости. 

 
        4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА   

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 
 
Након усвајања овог Плана од 

стране СО Бачка Паланка, на начин и по 
поступку предвиђеним Законом, пре-
дузимају се следеће мере: 

• разграничење планираног јавног и 
осталог грађевинског земљишта, 

• спровођење препарцелације дате 
овим Планом у катастарском операту, 

• израда урбанистичких пројеката 
за комплексе чији садржаји нису 
дефинисани    Планом, 

• издавање Извода из Плана, ради 
уређења и изградње на јавном 
грађевинском земљишту, 

• издавање Извода из Плана, ради 
уређења и изградње објеката на 
терминалу течних терета и житном 
терминалу, 

• израда пројектно-техничке доку-
ментације за објекте инфраструктуре, 
остале објекте и пројекта уређења 
површина заштитног зеленила. 

 
5. ЕТАПЕ (ФАЗЕ) РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

ПЛАНА  
 
Након израде пројектно-техничке 

документације уследиће припрема те-
рена (чишћење, насипање, одводња) и 
опремање земљишта. 
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Услед специфичности планираних 
садржаја у фази израде Плана 
дефинисани су корисници и појединачни 
садржаји у планираним зонама (на 
основу идејних пројеката заснованих на 
конкретним технолошким шемама) тако 
да се за одогварајуће садржаје могу 
издавати Изводи из плана. У случају 
промене просторне концепције у 
планираним зонама, неопходна је израда 
Урбанистичког пројекта. 

Овако дефинисана етапност 
реализације Плана у пракси може 
претрпети измене, али је сигурно да ће 
се и етапе изводити фазно - идејним и 
главним пројектима детаљно ће се 
дефинисати обим изградње у свакој од 
предложених фаза. 

План генералне регулације са 
елементима детаљне регулације блока 
број 106 у Бачкој Паланци се потписује, 
оверава и архивира у складу са Законом 
о планирању и изградњи и Правилником 
о начину увида у донети урбанистички 
план, оверавања, потписивања, 
достављања, архивирања, умножавања 
и уступања урбанистичког плана уз 
накнаду ("Службени гласник РС", број 
75/03). 

План генералне регулације са 
елементима детаљне регулације блока 
број 106 у Бачкој Паланци је израђен у 7 
(седам) примерака у аналогном и 6 
(шест) примерака у дигиталном облику.  

Један примерак донетог, потписаног 
и овереног Плана генералне регулације 

са елементима детаљне регулације 
блока број 106 у Бачкој Паланци у 
аналогном облику и један примерак у 
дигиталном облику чува се у архиви 
Скупштине општине. 

Три примерка донетог, потписаног и 
овереног Плана генералне регулације са 
елементима детаљне регулације блока 
број 106 у Бачкој Паланци у аналогном 
облику и три примерка у дигиталном 
облику чувају се у општинском органу 
управе надлежном за спровођење плана.  

Један примерак донетог, потписаног 
и овереног Плана генералне регулације 
са елементима детаљне регулације 
блока број 106 у Бачкој Паланци у 
аналогном облику и један примерак у 
дигиталном облику чува се у ЈП "Заводу 
за урбанизам Војводине" Нови Сад, 
Железничка 6/III.   

Један примерак донетог Плана 
генералне регулације са елементима 
детаљне регулације блока број 106 у 
Бачкој Паланци у дигиталном облику 
чува се у Министарству надлежном за 
послове урбанизма. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-35-76/2007 
16. јула 2007. године 
Бачка Паланка 

 
                            Председник 

                               Скупштине општине 
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На основу члана 54. став 1. 
Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник Републике Србије", 
бр. 47/2003 и 34/2006) и члана 34. тачка 
4. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист општине Бачка 
Паланка", број 4/2002), Скупштина 
општине Бачка Паланка на наставку 18. 
седнице, одржаном 21. септембра 2007. 
године, донела је: 
 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
НАСЕЉА ПИВНИЦЕ 

 
УВОД 

 
У складу са Законом и Уговором са 

општином Бачка Паланка, ЈП Завод за 
урбанизам Војводине из Новог Сада 
приступио је изради Плана генералне 
регулације насеља Пивнице (у даљем 
тексту План). 

Основни циљ израде Плана ге-
нералне регулације насеља Пивнице 
је стварање планског основа за 
утврђивање стратегије организованог 
просторног развоја, заштиту, уређење и 
наменско коришћење простора као и 
стварање услова за уређење и 
изградњу насеља. Као основно опре-
дељење, испоштоване су одреднице 
просторно-планске документације ви-
шег реда (Просторни план Републике 
Србије и Просторни план општине 
Бачка Паланка, тј. они делови 
Просторног плана општине Бачка 
Паланка који нису у супротности са 
Просторним планом Републике Србије). 

Циљ израде Плана је дефинисање 
концепције уређења и услови изградње 
насеља. Планом се дефинише подручје 
обухвата, граница грађевинског рејона 
насеља, основна намена површина са 
поделом грађевинског земљишта на 
јавно и остало грађевинско земљиште, 
генерална регулациона и нивелациона 
решења инфраструктуре, услови 
заштите и други услови као и 
правила грађења, а све у складу са 
Законом и Правилником. 

Садржина Плана прописана је 
чланом 38., 40., 41., 42. и 43. Закона о 
планирању и изградњи („Службени 
гласник РС", бр. 47/2003) и чланом 8., 9., 
10. и 14. Правилика о садржини, начину 
израде, начину вршења стручне 
контроле урбанистичког плана, као и 
условима и начину стављања плана 
на јавни увид („Службени гласник 
РС", бр. 12/2004). План је урађен у 
складу са наведеним члановима Закона 
и Правилника. 

 
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 
1.  КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И  

ИЗГРАДЊЕ  НАСЕЉА СА ОСНОВНИМ 
ПРОГРАМСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА 

 
Основни циљ у области будућег 

кретања популације насеља је 
заустављање негативних тенденција у 
кретању укупног броја становника и 
спречавању даљег погоршања 
виталних карактеристика популације. 

На основу утврђених биодина-
мичких карактеристика популације, 
досадашњих развојних тенденција, пла-
нираних мера демографске политике, 
као и прогнозираног привредног и 
укупног друштвеног развоја, у периоду 
2002-2022. год. прогнозиран је веома 
благ пад укупног броја становника, тако 
да ће 2022. године у Пивницама живети 
3300 становника. Просечна величина 
домаћинства износиће 2,5 чланова 
по домаћинству, а укупан број 
домаћинстава биће 1340. 

Основни циљ израде Плана 
генералне регулације насеља Пивнице у 
области привреде је обезбеђење 
просторних услова за развој стабилне 
привредне структуре која ће у бу-
дућности омогућити одрживо кориш-
ћење постојећих ресурса и компа-
ративних предности овог подручја. У 
профилисању будуће привредне 
структуре насеља активности треба 
усмерити на подстицање развоја 
пољопривреде и пратећих капацитета 
за прераду пољопривредних производа, 
затим на развој мале привреде (у првом 
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реду везане за локално сировинско 
залеђе), занатство, услужне делатности 
и домаћу радиност као и на проширење 
мреже објеката намењених свако-
дневном снабдевању становништва. 

Концепција и програмски елементи 
будућег привредног развоја утврђени су 
на основу сагледавања развојних 
потенцијала насеља (природних и 
створених), досадашњих развојних тен-
денција, циљева и могућности будућег 
привредног развоја насеља. Основни 
приоритети чија ће реализација 
омогућити ревитализацију привреде и 
динамизирање развојних процеса су: 

- бржи развој пољопривредне 
производње, 

- развој мале привреде, занатства, 
услужних делатности и домаће 
радиности,  

- развој угоститељства, заснован на 
природним и створеним потенцијалима,  

- изградња и опремање мреже и 
објеката инфраструктуре у складу са 
пројектованим потребама становника и 
свих насељских функција. 

Развој мале привреде и приватног 
предузетништва пре свега треба усме-
рити на развој производних програма 
који су засновани на потпунијем 
коришћењу локалних сировина, ство-
рених и природних ресурса. Као 
посебно активне у том смислу 
издвајају се производња и прерада 
пољопривредних производа, угоститељ-
ство, занатство, личне услуге и домаћу 
радиност. Развој трговине пратиће 
динамику раста осталих привредних 
области. Развој трговине на мало 
оствариће се кроз бољу организацију и 
модернизацију малопродајне мреже и уз 
изградњу специјализованих објеката са 
савременим системом услуживања 
потрошача. 

Изградња свих планираних 
привредних капацитета мора се 
вршити уз строго поштовање мера 
заштите животне средине прописаних 
Законом и овим Планом. Принципи и 
правила организације будуће прос-
торне структуре привредних активности 
у насељу су следећи: обезбеђивање 
просторних услова за развој делатности 
са великим просторним захтевима, 

обезбеђивање просторних услова за 
развој делатности са специфичним 
просторним захтевима (загађивачи), 
обезбеђење просторних услова за из-
градњу инфраструктуре и обезбеђи-
вање просторних услова за развој 
мреже капацитета намењених свако-
дневном снабдевању и услугама. 
Утврђена је просторна организација 
капацитета рада кроз следеће облике 
просторно организационих јединица: 
радне зоне, појединачни комплекси 
унутар насељског ткива, појединачни 
капацитети рада у склопу парцела са 
другом основном наменом. 

У склопу основног насељског ткива 
(центар насеља и становање) могу се 
градити и развијати они капацитети чија 
технологија рада нема негативних 
утицаја на животну средину (бука, 
вибрације, загађење воде, ваздуха и 
тла), који нису у колизији са 
преовлађујућим наменом и где 
просторне могућности парцеле-
коефицијент изграђености, степен 
искоришћености земљишта и сл. то 
дозвољавају. 

На основу прогнозираног броја 
становника и броја домаћинстава 
дефинисана је површина за зону 
становања, за задовољавање основних 
потреба становништва. На основу ових 
података и на основу затеченог стања 
дефинисани су инфраструктурни капа-
цитети, потреба за њиховим ширењем, 
односно, потреба за изградњом нових 
инфраструктурних капацитета. 

Сагледавањем старосне структуре 
становништва и евидентирањем стања и 
капацитета јавних служби (а све у 
складу са организовањем јавних 
служби, у складу са хијерархијским 
нивоом насеља утврђеним Просторним 
планом Републике Србије) и објеката за 
задовољавање заједничких потреба и 
заштите становништва дефинисани су 
следећи циљеви: 

1. У области васпитања и 
образовања: У насељу постоји основна 
школа што је у овој области 
задовољавајуће за  насеље.  Оно што 
је у планском  периоду неопходно 
решити  јесте   проширење  овог  ком-
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плекса,  дефинисање   комплекса комби-
новане дечије установе и уређење и 
изградња оба комплекса у складу са 
Правилницима који ову област ре-
гулишу. 

2. У области здравствене заш-
тите: у насељу постоји комплекс 
здравствене станице и апотеке   као   и   
комплекс   ветеринарске   станице.  Ком-
плекси   се   задржавају   у постојећим 
површинама а у будућности треба 
тежити њиховом осавремењивању и 
опремању са неопходним садржајима. 

3. У   области   културе:   приорите-
тан   задатак   у   планском   периоду  је   
образовање коплекса биоскопа (или 
дома културе) и разграничење од 
осталих јавних садржаја. Сви постојећи 
објекти културе се задржавају уз 
потребу њиховог реконструисања у 
планском периоду. 

4. У  области   спорта   и   
рекреације: приоритетан задатак је ства-
рање   услова   за реализацију нових 
спортских и рекреативних површина и 
њихово оспособљавање за коришћење 
од стране спортиста и становника 
Пивница свих старосних доба. 

5. Насеље има изражен проблем 
са недостатком или незадовољавајућом 
површином за комуналне   површине.   
Неопходно  је  у  будућности   решити   
проблем   измештања зелене пијаце, 
проширења: гробља и изворишта, 
дефинисати површине за: теретни 
терминал, уређај за пречишћавање 
отпадних вода и комплекс мерно-
регулационе станице (МРС). 

6. Основни  циљ у домену сао-
браћаја у будућности би био:  
изградити обилазницу-регионални пут, 
остварити систем насељских сао-
браћајница које треба да задовољесве 
исказане захтеве за превозом људи и 
добара, створити услове за изградњу 
капацитета за немоторна кретања, 
пешачки и бициклистички саобраћај и 
изградити капацитете  стационарног сао-
браћаја. Испуњавањем ових поставље-
них   циљева задовољиће се захтеве за 
постизањем бољег нивоа заштите 
животне средине. 

7. За задовољавање заједничких 
потреба становника Пивница неопхо-

дно је решити проблем: водоснаб-
девања, одвођење отпадних и ат-
мосферских вода, обезбедити ква-
литетно    снабдевање    електричном 
енергијом.  Неопходно   је омогућити  и 
снабдевање насеља са природним 
гасом како би се створили услови за 
смањење грејања објеката на чврсто и 
течно гориво. На тај начин би се 
повољшали услови заштите животне 
средине. 

8. Планирање насеља и стварање 
планског основа за његово напредовање 
и пораст (и задржавање)  становништва  
мора  се спроводити у складу са  
Законом  о заштит животне средине. 
 

2. ОБУХВАТ ПЛАНА СА 
ОСНОВНОМ НАМЕНОМ И БИЛАНСОМ 
ПОВРШИНА 

 
Сагледавањем затеченог стања на 

терену, дефинисањем приоритета и 
потреба развоја насеља предложен је 
обухват Плана са дефинисањем 
основне намене површина у оквиру 
предложеног обухвата. 

 
2.1  Граница обухвата Плана 
 
Обухват Плана генералне 

регулације насеља Пивнице дефинисан 
је: 

- са севера: у правцу истока 
јужном међом парцеле 4172, затим се 
поклапа са границом грађевинског 
реона по премеру до постојеће међне 
камене белеге бр.90, а затим у правцу 
истока обухвата катастарске парцеле 
4210 - 4262. Од постојеће међне камене 
белеге бр.94 граница обухвата Плана 
се поклапа са границом грађевинског 
реона по премеру до постојеће међне 
камене белеге бр.16  

- са истока: у правцу југа граница 
обухвата Плана се поклапа са 
постојећом границом грађевинског 
реона по премеру до четворомеђе 
парцела 281, 282, 4574 и 4575, где у 
правцу истока обухвата катастарске 
парцеле 282 - 293 до постојеће међне 
камене белеге бр.32. Одавде се 
граница у правцу југа поклапа са 
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постојећом границом грађевинског 
реона по премеру до четворомеђе 
парцела 1939/1, 1939/2, 4766 и 4767 где 
у правцу истока обухвата катастарске 
парцеле 1939/2, 1940/1 и 1940/2 до 
постојеће међне камене белеге бр.48.  

- са југа: од постојеће међне 
камене белеге бр.48 граница 
обухвата Плана се поклапа са 
постојећом границом грађевинског 
реона по премеру до постојеће међне 
камене белеге бр.57. Овде граница у 
правцу југа обухвата катастарске 
парцеле 5028 - 5032 и део пута, парцела 
6790 до постојеће међне камене белеге 
бр.61. Одавде се граница у правцу 
запада поклапа са постојећом границом 
грађевинског реона по премеру до 
постојеће међне камене белеге бр.72.  

- са запада : од постојеће међне 
камене белеге бр.72 граница обухвата 
Плана се у правцу севера поклапа са 
постојећом границом грађевинског реона 
по премеру до постојеће међне камене 
белеге бр.79. Овде граница обухвата 
Плана у правцу запада обухвата 
катастарске парцеле 5189 - 5210, 
6777, 6917, 6918, 5211 -5217, део 
парцеле 6919/1, 4110 - 4112, део 
парцеле 6919/2, 4061 - 4067, 4113 -4120 
и део пута, парцела 6786. 

Површина обухвата Плана износи 
цца 478ha. 

 
2.2. Намена површина у  
       граници обухвата Плана 
 
У оквиру предложене границе 

обухвата Плана дефинисана је 
основна намена површина: грађе-
винско и пољопривредно земљиште. 

 
2.2.1. Грађевинско земљиште 
 
Граћевински рејон насеља: 

Након сагледавања затеченог стања 
и уважавања исказаних потреба 
насеља дефинисана је нова граница 
грађевинског рејона насеља. Грађе-
винско земљиште у граници грађевин-
ског рејона насеља заузима површину 
од око 417,31ha. 

Грађевинско земљиште у грађе-
винском рејону насеља је подељено на 
јавно и остало грађевинско земљиште а 
детаљно ће бити објашњено у 
поглављима која следе. 

Извориште са постројењем за 
поправку квалитета воде: Површина која 
се резервише за извориште ван 
границе грађевинског рејона насеља 
износи око 5,lha. На овој површини би 
било потребно изградити, осим бунара 
и уређај за поправку квалитета воде 
као и остале пратеће садржаје. Ово 
грађевинско земљиште би било 
дефинисано као јавно грађевинско 
земљиште. 

Регионални пут-обилазница: Да би 
обезбедили елиминацију транзита из 
центра насеља дефинисали смо нову 
трасу регионалног пута кроз урбани 
простор Пивница. Једним делом траса 
регионалног пута пролази кроз 
насеље а другим делом по ободу 
грађевинског рејона (са југозападне 
стране-у правцу Раткова. Грађевинско 
земљиште регионалног пута-обилазница 
би било дефинисано као јавно 
грађевинско земљиште за које је 
обавезна израда плана детаљне 
реагулације (који је законски основ за 
експропријацију и израду докумен-
тације). 

Вашариште са теретним терми-
налом: Западно од грађевинског рејона 
насеља, између грађевинског рејона 
насеља и планиране нове трасе 
регионалног пута, планирана је 
површина за вашариште са теретним 
терминалом. На овој локацији већ 
постоји изграђен приступни пут са 
постојећег регионалног пута и 
саобраћајне површине са колском 
вагом. Површина за ову намену износи 
око l,85ha. Ово грађевинско земљиште 
би било дефинисано као јавно 
грађевинско земљиште. 

Мерно регулациона станица: Пла-
нирано је да разводни гасовод до 
Пивница дође из правца Бачке Паланке 
(Силбаша). За потребе обезбеђивања 
услова за гасификацију насеља пла-
нирана је локација мерно регулационе 
станице јужно од грађевинског рејона 
насеља, са десне стране пута Силбаш-
Пивнице. За комплекс мерно регу-
лационе станице треба обезбедити 
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површину око 300m2. Ово грађевинско 
земљиште би било дефинисано као 
јавно грађевинско земљиште. 

Противградна станица: Против-
градна станица је постојећи садржај 
западно од грађевинског рејона 
насеља Пивнице, уз регионални пут. 
Неопходно је у планском периоду 
дефинисати парцелу као грађевинско 
земљиште-противградна станица са 
приступним путем и одвојити је од 
обрадивог пољопривредног земљишта. 

 
2.2.2. Пољопривредно земљиште 
 
У границама обухвата Плана 

налазе се и површине под пољо-
привредним земљиштем. На девет 
локација у оквиру обухвата Плана 

обухваћено је укупно око 53,71ha 
пољопривредног земљиште. Ово зем-
љиште је углавном у приватном влас-
ништву са мањим индивидуалним 
парцелама. 

На пољопривредном земљишта у 
обухвату Плана је дозвољена изградња 
за потребе пољопривредног домаћин-
ства, за изградњу објеката у функцији 
пољопривредне производње а све у 
складу са Законом о пољопривредном 
земљишту. У граници обухвата Плана 
није дозвољена изградња сточних 
фарми. У складу са Законом за заштиту 
животне средине и важећим под-
законским актима који ову област 
регулишу дозвољена је изградња мини 
фарми (капацитет до 50 условних грла-
једно условно грло 500kg). 

 

       
2.3. Биланс површина у обухвату Плана 
 
Табела бр. 2. 
 

Површина Ред. 
бр. 

Основа намена површина у обухвату плана 
ha а m2 

% 

1. Грађевинско земљиште 424 29 00 88,76 
Грађевински рејон насеља 417 31 00  
Извориште са постројењем за поправку 
квалитета воде 

  05 10 00  

Вашариште са теретним терминалом   01 85 00  

 

Мерно регулациона станица - 03 00  
2. Пољопривредно земљиште   53 71 00 11,24 
S 
 

Површина у обухвату Плана 478 00 00 100,00 
 
Напомена:     Податак о површини основне намене је добијен графичким очитавањем! 
 

3. ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА 

  
3.1. Граница грађевинског рејона 

насеља 
 
Почетна тачка описа границе 

грађевинског реона је тачка бр.1, 
постојећа међна камена белега бр.87, 
која се налази на тромеђи пољског пута, 
парцеле 1033 и 6836 и парцеле 4172. 

Од тачке бр. 1 граница гра-
ђевинског реона у правцу истока 
пресеца пољски пут, парцела 1033 и 
прати северну међу парцеле 1032 до 
тачке бр.2, која се налази на тромеђи 
пољског пута, парцела 6842 и парцела 

1032 и 4173/2, постојећа међна камена 
белега бр.88. 

Од тромеђе граница у правцу југа 
прати источну међу парцеле 1032 до 
тачке бр.З, која се налази на тромеђи 
пољског пута, парцеле 6842 и 1031 и 
парцеле 1032, постојећа међна камена 
белега бр.89. 

Одавде граница у правцу истока 
пресеца пољски пут, парцела 1031 и 
прати јужну међу пољског пута, парцела 
6850/1 и пресецајући пут, парцела 1010 
долази до тачке бр.4, која се налази на 
тромеђи пута, парцела 1010 и парцела 
1006 и 4210, постојећа међна камена 
белега бр.90. 
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Од тачке бр.4 граница наставља у 
правцу истока пресецајући пут, 
парцела 1006 и прати јужну међу 
парцела 4210, 4211, 4221, 4222, 4225, 
4226 - 4231 до тачке бр.5, која се 
налази на четворомеђи парцела 
983/3, 985, 4231 и 4231, постојећа 
међна камена белега бр.91. 

Од четворомеђе граница наставља 
у правцу истока и прати јужну међу 
парцела 4232 -4261, до тачке бр.6, која 
се налази на четворомеђи парцела 
940, 941, 944 и 4261, постојећа међна 
камена белега бр.92. 

Одавде граница мења правац ка 
северу и прати западну међу парцела 
941, 939 и 938 до тачке бр.7, која се 
налази на тромеђи улице, парцела 7 и 
парцела 938 и 4262, постојећа међна 
камена белега бр.93. 

Од тачке бр.7 граница дужином од 
цца 82m у правцу запада прати јужну 
међу улице Црепара, парцела 7 до тачке 
бр.8, која се налази на тромеђи парцела 
7, 4256 и 6850/2, постојећа међна камена 
белега бр.94. 

Од тромеђе, граница у правцу 
севера пресеца пољски пут и са 
западне и северне стране прати међу 
баре, парцела 6 до тачке бр.9, која се 
налази на тромеђи баре и парцела 2 и 
4266, постојећа међна камена белега 
бр.96. 

Од тачке бр.9 гарница у правцу 
истока прати северну међу парцела 2-4 
до тачке бр.1О, која се налази на 
тромеђи Улице Јована Поповића, 
парцела 2730 и парцела 4 и 4263, 
постојећа међна камена белега бр.2. 

Одавде граница у правцу истока 
пресеца улицу и прати северну међу 
пољског пута, парцела 27 до тачке 
бр.11, која се налази на тромеђи 
пољских путева, парцеле 27 и 4837 и 
парцеле 32, постојећа међна камена 
белега бр.4. 

Од тачке бр.11 граница у правцу 
севера прати западну међу парцеле 32 
до тачке бр.12, која се налази на 
тромеђи пољског пута, парцела 6852 и 
парцела 32 и 4387, постојећа међна 
камена белега бр.5. 

Одавде граница у правцу истока 
прати јужну међу пољског пута, парцела 

6852 до тачке бр.13, која се налази на 
тромеђи путева, парцеле 6852 и 48 и 
парцеле 43, постојећа међна камена 
белега бр.6. 

Од тачке бр.13 граница у правцу 
севера пресеца пољски пут и прати 
источну међу парцеле 4420 до тачке 
бр.14, која се налази на тромеђи 
парцела 50, 4420 и 4421, постојећа 
међна камена белега бр.7. 

Одавде граница у правцу 
југоистока прати северну међу 
парцела 50, 52, 54, 55/1 и 55/2 до 
тачке бр.15, која се налази на 
четворомеђи пута, парцеле 2732 и 
6788 и парцела 55/2 и 4424/2, постојећа 
међна камена белега бр.8. 

Овде граница пресеца пут до тачке 
бр.16, која се налази на тромеђи пута и 
парцела 56 и 4430, постојећа међна 
камена белега бр.9. 

Од тачке бр.16 граница у правцу 
истока прати северну међу парцеле 56 
до тачке бр.17, која се налази на 
тромеђи парцела 56, 4430 и 4431, 
постојећа међна камена белега бр.10. 

Овде граница мења правац ка југу 
и прати источну међу парцела 56-68, 
70 и 72 до тачке бр.18, која се налази на 
четворомеђи парцела 72, 89, 91 и 4445, 
постојећа међна камена белега бр.18. 

Одавде граница у правцу истока 
прати јужну међу парцела 4445 и 4447 
до тачке бр.19, која се налази на 
тромеђи парцела 160, 161 и 4447, 
постојећа међна камена белега бр.12. 

Од тачке бр.19 граница у правцу 
севера прати западну међу парцела 161-
172 до тачке бр.20, која се налази на 
тромеђи парцела 172, 4432 и 4433, 
постојећа међна камена белега бр.13. 

Од тромеђе граница у правцу 
истока прати северну међу парцеле 
172 и пресецајући пут, парцела 2735 
долази до тачке бр.21, која се налази 
на тромеђи пута и парцела 173/2 и 
4448, постојећа међна камена белега 
бр.15. 

Одавде граница наставља у истом 
правцу и прати северну међу парцела 
173/2 и 174 до тачке бр.22, која се 
налази на тромеђи парцела 174, 4449 
и 4450, постојећа међна камена белега 
бр.16. 
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Од тачке бр.22 граница у правцу 
југа прати источну међу парцеле 174 и 
пресецајући пољски пут, парцела 6879 
долази до тачке бр.23, која се налази 
на међи пута и парцеле 4463, постојећа 
међна камена белега бр.17. 

Одавде граница у правцу југа 
прати западну међу парцеле 4463 до 
тачке бр.24, која се налази на тромеђи 
парцела 190, 192 и 4463, постојећа 
међна камена белега бр.19. Од тачке 
бр.24 граница у правцу истока прати 
северну међу парцела  192 и 201 до 
тачке бр.25, која се налази  на 
тромеђи  парцела  201, 202 и 4461, 
постојећа  међна камена белега бр.21. 

Одавде граница у правцу истока 
прати северну међу парцела 202, 204 - 
206, 208 - 211 до тачке бр.26, која се 
налази на тромеђи парцела 211, 4456 и 
пољског пута, парцела 6878, постојећа 
међна камена белега бр.22. 

Овде граница мења правац и ка 
југу прати источну међу парцеле 211 и 
пресецајући пут, парцела 2734 долази 
до тачке бр.27, која се налази на 
тромеђи пута и парцела 219 и 4481, 
постојећа међна камена белега бр.24. 

Од тачке бр.27 граница у правцу 
југа прати источну међу парцеле 219 до 
тачке бр.28, која се налази на тромеђи 
парцела 219, 4480 и 4481, постојећа 
међна камена белега бр.25. 

Од тромеђе граница скреће у 
правцу југозапада и прати јужну међу 
парцела 219 - 236 до тачке бр.29, која 
се налази на тромеђи парцела 236, 239 
и 4464/1, постојећа међна камена белега 
бр.26. 

Одавде граница у правцу јутоистока 
прати западну међу парцеле 4464/1, 
пресеца пут, парцела 248 и даље ка 
југоистоку прати западну међу парцела 
4582 и 4583 до тачке бр.ЗО, која се 
налази на тромеђи парцела 271, 272 и 
4583, постојећа међна камена белега 
бр.28. 

Од тачке бр. З0 граница у правцу 
североистока прати северну међу 
парцела 272, 273, 275, 277, 279 - 281 до 
тачке бр.31, која се налази на 
четворомеђи парцела 281, 282, 4574 и 
4575. 

Од четворомеђе граница у правцу 
југоистока прати источну међу парцеле 
282 до тачке бр.32, која се налази на 
тромеђи Штефаникове улице, парцела 
2737 и парцела 281 и 282. 

Одавде граница дужином од цца 
102m у правцу истока прати северну 
међу улице до тачке бр.ЗЗ, која се 
налази на међи улице и парцеле 287. 

Овде граница у правцу југа 
пресеца улицу и западном међом 
парцеле 293 долази до тачке бр.34, 
која се налази на тромеђи канала, 
парцела 6763 и парцела 293 и 295, 
постојећа међна камена белега бр.32. 

Од тромеђе граница у правцу 
југоистока прати западну међу пољског 
пута, парцела 6885 до тачке бр.35, која 
се налази на тромеђи пољских путева, 
парцеле 6885 и 6888 и парцеле 295, 
постојећа међна камена белега бр.ЗЗ. 

Од тачке бр.35 граница у правцу 
југозапада прати јужну међу парцела 
295 и 1911 до тачке бр.36, која се 
налази на тромеђи парцела 1911, 1914 
и 4621, постојећа међна камена белега 
бр.37. 

Одавде граница у правцу југа прати 
западну међу парцеле 4621 до тачке 
бр.37, која се налази на тромеђи 
парцела 1915, 4621 и 4622, постојећа 
међна камена белега бр.4О. 

Од тачке бр.37 граница у правцу 
запада прати јужну међу парцеле 1915 
до тачке бр.38, која се налази на 
тромеђи парцела 1915, 1916 и 4622, 
постојећа међна камена белега бр.41. 

Одавде граница у правцу југа прати 
источну међу парцеле 1916 до тачке 
бр.39, која се налази на тромеђи 
парцела 1918, 1919 и 4623, постојећа 
међна камена белега бр.42. 

Од тромеђе, граница у правцу 
истока прати северну међу парцела 1919 
и 1920, пресеца пут, парцела 6895 и 
његовом јужном међом долази до тачке 
бр.4О, која се налази на тромеђи пута и 
парцела 1930 и 1931/2, постојећа међна 
камена белега бр.45. 

Одавде граница у правцу 
југоистока прати северну међу парцела 
1931/2, 1932 - 1939/1 до тачке бр.41, 
која се налази на четворомеђи парцела 
1939/1, 1939/2, 4766 и 4767. 
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Од тачке бр.41 граница у правцу 
југоистока прати источну међу 
парцеле 1939/1 до тачке бр.42, која се 
налази на тромеђи регионалног пута 
Р-104, парцела 6785 и парцела 1939/1 
и 1939/2, постојећа међна камена 
белега бр.48. 

Овде граница пресеца регио-
нални пут до тачке бр.43, која се 
налази на међи регионалног пута и 
парцеле 4800, постојећа међна камена 
белега бр.49. 

Одавде граница у правцу запада 
прати јужну међу пута до тачке бр.44, 
која се налази на тромеђи пута и 
парцела 1941/1 и 4795, постојећа међна 
камена белега бр.50. 

Од тачке бр.44 граница у правцу 
југа прати источну међу парцеле 
1941/1 до тачке бр.45, која се налази на 
тромеђи парцела 1941/1, 4794 и 4795, 
постојећа међна камена белега бр.51. 

Одавде граница у правцу запада 
прати јужну међу парцела 1941/1, 
1941/2, 1942 -1945, 1947, 1949 - 1951, 
1953 - 1960, 1962 и долази до тачке 
бр.46, која се налази на тромеђи 
парцела 1962, 1964 и 4776, постојећа 
међна камена белега бр.52. 

Од тромеђе граница у правцу југа 
прати источну међу парцеле1964 до 
тачке бр.47, која се налази на тромеђи 
пољског пута, парцела 6904 и парцела 
1964 и 4766, постојећа међна камена 
белега бр.53. 

Овде граница скреће у правцу 
запада и прати северну међу пољског 
пута, парцела 6904 и пресецајући 
пољски пут, парцела 6903 долази до 
тачке бр.48, која се налази на 
четворомеђи путева, парцеле 1988, 
6903 и 6909 и парцеле 2682, постојећа 
међна камена белега бр.55. 

Од тачке бр.48 граница у правцу 
запада прати северну међу пољског 
пута, парцела 6909 до тачке бр.49, која 
се налази на четворомеђи пољског пута 
и парцела 2710, 2711 и 2725/1, 
постојећа међна камена белега бр.56. 

Овде граница мења правац и ка југу 
прати западну међу пољског пута, 
парцела 5027 до тачке бр.50, која се 
налази на тромеђи пољског пута и 
парцела 2728/2 и 5029/1, постојећа 
међна камена белега бр.57. 

Од тачке бр.50 граница у правцу 
запада прати северну међу парцеле 
5029/1 до тачке бр.51, која се налази 
на тромеђи пута, парцела 6790 и 
парцела 2729 и 5029/1, постојећа 
међна камена белега бр.60. 

Овде граница пресеца пут до 
тачке бр.52, која се налази на тромеђи 
пута, парцела 6790, канала, парцела 
6766 и парцеле 2680, постојећа међна 
камена белега бр.62. 

Од тромеђе граница у правцу 
севера прати источну међу канала, 
парцела 6766 до тачке бр.53, која се 
налази на тромеђи канала, пољског пута, 
парцела 6976 и парцеле 2696, постојећа 
међна камена белега бр.65. 

Одавде граница наставља у правцу 
севера пратећи источну међу пољског 
пута, парцела 6976 и пресецајући канал, 
парцела 6776 долази до тачке бр.54, 
која се налази на североисточној међи 
канала, парцела 6776 и парцеле 2669, 
постојећа међна камена белега бр.68. 

Од тачке бр.54 граница у правцу 
запада прати северну међу канала, 
парцела 6776 до тачке бр.55, која се 
налази на тромеђи канала, Парошког 
пута, парцела 2616 и парцеле 2617, 
постојећа међна камена белега бр.70. 

Одавде граница у правцу 
југозапада прати источну међу Парошког 
пута до тачке бр.56, која се налази на 
међи Парошког пута и парцеле 5122, 
постојећа међна камена белега бр.72. 

Овде граница пресеца пут до тачке 
бр.57, која се налази на тромеђи 
Парошког пута и парцела 2615 и 5170, 
постојећа међна камена белега бр.73. 

Од тачке бр.57 граница у правцу 
севера прати западну међу парцеле 
2615 до тачке бр.58, која се налази на 
тромеђи пута, парцела 6775 и парцела 
2615 и 5170, постојећа међна камена 
белега бр.74. 

Одавде граница мења правац и ка 
истоку прати северну међу канала, 
парцела 6775 и пресецајући канал, 
парцела 2612 долази до тачке бр.59, 
која се налази на тромеђи улице, 
парцела 2751, канала и парцеле 2611, 
постојећа међна камена белега бр.76. 
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Од тачке бр. 59 граница у правцу 
севера прати источну међу канала, 
парцела 6775 до тачке бр.60, која се 
налази на тромеђи канала, пута, 
парцела 2561 и парцеле 2560, постојећа 
међна камена белега бр.77. 

Одавде граница у правцу 
северозапада прати јужну и западну 
међу парцеле 2560 до тачке бр.61, која 
се налази на тромеђи пољског пута, 
парцела 6917, канала, парцела 6777 и 
парцеле 2560, постојећа међна камена 
белега бр.80. 

Од тачке бр.61 граница у правцу 
северозапада прати северну међу 
канала, парцела 6777 до тачке бр.62, 
која се налази на тромеђи канала, 
Улице економске, парцела 1079 и 
парцеле 4113, постојећа међна камена 
белега бр.84. 

Одавде граница у правцу севера 
прати западну међу улице, парцела 
1079 до тачке бр.63, која се налази на 
тромеђи улице, регионалног пута Р-
104, парцела 6786 и парцела 4120, 
постојећа међна камена белега бр.85. 

Овде граница у правцу севера 
пресеца регионални пут и долази до 
тачке бр.64, која се налази на тромеђи 
регионалног пута, Улице економске, 
парцела 1033 и парцеле 4172, постојећа 
међна камена белега бр.86. 

Од тачке бр.64 граница наставља 
у правцу севера пратећи западну 
међу улице, парцела 1033 до тачке 
бр.1, која је уједно и почетна тачка 
описа границе грађевинског реона 
насеља Пивнице. 

 
Укупна површина граћевинског 

реона насеља Пивнице износи цца 
417,31ha. 

 
3.2.Граница изворишта 
 
Локација панирана за извориште 

налази се северно од насеља и 
обухвата парцеле 4214 - 4219. 

Површина локације за извориште 
износи цца 5,lha. 

3.3.Граница мерно-регулационе 
станице 

 
Локација планирана за мерно-

регулациону станицу се налази јужно 
од насеља поред пута за Силбаш и 
обухвата део парцеле 5030 у површини 
од цца 0,03ha. 

 
3.4.Граница вашаришта 
 
Локација планирана за вашариште 

налази се западно од насеља. Са 
северне стране је омеђено реги-
оналним путем Р-104, са истока 
грађевинским рејоном насеља а са 
запада трасом планиране обилазнице и 
обухвата делове парцела 4113-4120. 
Површина локације износи цца l,85ha. 

 
4. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА НА ЈАВНО И ОСТАЛО 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 
За грађевинско земљиште у 

насељеном месту Пивнице није донет 
Акт о одређивању јавног грађевинског 
земљишта. Овим Планом дата је подела 
грађевинског земљишта на јавно и 
остало грађевинско земљиште у оквиру 
границе грађевинског рејона. 

 
4.1. Јавно грађевинско  
       земљиште 
 
За јавно грађевинско земљиште, у 

оквиру границе грађевинског рејона, 
дат је списак целих парцела које су 
дефинисане као јавна површина-
површина од општег интереса и које су у 
државној својини. Списак целих парцела 
дат је према намени јавне површине-
површине од општег интереса. 

КОМПЛЕКС ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ - 
катастарска парцела број: 1610; 

 
КОМПЛЕКС ШКОЛЕ 
-катастарска парцела број: 1751; 
 
ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ 
Месна заједница, ватрогасна 

гаража: 
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-катастарска парцела број: 1609; 
Месна канцеларија, пошта: 
-катастарска парцела број: 1612/1, 

1612/2; 
Биоскоп: 
-катастарска парцела број: 1573/1; 
Библиотека: 
-катастарска парцела број: 1611; 
Омладински дом: 
-катастарска парцела број: 469; 
 
КОМПЛЕКС ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИ1ЛЕ 
 
Амбуланта: 
-катастарска парцела број: 1743 
Ветеринарска амбуланта: 
-катастарска парцела број: 993; 
 
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ  
КОМПЛЕКС 
 
Фудбалски терен: 
-катастарска парцела број: 1186, 

1187/1; 
Спортско-рекреативни центар: 
-катастарска парцела број: 1190, 

1191; 
 
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 
 
- катастарска парцела број: 2141, 

2631, 2635;            и  
 

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА 
 

- катастарска парцела број: 
1573/2, 1573/3, 1573/4, 1573/5; 
 

ГРОБЉЕ 
 

- катастарска парцела број: 26, 33, 
2675; 

ИЗВОРИШТЕ СА ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА 
ПОПРАВКУ КВАЛИТЕТА ВОДЕ 

- катастарска парцела број: 1004, 
1005; 
         РЕТЕНЗИЈЕ 
 

- катастарска парцела број: 6, 158, 
627, 992, 1908, 1916, 2500, 2669; 
 

КАНАЛСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 
- катастарска парцела број: 435, 

1514, 1574, 2612; 

                  ТРАФО СТАНИЦА 
 

- катастарска парцела број: 2252, 
2731/1, 2731/2, 2733/1, 2738; 
 
         УЛИЧНИ КОРИДОР 
 

- Улица Марчокова: катастарска 
парцела број 314; 

- Улица Штефаникова: катастарска 
парцела број: 2737, 1671/2, 1435; 

- Улица Масарикова: катастарска 
парцела број: 810/1, 729, 2734; 

- Улица Чмеликова: катастарска 
парцела број 625; 

- Улица млинска: катастарска 
парцела број 1711; 

- Улица Свободова: катастарска 
парцела број:146, 626; 

- Улица Хвјездослава: катастарска 
парцела број 630; 

- Улица Јаношикова: катастарска 
парцела број 661; 

- Улица Црепара: катастарска 
парцела број: 5, 7; 

- Улица Људевита Штура: 
катастарска парцела број 2742; 

- Улица економска: катастарска 
парцела број 1033, 1079; 

- Улица првоборачка: катастарска 
парцела број 2743; 

- Улица радничка: катастарска 
парцела број 2744; 

- Улица полет: катастарска 
парцела број: 1106, 1105; 

- Улица фискултурна: катастарска 
парцела број 1185; 

- Улица вашариште: катастарска 
парцела број 1009; 

- Улица маршала Тита: катастарска 
парцела број 2740; 

- Улица борачка: катастарска 
парцела број 1436; 

- Улица Жарка Зрењанина: 
катастарска парцела број 1494; 

- Улица Петра Драпшина: 
катастарска парцела број: 2746/1, 1536, 
2749; 

- Улица Милетићева: катастарска 
парцела број: 2750, 2463, 2746/2; 

- Улица партизанска: катастарска 
парцела број: 2751, 2681; 

- Улица рибарска: катастарска 
парцела број: 2735, 2736; 

- Улица фрушкогорска и Улица Иве 
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Лоле Рибара: катастарска парцела број 
2739; 

- Улица Марчокова: катастарска 
парцела број 314; 

- Улица Иве Лоле Рибара: 
катастарска парцела број 1869; 

- Улица НиколеТесле: катастарска 
парцела број 1988; 

- Улица Бранка Радичевића: 
катастарска парцела број 2018, 2251, 
2184, 1772; 

- Улица војвођанска: катастарска 
парцела број 2732, 2748; 

- Улица Јована Поповића: 
катастарска парцела број 2730, 2747; 

- Улица Змај Јовина: катастарска 
парцела број 1468; 

- Улица прашка: катастарска 
парцела број 2745; 

- Улица генерала Вјеста: 
катастарска парцела број 467; 

- Улица пролаз: катастарска 
парцела број 121; 

- Улица виноградарска: катастар-
ска парцела број 1921; 

- Парошки пут: катастарска 
парцела број 175; 

- пут: катастарска парцела број 
314; 

- пут: катастарска парцела број 48; 
- пут: катастарска парцела број 

1031; 
- пут: катастарска парцела број 

1010; 
- пут: катастарска парцела број 

1173; 
- пут: катастарска парцела број 

2561; 
- пут: катастарска парцела број 

1880; 
- пут: катастарска парцела број 27; 
- пут: катастарска парцела број 

1192; 
- пут: катастарска парцела број 

1002; 
- пут: катастарска парцела број 

2639; 
- пролаз: катастарска парцела број 

2566; 
- пролаз: катастарска парцела број 

248; 
Напомена: Катастарске парцеле 

које су овим Планом дефинисане као 

јавна површина-површина од општег 
интереса а које нису у државној својини, 
прибављањем у државну својину стећи 
ће се услови за њихово проглашење у 
јавно грађевинско земљиште. 
Катастарске парцеле код којих није 
извршено физичко разграничење јавних 
од осталих површина након извршеног 
разграничења од осталих површина 
(израдом плана детаљне регулације) 
стећи ће се услови за проглашење у 
јавно грађевинско земљиште. 

 
4.2. Остало грађевинско  
       земљиште 
 
Остало грађевинско земљиште чине 

све катастарске, односно грађевинске 
парцеле у грађевинском рејону које нису 
дефинисане као јавно грађевинско 
земљиште. Остало грађевинско 
земљиште може бити у свим облицима 
својине и у промету је. 

 
5. ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ОДРЕЂЕНЕ  
    ПЛАНОМ  
 
5.1. Јавне површине 
 
За задовољавање заједничких 

потреба становништва Пивница 
дефинисане су јавне површине за 
уређење и изградњу јавних објеката од 
општег интереса. 

 

5.1.1.Комплекс дечије установе 
 

У насељу се морају обезбедити 
услови за 100%-тни обухват деце у 
предшколској установи узраста од 4-6 
година и 30%-тни обухват деце узраста 
од 1-3 године. У складу са оценом 
постојећег стања и прогнозом броја 
деце узраста од 1-6,99 година утврђено 
је да је неопходно, у оквиру 
расположивих капацитета, дефинисати 
нову површину за дечију установу и 
комплекс уредити, изградити и 
опремити у складу са важећим 
Правилницима и потребама за осавре-
мењивањем васпитања и образовања 
најмлађих. Планирано је да коплекс 
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дечије установе буде у блоку број 29. 
поред библиотеке и месне канцеларије. 
Комплекс ће заузимати површину од око 
650m2. 

 
5.1.2.Комплекс школе 
 
У насељу се морају обезбедити 

услови за 100%-тни обухват деце у 
основној школи узраста 7-14 година. У 
складу са оценом постојећег стања и 
прогнозом броја деце узраста од 7-
14,99 година утврђено је да је неопходно 
проширити постојећи комплекс основне 
школе и комплекс уредити, изградити и 
опремити у складу са важећим Пра-
вилницима и потребама за осавре-
мењивањем васпитања и образовања 
најмлађих. Проширењем постојећег 
комплекса основне школе планирано је 
заузимање једне парцеле према истоку. 
Комплекс ће заузимати површину од око 
0,96ha. 

 
5.1.3.Комплекс здравствене  
          станице 
 
Задржава се комплекс здрав-

ствене станице и апотеке и комплекс 
ветеринарске амбуланте на посто-
јећим локацијама у постојећим габа-
ритима. Реконструкција и изградња у 
оквиру оба комплекса је плански за-
датак. Комплекс здравствене станице и 
апотеке заузима површину од око 
1780m2. Комплекс ветеринарске амбу-
ланте заузима површину од 1594m2. 

 
5.1.4.Комплекс дома културе 
 
Приоритетан задатак за будућ-

ност је дефинисање комплекса 
објекта културе (библиотека, биоскоп). 
На самом објекту културе треба радити 
у смислу побољшања услова за 
задовољавање потреба становништва 
Пивница у области културе. 

Разграничење површина за потре-
бе библиотеке и биоскопа од других 
намена биће урађено кроз план де-
таљне регулације. Површина плани-
рана за комплекс биоскопа (који би у 
планском периоду могао да се 
пренамени у комплекс дома културе) 

износи око 0,224ha. Комплекс омла-
динског дома заузима површину од 
0,967ha. У планском периоду на овој 
површини би требало радити на 
реконструкцији постојећег објекта и 
изградњи пратећих садржаја. 

 

5.1.5.Спортско-рекреативни  
         комплекс 
 

Планирано је задржавање посто-
јећих и заузимање нових површина за 
спорт и рекреацију у западном делу 
насеља, у блоку број 41. Комплекс 
фудбалског терена се задржава на 
постојећој локацији уз могућност 
ширења за потребе изградње помоћних 
терена и других пратећих садржаја. У 
оквиру површине за спортско-рек-
реативни центар се планира изградња 
отворених, уређених простора, погод-
них за различите врсте спортских 
активности, са уређеним санитарним 
просторијама, осталим пратећим прос-
торијама, изградња покривених објеката 
физичке културе, уређене површине и 
садржаје за најмлађе и сл. 

У оквиру постојећих и планираних 
спортско-рекреативних површина зеле-
не површине ће чинити значајан про-
ценат комплекса. Планира се њихово 
уређење и опремање у парковском 
стилу. Укупна планирана површина за 
спортско-рекреативни комплекс износи 
око 8,74ha. 

 

5.1.6.Парк и сквер 
 

С обзиром да у насељу недостају 
парковске површине овим Планом се 
предвиђа формирање скверова укупне 
површине од око 2,27ha. Ове површине 
треба озеленити декоративним врстама 
и опремити урбаним мобилијаром. 

 
5.1.7.Заштитно зеленило 
 
Заштитно зеленило ће бити 

формирано уз део мреже мали-
оративних канала, уз гробље, у зони 
ретензија и на деградираним повр-
шинама, у складу са условима из овог 
Плана. Укупна површина за заштитно 
зеленило износи око l,65ha. 
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5.1.8.Комплекс зелене пијаце 
 
Нова пијаца, површине од око 

0,53ha, је планирана у центру насеља, у 
непосредној близини постојеће ло-
кације. Пијацу треба изградити и 
опремити у складу са савременим 
захтевима потрошача и продаваца. Оно 
што би могло да се сугерише јесте 
изградња и тржног центра на осталом 
грађевинском земљишту, у делу који се 
ослања на површину за комплекс 
зелене пијаце. 

 
5.1.9.Вашариште и теретни  
          Терминал 
 
Нова локација за вашариште и 

теретни терминал је планирана изван 
границе грађевинског рејона насеља, 
на западу, уз регионални пут, на 
локацији где се већ налази део 
уређених саобраћајних површина и 
колска вага. Опредељење за ову 
локацију је близина изворишта и 
одредишта роба и расположиви, 
делимично и опремљен простор, који 
се може организовати у ове сврхе. 
Површина вашаришта и теретног 
терминала је око l,85ha. 

 
5.1.10.Гробље 
 
У Пивницама, као постојећи 

садржаји, су регистроване три 
локације за гробље. У северном делу 
насеља, у блоку број 39. је постојеће 
насељско гробље, површине 
п=5,1295ha, за које је Месна заједница 
исказала потребу ширења јер је 
површина коју заузима већим делом 
попуњена. Проширење овог гробља је 
планирано за око l,14ha на незаузету 
површину у истом блоку, североисточно 
од постојеће локације. Услови за 
уређење и изградњу за ново гробље 
стећи ће се по изради и усвајању плана 
детаљне регулације. У источном делу 
насеља, у блоку број 10 је постојеће 
православно гробље које се задржава у 
постојећој површини (п=2,7588ha). У 
јужном делу насеља је старо немачко 
гробље, површине п=0,3399ha, које се 
задржава. Укупна површина намењена 

за гробље у Пивницама износи око 
9,37ha. 

 
5.1.11. Извориште са постројењем  
            за поправку квалитета  
            воде 
 
Садашње техничко решење снаб-

девања водом насеља Пивнице треба 
преиспитати у следећим елементима: 

1. Већу количину „сирове" воде, 
лако обновљиве, лакше је обезбедити из 
прве издани са дубине од око 80m него 
са дубине од око 250m. 

2. Воде, било  из  прве  издани  
или  субартерске  издани треба  
поправити у погледу захтева Правилника 
о хигијенској исправности, с тим што у 
првој издани нема гаса метана. 

3. Неопходно је урадити посебан 
елаборат о величини зона санитарне 
заштите из којег ће се видети које мере 
треба предузети у циљу заштите 
квалитета „сирове" воде. 

4. Након усвајања коначног 
техничког решења од стране Инвес-
титора, урадити нови хидраулички 
прорачун са улазним параметрима из 
овог Плана. 

На овој локацији потребно је 
изградити: бунаре, уређај за поправку 
квалитета воде као и остале пратеће 
садржаје. Ово грађевинско земљиште се 
дефинише као јавно грађевинско зем-
љиште. Површина која се резервише за 
извориште ван границе грађевинског 
рејона насеља износи око 5,lha. 

 
5.1.12.Уређај за пречишћавање 

отпадних вода 
 
Отпадне воде из насеља ће се, 

након пречишћавања до условљеног 
степена чистоће, испуштати у реци-
пијент-мелиоративни канал. Локација 
пречистача утврђена је на најниз-
воднијем делу насеља, на супротној 
страни од локације водозахвата и 
најближа је коначном реципијенту, 
каналу Савино Село-Нови Сад. Ка-
нализациона мрежа може бити 
гравитациона или вакум што ће се 
анализирати на нивоу Идејног пројекта. 
Површина овог комплекса је око 0,975ha. 
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5.1.13.Ретензије 
 
По ободу насеља постоји више 

депресија које су формиране у 
прошлости кад је настајало насеље. То 
су била позајмишта земље за изградњу 
стамбених објеката. Постојеће депресије 
се задржавају за прихватање вишка 
површинских вода, након проласка киша 
екстремно јаког интензитета, из којих ће 
се вода поступно празнити у систем 
мелиоративних канала. Њихова повр-
шина може бити и вишенаменска, могу 
се површински незнатно и смањити, али 
укинути никако и то уз предходну израду 
плана детаљне регулације и идејног 
пројекта за прорачун кишне канали-
зације. Ретензије су саставни део сис-
тема посебне насељске кишне канали-
зације која се мора урадити на нивоу 
Идејног пројекта. Укупна површина коју 
заузимају ретензије износи око 15,56ha. 

 
5.1.14.Каналско земљиште 
 
Кроз насеље не пролазе 

мелиоративни канали који имају основну 
фукцију прихватања и одвођења 
сувишних вода са пољопривредних 
површина. Постоје мелиоративни канали 
који полазе од насеља и чија је обавеза 
да приме и атмосферске воде са 
површине грађевинског реона. То су 
најузводније деонице тих канала на које 
ће се прикључити будућа кишна кана-
лизација насеља. 

На подручју насеља потребно је 
постојећу мрежу мелиорационих канала 
редовно одржавати у границама 
пројектованих елемената, уз уважавање 
ограничења датих у водопривредним 
условима надлежног водопривредног 
предузећа. Површина коју заузима 
каналско земљиште у грађевинском 
рејону насеља износи око 0,65ha. 

 
5.1.15.Комплекс ватрогасног дома 
 
За потребе заштите становништва и 

насеља од пожара, у централном делу 
насеља, уз главну насељску сао-
браћајницу, је постојећи објекат ва-
трогасне гараже, уз објекат месне 
заједнице, на површини дефинисаној као 

централни садржаји. Морају се изградити 
и уредити саобраћајне површине које ће 
обезбедити брзо деловање у случају 
акцидентних ситуација и обезбедити 
довољна количина и притисак воде. 

 
5.1.16.Комплекс МРС 
 
Мерно-регулациона станица је део 

комуналне инфраструктуре, у функцији 
мерења и регулације притиска за 
дистрибутивну гасну мрежу. Планирано 
је да се насеље на гасну мрежу 
прикључи гасоводом средњег притиска, 
из правца Силбаша, односно Бачке 
Паланке. За објекат мерно-регулационе 
станице треба резервисати површину од 
око 300m2 и обезбедити прикључак на: 
саобраћајну, електроенергетску и тт 
инфраструктуру. Овим Планом дефини-
сана је локација јужно од грађевинског 
рејона насеља, уз локални пут за 
Силбаш. 

 
5.1.17.Улични коридор 
 
Улични коридор је део јавног 

грађевинског земљишта у ком је 
утврђена (или ће бити утврђена) 
регулација и нивелација: саобраћајне, 
водоводне, канализационе, енергетске и 
телекомуникационе инфраструктуре и 
површине намењене за подизање 
уличног зеленила. У уличном коридору 
даће се услови за изградњу пер-
спективног пешачког, стационарног, би-
циклистичког саобраћаја (по потреби) 
као и услови за прикључење грађе-
винских парцела јавног и осталог 
грађевинског земљишта на исте. Даће се 
услови за полагање, паралелно вођење 
и укрштање за исте и различите ин-
фраструктурне инсталације, услови 
прикључења на инсталације као и услови 
за полагање инсталација у односу на 
дрвеће и шибље. 

Улични коридори имају различите 
хијерархијске нивое у зависности од 
значаја улице у насељу. У складу са 
хијерархијским нивоом улице, у бу-
дућности треба да буду изграђени са 
површинама за пешачки саобраћај (нај-
мање са једне стране улице пешачка 
стаза), за динамички саобраћај (коловоз 
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за двосмерни или најмање за јед-
носмерни саобраћај са мимоилазни-
цама) као и површинама за стационарни 
саобраћај док ће се повремена пар-
кирања обављати у оквиру предбашта. 
Систем саобраћајних капацитета треба 
да чини једну јединствену целину која се 
надовезује на главну насељску сао-
браћајницу и која прикупља сав интерни 
саобраћај. 

У оквиру уличних коридора ће бити 
формирано линијско зеленило (високи, 
средњи и ниски лишћари или партерно 
зеленило) у зависности од ширине 
уличног профила које ће повезати 
зелене површине насеља, посебно јавне, 
у систем зелених површина. 

 
5.2. Остале површине 
 
Остале површине у грађевинском 

рејону се могу поделити условно на три 
главне-специфичне целине: зона 
становања, радна зона и комплекс 
верског објекта. У оквиру прве две зоне 
извршена је даља подела у складу са 
њиховим локацијским условима и 
потребама, односно, дата је њихова 
преовлађујућа намена. У складу са 
дефинисаном преовлађујућом наменом 
дају се услови за изградњу објеката стим 
да ће се, у оквиру сваке зоне, наводити 
за коју врсту објеката се услови за 
изградњу не могу издавати. Остале 
површине су у насељу заступљене око 
310,83ha, односно, заузимају површину 
насеља од око 74,34%. 

 
5.2.1. Зона становања 
 

Општи услови који важе за зону 
становања су следећи: 

- на грађевинској парцели у овој 
зони дозвољена је изградња само једног 
објекта са стамбеном наменом 
(стамбена намена у целини, у већем или 
мањем делу објекта); 

- на   парцели   вишепородичног   
становања   није   дозвољена   изградња   
пословних, производних или сладишних 
објеката; 

- пословање које се може појавити 
је из области: трговине на мало, 

угоститељства, здравствене   и   социјал-
не   заштите,   културне   и   друштвене   
активности   општег карактера. 

За обе зоне становања које су 
планиране у насељу површина коју 
заузимају износи од око 278,16ha. 

 
Стамбена зона средње густине 
 
Стамбена зона средње густине је 

зона која је планирана у центру насеља, 
уз постојеће и планиране јавне службе и 
друге јавне садржаје. Ова зона је 
планирана за реализацију опште 
стамбене зоне-зоне са појавним обликом 
вишепородичних и породичних објеката, 
са дозвољеним већим стапеном 
заузетости грађевинске парцеле, 
могућношћу реализације и само 
пословних садржаја на грађевинској 
парцели. За ову стамбену зону 
планирана је површина од око ll,91ha. 

Специфичност ове зоне у односу на 
стамбену зону мање густине је у 
следећем: 

- степен  искоришћености  грађевин-
ске  парцеле би  био  максимално  50% а  
индекс изграђености максимално 1,6; 

- грађевинска парцела у овој зони 
може да се намени и за чисто пословање 
и то из области:   трговине   на   мало,   
угоститељства,   здравствене   и   соци-
јалне   заштите, културне и друштвене 
активности општег карактера. 

- у овој зони била би дозвољена 
изградња само економских објеката уз 
стамбени, односно, пословни објекат. 

- производне делатности у овој зони 
се не могу дозволити. 

Стамбена зона мање густине 
 

Стамбена зона мање густине је зона 
која је по површини највише заступљена 
у грађевинском рејону насеља Пивнице. 
У овој зони је углавном заступљено 
породично становање са објектима у 
прекинутом низу и слободностојећим 
објектима. У грађевинском рејону 
насеља Пивнице има још увек 
делимично незаузетих блокова и то 
највише у ободном делу насеља. 
Такођер, за потребе становања, 
планирана је могућност погушћавања 
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постојећих блокова (блокови 3., 30., 41. и 
42.). Површина за ову зону износи око 
266,25ha. 

Специфичност ове зоне у односу на 
стамбену зону средње густине је у 
следећем: 

- степен   искоришћености  грађе-
винске  парцеле би  био  максимално 
40%  а  индекс изграђености максимално 
1,0; 

- обавезна је реализација прво 
објекта са наменом становање (у 
целини, у већем или мањем делу) 
односно, обезбеђивање просторних 
услова за један такав објекат; 

- у  овој   зони   би  била  дозвољена   
изградња економских објеката уз  
стамбени и пословни  објекат,   изградња   
сточних  стаја   и  свих  економских  обје-
ката   који  су пратећи, односно обавезни 
садржај уз сточне стаје; 

- производне делатности малог 
обима и трговина на велико на 
грађевинској парцели у овој зони би се 
дозволиле уз обезбеђивање услова 
заштите животне средине. 

 

5.2.2. Радна зона 
 

Задржане су све површине 
постојећих радних комплекса у насељу 
осим постојеће површине комплекса 
откупне станице у центру насеља, у 
блоку 20. Нове радне зоне у источном и 
западном делу насеља су првенствено 
намењене оним привредним активнос-
тима које због своје делатности (буке, 
издувних гасова, потреба и обима 
саобраћајних кретања, и сл.) не могу 
бити лоциране у оквиру зоне становања. 
Радна зона у источном делу насеља ће 
се моћи привести намени по укидању, 
измештању постојеће депоније из 
насеља и санирању деградиране 
површине. Укупна површина за радну 
зону у грађевинском рејону насеља 
Пивнице би била око 32,67ha. 

У оквиру једног блока приоритетно 
би требало да се групишу предузећа која 
су међусобно технолошки повезана, која 
имају сличан могућ степен штетног 
утицаја на околину и имају сличне 
захтеве у погледу саобраћајног и другог 
опслужења. Општи услови који би 
важили за ову зону су следећи: 

- степен     искоришћености    грађе-
винске    парцеле    максимално    70%   а     
индекс изграђености максимално 2,1; 

- за   сваку   грађевинску   парцелу   
потребно  је обезбедити   противпожарни   
прилаз минималне ширине 3,5m; 

- у   оквиру   сваке   грађевинске   
парцеле   мора   се   обезбедити    мини-
мално   30% озелењених површина. 

 
Радне површине-производне и            
складишне делатности 
 
Радне површине са производним и 

складишним делатностима, у грађе-
винском рејону насеља, појављују се као 
постојећи и планирани садржаји. Зау-
зимају око 32,04ha површине грађе-
винског рејона насеља Пивнице. 

Постојећи радни садржај су 
регистровани у блоку број: 45., 46., 41., 
37., 29. и 14. Нове површине за изградњу 
производних и складишних делатности 
планиране су у блоку: 42., 41. и 10. 
Опредељење за локацију у блоку 42. и 
41. је слободно земљиште и близина 
постојећег регионалног пута-главне 
насељске саобраћајнице и планиране 
обилазнице- регионалног пута. Опреде-
љење за локацију у блоку 10. је:  

- деградирано земљиште у грађе-
винском рејону насеља, које се мора 
санирати и рекултивисати (са кога се 
мора да измести депонија смећа), 

- близина    планираног   уређаја   за   
пречишћавање   отпадних   вода    (и   
могућност прикључења нове радне зоне 
на исти), 

- могућност прикључења  на  главну 
насељску саобраћајницу (тренутно ре-
гионални пут) при самом излазу пута из 
насеља и 

- релативно добар положај нове 
радне зоне на правац кретања доми-
нантних ветрова у односу на насеље. 

 
Радне површине-услужне  
делатности 
 
У северозападном делу насеља, уз 

главну насељску саобраћајницу-
регионални пут, као постојећи садржај, 
регистрован је комплекс мотела-ловачки 
дом, у блоку број 41. Локација мотела је 
повољна (положај главне насељске 
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саобраћајнице и близина планиране 
трасе регионалног пута, близина 
постојећих и будућих спортско-рек-
реативних садржаја). Укупна површина 
овог садржаја износи око 0,63ha. 

Бензинска станица (као пратећи 
путни садржај) је потребна у насељу 
овакве величине и оваквог степена 
моторизације. Са локацијског аспекта је 
задовољавајућа и предлаже се да се до 
краја експлоатацијског периода задржи. 
Ако се укажу нови захтеви за изградњом 
оваквих капацитета они су могући (у 
оквиру осталог грађевинског земљишта) 
ако се задовоље функционални, 
безбедоносни, технолошки и еколошки 
услови. 

 
5.2.3. Комплекс верског објекта 
 
У насељу Пивнице постоје два већа 

комплекса верског објекта-еванге-
листичка црква са портом и православна 
црква са портом. Ови комплекси су 
издвојени као специфични, већ дефи-
нисани, са изграђеним објектима. 
Евентуално ширење постојећег комплек-
са може се дозволити само на остало 
грађевинско земљиште. У насељу пос-
тоји још верских објеката у оквиру зоне 
становања. Реконструкција и изградња 
новог верског комплекса, ако се појави 
потреба за тим, може се одобрити у 
оквиру било које зоне у насељу, на 
осталом грађевинском земљишту, по 
условима који важе за зону у којој се 
објекат гради. Ова два већа комплекса 
верског објекта заузимају површину од 
око 86,6a. 

 
6. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И  
   РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА  
   И МРЕЖЕ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ  
   ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА 
 
6.1.Саобраћајна инфраструктура 
 
Овим Планом утврђена је сао-

браћајна матрица насеља Пивнице тј. 
утврђен је хијерархијски ниво насељских 
улица: главна насељска саобраћајница, 
сабирна улица, и остале улице. 

Све ове улице чине нову сао-
браћајну матрицу насеља Пивнице. 

Њиховом реконструкцијом успоставиће 
се рационалност у изградњи, оптимална 
безбедност и функционалност одвијања 
саобраћајних токова у насељу. 

Насељски систем улица чине: 
- регионални пут-део који се 

измешта и чија се изградња планира, 
- главна   насељска   саобраћај-

ница-део   постојеће   трасе   регионални   
пута који се модернизује, 

- локални пут-планирана изградња, 
- главна насељска саобраћајница, 
- сабирна улица и 
- остале улице 
Ове саобраћајнице чине једну унију 

насељских саобраћајница које својом 
изграђеношћу треба да пруже високи 
ниво саобраћајне услуге свим потен-
цијалним корисницима. 

Дат је предлог изградње сепари-
сане бициклистичке стазе дуж главне 
насељске саобраћајнице, димензиониса-
на да задовољи очекивани обим кретања 
ове популације на нивоу насеља. 

Стационарни саобраћај је решен 
тако да се путничка возила паркирају у 
оквиру парцеле или предбашта као и у 
оквиру изграђених паркинг простора. Дуж 
регионалног пута забрањује се ивично 
паркирање и заустављање. 

У оквиру насеља обавеза власника 
теретних возила и трактора је да се 
паркирају у оквиру властите парцеле. За 
транзитне кориснике је планиран теретни 
терминал у оквиру површине ваша-
ришта. Изградњом и опремањем ове 
површине ће се задовољити захтеви 
потенцијалних корисника. 

Јавни превоз и у будућности ће се 
организовати на истим принципима као 
до сада. У планском периоду треба 
усмерити активности на повећање 
фреквенција проласка аутобуса, на-
рочито у вршним часовима, како би се 
подигао ниво превозне услуге. У 
будућности се мора подићи ниво 
опремљености аутобуских стајалишта 
ради подизања конфора услуга по-
тенцијалним путницима. 

Дат је предлог измештања ре-
гионалног пута ван центра насеља и 
преусмеравање интерних саобраћајних 
токова на овај нови саобраћајни капа-
цитет који ће водити све саобраћајне 
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токове ка окружењу. Овим ће се, бар 
делимично, ублажити нежељени утицаји 
транзита на ниво урбаног живљења. 

 
6.2.Водопривредна  
      инфраструктура 
 
Снабдевање водом: Постојећи 

простор водозахвата трајно се задржава 
без обзира на коначно усвојену варијанту 
захватања подземне воде, да ли из прве 
или субартерске издани. Уличне трасе 
водоводне мреже се задржавају, а када 
се стекну услови, извршити рекон-
струкцију истих или замену за већи 
пречник цеви. 

Каналска мрежа за отпадне воде: 
Систем уличне каналске мреже може 
бити гравитациони или вакум што ће се 
коначно определити након израде 
Идејног пројекта. Уличне каналске 
правце по могућству положити ван 
коловоза и увек на дубини испод уличне 
водоводне мреже. За ширину улице већу 
од 18m применити секундарну каналску 
мрежу са обе стране коловоза. Висински, 
каналску мрежу ускладити са кишним 
каналима, још на нивоу Идејних 
пројеката. 

Атмосферска канализација: Пла-
нирати са обе стране коловоза у 
широким улицама док у узаним само са 
једне стране коловоза, у случајевима са 
једносмерним нагибом на нижој страни 
улице. Улични канали могу бити и 
отворени, са хидрауличним параметрима 
цевасте канализације, концепцијски 
урађене на нивоу Идејног пројекта а по 
могућности урадити и зацевљене. 

6.3. Електроенергетска  
       инфраструктура 
 

Насеље Пивнице се снабдевају 
електричном енергијом преко 20kV 
далековода, из ТС 110/20kV „Врбас 1", 
инсталисане снаге 2x31,5 MVA, преко 
расклопног постројења 20kV „Савино 
Село" са извода Пивнице или 20kV 
далеководом, преко расклопног пос-
тројења 20kV „Савино Село" са извода 
Деспотово. Овим напајањем обезбеђено 
је квалитетно и сигутно напајање и у 
случају значајног повећања потрошње 
електричне енергије и максималне 
једновремене снаге. Електроенергетска 
средњенапонска и нисконапонска мрежа 
је већим делом надземна. Напајање 
потрошача у насељу обезбеђено је из 
следећих трафостаница: 
 

1. Петра Драпшина 250 kV CTC    EB 
2. Б.Радичевића 400 kV МБТС EB 
3. Војвођанска 250 kV CTC    EB 
4. Милетићева 250 kV CTC    EB 
5. В.Караџића 400 kV МБТС EB 
6. К.Нађ 400 kV МБТС EB 
7. Црква 400 kV ЗТС    EB 
8. Јанко 400 kV ЗТС    EB 
9. Масарикова 250 kV CTC   EB 
10 .Кудељара 250 kV ЗТС   EB 
11 .Ново Село 250 kV CTC  EB 
12 .Млекара 160 kV ЛТС  T 
13 .Задруга 400 kV ЗТС  T 

 

У укупној потрошњи електричне 
енергије у насељу Пивнице, са 
приближно 68,74% учествују дома-
ћинства, са 4,01% потрошачи на високом 
напону и са 15,89% остали потрошачи. 
Кретање потрошње у периоду од 1994. 
до 2003. године дато је табеларно: 

 
Год. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
MWh 7994 8187 8156 8001 8246 8926 8905 8274 8582 8187 
П%  2,4 -3,8 -1,9 8,2 0,8 -2,3 -0,7 3,7 -4,6 
 

Просечна годишња стопа раста за 
цео посматрани период од 1995-2004. 
године износи 0,27%. Из табеле се види 
да се потрошња скоковито мења из 
године у годину, а просечна стопа раста 
је веома ниска. 

План пораста потрошње за наредни 
период се заснива на плану развоја 
привреде и демографским показатељи-

ма. Потрошњу електричне енергије 
насеља Пивница за плански период од 
20 година рачунамо у односу на почетну 
планску 2005. годину по следећој 
формули: 

 

А (MWh)  = Ао (MWh)  (1 + р)n, где је: 
- Ao(MWh) - потрошња остварена у  
   почетној планској години (8187) 
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- р (%) - просечна годишња стопа раста        
   потрошње електричне енергије за  
   плански период (3%) 
- n - број година у планском периоду (20). 

На тај начин израчуната потрошња 
за 2025. годину износиће 14786,6MWh. 

Потребну снагу за напајање 
одредићемо уз претпоставку да ће 2025. 
године трајање вршног оптерећења бити 
4000 h. 

 
P(MW) =   А fMWm    = 14786.6 = 3,68 
                   4000 h         4000  
Р (MW)   = 3,69 
 

Потребну инсталисану снагу 
трафостанице рачунамо уз претпоставку 
да је, најоптималнији режим рада при 
оптерећењу од 0,80% називне снаге, при 
фактору снаге (cos ф) приближно 1. 

 
Рт (MVA)   =     P(MW)     =    3.69    =  4,62 
                       cos ф . 0,8     1 х 0,8  
Рт (MVA)   = 4,62 
 

Број трафостаница рачунат је у 
односу на јединицу типске снаге од 
630kVA, при фактору снаге (cos ф) 
приближно 1, износи: 
Н (ком)    =     Рт fMVAl    =   4.62     =7,33 
                      0,630 MVA       0,63  
Н (ком)    = 8 
 

У сврху постизања квалитета 
напона напајања у насељу је потребно 
изградити довољан број трафостаница, 
како за постојеће, тако и за планиране 
потрошаче. У потпуности реконструисати 
мрежу за 20kV напон. 

Електроенергетска мрежа ће бити 
углавном надземна на бетонским и 
гвоздено-решеткастим стубовима. У 
деловима насеља где су планиране: 
парковске површине, радне зоне, 
спортско-рекреативне површине, мрежа 
ће се каблирати. 

Поправљање квалитета испоруке и 
напонских прилика у мрежи решаваће се 
локално по потреби, изградњом нових 
средњенапонских и нисконапонских 
објеката. Градиће се углавном монтажно 
бетонске и стубне трафостанице. 
Највећи број трафостаница градиће се у 

радним зонама и подручјима где је 
планирано становање. 

У деловима насеља где су 
планиране радне зоне и где постоји 
ваздушна средњенапонска и ниско-
напонска мрежа, мрежу је потребно 
каблирати. 

Тачан број и локације трафостаница 
20/0,4kV на простору где су планиране 
радне зоне и блокови за становање, 
биће одређени плановима нижег реда 
који буду прописани за те просторе. 

У насељу је потребно изградити 
квалитетну јавну расвету. Мрежа јавног 
осветљења ће се каблирати у деловима 
насеља где је електроенергетска мрежа 
каблирана а у деловима насеља где је 
електроенергетска мрежа ваздушна, 
светиљке за јавно осветљење ће се 
постављати по стубовима електро-
енергетске мреже. Мрежу јавног 
осветљења дуж главних саобраћајница 
треба реконструисати а у центру насеља 
поставити расветна тела на декоративне 
канделабре. 

За расветна тела користити живине 
светиљке високог притиска или на-
тријумове ниског (високог) притиска, како 
би се добио одговарајући ниво 
осветљености саобраћајница у складу са 
препорукама ЈКО-а (Југословенски ко-
митет за осветљење). 

 
6.4. Термоенергетска  
       инфраструктура 
 
У насељу Пивнице се до сада 

користило чвсто гориво (дрво, угаљ), 
течно гориво (мазут, лож уље) и 
електична енергија за производњу 
топлотне енергије.  

За потрошаче топлотне енргије у 
насељу Пивнице планира се гасифи-
кација насеља, односно, коришћење 
природног гаса за производњу топлотне 
енергије, као еколошки најчистијег и 
најекономичнијег фосилног горива. 

Природни гас за снабдевање 
насеља Пивнице ће се обезбедити из 
правца Бачке Паланке (Силбаша), 
изградњом Разводног гасовда и МРС 
„Пивнице" и дистрибутивне гасоводне 
мреже у насељу до потрошача. 
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Постојећа гасоводна инфраструк-
тура у општини Бачка Паланка има 
капацитета за гасификацију свих насеља 
у општини. 

 
6.5. Телекомуникациона        
       инфраструктура 
 
У насељу је изграђена подземна и 

надземна телекомуникациона мрежа на 
дрвеним стубовима и са кровним 
разводом. Ова мрежа је недовољног 
капацитета те је одвијање теле-
комуникациног саобраћаја отежано. 

У насељу није изграђен кабловски 
дистрибутивни систем за пренос и 
дистрибуцију радио и ТВ сигнала. 
Изграђена је базна радио станица 
мобилних телекомуникација. 

У Пивницама ће једна поштанска 
јединица са укупно 2 шалтерске службе 
бити довољна за квалитетно одвијање 
поштанског саобраћаја у планском 
периоду. Са овим поштанским 
капацитетом достићи ће се следећа 
доступност: 

- 3300 становника на једну 
поштанску јединицу и 

- 1650 становника на једну 
шалтерску службу. 

У насељу треба поставити 2 
поштанска ковчежића чиме ће се 
достићи доступност од 1650 становника 
на један поштански ковчежић. 

За свако домаћинство потребно је 
обезбедити по један телефонски 
прикључак и довољно резерве за 
службене кориснике. Према демограф-
ском плану за 2025. годину у Пивницама 
ће живети 3300 становника, а број 
домаћинстава ће бити око 1340. 

Према демографском плану пла-
нира се капацитет телефонске централе 
од око 1500 телефонских прикључака. 
На тај начин достићи ће се густина од 
45,5 прикључака на 100 становника. 
Телефонска централа је дигитална 
аутоматска, у рангу крајње централе, а 
повезана је оптичким каблом са 
надређеном централом у Бачкој 
Паланци. 

Месна ТТ мрежа ће у потпуности 
бити каблирана. Каблови ће се полагати 
у зеленим појасевима дуж саобраћајница 

и пешачких стаза. Где то потребе 
налажу, месну ТТ мрежу полагати 
обострано дуж улица, у супротном само 
са једне стране улице. 

Обезбедити потребан број 
телефонских линија и извести резерве 
до места прикључења планираних јавних 
телефонских говорница по плановима 
развоја предузећа за телекомуникације. 

Изградњом антенских система и 
базних станица мобилне телефоније, 
према плановима развоја надлежних 
предузећа, омогућити рад овог система 
телекомуникација на целом планском 
подручју. Тачан положај планираних 
базних станица биће дефинисан у 
зависности од конкретних услова које 
буде захтевао систем мобилне 
телефоније који ће бити у примени. 

За квалитетан пријем и дис-
трибуцију радио и ТВ сигнала изградити 
КДС-кабловски дистрибутивни систем. 
Мрежу кабловског дистрибутивног сис-
тема градити подземно, где је то могуће 
непосредно поред трасе ТТ мреже или у 
истим трасама, по обостраном спо-
разуму власника истих. 

Кабловски дистрибутивни систем 
обухвата развођење сигнала од главне 
станице до прикључних кутија. Мрежа је 
типа звезде, тј. разводи се од главне 
станице, грана дуж насеља, преко: 

- примарног развода (веза између 
разводних ормана), 

- секундарног  развода   (водови   
који   се   полажу  вертикално  дуж  више-
спратница и каблови који повезују  
разводне ормане и појединачне инди-
видуалне објекте) и 

- терцијални развод (развођење у 
локалима, становима и индивидуалним 
објектима). У графичком  прилогу при-
казана је примарна мрежа КДС, која је 
предмет овог плана. 
 

6.6. Јавне зелене површине 
 
Jавне зелене површине ће чинити: 

улично зеленило, зеленило паркова и 
скверова, заштитно зеленило као и 
зеленило у оквиру комплекса јавних 
установа и комплекса комуналних 
површина. У оквиру уличних коридора, 
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на слободним неизграђеним површи-
нама ће се формирати улично зеленило. 

 
7.РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА 
 
7.1.План генералне регулације 
 
План генералне регулације насеља 

Пивнице урађен је на основу мреже 
саобраћајница и намене површина а као 
геодетска основа послужила је карта која 
је формирана од катастарских планова у 
размери P1: 1000 и P1:2500. 

Овим Планом се све постојеће 
саобраћајнице са својим регулационим 
линијама задржавају а планиране 
саобраћајнице су приказане у графичким 
прилозима. 

 
7.2.План генералне нивелације 
 
Као геодетска подлога за израду 

плана генералне нивелације послужила 
је државна карта у размери Р= 1:5000. 
Насеље Пивнице се налази на 
надморској висини од 83,50 до 85,40m. 

Планом генералне нивелације дате 
су оријентационе коте прелома нивелете 
осовине собраћајница, интерполоване 
коте и падови нивелете осовине саобра-
ћајница, приказане у графичком прилогу. 

За израду детаљне урбанистичке и 
пројектне документације утврдити подуж-
ни нагиб саобраћајнице дефинитивно 
након геомеханичких испитивања и 
геодетског снимања терена. Коте 
генералне нивелације код израде и 
реализације пројекта обавезно прено-
сити са постојеће државне нивелманске 
мреже. 

 
8.УСЛОВИ ЗАШТИТЕ 
 
8.1. Услови заштите непокретних  
       културних добара 
 
Захтев за издавање услова за 

потребе израде овог Плана (у фази 
израде Програма) упућен је Покра-
јинском заводу за заштиту споменика 
културе дана 23. 05. 2005. године. На 
овај Захтев није добијен одговор. 

У предходном плану за насељено 
место Пивнице (УП МЗ Пивнице) су 
регистровани:  

- споменици   архитектуре   (Српска   
православна   црква   из   1825.   године,   
Словачка евангелистичка црква из 1825. 
године, Парохијски дом), 

- споменик старије историје 
(споменик посвећен погинулим 
словацима у I светском рату), 

- споменици НОБ-а и  
- археолошки локалитети на по-

дручју атара. 
 
8.2.Услови заштите природних  
      добара 
 
На основу података из области 

заштите животне средине, добијених од 
Завода за заштиту природе Србије у 
вези израде овог Плана, на подручју 
обухваћеном Планом генералне регу-
лације насеља Пивнице нема регис-
трованих заштићених нити предложених 
за заштиту природних добара. 

При изради урбанистичке докумен-
тације за привредне капацитете по-
требно је уградити неопходне мере за 
заштиту воде, ваздуха и земљишта, у 
складу са Законом. Уколико се у току 
радова наиђе на природно добро које је 
геолошко-палеонтолошког или-минеро-
лошко-петрографског порекла (за које се 
претпостави да има својство природног 
споменика), извођач радова је дужан да 
о томе обавести Завод за заштиту 
природе и да предузме све мере како се 
природно добро не би оштетило до 
доласка овлашћеног лица. 

 
8.3.Услови заштите животне  
      средине 
 
С обзиром да је анализом пос-

тојећег стања животне средине уочен 
одређени степен деградације природних 
ресурса, у контексту заштите животне 
средине предметног подручја неопходно 
је предузети одређене мере заштите 
воде, ваздуха и земљишта. 

У контексту заштите вода од 
загађења потребно је: 

- Обезбедити   снабдевање   во-
дом   за   пиће   и   санитарне   потребе   
преко   насељског водоводног система са 
новог изворишта. 

- Изградити уређај за пречиш-
ћавање отпадних вода са територије 
насеља. 
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- Изградити сепаратни канализа-
циони систем, што значи да ће се 
посебно одводити сувишне атмосферске 
воде а посебно фекалне отпадне воде. 
До изградње насељског канализационог   
система    фекалне   отпадне    воде  
евакуисати    путем    бетонских водоне-
пропусних септичких јама  које ће се 
периодично празнити аутоцистернама 
ангажовањем надлежног комуналног 
предузећа. 

- Задржати  постојеће  ретензије 
које се налазе на територији  насеља  
Пивнице за прихватање  атмосферских  
и   површинских  вода.   Оне ће  се  увек  
моћи поступно празнити у систем 
мелиоративних канала. Ретензије су 
саставни део система посебне на-
сељске кишне канализације. 

У контексту заштите ваздуха и 
земљишта потребно је за производне 
погоне у насељу (који врше имисију 
одређених аерозагађивача) предвидети 
контролна мерења параметара који 
карактеришу квалитет ваздуха. Заштиту 
ваздуха као природног ресурса од 
загађења извршити гасификацијом 
читавог насеља. Формирати заштитно 
зеленило чија је главна функција 
смањење неповољних услова ма-
кросредине-ублажавање доминантних 
ветрова, смањење загађења ваздуха, 
неповољног дејстава саобраћаја, ве-
зивање земљишта и заштита од пожара. 

У контексту заштите земљишта, 
токсичне растворе и различите нера-
зградиве материјале, који се користе у 
току производње или се јављају као 
отпад у процесу произоводње потребно 
је одлагати у одговарајуће контејнере а 
потом транспортовати од стране 
надлежних комуналних организација. Као 
приоритетни задатак у контексту заштите 
земљишта у планском периоду 
предтавља затварање постојеће дивље 
депоније и њена хитна рекултивација. У 
циљу заштите земљишта као природног 
ресурса потребно је вршити кон-
тролисану примену агротехничких мера у 
пољопривредној производњи. 

За пројекте који могу имати значајне 
утицаје на животну средину, надлежни 
орган ће донети одлуку о потреби израде 
Студије о процени утицаја на животну 

средину, у складу са Законом о процени 
утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС" бр. 135/2004) и Правилником 
о садржини студије о процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС" 
бр.69/2005). 

 
8.4. Услови заштите од  
       елементарних непогода и  
       ратних разарања 
 
Један од основних циљева пла-

нирања будуће просторне организације 
насеља Пивнице је и смањење по-
вредивости а повећање отпорности 
насеља у ванредним условима. Овај 
циљ се постиже кроз стриктно пош-
товање урбанистичких и других услова и 
норматива. 

Заштита од поплава обезбедиће 
се: 

- Поштовањем основне намене 
канала који пролазе поред и кроз насеље 
и имају најважнију улогу у евакуацији 
атмосферских вода из насеља. Мора се 
сачувати интегритет детаљне каналске 
мреже и припадајућих објеката. 

-Поштовањем важећих прописа 
приликом пројектовања и изградње 
хидротехничких објеката (карактеристике 
канала, мостова, пропуста и сл.). 

Заштита од пожара обезбедиће се: 
- поштовањем задатих регулаци-

оних и грађевинских линија; 
- дефинисањем изворишта за 

снабдевање водом насеља, обезбе-
ђивањем потребног капацитета насељ-
ске водоводне мреже тј. обезбеђивањем 
проточног капацитета и притиска за 
ефикасно гашење пожара; 

- градњом   саобраћајница   према   
датим   правилима   (потребне минимал-
не ширине, минимални радијуси кривина 
и слично); 

- поштовањем прописа при про-
јектовању и градњи објеката (удаљеност 
између производних, складишних и 
објеката специјалне намене, услови 
складиштења лако запаљивих течности, 
гасова и експлозивних материја); 

-обезбеђивањем услова за из-
градњу/реконструкцију комплекса ватро-
гасне гараже. 
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Заштиту објеката од атмосфер-
ског пражњења обезбедиће се: 

-извођењем    громобранске инста-
лације   у   складу   са   одговарајућом   
законском регулативом. 

Заштита од града обезбеђена је: 
-Постојећом противградном стани-

цом „Пивнице" са које се током сезоне 
одбране од града испаљују  против-
градне  ракете  које  спадају у 1.   
категорију  експлозивних материја. 

Заштита од земљотреса обез-
бедиће се: 

-Сви грађевински објекти морају 
бити прорачунати на отпорност на 
земљотрес јачине најмање 7° MCS. 

-Морају се испоштовати прописане 
минималне ширине саобраћајних 
коридора, како би се обезбедили 
слободни пролази у случају зарушавања. 

 Склањање становништва обезбе-
диће се: 

-Путем изградње двонаменских 
склоништа допунске или основне 
заштите код изградње објеката у радним 
зонама и комплексима, затим код 
изградње школа, здравствених установа, 
код објеката за културне, спортске и 
друге јавне манифестације и др., у 
складу са бруто грађевинском повр-
шином свих планираних објеката, 
њиховом наменом, степеном угроже-
ности, важећим техничким нормативима 
за склоништа и „Одлуком општинског 
штаба цивилне заштите општине Бачка 
Паланка о одређивању степена угро-
жености територије општине". 

-За збрињавање људи у изузетним 
ситуацијама, могу се, такође, користити 
површине парка,  заштитног зеленила,   
отворених  спортских  терена   и  другог  
неизграђеног простора. 

 

9. ЛОКАЦИЈЕ ПРОПИСАНЕ ЗА  
   ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ 
 

Усвајањем Плана стварају се 
услови за детаљнију планску разраду, 
разраду свих оних локација где је 
потребно спровести нову регулацију, тј. 
извршити разграничење између јавног и 
осталог грађевинског земљишта као и за 
оне јавне површине и објекте од општег 
интереса који су обухваћени планом и 

програмом уређивања јавног грађе-
винског земљишта у општини. 

План детаљне регулације 
неопходно је урадити за све нове јавне 
површине и јавне објекте када се 
покрене иницијатива за њихову реа-
лизацију/изградњу, односно, за постојеће 
јавне површине када долази до промене 
регулације у оквиру истих. 

Урбанистички пројекатза изградњу 
неопходно је урадити за: 

-  све радне комплексе за које се (на 
основу „Уредбе о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна  процена 
утицаја  и Листе пројеката за  које се 
може захтевати процена утицаја на 
животну средину") тражи израда процене 
утицаја на животну средину и 

- све нове комплексе верског 
објекта. 

 
10. ОГРАНИЧЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  
      РАДОВА 
 
У деловима насеља, на 

површинама где је планирано увођење 
нове регулације ради реализације јавних 
површина намењених изградњи: ком-
плекса јавне установе, комплекса 
комуналног објекта или нових уличних 
коридора не дозвољава се изградња 
само у оквиру генерално дефинисане 
регулације те нове јавне површине. У 
блоку у ком је планирана јавна 
површина, на осталом грађевинском 
земљишту дозвољена је изградња 
објеката до планиране генералне 
регулације. У оквиру генерално де-
финисане регулације те нове јавне 
површине дозвољено ie само текуће 
одржавање објеката (адаптације v 
смислу поправљања услова становања). 

 
11. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ  
       УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ  
       ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
Преглед средњорочног програма 

уређивања јавног грађевинског зем-
љишта (изградња саобраћајница и јавне 
комуналне инфраструктуре, озелењава-
ње и уређење јавне површине) на основу 
ПЛАНА је следећи: 
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1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
                                                                                   дуж/m         цена/дин Укупно 
- за изградњу нове деонице регионалног пута       1950           6 000,00 11 700 000,00 
- за реконструкцију пасивних улица                         4850           4 000,00 15 400 000,00 
- бициклистичке стазе                                                1600          2 000,00 3 200 000,00 
Укупно: 30 300 000,00 
 
2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Снабдевање водом 
1. бунари дубине до 80m               2 ком ~  15 000 000,00 
2. постројење за поправку квалитета воде ~  30 000 000,00 
3. резервоар чисте воде                                                                                    ~   6 000 000,00 
4. потисна станица                                                                                              ~  5 000 000,00 
5. улична водоводна мрежа ____________________  ~   5 000 000,00 
                                                                                                 Укупно:  ~ 61 000 000,00 
Канализација отпадних вода 
1. пречистач ~ 30 000 000,00 
2. улични канали ____________________ ~ 30 000 000,00 
                                                                                                 Укупно: ~  60 000 000,00 
Канализација атмосферских вода ____________________ ~ 20 000 000,00 
________________________________________                Укупно:             ~ 20 000 000,00 
Укупно:   141 000 000,00 
 
3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 
ТС 20/0,4        kV 4 600 000,00 
20 kV     мрежа 3 820 000,00 
нисконапонска мрежа и јавна расвета ________________________________ 3 720 000,00 
Укупно: 12 140 000,00 
 
4.  ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 
Мерно регулациона станица                                                                                  6 600 000,00 
Дистрибутивна гасна мрежа                                                                                 32  900000.00 
Укупно:                                                                                                                   38 500 000,00 
 
5.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 
телекомуникациона мрежа                                                                                   18 250 000.00 
Укупно:                                                                                               18 250 000,00 
 
6.  ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
 
Категорија зеленила Површина m2 Јед.цена дин/m2 Укупно дин 
1. Формирање скверова1) S 22 652,0  

60%-13 591,0 
1000 дин 13 591 000,00 

2. Заштитно зеленило2) S 16 457,0   150 дин   2 468 550,00 
3. Зеленило спорта и3) 

рекреације 
S87 361,0  

40%-34 944,0 
 

  350 дин 
 

12 230 400,00 

                                                                                                                                      S   28 289 950,00 
1) Зеленило сквера се формира на 60% површине 
2) Заштитно  зеленило   подразумева   формирање   високог зеленила   на   мин   30%  
   укупних површина  
3) Зеленило спорта и рекреације чини 40% укупних површина 
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Укупна средства потребна за уређење јавног грађевинског земљишта 
 
Саобраћајна инфраструктура                                                                               30 300 000,00 
Водопривредна инфраструктура                                                                        141 000 000,00 
Електроенергетска инфраструктура                                                                    12 140 000,00 
Термоенергетска инфраструктура                                                                       38 500 000,00 
Телекомуникациона инфраструктура                                                                  18 250 000,00 
Јавне зелене површине                                                                                        28 289 950,00 
Укупно                                                                                                              268 479 950,00 
 
 

Потребна средства ће се пре-
цизније утврђивати приликом појединач-
ног извођења радова, у складу са 
годишњим програмом уређивања јавног 
грађевинског земљишта, а у складу са 
предмером и предрачуном из при-
бављене техничке документације. 

Финансирање уређивања јавног гра-
ђевинског земљишта обезбедиће се из 
средстава остварених од: 

• закупнине за грађевинско зем-
љиште 

• накнаде за уређивање грађе-
винског земљишта 

• накнаде за коришћење грађе-
винског земљишта. 
 

II    ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

1. ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА И  
    УСЛОВИ ГРАЂЕЊА НА  
    ПОЉОПРИВРЕДНОМ  
    ЗЕМЉИШТУ 
 

Законом о пољопривредном 
земљишту („Сл. гласник РС", бр.49/92) 
регулисана су општа правила уређења 
пољопривредног земљишта. Општи 
услови уређења земљишта на основу 
Закона о пољопривредном земљишту 
регулишу се доношењем Основа 
заштите, коришћења и уређења 
пољопривредног земљишта. 

 

1.1.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
       ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ  
       НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ  
       ЗЕМЉИШТУ 
 

Саобраћајна инфраструктура: 
Правила грађења саобраћајне инфра-
структуре у атару насеља би били 

обавезно преузимање услова из пројекта 
комасације где су дати основни 
параметри за све некатегорисане путеве 
и који се морају се поштовати. Изградњу 
саобраћајне инфраструктуре у атару 
мора пратити одговарајућа документа-
ција и израда Главних пројеката. 

Водопривредна инфраструктура: 
За лоцирање објеката у зони 
мелиорационих канала услов је да се у 
појасу ширине 14,0m од ивице канала не 
могу лоцирати никакви објекти. У овом 
појасу се морају предвидети испусти за 
атмосферске воде који ће се укопати на 
минимум 1,0m испод површине како би 
ce осигурао континуитет радне стазе за 
пролаз. У мелиорационе канале је 
забрањено испуштати било какве 
непречишћене отпадне воде, изузев 
условно чистих атмосферских вода. Све 
друге отпадне воде које се уливају у 
мелиорационе канале морају бити 
пречишћене у рангу II класе воде према 
Уредби о категоризацији водотока и 
Уредби о класификацији вода („Сл. 
гласник СРС", бр. 5/68). Исто тако морају 
се задовољити одредбе Правилника о 
опасним материјама које се не смеју 
уносити у воде („Сл. гласник СФРЈ", бр. 
З/бб и 7/66). Поред канала треба садити 
појасеве меких лишћара (топола, врба и 
сл.) у складу са Законом о водама („Сл. 
гласник РС", бр. 46/91) и водо-
привредним условима. Водоводну и 
канализациону мрежу-одвођење отпад-
них фекалних вода градити у путним 
појасу (претходно прибавити услове и 
сагласности надлежног комуналног 
предузећа). 
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Електроенергетска инфраструкту-
ра: Планирану електроенергетску мрежу 
на подручју атара постављати тако да се 
у најмањој могућој мери не ремети 
уређено пољопривредно земљиште. За 
објекте у атару обезбедити напајање 
електричном енергијом са најближе 
постојеће 20kV мреже, преко 20kV 
водова и нових дистрибутивних трафо-
станица 20/0,4kV напонског преноса. 
Трафостанице могу бити стубне, зидане, 
монтажно-бетонске. Електроенергетску 
мрежу градити надземно, по потреби и 
подземно уз путне правце по условима 
из Електроенергетске сагласности над-
лежног предузећа у Врбасу. Мрежа може 
бити грађена и ван путних праваца уз 
сагласност власника парцела. 

Гасна инфраструктура: Гасоводну 
мрежу градити на основу главних 
пројеката у складу са важећим законима. 
Гасовод високог и средњег притиска, 
ГМРС и МРС у атару градиће се на 
основу Просторног плана општина Бачка 
Паланка и плана детаљне регулације. 
Уколико се у атару укаже потреба за 
изградњом гасовода ниског притиска 
услови ће се издавати на основу услова 
уграђених у правилима грађења у уквиру 
грађевинског рејона насеља из овог 
Плана. 

Телекомуникациона инфраструк-
тура: Телекомуникациону мрежу градити 
подземно у путним појасу а на основу 
услова уграђених у правилима грађења у 
уквиру грађевинског рејона насеља из 
овог Плана. 

 
1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
      ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ  
      НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ  
      ЗЕМЉИШТУ 
 
Салаши: При изградњи салаша 

морају се испоштовати хигијенско-
технички услови за организацију 
пољопривредног домаћинства. Изградња 
се може дозволити у циљу решавања 
становања пољопривредног домаћин-
ства и изградње економских и помоћних 
објеката за потребе обављања 
пољопривредне делатности. У оквиру 

салаша могуће је дозволити и изградњу 
објеката и простора погодних за 
туристичке, културне и уметничке 
делатности (сеоски туризам, галерије, 
умерничке колоније и сл.) 

- За  изградњу стамбеног објекта у 
оквиру салаша  су следећу услови:   
минимална удаљеност од   категори-
саног   пута   је   25m,   од   атарског   
пута минимално 5m; минимална уда-
љеност од суседа је 10m; спратност 
објекта је од П до П+Пк; сутерен (где 
дозвољава ниво подземних вода) 
користити као помоћне просторије.  

- Економски објекат уз стамбени 
објекат (гаража, остава, летња кухиња и 
сл.) може да се гради у саставу 
стамбеног објекта или као слобод-
ностојећи објекат.  

- Економски  објекат (пушница, 
сушница,  кош, амбар,  надстрешница  за  
машине  и возила, магацини хране и 
објекти намењени исхрани стоке и сл.) 
могу да се граде на минималној 
удаљености од 10m од границе према 
суседу, односно према било ком објекту. 

- Економски објекти: сточне стаје 
(живинарници, свињци, говедарници, 
овчарници и сл.), испусти за стоку, 
ђубришта, пољски клозети и др. градити 
под следећим условима: минимално 
одстојање од бунара је 20-25m; 
минимална удаљеност сточне стаје од 
стамбеног објекта је 15m; минимална 
удаљеност ђубришта, нужника од 
стамбеног објекта је 20-25m. 

- Степен искоришћености је мак-
симално до 30% а коефицијент из-
грађености до 0,6.  

- Изградња нових објеката и 
реконструкција постојећих може се 
вршити у складу са важећим законским 
нормативима и прописима за одређену 
врсту објеката, с тим да се   мора   
водити   рачуна   о   њиховом   лоцира-
њу,   тј.   задовољавању   назначених 
хигијенско-техничких услова. 

При изградњи нових објеката, 
односно реконструкцији постојећих, во-
дити рачуна о архитектонској аутен-
тичности објеката на салашима у 
Војводини. 
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Воћарско-виноградарска кућица: 
На парцели плодног земљишта која је 
према начину коришћења сврстана у 
културу воћњак, односно виноград 
(Правилник о катастарском класирању 
земљишта-„Сл. гласник РС", бр. 37/94) 
дозвољена је изградња воћарско-
виноградарске кућице под следећим 
условима: 

- Максимална површина објекта до 
25,0m2, 

- Максимална спратност објекта је 
приземље, 

- Форму    објекта    прилагодити    
традиционалном    облику    помоћног   
објекта овог поднебља. Објекат градити 
од природних, лаких материјала са косим  
кровом  на једну, две или више вода, 

- Није дозвољена изградња других 
објеката, 

- Парцела може да се огради једино 
живицом мах. висине до 1,5m. 

Објекти намењени интензивнијој 
пољопривредној производњи: За ин-
тензивнију специјализовану пољоприв- 
редну производњу може се дозволити 
изградња и мањих производних погона, 
као напр. мини-млекара, млин, тзв.„мини 
фарма" (објекат у коме се узгаја мање од 
50 условних грла1) и сл., с тим да се 
задовоље сви законски нормативи и 
прописи. Степен искоришћености пар-
целе је максимално до 30% а 
коефицијент изграђености до 0,6. 

Уколико се појави интерес и 
економска основа за робно-сточарску 
производњу капацитета до 50 условних 
грла (под условним грлом подразумева 
се 500 кг "живе ваге" животиња - то је 
отприлике 1 товно јуне или   товне свиње 
или 200 товних пилића и сл.), (у оквиру 
друштвеног или приватног власништва), 
могућа је изградња нових мини фарми 
под следећим условима: 

- Земљиште не сме бити подводно 
(ниво подземних вода највише 2m од 
површине) и мора имати добре отоке 
атмосферских вода. 

- Круг   мини   фарме   мора   бити   
довољно   простран   да   обезбеди   
функционалну повезаност и да је 
озелењен. 

- Висина  ограде  мини  фарме  
мора  да  буде  најмање  2m  и  да  
онемогући   пролаз животиња. 

- Мини фарма мора бити 
снабдевена потребном инфраструктуром 
(пут, пијаћа вода, струја и др.). 

-Отпадне воде морају се пречистити 
пре испуштања у природне реципијенте. 

- Ђубриште   на   мини   фарми   
мора   бити   удаљено   најмање   50m   
од   објеката   за животиње,  смештено  
насупрот правцу главних ветрова, а  
изграђено тако да се спречава загађи-
вање околине и разношење биолошких 
агенаса. 

Изградњу мини фарми дозволити у 
складу са ветеринарско-санитарним 
условима у погледу изградње, техничких 
уређаја и опремања објеката. 

Изградња рибњака у циљу 
производње конзумне рибе може се 
дозволити на слатинастим теренима. 
Тиме би се слабопродуктивно 
пољопривредно земљиште трансформи-
сало у високопродуктивни рибњачки 
комплекс. Рибњак је технички уређен 
простор за производњу рибе који мора 
да испуњава следеће услове: 

- да располаже уређајима за 
упуштање и испуштање воде, уређајима 
за регулисање нивоа воде у рибњаку као 
и уређајима који спречавају пролаз рибе, 
рибље млађи и икре у/из рибњака; 

- да је заштићен од поплава; 
- да је обезбеђен лабораторијом 

за редовно вршење основне контроле 
квалитета воде која се упушта, користи 
или испушта из рибњака; 

- да објекти и опрема за 
манипулацију рибом и рибљом храном 
одговарају својој намени а посебно да су 
прилагођени за лако одржавање чистоће 
и спровођење хигијенско-техничке и 
здравствене заштите; 

- да је за уклањање смећа и 
штетних отпадака урађено место или 
изграђен технички уређај који 
онемогућава загађење рибњака и његове 
околине. 

Око објеката у атару намењених 
интензивнијој пољопривредној производ-
њи потребно је подићи заштитни појас 
високог зеленила како би се штитила 
унутрашњост комплекса од негативног 
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дејства ветра и прашине. Унутрашњост 
комплекса озеленити у складу са 
просторним могућностима. 

 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И  
    ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ  
    ЗЕМЉИШТУ 
 
У циљу обезбеђивања реализације 

планских циљева потребно је одредити 
урбанистичке критеријуме и услове за 
изградњу и реконструкцију свих 
планираних садржаја Плана. 

• Конструкцију  објекта   прилаго-
дити   осцилацијама   изазваним   зем-
љотресом  јачине 7°МЦС скале. 

• За све евентуалне радове на 
обухваћеним објектима и локалитетима 
који подлежу мерама заштите на основу 
Закона о културним добрима („Сл. 
гласник РС", бр. 71/94) обавеза је  
власника-носиоца   права   коришћења  
да   прибави  дозволу  надлежног Завода 
за заштиту споменика културе. 

• Спроводити мере и услове 
заштите природних и радом створених 
вредности животне средине у складу са 
Законом о заштити животне средине. 

• Уколико    се   у   току    радова    
наиђе    на    природно   добро    које   је    
геолошко-палеонтолошког или минеро-
лошко-петрографског порекла (за које се 
претпостави да има својство природног 
споменика), извођач радова је дужан да 
о томе обавести Завод за заштиту 
природе и да предузме све мере како се 
природно добро не би оштетило до 
доласка овлашћеног лица. 

• При пројектовању и грађењу 
обавезно се придржавати одредби 
Закона о заштити од пожара („Сл. 
гласник РС", бр. 37/88). 

• У складу са важећим техничким 
нормативима за склоништа и „Одлуком 
општинског штаба цивилне заштите 
општине Бачка Паланка о утврђивању 
степена угрожености територије оп-
штине" обавезна је изградња дво-
наменских склоништа допунске или 
основне  заштите  у  складу  са   бруто   
грађевинском   површином  свих пла-
нираних објеката. 

2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ  
       ПОВРШИНА И ИЗГРАДЊА  
       ОБЈЕКАТА ОД ОПШТЕГ  
       ИНТЕРЕСА 
 
Објекти намењени јавном кориш-

ћењу као и прилази до истих морају бити 
урађени у складу са Правилником о 
условима за планирање и пројектовање 
објеката у вези са несметаним кретањем 
деце, старих, хендикепираних и инва-
лидних лица. 

Саобраћајна, водопривредна, енер-
гетска и тт нфраструктура, за потребе 
опремања комплекса јавних установа, 
комуналних комплекса и површина 
намењених јавном коришћењу ће се у 
потпуности градити у складу са важећим 
Законима и Прописима који сваку 
појединачну област уређују: 

Саобраћајна инфраструктура: За 
сваку грађевинску парцелу јавног 
грађевинског земљишта мора се 
обезбедити колски и пешачки прилаз. У 
оквиру грађевинске парцеле саобраћајне 
површине могу се градити у следећим 
оквирима: 

• Минимална  ширина колског 
прилаза  и саобраћајнице је 3,5m са 
унутрашњим радијусом кривине од мин. 
P=5,0m или 7,0m тамо где је неопходна 
проходност због противпожарних услова. 

• У оквиру парцеле обезбедити 
простор за паркирање возила за 
сопствене потребе уз обезбеђивање 
простора за  путничка  возила  5,0x2,5m. 
Обезбедити паркинг места (минимално) 
по систему једно паркинг (гаражно) 
место на 70,0m2 корисне површине, с 
тим да најмање половина возила буде 
смештена у гаражи. 

• За сваку парцелу обезбедити 
пешачки прилаз у ширини од минимално 
1,5m. 

Водопривредна   инфраструкту-
ра:   За   грађевинску   парцелу   јавног   
грађевинског земљишта  мора  се 
обезбедити  прикључак на  насељску 
водоводну и  канализациону мрежу: 

• Прикључак извести преко водо-
мера који се поставља на парцели 
корисника, на мин. 1,0m иза регулационе 
линије. 



 
 
 
 
 

 
Страна 686 - Број 18/2007     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    14. децембар 2007. године        

 

 

• Одводњу   условно   чистих   по-
вршинских   вода   решавати   у   оквиру   
парцеле затвореним системом канализа-
ције, риголама  или нивелацијом  према 
зеланим површинама или уличним 
каналима. 

• Одвођење    отпадних    фекал-
них  вода  решити  затвореним кана-
лизационим системом  у оквиру парцеле 
а  прикључак на  насељску канализа-
циону  мрежу извести  по условима  
надлежног комуналног предузећа  (када 
се за то стекну услови). 

Енергетска, телекомуникациона и 
РТВ инфраструктура: 

• На грађевинској парцели јавног 
грађевинског земљишта ову инфра-
структуру у целости каблирати. 

• Дубина полагања енергетских 
каблова треба да је најмање 0,8m. 

• Начин полагања ових каблова, 
при укрштању, паралелном вођењу, 
минимално међусобно растојање, у 
односу на саобраћајну и водопривредну 
инфраструктуру и дрвеће/шибље  изво-
дити у складу са  важећим  прописима  
који  ове области регулишу. 

• Расветна тела поставити на 
декоративне стубове. 

• За расветна тела користити 
живине светиљке високог притиска или 
натријумове ниског (високог)  притиска  
како би се добио одговарајући  ниво 
осветљености саобраћајница у складу са 
препорукама ЈКО-а. 

• Заштиту    од    атмосферског    
пражњења    извести    класичним    гро-
мобранским инсталацијама у облику 
Фарадејевог кавеза према класи нивоа 
заштите објеката у складу са 
„Правилником  о техничким  нормативи-
ма за заштиту објеката  од атмосферског 
пражњења" (Сл.лист СРЈ бр. 11/96). 

• Трафостанице градити као 
зидане или монтажно бетонске унутар 
парцела или објеката. 

Озелењавање простора грађе-
винске парцеле јавног грађевинског 
земљишта изводити уз поштовање 
процента заступљености зеленила у 
сваком појединачном комплексу. 

• Озелењавање   ускладити    са    
подземном    и    надземном    инфра-

структуром  и техничким нормативима за 
пројектовање зелених површина. 

• За  комплексе за  које је  
предвиђена даља урбанистичка  разрада  
применити опште поставке озелењавања 
дате овим Планом. 

• За комплексе за које није 
предвиђена даља урбанистичка разрада 
услови за озелењавање ће се 
спроводити у складу са овим Планом и 
осталом техничком документацијом   у   
складу   са   Законом.   Неопходна  је   
геодетска   подлога   са хоризонталном   
и   вертикалном   представом   терена   и   
снимљеном постојећом инфраструкту-
ром. 
 

2.1.1.Комплекс дечије установе 
 

Комплекс предшколске установе је у 
блоку бр. 29. Дозвољена је рекон-
струкција објекта у циљу побољшавања 
хигијенско-техничких и функционалних 
захтева на основу услова из овог Плана. 
Обезбедити следеће услове: 

- обухват деце (од 3-7 година) 70% 
- изграђена површина 5,5m2/пo де-

тету 
- слободна површина 10-15m2/пo 

детету 
- степен искоришћености земљишта 

мах 30% 
- степен изграђености мах 1 
- обезбедити минимум озелењених 

површина 30 % 
У оквиру површине отвореног 

простора потребно је предвидети терене 
за игру (лоптом, ритмичке игре, слободно 
кретање и трчање), простор у који се 
постављају справе са пешчаником а по 
могућности и „градилиште" за децу. 
Зелене површине треба да буду 
декоративно обрађене са више цветног 
материјала, декоративног шибља и 
дрвећа. При избору биљних врста 
водити рачуна да нису отровне, да 
немају бодље и што је веома важно, да 
одговарају условима станишта. Дефи-
нисање и изградња у овом комплексу 
решиће се на основу плана детаљне 
регулације. 

Дечије установе се могу отварати и 
у оквиру осталог грађевинског земљишта 
(на основу услова из овог Плана) уз 
услов да задовоље прописане 
нормативе (Правилник о ближим 
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условима за почетак рада и обављање 
делатности установа за децу „Сл. 
гласник РС", 50/94 и измене Правилника 
-,,Сл, гласник РС", 6/96). 

 
2.1.2.Комплекс школе 
 
Проширење постојећег комплекса 

основне школе и нову изградњу објеката 
изводити у блоку бр. 1 на основу плана 
детаљне регулације. 

Обезбедити следеће услове: 
- обухват деце (од 7-15 година) 

100% 
- изграђена површина 7,5m2/пo 

ученику 
- слободна површина 25-30m2/пo 

ученику 
- степен искоришћености земљишта 

30% 
- степен изграђености: 0,6% 
- обезбедити минимално зелених 

површина 30% 
Најчешћи облик у решавању уре-

ђења школског дворишта је комбинација 
геометријског и пејсажног стила („микст" 
стил). Основне површине које школско 
двориште треба да обухвата сем 
објеката су: отворене површине за 
физичку културу, економско двориште, 
школски врт и слободне зелене 
површине. Зелене површине треба да 
чине 40-50% школског комплекса и 
најчешће се постављају ободно, где ће 
имати функцију изолације самог 
комплекса од околних саобраћајница и 
суседа. Овај тампон треба да буде 
довољно густ и широк, састављен од 
четинарског и листопадног дрвећа и 
шибља, да би обезбедио повољне 
микроклиматске услове, умањио буку и 
задржао издувне гасове и прашину са 
околних саобраћајница. Зелене 
површине испред саме зграде школе 
треба да су потчињене архитектури и 
декоративно обрађене са више цветног 
материјала, декоративног шибља и 
дрвећа. При избору биљних врста 
водити рачуна да нису отровне, да 
немају бодље и што је веома важно, да 
одговарају условима станишта. 

Избор врста треба да буде довољно 
разноврстан да би ученике упознао са 
биљним богатством. У исте сврхе може 

се формирати школски врт. Услови за 
реконструкцију постојећих објеката 
(изузев за доградњу) ће се издавати на 
основу услова из овог Плана а за нову 
изградњу на основу услова из Плана 
детаљне регулације. 

 
2.1.3.Комплекс здравствене  
         станице 
 
Амбуланта, апотека: Комплекс ове 

здравствене станице се задржава у 
постојећим габаритима. На објектима је 
дозвољена реконструкција у складу са 
важећим Правилницима који ову област 
уређују и у складу са условима из овог 
Плана: 

- степен искоришћености земљишта 
70% 

- степен изграђености: 2,1% 
- обезбедити минимално зелених 

површина 30% 
Ближи услови за изградњу 

одређени су Правилником о условима за 
обављање здравствене делатности у 
здравственим установама и другим 
облицима обављања здравствене де-
латности („Сл. гласник РС", бр. 2/2000). 

Ветеринарска станица: У овом 
комплексу је дозвољена реконструкција у 
складу са важећим Правилницима који 
ову област уређују и у складу са 
условима из овог Плана: 

- степен искоришћености земљишта 
70% 

- степен изграђености: 2,1% 
- обезбедити минимално зелених 

површина 30% 
 

2.1.4.Комплекс дома културе и  
         биоскопа 
 
Комплекс дома културе неопходно 

је разграничити од осталих јавних 
садржаја израдом плана детаљне 
регулације. До израде плана детаљне 
регулације објекат се задржава у 
постојећим габаритима а на њему су 
дозвољено извођење реконструкције у 
складу са важећим Правилницима који 
ову област уређују и у складу са 
условима из овог Плана: 

- степен искоришћености земљишта 
70% 

- степен изграђености: 2,1% 
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- обезбедити минимално зелених 
површина 30% 
 

2.1.5.Комплекс библиотеке 
 
У оквиру овог објекта задржати 

просторије библиотеке а за плански 
период обезбедити следеће: 

-обухват 25% свих становника преко 
7 година старости 

- бр. књига по становнику 1,5 
књига/стан 

- површина 80 књига/m2 
- пратећи простор 10m2/пo запо-

сленом 
- остали простор 0,03m2/no ученику 

 
2.1.6.Спортско-рекреативни  
         комплекс 
 
Постојећи фудбалски терен у блоку 

број 41. са пратећим објектом се 
задржава а услови за уређење, 
реконструкцију и изградњу издаваће се 
на основу овог Плана и важећих прописа 
који регулишу ову област. 

У блока бр. 41. планирано је 
проширење површине за спортско-
рекреативне терене. Планирана је 
изградња површина за мале спортове и 
отворених дечијих игралишта са 
опремањем вртним мобилијаром и 
справама за игру најмлађих. Планиран је 
спортско-рекреативни комплекс са 
могућношћу изградње спортске дворане 
са пратећим садржајима. За овај 
спортско-рекреативни комплекс неопход-
на је израда плана детаљне регулације, 
ради разграничења планираних са-
држаја, стварања услова за уређење 
комплекса и изградњу осталих пратећих 
садржаја. 

Површине за мале спортове и 
фудбалски терен треба озеленити 
парковским зеленилом у  складу  са   
просторним   могућностима.   Зелене   
површине  у  спортско-рекреативном 
комплексу треба да буду распоређене 
тако да створе сенку на јужним 
експозицијама. Њихова функција је пре 
свега заштитна, мелиоративна, 
санитарно-хигијенска и друштвено-
социјална. На местима окупљања 
посетилаца, применити парковска 

решења применом декоративних врста. 
У просеку 40-50% спортско рекреативних 
површина треба да је под зеленилом а 
минимално 30%. Услови за уређење и 
изградњу овог комплекса су следећи: 

- Степен искоришћености зем-
љишта је максимално 30% 

- Индекс изграђености је 
максимално 0,6 

- У оквиру комплекса обезбедити 
довољан број паркинг површина за 
очекиван број посетилаца и запослено 
особље, обезбедити потребне сервисне 
саобраћајнице као и прилазе возилима 
специјалне намене.  

- Осим објеката и терена 
намењених спорту и рекреацији 
дозвољена је и изградња угоститељско-
туристичких објеката. 

Правилником о ближим условима за 
обављање делатности у области 
физичке културе („Сл. Гласник СРС", бр. 
2/84 и 28/89) и Правилником о условима 
за обављање спортских активности и 
делатности („Сл. Гласник РС", бр. 30/99) 
прописани су ближи услови за наведене 
објекте. 

 
2.1.7.Парк и сквер 
 
Парк је уређена површина која ће 

имати највећи ефекат остварења 
функција побољшања микроклимата и 
организације одмора становништва. 
Композиционо чини целину у којој мрежа 
парковских путева и стаза повезује 
остале композиоционе елементе: 
пољане, платое са местима за одмор, 
игру деце и забаву. Парк опремити 
вртно-архитектонским елементима, уре-
дити у вртно-пејсажном стилу или 
мешовитом. Најмање 70% површине 
парка треба да буде под зеленилом. 
Парковску површину уредити аутохтоним 
и декоративним садним материјалом. 

Сквер је мања зелена површина за 
јавно коришћење која је намењена 
краткотрајном одмору становника или 
декоративном оформљењу насељских 
тргова, улица, јавних и админис-
тративних објеката. Скверови треба да 
задовоље рационалну организацију 
пешачког кретања, места за одмор и 
уметничку карактеристику сваког 
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елемената који учествује у композицији. 
Основне елементе сквера треба да чине 
платои, стазе и различите категорије 
засада. Стазе и платои треба да чине 
35% територије сквера, зелене површине 
60-65% (од тога цветњаци 2-4%) а 
објекти 0-5% од укупне површине. 
Значајни елеменат сквера су различити 
урбано-архитектонски елементи, урбани 
мобилијар, елементи спољног осве-
тљења и др. 

Услови за уређење и изградњу 
паркова и скверова се могу издавати на 
основу предходно израђеног плана 
детаљне регулације. 

 

2.1.8.Заштитно зеленило 
 

На овим површинама није 
дозвољена изградња објеката. Доз-
вољено је озелењавање у складу са 
станишним условима. Површину озе-
ленити аутохтоним садним материјалом. 
Заштитно зеленило припада еколошком 
подсистему а његова главна функција је 
смањење неповољних услова микро-
средине, ублажавање доминантних 
ветрова, смањење загађења ваздуха, 
неповољног дејстава саобраћаја, 
везивање земљишта и заштита од 
пожара. Ове површине могу да служе и 
као средство за ограничење дивље 
градње, али и као резервна површина за 
касније планско ширење. 

 

2.1.9.Зелена пијаца 
 
Овај комплекс мора се уредити и 

изградити у складу са условима из 
предходно урађеног плана детаљне 
регулације у ком ће се дефинисати 
разграничење између осталих и јавних 
садржаја, и важећих правилника који ову 
област регулишу. Уз овај комплекс, на 
осталом грађевинском земљишту, може 
се предвидети и изградња пословно-
тржног објекта уз изградњу саобраћајно-
манипулативних површина потребног 
капацитета. 

 
2.1.10.Вашариште са теретним  
          терминалом 
 
Овај комплекс мора се уредити и 

изградити у складу са условима из 

предходно урађеног плана детаљне 
регулације, у ком ће се дефинисати 
разграничење између осталих и јавних 
садржаја, и важећих правилника који ову 
област регулишу. 

 
2.1.11.Гробље 
 
Насељско гробље, као постојећи 

садржај, налази се у северном делу 
грађевинског подручја насеља. Површи-
на постојећег гробља је већ заузета. 
Постојеће гробље треба допунити 
зеленилом, које треба да је уређено у 
парковском стилу а ободом комплекса 
формирати заштитно зеленило. 

На основу плана детаљне ре-
гулације створиће се услови за 
реализацију новог насељског гробља у 
складу са Законом о сахрањивању и 
гробљима („Сл. гласник СРС", бр. 20/77). 
Код изразито архитектонске концепције 
гробља однос површина за сахрањи-
вање према осталим садржајима је 
60:40% док је код пејсажне 40:60%. 
Функционална подела новог гробља (ако 
се ради о изразито архитектонској 
концепцији гробља) треба да се састоји 
од следећих односа: 

- 60% намењено гробним местима 
- 20% заштитни зелени појас и 

парковски обликован простор 
- 16% површине за саобраћајнице 
- 3% трг за испраћај 
- 1% остали садржаји 
Ако се ради о пејсажној концепцији 

гробља функционална подела новог 
гробља, тј. однос површина за са-
храњивање према осталим садржајима 
је онда 40:60%. Избор садног материјала 
треба да је такав да се избегава 
претерано засенчење, околина треба да 
буде достојанствена, мирна са превагом 
зелене боје разних нијанси. У појасу 
зеленила формирају се места за одмор, 
пре свега у близини улаза и прилаза 
гробљу. Треба тежити постизању 
јединственог обележавања гробова. 

Уз комплекс гробља треба обез-
бедити простор за паркирање аутомоби-
ла и бицикла потребног капацитета. 
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2.1.12.Извориште са постројењем  
           за поправку квалитета воде 
 
Овај комплекс мора се уредити и 

изградити у складу са условима из 
предходно урађеног плана детаљне 
регулације и важећих правилника који 
ову област регулишу а у складу са 
следећим препорукама: 

1. Утврдити локацију бунара за 
захват подземне воде цевастим 
бунарима који ће „сирову" воду 
захватати било из прве или друге 
субартерске издани. Лоцирати потребан 
број бунара на оптималном међусобном 
удаљењу. 

2. На истом простору спровести 
поправку квалитета „сирове" воде у 
смислу захтева Правилника (Сл. лист 
СРЈ, бр. 42/98) и након тога потискивати 
у уличну мрежу. 

3. Усвојену концепцију проверити 
студијом истражених хидрогеолошких 
радова и тек након тога урадити Идејни 
пројекат новог изворишта воде. 

4. Израдити елаборат зона и 
појасева санитарне заштите изворишта и 
објеката за снабдевање водом за пиће. 

5. Сви радови на пројектовању и 
изградњи водоводног система морају се 
извести у складу са законом и уз 
сагласност надлежних органа. 

На овој локацији потребно је 
изградити: бунаре, уређај за поправку 
квалитета воде као и остале пратеће 
садржаје. 

 
2.1.13.Комплекс уређаја за  
           пречишћавање отпадних  
          вода 
 
Услови за уређење и изградњу овог 

комплекса је обавезна израда плана 
детаљне регулације комплекса уређаја 
за пречишћавање отпадних вода на 
основу важећих прописа   који  ову  
област уређују. Концепција   прикупља-
ња   и  евакуације је да   се канали-
зациона мрежа у насељу оријентише 
према истоку ка уређају за 
пречишћавање отпадних вода. У складу 
са Директивама ЕУ може се предвидети 
екстезивни начин пречишћавања 
отпадних вода. Пре испуштања у 

реципијент-мелиоративни канал, кон-
центрација појединих загађујућих мате-
ријала у еуфленту мора задовољавати 
услове које прописује надлежно 
водопривредно предузеће. 

 
2.1.14.Ретензије 
 
На овим површинама није 

дозвољена изградња објеката. Дозво-
љено је озелењавање у складу са 
станишним условима. Ретензије су 
међусобно повезане системом канала, 
којим ће се оне увек моћи поступно 
празнити системом мелиоративних ка-
нала. Површина намењена за ретензије 
може се вишенаменски користити (као 
уређена јавна зелена површина у 
периодима без или са малом количином 
атмосферских падавина и сл.), уз 
напомену да се њена основна функција-
прихватање сувишних површинских во-
да, никако не сме угрозити. На овим 
површинама могу се садити меки 
лишћари (топола, врба и сл.) у складу са 
Законом о водама („Сл. гласник РС", бр. 
46/91) и водопривредним условима. 

 
2.1.15.Каналско земљиште 
 
За лоцирање објеката у зони 

мелиорационих канала услов је да се у 
појасу ширине 7,0m од ивице канала не 
могу градити објекти, постављати 
ограде, садити трајне засаде и сл. ради 
обезбеђивања радно инспекцијске стазе. 
У овом појасу се морају предвидети 
испусти за атмосферске воде који ће се 
укопати на минимум 1,0m испод 
површине како би се осигурао 
континуитет радне стазе за пролаз. У 
мелиорационе канале је забрањено 
испуштати било какве непречишћене 
отпадне воде, изузев условно чистих 
атмосферских вода. Све друге отпадне 
воде које се уливају у мелиорационе 
канале морају бити пречишћене у рангу II 
класе воде према Уредби о 
категоризацији водотока и Уредби о 
класификацији вода („Сл. гласник СРС", 
бр. 5/68). Исто тако морају се 
задовољити одредбе Правилника о 
опасним материјама које се не смеју 
уносити у воде („Сл. гласник СФРЈ", бр. 
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3/66 и 7/66). Поред канала треба садити 
меке лишћаре (топола, врба и сл.) у 
складу са Законом о водама („Сл. 
гласник РС", бр. 46/91) и 
водопривредним условима. 

 
2.1.16.Комплекс месне заједнице 

и ватрогасне гараже 
 
Овај коплекс је постојећи садржај у 

центру насеља, у блоку бр. 29. Услови за 
уређење и изградњу овог комплекса је 
следећи: 

- Степен искоришћености зем-
љишта је максимално 70% 

- Индекс изграђености је максимал-
но 1,4 

- У оквиру комплекса обезбедити 
довољан број саобраћајних површина 
(приступних, манипулативних и паркинг 
површина) за возила специјалне намене. 

 
2.1.17.Комплекс МРС 
 
Услови за образовање грађевинске 

парцеле, за изградњу и уређење 
комплекса МРС ће се стећи по 
предходно урађеном плану детаљне 
регулације а на основу важећих закона и 
прописа који ову област регулишу. 

 
2.1.18.Регионални пут-обилазница 
 

За регионални пут се установљава 
коридор од 30m. У оквиру коридора 
центрично се поставља планум 
регионалног пута у ширини од 2x3,5m са 
банкинама ширине 1,2m као и са 
капацитетима за правилно одводњавање 
трупа пута. Попречни нагиб регионалног 
пута је једностран и износи 2%. У оквиру 
коридора се поставља одговарајућа 
саобраћајна сигнализација. Укрштање 
регионалног пута са насељским улицама 
се задржава у нивоу с тим што се морају 
обезбедити услови за правилно 
укрштање у нивоу. При формирању 
заштитног и линијског зеленила уз 
регионални пут руководити се 
одредбама Закона о путевима. 

 

2.1.19. Улични коридор 
 

За улични коридор даће се услови 
за уређење, изградњу и полагање јавне 

инфраструктуре. Услови за дефинисање, 
изградњу и уређење нових уличних 
коридора стећи ће се по изради плана 
детаљне регулације. У постојећим 
уличним коридорима услови за 
дефинисање и изградњу нових ин-
фраструктурних мрежа (водоводна, 
канализациона, гасна мрежа и сл.) и 
услове за њихово полагање/изградњу 
стећи ће се по изради плана детаљне 
регулације. 

Саобраћајне површине: Код 
пројектовања јавних путева у насељу 
меродавне су смернице за њихово 
обликовање утврђене у: „Упутствима за 
пројектовање градских саобраћајница", 
Правилнику о техничким нормативима и 
условима за јавне путеве („Сл. лист 
СРЈ", бр. 46/91) и Правилнику о ближим 
саобраћајно-техничким и другим усло-
вима за изградњу, одржавање и 
експлоатацију аутобуских станица и 
аутобуских стајалишта („Сл. гласник РС", 
бр. 20/96). За све саобраћајнице 
обавезна је израда главних пројеката. 

Јавни пут-главна насељска 
саобраћајница: 

-Задржава се постојећа регулација 
главне насељске саобраћајнице; 

- Коловоз има ширину 7m тј две 
саобраћајне траке са ширином од 3,5m и 
банкином 1,25m; 

- Носивост коловозне конструкције 
је за средњи саобраћај; 

-  Нагиб коловоза је једностран; 
- Паркирање путничких возила је 

ван коловоза за динамички саобраћај, 
ивично или сепарисано; 

- Искористити главну насељску 
саобраћајницу за вођење интерног 
теретног и јавног саобраћаја; 

- Бициклистичка стаза ће се 
изградити у ширини од 2,0m од 
савремене конструкције; 

- Вођење  интерних  пешачких 
токова дуж главне  насељске 
саобраћајнице  вршити преко изграђених 
пешачких стаза са ширином од мин. l,5m 
уз регулациону линију. 

Јавни пут-сабирна улице: 
-Задржава се постојећа регулација 

уличних коридора сабирних улица. У 
деловима насеља где се уводи нова 
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регулација минимална ширина уличног 
коридора сабирне улице је 15,0m; 

- Коловоз  сабирне  саобраћајнице 
је  широк 6m  (минимум   5,5m)  у 
зависности  од значаја сабирне улице у 
мрежи насељских саобраћајница; 

- Носивост коловозне конструкције 
за сабирне улице је за средњи саобраћај 
или лак саобраћај; 

- Нагиб коловоза је једностран; 
- Паркирање    дуж    сабирних    

ули-ца организовати ван коловоза 
(ивично или сепарисано-зависно од 
конкретних услова); 

- Вођење интензивних пешачких 
токова  вршити  по пешачким стазама  
(ширина  1- 1,5m) уз регулациону линију. 

Јавни пут-остале улице: 
- Остале улице  изводити  за  

двосмерни  и једносмерни  саобраћај  у 
зависности  од интензитета саобраћаја у 
зони и дужине улице; 

- саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај градити са две траке 2x3m 
(2x2,75m) или за једносмерни саобраћај 
са ширином 3,5m (мин.Зт) са 
мимоилазницама (ако се за њима укаже 
потреба; 

- Носивост коловозне конструкције у 
овим улицама је за лаки саобраћај; 

- Нагиб коловоза је једностран; 
- Раскрснице и кривине тако гео-

метријски обликовати да омогућују 
задовољавајућу прегледност и безбед-
ност учесника у саобраћају. 

Водоприврвдна инфрзструктура: 
- Снабдевање водом обезбедити из 

постојећег и планираног изворишта; 
- Израдити главне пројекте за 

реконструкцију постојеће и изградњу 
нове водоводне мреже; 

- Сви радови на пројектовању и 
изградњи водоводног система морају се 
извести у складу са законом и уз 
сагласност надлежних органа; 

- На територији целог насеља 
изградити канализациону мрежу и то као 
сепаратну тако да се посебно прихватају 
санитарне, а посебно атмосферске воде; 

- Пре упуштања у реципијент, 
отпадне воде пречистити до степена  
који пропише надлежно водопривредно 
предузеће; 

- Насељске отпадне воде ће се 
одводити до уређаја за пречишћавање 
отпадних вода који ће бити лоциран у 
источном делу насеља; 

- Атмосферску канализацију градити 
као отворену кишну канализацију за 
условно чисте атмосферске воде које се 
не пречишћавају а делимично као 
зацевљену, тамо где ширина уличног 
профила не дозвољава изградњу 
отворених канала; 

- Атмосферске воде пре упуштања у 
реципијент очистити од механичких 
нечистоћа на таложнику, односно 
сепаратору; 

- Крајњи   реципијент за   прихват 
свих отпадних  вода   на   подручју  
Пивница  биће мелиоративни канал. 

Електроенергетска  
инфраструктура: 
- Трафостанице градити као 

зидане, монтажно бетонске или стубне, 
за рад на 20kV напонском нивоу. 

- Средњенапонску мрежу, 20kV, 
градити надземну и каблирану. 

- Нисконапонска   мрежа   може   
бити   ваздушна,   грађена   на бетонским   
и   гвоздено решеткастим стубовима и 
подземна. 

- Електроенергетске каблове 
полагати на зеленим површинама поред 
саобраћајница и пешачких стаза или, 
уколико за то нема могућности, испод 
пешачких стаза. 

- Дубина полагања каблова не сме 
бити мања од 0,8m. 

- Електроенергетску мрежу 
полагати  најмање 0,5m од темеља 
објеката  и  1,0m од саобраћајница; 

- При укрштању са саобраћајницом 
кабел мора бити постављен у заштитну 
цев а угао укрштања треба да буде око 
90°. 

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

- Паралелно полагање електро-
енергетских каблова и цеви водовода и 
канализације дозвољено је у хори-
зонталној  равни при чему хоризонтално 
растојање мора бити веће од 0,5m. 
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- Није дозвољено полагање елек-
троенергетског кабла изнад или испод 
цеви водоводаили канализације. 

- При   укрштању   електроенергет-
ских   каблова   са   цевоводом   
гасовода   вертикално растојање мора 
бити веће од 0,3m а при приближавању и 
паралелном вођењу 0,5m. 

- Светиљке  јавног   осветљења   
поставити   на   стубове   електроенер-
гетске мреже у улицама где је 
електроенергетска мрежа грађена 
ваздушно. Где је електроенергетска 
мрежа грађена подземно расветна тела 
поставити на стубове за расвету. 

- За  расветна  тела  користити 
живине светиљке  високог притиска  или  
натријумове ниског   (високог)   притиска   
како   би   се   добио   одговарајући   ниво   
осветљености саобраћајница у    складу    
са    препорукама    ЈКО-а  (Југословен-
ски    комитет    за осветљење). 

Гасоводна инфраструктура:  
Гасоводну мрежу градити на основу 

главних пројеката у складу са важећим 
законским прописима. Услови за 
пројектовање, грађење и испитивање 
гасовода средњег притиска одређени су 
Правилником о техничким условима и 
нормативима за безбедан транспорт 
течних и гасовитих угљоводоника („Сл. 
лист СФРЈ", бр. 25/85, са применом до 
доношења новог важећег прописа). 

Гасовод мора бити заштићен од 
подлокавања, плављења, нестабилности 
тла, одрона земљишта и других 
опасности које могу изазвати његово 
померање или додатно оптерећење. 
Гасовод треба да је заштићен од 
деловања корозије околине. 

Технички нормативи за пројек-
товање и полагање гасовода од ПЕ цеви 
за радни притисак до 4 бара одређени су 
одговарајућим Правилником („Сл. лист 
СРЈ", бр. 20/92) за транспорт гасовитих 
горива. 

Дубина полагања гасовода је 0,6-
1,0m од његове горње ивице. 
Препоручује се дубина од 0,8m. Изузетно 
је дозвољена дубина 0,5m 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 улице, 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 l,0m 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, укрштање и паралелно 
вођење са другим инсталацијама се 
пројектују у складу са важећим 
прописима, условима и сагласностима 
надлежних органа. Укрштање дистри-
бутивног гасовода (ДГ) са саобра-
ћајницама врши се уз његово полагање у 
заштитну цев или канал, изузев ако се 
прорачуном докаже да то није потребно. 
При томе се мора обезбедити природна 
вентилација канала, заштитне цеви или 
подземног пролаза. ДГ се не полаже 
испод зграда и других објеката 
високоградње. Надземно полагање ДГ се 
врши само изузетно, уз посебну заштиту 
од механичких, температурних и утицаја 
стварања кондензата. При полагању 
дистибутивних гасовода треба предузети 
одговарајуће мере заштите постојећих 
инсталација у радном појасу. 

Телекомуникациона  
инфраструктура: 
• ТТ мрежа ће се у потпуности 

градити подземно. 
• Дубина полагања ТТ каблова 

треба да је најмање 0,8m. 
• ТТ мрежу полагати у уличним 

зеленим површинама (удаљеност од 
високог растиња мин. 1,5m) поред 
саобраћајница на растојању најмање 
1,0m од саобраћајница или поред 
пешачких стаза. У случају да се то не 
може постићи ТТ каблове полагати 
испод пешачких стаза. 

• При укрштању са  саобраћај-
ницама  каблови  морају бити  постав-
љени у заштитне цеви, а угао укрштања 
треба да буде 90°. 

• При паралелном вођењу са 
електроенергетским кабловима најмање 
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растојање мора 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 растојање мора  
бити  веће од  0,3m а  при приближавању 
и паралелном вођењу 0,5m. 

• Дубина полагања каблова за 
потребе КДС треба да је најмање 0,8m, 
на међумесним релацијама 1,2m. 

• Мрежу   КДС   полагати   у  улич-
ним   зеленим   површинама   (удаље-
ност  од   високог  растиња  минимално  
1,5m),  поред саобраћајница  на  рас-
тојању најмање  1,0m од саобраћајница,  
или  поред пешачких стаза. У случају да  
се то не може постићи каблове КДС 
полагати испод пешачких стаза. 

• При укрштању са саобра-
ћајницама  каблови  морају бити  пос-
тављени у заштитне цеви а угао 
укрштања треба да буде 90°. 

• При паралелном вођењу са 
електроенергетским кабловима најмање 
растојање мора 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 растојање 
мора бити веће од  0,3m а при 
приближавању и паралелном вођењу 
0,5m. 

У случају постављања надземне 
мреже КДС у насељу, док се не стекну 
услови за изградњу подземне  мреже, 
морају се поштовати следећи услови: 

• Самоносиви   кабел   КДС-а   
поставити   на   носаче   преко   изо-
латора, на стубове нисконапонске мреже  
по условима надлежне Електродистри-
буције у Врбасу. 

• Одстојање најнижег кабла КДС-а 
од површине тла треба да износи 
најмање 3,5m. На прелазима преко 
улица иста висина треба да износи 
најмање 5m. Уколико се овај услов не 
може постићи, кабел поставити под-
земно на дубини најмање 0,8m. 

• Најмање растојање од најнижих 
проводника електроенергетске мреже 
мора бити lm. 

• За напајање  дистрибутивних  по-
јачивача потребно је обезбедити  при-
кључак на електричну мрежу (220V, 
50Hz). 

Улично зеленило: Основни зада-
так ових зелених површина је да изолују 
пешачке токове и зграде уз регулацију од 
колског саобраћаја, да створе повољне 
санитарно-хигијенске и микроклиматске 
услове и повећају естетске квалитете 
пејсажа. Од укупне површине уличног 
коридора 30% треба да је под 
зеленилом. 

У свим улицама у којима постоји 
довољна ширина уличног профила 
формирати једностране или двостране 
дрвореде или засаде шибља. У ширим 
уличним профилима могуће је 
формирати групе садница лишћара и 
четинара са спратом шибља. Пожељно 
је да ширина зеленог појаса између 
коловоза и тротоара буде између 2,5-
3,5m. Ради безбедности саобраћаја 
дрвеће садити 2m од ивице коловоза а 
шибље 2m од ивице зелене траке. 
Растојање стабала од објеката не би 
требало да буде мање од 4,5-7m, што 
зависи од избора врста. Растојање 
између дрворедних садница је најмање 
5m а у зависности од врсте креће се од 
5-15m. 

Композициони принципи озеле-
њавања улица треба да стварају 
максималне погодности за кретање 
саобраћаја и пешака и заштиту станова 
од буке и атмосферских гасова. 
Неопходно је стварати и повољније 
услове за сагледавање пејсажа у току 
кретања. За сваку улицу у којима не 
постоје дрвореди је потребно изабрати 
по једну врсту дрвећа (липа, дивљи 
кестен, јавор, млеч и др.) и тиме 
обезбедити индивидуалност улице. При 
томе треба водити рачуна о карактеру 
улице, правцу доминантног ветра као и 
смени фенолошких аспеката. Цветњаке 
не треба лоцирати на целој дужини траке 
улице, већ само на појединим деловима 
(у близини станица јавног саобраћаја, 
код пешачких прелаза, на рас-
крсницама). При избору врста за улично 



 
 
 
 
 

 
14. децембар 2007. године    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Страна 695 – Број 18/2007        

 

 

зеленило треба водити рачуна да сем 
декоративних својстава (фенолошке 
особине), буду прилагођене условима 
раста у уличним профилима (отпорност 
на збијеност тла, водни капацитет 
земљишта, прашину, гасове). Постојеће 
дврвореде неговати и заштитити. 

Све уличне зелене површине 
заштитити а дрвеће уништено при 
изградњи објеката надокнадити новим 
садницама под условима и на начин који 
одређује општина, односно орган који 
издаје дозволу за градњу објеката а на 
основу Закона о заштити животне 
средине. При формирању заштитног и 
линијског зеленила уз саобраћајнице 
руководити се, одредбама Закона о 
путевима. 

 
2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И  
       ИЗГРАДЊЕ НА ОСТАЛИМ   
       ПОВРШИНАМА 
 
 2.2.1. Зона становања 
 
- При  пројектовању и  грађењу 

стамбених објеката  придржавати се  
Правилника  о минималним техничким 
условима за изградњу станова („Сл. лист 
СФРЈ", бр. 45/67).  

- За   остале  објекте   придржавати   
се  одредби   техничких   прописа   и   
услова   који конкретну област регулишу. 

- На  грађевинској  парцели доз-
вољена је изградња само једног 
стамбеног објекта (стамбено-пословног, 
пословно-стамбеног). 

 
а) Врста и намена објеката 
 
У оквиру ове зоне, у зависности од 

величине парцеле може се дозволити 
изградња следећих објеката: 

Услови за стамбену зону средње 
густине:  

1. Главни објекат: 
Намена: породични стамбени об-

јекат,    породични    стамбено-пословни    
објекат, пословно-стамбени објекат, 
пословни објекат,  вишепородични стам-
бени објекат и вишепородични стамбено-
пословни објекат. 

Врста: главни објекат може да се 
гради као слободностојећи, двојни или 
као објекат у прекинутом низу. 

2.Економски објекат: 
Намена:  економски објекат уз 

стамбени објекат породичног типа  
(гаража, летња кухиња, пушнице, 
сушнице, настрешница за  машине и  
возила, магацин хране за сопствену 
употребу и сл.) и економски објекат уз 
стамбени објекат вишепородичног типа и 
уз пословни објекат (гаража за путничко 
возило, магацин сл.) 

Врста: објекат се гради као 
слободностојећи, двојни или као објекат 
у прекинутом низу. 

3.Помоћни објекат: остава, водо-
непропусна бетонска септичка јама, 
бунар, ограда, трафо станица и сл. 

У овој зони пословне делатности 
које се могу дозволити су из области: 
трговине на мало, угоститељства и 
услужних делатности с тим да се морају 
обезбедити услови заштите животне 
средине. 

Услови за стамбену зону мање 
густине: 

1.Главни објекат: 
Намена:  породични стамбени    об-

јекат,    породични    стамбено-пословни    
објекат, пословно-стамбени објекат, 
пословни објекат, вишепородични стам-
бени објекат и вишепородични   стам-
бено-пословни објекат и мањи   произ-
вони   или   складишни објекат. 

Врста: главни објекат може да се 
гради као слободностојећи, двојни или 
као објекат у прекинутом низу. 

2.Економски објекат: 
Намена: економски објекат уз 

стамбени објекат породичног типа 
(гаража, летња кухиња, сточне стаје, 
испусти за стоку, ђубришта, пољски 
клозети, пушнице, сушнице, кош, амбар, 
настрешница за машине и возила, 
магацини хране, објекти намењени 
исхрани стоке, млекара, санитарни 
пропусник, магацин хране за сопствену 
употребу и др.) и економски објекат уз 
стамбени објекат вишепородичног типа, 
уз пословни објекат, уз производни и 
складишни објекат (гаража, магацин сл.) 
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Врста: објекат се гради као 
слободностојећи, двојни или као објекат 
у прекинутом низу. 

3.Помоћни објекат: остава, водо-
непропусна бетонска септичка јама, 
бунар, ограда, трафо станица и сл. 

У овој зони пословне делатности 
које се могу дозволити су из области: 
трговине на мало и велико, угос-
титељства и услужних делатности, с тим 
да су обезбеђени услови заштите 
животне средине. Производне делат-
ности малог обима у овој зони се могу 
дозволити уз обезбеђивање услова 
заштите животне средине. У оквиру зоне 
становања није дозвољена изградња 
производних и складишних објеката 
већих капацитета. 

 

6)   Услови за образовање  
      грађевинске парцеле 
 

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине: 

Услови   за   образовање   грађе-
винске   парцеле   намењене   поро-
дичном   становању  су следећи: 

• за   слободностојећи   објекат   
минимална   ширина   парцеле  је   
12,0m,   минимална површина парцеле је 
300,0m2; 

• за   двојни   објекат   минимална   
ширина   парцеле  је   16,0m   (2x8,0m),   
минимална површина је 400,00m2 
(2x200,00m2); 

• за  објекат у прекинутом  низу 
минимална  ширина  парцеле је  10,0m,  
минимална величина парцеле је 300,0m2; 

• за     образовање     грађевинске     
парцеле  намењене  породичном  ста-
новању пољопривредног типа обез-
бедити минималну ширину парцеле од 
15,0m; 

Услови за образовање грађевинске 
парцеле намењене вишепородичном 
становању су следећи: 

• за слободностојећи вишепо-
родични стамбени објекат минимална 
ширина парцеле је 20,0m а за објекату 
прекинутом низу минимална ширина 
парцеле је 15,0m; 

• за све врсте вишепородичних 
стамбених објеката минимална повр-
шина парцеле је 600,0m2. 

в)Положај објеката на парцели 
 
Услови за стамбену зону мање и 

средње густине: 
Објекти се граде на грађевинској 

линији или унутар површине ограничене 
грађевинским линијама. Грађевинска 
линија може се поклапати са ре-
гулационом линијом осим ако се у 
приземној етажи планира и гаража. У том 
случају грађевинска линија је на 5,0m од 
регулационе линије. Главни објекат се на 
парцели гради уз границу парцеле 
претежно северне (односно западне) 
оријентације. 

Изградња породичних објеката на 
парцели може се дозволити под 
следећим условима: 

• Основни габарит слободно-
стојећег објекта  (без испада)  може да 
се дозволи  на минимално    1,0m   од   
границе   парцеле   претежно   северне   
(односно западне) оријентације, од-
носно,   основни   габарит   са   испадима   
не   може   прећи   границу парцеле. 

• основни габарит слободно-
стојећег објекта  (без  испада)  може да  
се дозволи  на минимално 3,0m од    
границе    парцеле    претежно    јужне    
(односно    источне) оријентације. 

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

• Основни габарит објекта у 
прекинутом низу од границе парцеле 
претежно северне (односно западне) 
оријентације је 0,0m, а од границе 
парцеле претежно јужне (односно 
источне) оријентације је 4,0m (растојање 
основног габарита без испада). 

Изградња вишепородичних објеката 
на парцели може се дозволити под 
следећим условима: 

• Основни габарит вишепородичног 
објекта (без испада) може се дозволити у 
односу на границу суседне грађевинске 
парцеле: за слободностојећи објекат је 
минимално 2,5m, за објекат у прекинутом 
низу је 4,0m. 

Изградња пословних/производних 
објеката на парцели може се дозволити 
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под истим условима као и за породичне 
стамбене објекте. 

 
г)Дозвољени  степен   
   искоришћености  и  индекс   
   изграђености  грађевинске 

            парцеле 
 
Услови за стамбену зону средње 

густине: на грађевинској парцели степен 
искоришћености је максимално 50% а 
индекс изграђености максимално 1,6. 

Услови за стамбену зону мање 
густине: на грађевинској парцели степен 
искоришћености је максимално 40% а 
индекс изграђености је максимално 1,2. 

 
д) Дозвољена спратност и висина  
    објеката 
 
Услови за стамбену зону мање и 

средње густине: 
Спратност стамбеног објекта по-

родичног типа (породични стамбени 
објекат, стамбено-пословни објекат и 
пословно-стамбени објекат) је од П до 
максимално П+1+Пк. Дозвољена је 
изградња подрумске, односно суте-
ренске етаже ако не постоје сметње 
геотехничке и хидротехничке природе. 
Укупна висина објекта не може прећи 
12,0m. 

Спратност стамбеног објекта 
вишепородичног типа је од П+1 до 
максимално П+2+Пк. Дозвољена је 
изградња подрумске, односно суте-
ренске етаже ако не постоје сметње 
геотехничке и хидротехничке природе. 
Укупна висина објекта не може прећи 
15,0m. 

Спратност пословног објекта је 
максимално П+1 (дозвољена је изградња 
подрумске етаже ако постоје услови за 
то). Укупна висина објекта је максимално 
9,0m. 

Спратност производног објекта је 
максимално П (дозвољена је изградња 
подрумске етаже ако постоје услови за 
то). Укупна висина објекта је максимално 
6,0m. 

Економски објекат (гаража, летња 
кухиња, остава, магацин, сточна стаја) је 

максималне спратности П а максималне 
висине до 5,0m. Економски објекат 
(пушнице, сушнице, кош, амбар, нас-
трешнице за машине и возила и др.) је 
максималне спратности П, а максималне 
висине 7,0m. 

Помоћни објекат-остава је макси-
малне спратности П а максималне 
висине 4,0m. Дозвољена је изградња 
подрумске етаже ако не постоје сметње 
геотехничке и хидротехничке природе. 

 
ђ)  Међусобна удаљеност  
     објеката 
 
Услови за стамбену зону мање и 

средње густине: 
Удаљеност слободностојећег стам-

беног објекта породичног типа од других 
објеката не може бити мања од 4,0m 
(основни габарит са испадом). 

Удаљеност слободностојећег стам-
беног објекта вишепородичног типа од 
других објеката не може бити мања од 
5,0m (основни габарит са испадом). 

Пословни, економски и помоћни 
објекат могу да се граде на међусобном 
размаку од 0,0m ако су задовољени 
санитарни, противпожарни и други 
технички услови, односно међусобни 
размак не може бити мањи од 4,0m ако 
пословни објекат има отворе са те 
стране, тј. међусобни размак не може 
бити мањи од половине висине вишег 
објекта. 

Удаљеност економског објекта 
(сточна стаја) од: стамбеног, пословног, 
производног и неких економских објекта 
(у складу са санитарно-хигијенским 
условима и условима заштите животне 
средине) не може бити мања од 15,0m. 

Удаљеност економског објекта-
ђубриште и пољски клозет од стамбеног, 
пословног, производног и неких еко-
номских објекта (у складу са санитарно-
хигијенским условима и условима 
заштите животне средине) и бунара не 
може бити мања од 25,0m. Ђубриште се 
гради на минимално 1,0m од границе 
суседне парцеле уз услов да ce гради 
ободни зид висине 1,0m (да не би дошло 
до разасипања) и да је материјал од 
којег ce гради ђубриште водонепропусан. 

Удаљеност економских објеката у 
којима се складишти запаљиви матери-
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јал од других објеката не може бити 
мања од 6,0m. 

Међусобни размак између 
економских објеката (на истој парцели) 
може бити 0,0m (ако су задовољени 
услови противпожарне заштите) односно 
минимално половина вишег објекта. 

 
е) Услови за изградњу других  
     објеката на истој грађевинској  
     парцели 
 
Услови за стамбену зону мање и 

средње густине: 
Помоћни и економски објекат се 

граде у истој линији као и главни објекат. 
Ако се економски делови суседних 
парцела непосредно граниче, растојање 
нових економских објеката од границе 
парцеле не може бити мање од 1,0m. 
Економски објекат на парцели где је 
двојни објекат се гради на 0,0m од 
заједничке границе парцеле. 

Ограде на регулационој линији могу 
бити транспарентне или комбинација 
зидане и транспарентне ограде с тим да 
укупна висина ограде од коте тротоара 
не сме прећи висину од h = 1,4m. Капије 
на регулационој линији се не могу 
отварати ван регулационе линије. 
Транспарентна ограда се поставља на 
подзид висине максимално 0,2m а код 
комбинације зидани део ограде може 
ићи до висине од 0,9m. Висина ограде на 
углу не може бити виша од 0,9m од коте 
тротоара због прегледности раскрснице. 
Ограда, стубови ограде и капије морају 
бити на грађевинској парцели која се 
ограђује. Бочне стране и задња страна 
грађевинске парцеле може се 
ограђивати живом зеленом оградом, 
транспарентном оградом или зиданом 
оградом до висине максимално h = l,4m. 
Дозвољено је преграђивање функ-
ционалних целина у оквиру грађевинске 
парцеле (разграничење   стамбеног   од   
економског   дела   парцела,   стамбеног   
од пословно-производног дела парцеле) 
уз услов да висина те ограде не може 
бити већа од висине спољне ограде. 

Ако се грађевинска парцела у 
оквиру зоне становања намењује за 
чисто пословање, односно производњу, 
обавезна је израда урбанистичког про-

јекта уз услов да објекти својом де-
латноћу не угрожавају животну средину. 
Услови за изградњу објеката на парцели 
су услови дати у овом Плану за зону 
становање. 

 
ж)Обезбеђивање приступа  
    парцели и простора за  
    паркирање возила 
 
Услови за стамбену зону мање и 

средње густине: 
За сваку грађевинску парцелу у 

оквиру ове зоне мора се обезбедити 
колско-пешачки прилаз ширине мин. 
3,0m и пашачки прилаз мин. ширине 
1,0m. За грађевинску парцелу намењену 
породичном становању пољопривредног 
типа колско-пешачки прилаз је мин. 
ширине 4,0m. За грађевинску парцелу на 
којој се планира изградња послов-
ног/производног објекта мора се обез-
бедити колско-пешачки прилаз мин. 
ширине 3,5m и пешачка стаза мин. 
ширине 1,5m. 

За паркирање возила за сопствене 
потребе у оквиру грађевинске парцеле 
мора се обезбедити паркинг место тј. 
простор за паркирање возила по 
правилу: један стан једно паркинг место, 
мин. једно паркинг место на 70m2 
пословног/производног простора тј. у 
складу са важећим прописима који 
одређену делатност уређују. У оквиру 
парцеле мора се обезбедити потребна 
ширина саобраћајно-манипулативног 
простора. 

 
з)Заштита суседних објеката 
 
Услови за стамбену зону мање и 

средње густине: 
Испади на објекту не могу 

прелазити грађевинску линију више од 
1,6m, односно регулациону линију више 
од 1,2m и то на делу објекта вишем од 
3,0m. Ако је хоризонтална пројекција 
испада већа онда се она поставља у 
односу на грађевинску, односно 
регулациону линију. Грађевински еле-
менти на нивоу приземља могу прећи 
грађевинску линију (рачунајући од ос-
новног габарита објекта до хоризонталне 
пројекције испада) и то: 
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• транспарентне браварске кон-
золне надстрешнице у зони приземне 
етаже мање од2,0m по целој ширини 
објекта с висином изнад 3,0m, 

• платнене надстрешнице са ма-
сивном браварском конструкцијом мање 
од l,0m одспољне ивице тротоара на 
висину изнад 3,0m, 

• конзолне рекламе мање од 1,2m 
на висини изнад 3,0m. 

Грађевински елементи као еркери, 
доксати, балкони, улазне надстрешнице 
без стубова, на нивоу првог спрата могу 
да пређу грађевинску линију (рачунајући 
од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада) и то: 

• на делу објекта  према  предњем 
дворишту мање од  1,2m, али укупна  
површинаграђевинских елемената не 
може прећи 50% уличне фасаде изнад 
приземља, 

• на  делу  објекта   према   
бочном  дворишту  претежно  северне  
(односно  западне) оријентације  мање 
од  0,6m,  али  укупна  површина     
грађевинских елемената не може прећи 
30% бочне фасаде изнад приземља, 

• на   делу   објекта   према   
бочном   дворишту   претежно   јужне   
(односно   источне) оријентације мање 
од 0,9m, али укупна површина гра-
ђевинских елемената не може прећи 
30% бочне фасаде изнад приземља, 

• на делу објекта према задњем 
дворишту (најмањег растојања од 
стражње линије суседне   грађевинске   
парцеле   од   5,0m)   мање   од   1,2m,   
али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 30% стражње 
фасаде изнад приземља. 

Отворене спољне степенице могу 
се постављати на предњи део објекта 
ако је грађевинска линија увучена у 
односу на регулациону линију за 3,0m и 
ако те степенице савлађују висину од 
0,9m. Степенице које савлађују висини 
вишу од 0,9m улазе у основни габарит 
објекта. Изградњом степеница до висине 
од 0,9m не сме се ометати пролаз и 
друге функције дворишта. 

Изградња објеката 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 парцеле, односно уз 
сагласност органа управе надлежног за 
послове урбанизма и стамбено-ко-
муналне делатности. Грађевински еле-
менти испод коте тротоара-подрумске 
етаже, могу прећи грађевинску (односно 
регулациону линију) рачунајући од ос-
новног габарита објекта до хоризонталне 
пројекције испада и то: 

• стопе  темеља   и   подрумски   
зидови   мање  од   0,15m  до  дубине  од  
2,6m   испод површине тротоара, а испод 
те дубине мање од 0,5m, 

• шахтови подрумских просторија 
до нивоа коте тротоара мање од 1,0m, 

• стопе темеља не могу  пре-
лазити границу суседне парцеле,  осим 
уз сагласност власника или корисника 
парцеле. 

Отварање отвора на просторијама 
за становање као и атељеима и 
пословним просторијама на бочним 
фасадама може се дозволити ако је 
међусобни размак између објеката 
(укупно са испадима) једнак или већи од 
4,0m. Ако је међусобни размак од 3,0m 
до 4,0m дозвољено је отварање отвора 
на просторијама нестамбене намене уз 
услов да доња кота на коју се оставља 
отвор буде једнака или више од 1,8m. 

Изградњом крова не сме се 
нарушити ваздушна линија суседне 
парцеле а одводња атмосферских 
падавина са кровних површина мора се 
решити у оквиру грађевинске парцеле на 
којој се гради објекат. 

Површинске воде са једне 
грађевинске парцеле не могу се 
усмеравати према другој парцели. 
Површинске воде са парцеле одводити 
слободних падом, према риголама, 
односно према улици са најмањим 
падом од 1,5%. Површинске и друге 
отпадне воде из економског дворишта 
одводе се регулисано до ђубришне јаме. 

 
и) Услови за прикључење на  
     комуналну инфраструктуру 
 
Услови за стамбену зону мање и 

средње густине: 
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Саобраћајна инфраструктура: Кол-
ско-пешачки прикључак на јавни пут 
извести у складу са условима из овог 
Плана и јавног предузећа које газдује 
јавним грађевинским земљиштем-
уличним коридором. 

Водопривредна инфраструктура: 
Прикључење главног објекта на 
водоводну мрежу извести према 
условима надлежног комуналног 
предузећа. Прикључак објекта на 
водоводну мрежу извести преко 
водомерног шахта смештеног на 
парцели корисника на мин. 1,0m иза 
регулационе линије. У складу са 
условима противпожарне заштите, где je 
потребно предвидети изградњу против-
пожарне хидрантске мреже. 

Прикључење главног објекта на 
канализациону мрежу извести према 
условима надлежног комуналног 
предузећа. Дубину укопавања на месту 
прикључења сводити на дубину пос-
тојећег цевовода. До изградње насељске 
канализационе мреже дозвољена је 
изградња водонепропусних бетонских 
септичких јама на мин. 3,0m од свих 
објеката и границе парцеле. 

Условно чисте атмосферске воде са 
кровова објеката, могу се без пре-
чишћавања упустити у отворену ка-
налску мрежу или на зелене површине 
унутар парцеле. Отпадне воде настале 
као резултат технолошког процеса, пре 
упуштања у насељски канализациони 
систем обавезно пречистити путем 
примарног пречишћавања унутар самог 
комплекса. Све зауљене воде пре 
упуштања у атмосферску канализацију 
пречистити на сепаратору уља и 
брзоталоживих примеса. 

Електроенергетска инфраструктура: 
Прикључење објеката на електроенер-
гетску инфраструктуру у улици извести 
подземним или надземним прикључним 
водом, са јавне нисконапонске мреже у 
улици или са трафостанице за веће 
потрошаче, по условима из Електро-
енергетске сагласности надлежне 
електродистрибуције. Сагласност за 
прикључење на јавну дистрибутивну 
мрежу затражити од ЈП ЕПС Еле-
ктровојводина Електродистрибуција „Вр-
бас", 

Термоенергетска инфраструктура: 
Гасни прикључак је део дистрибутивног 
гасовода који спаја уличну мрежу са 
унутрашњом гасном инсталацијом. При 
полагању гасног прикључка поштовати 
одредбе важећих прописа који ову 
област уређују. Сагласност за при-
кључење на јавну дистрибутивну гасну 
мрежу затражити од надлежног 
дистрибутера гаса. Траса цевовода се 
води најкраћим путем и мора остати 
трајно приступачна. 

Гасни прикључак не полаже се у 
складишта запаљивих и експлозивних 
материја. Кућно-мерно регулациони сет 
не сме се постављати унутар објекта, на 
места где нема природне вентилације, 
мора бити удаљена од електричног 
ормарића минимално 1,0m као и од 
отвора на објекту (прозора, врата) 
минимално l,0m мерено по хоризонтали. 

Телекомуникациона и РТВ инфра-
структура; Прикључење објеката на ТТ, 
КДС и интернет мрежу извести 
прикључним каблом са телеко-
муникационе, КДС и интернет мреже у 
улици. 

 

ј)  Архитектонско, односно  
    естетско обликовање  
    појединих елемената објекта 
 

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине: 

Фасаде објеката могу бити мал-
терисане, у боји по жељи Инвеститора 
или од фасадне опеке. Обавезна је 
израда косог крова са нагибом кровне 
конструкције од 20-35°. Кровни покривач 
у зависности од нагиба кровне 
конструкције. Висина надзитка стамбене 
поткровне етаже износи највише l,6m 
рачунајући од коте пода поткровне етаже 
до тачке прелома кровне висине а 
одређује се према конкретном случају. 

Архитектонским облицима, употре-
бљеним материјалима и бојама мора се 
тежити ка успостављању јединствене 
естетски визуелне целине у оквиру 
грађевинске парцеле. 

 

к) Услови за обнову и  
    реконструкцију објеката 
 

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине: 
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Обнова   и   реконструкција   посто-
јећих   објеката   може   се   дозволити   
под   следећим условима: 

• замена   постојећег објекта   
новим  објектом   (истих хоризонталних  
и   вертикалних габарита и исте намене) 
може се дозволити ако се новим 
објектом неће угрозити услови 
становања на суседној парцели, 

• реконструкција постојећих обје-
ката 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 Планареконструкцијом се не може 
дозволити доградња/надоградња посто-
јећег објекта, 

• адаптација  постојећих објеката  
се може дозволити у оквиру намена 
датих овим Планом. 

•  
л) Услови заштите животне  
    средине, техничке, хигијенске,  
    заштите од пожара,  
    безбедносне и друге услове 
 
Услови за стамбену зону мање и 

средње густине: 
Изградња објеката, односно 

извођење радова може се вршити под 
условом да се не изазову трајна 
оштећења, загађивање или на други 
начин деградирање животне средине. 
Заштита животне средине обухвата мере 
којима ће се заштитити вода, ваздух и 
земљиште од деградације. 

На свакој грађевинској парцели 
мора се обезбедити бетонирани простор 
за постављање контејнера (канти) за 
комунални отпад. Лоцирање бетонираног 
простора за контејнере на парцели мора 
да буде тако да се омогући лак приступ 
надлежне комуналне службе. 

Одвођење фекалних вода решити 
затвореним канализационим системом 
који ће се прикључити на насељску 
канализациону мрежу. Као прелазно 
решење, до изградње насељске 
канализационе мреже дозвољена је 
изградња бетонских водонепропусних 
септичких јама које на парцели треба 
лоцирати минимално 3,0m од објекта и 
границе парцеле. Стајњак настао 

чишћењем стаја односити на ђубриште 
са водонепропусном подлогом а одатле 
на пољопривредне површине. 

На свакој грађевинској парцели 
мора се обезбедити минимално 30% 
озелењених површина (врт). У врту могу 
да постоје следеће функционалне зоне: 
предврт, простор намењен мирном 
одмору или игри деце, повртњак, воћњак 
и економски део. Композицију врта треба 
да чине различите категорије биљних 
врста, грађевински и вртно – архи-
тектонски елементи и мобилијар. Избор 
биљних врста и начин њиховог 
комбиновања треба да су у складу са 
околним пејсажом и општим условима 
средине (мора се узети у обзир и 
отпорност дрвећа и шибаља према диму 
и штетним гасовима). Основу сваког врта 
треба да чини добро урађен и негован 
травњак. 

Сви објекти морају бити изграђени 
(реконструисани) у складу са важећим 
Законима и Правилницима који регулишу 
конкретну област. При пројектовању и 
извођењу радова на објектима, 
употребљеним материјалима имати у 
виду специфичност функционалне на-
мене објекта (простора) са становишта: 
коришћења, одржавања, односно обез-
беђивања санитарно-хигијенских услова. 

Избором материјала водити рачуна 
о њиховој отпорности са аспекта 
техничке и противпожарне заштите. 

Пословни објекти (односно пос-
ловни простори) намењени јавном 
коришћењу као и прилази до истих 
морају бити урађени у складу са 
Правилником о условима за планирање 
и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица. 

 
2.2.2. Радне зоне и комплекси 
 
Иградња објеката привредних 

делатности може се реализовати само 
на основу услова из овог Плана, тј. на 
основу услова из урбанистичког пројекта 
за оне делове насеља где је то 
прописано, који ће дефинисати 
урбанистичко решење и услове за 
изградњу објеката. При пројектовању и 
грађењу објеката придржавати се 
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одредби техничких прописа и услова који 
конкретну област регулишу. 

 
а)  Врста и намена објекта 
 
У оквиру грађевинске парцеле у 

радној зони-производне и складишне 
делатности дозвољена је изградња: 
пословних, производних и складишних 
објеката као и изградња у комби-
нацијама: пословно-производни објекат, 
пословно-складишни објекат, производ-
но-складишни објекат или пословно-
производно-складишни објекат. 

У оквиру грађевинске парцеле у 
радној зони-услужне делатности доз-
вољена је изградња: пословних и мањих 
складишних објеката као и изградња у 
комбинацији пословно-складишни обје-
кат. Дозвољена је изградња и економског 
објекта, гаража за путничко возило, 
гаража за теретно возило, и сл. 

Објекти се могу градити као 
слободностојећи или објекти у низу а све 
у зависности од техничко-технолошког 
процеса производње и задовољавања 
прописаних услова заштите. 

У оквиру грађевинске парцеле у 
радној зони дозвољена је изградња 
породичног стамбеног објекта, односно 
једне стамбене јединице у оквиру 
пословног објекта. 

Уз главне објекте на грађевинској 
парцели у радној зони дозвољена је 
изградња помоћних објеката: оставе, 
типске трансформаторске станице, огра-
да, бунари, водонепропусне бетонске 
септичке јаме (као прелазно решење) и 
сл. 

б)Услови за образовање  
    грађевинске парцеле 
 
Величина парцеле намењене 

изградњи привредних капацитета мора 
бити довољна да прими све садржаје 
који су условљени конкретним тех-
нолошким процесом, као и пратеће са-
држаје уз обезбеђивање дозвољеног 
степена искоришћености земљишта и 
индекса изграђености. Површина гра-
ђевинске парцеле износи минимално 
600,Om2 са ширином уличног фронта 
минимално 20,0m. 

 

в)Положај објеката у односу на  
   регулацију и у односу 

           на границе грађевинске парцеле 
 
У зависности од технолошког 

процеса производње у оквиру конкретног 
радног комплекса грађевинска линија се 
поклапа са регулационом линијом, 
односно, може у односу на њу да буде 
одмакнута за минимално 5,0m. Објекти 
који се налазе на улазу у радни комлекс 
предњом фасадом морају бити грађени 
на грађевинској линији. 

Организацију дворишта радног 
комплекса треба усмерити ка северној, 
односно западној страни. Са тим у вези, 
грађевинска линија од границе суседне 
парцеле са источне (односно јужне) 
стране је на 5,0m. Евентуално, 
дозвољена је удаљеност на минимално 
l,0m под условом да су задовољени 
услови противпожарне заштите, тј. да 
међусобни размак између објеката на 
две суседне парцеле је већи од 4,0m, тј. 
већи од половине вишег објекта. 
Грађевинска линија од границе парцеле 
са западне (односно северне) стране је 
на 10,0m. Евентуално, дозвољена је 
удаљеност на минимално 6,0m ако на 
грађевинској парцели је омогућен кружни 
ток саобраћаја. 

 
г)Степен искоришћености и  
   индекс изграђености  
   грађевинске парцеле 
 
Максималан дозвољен степен ис-

коришћености земљишта на грађевин-
ској парцели у радној зони са платоима и 
саобраћајницама је 70 %. Максималан 
дозвољен индекс изграђености грађе-
винске парцеле је 2,1. 

 
д) Највећа дозвољена спратност  
     и висина објеката 
 
У зависности од намене објеката 

произилази и њихова спратност. Објекти 
су спратности: 

• пословни: П, П+1, П+1 + Пк 
• производни: П, П+1, евентуално   

и   више   ако   то   захтева   технолошки   
процес производње 
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• складишни: П, евентуално П+1 
• економски: П. 
Изградња помоћног објекта-остава 

дозвољена је максималне спратности П. 
Изградња породичног стамбеног објекта 
дозвољена је максималне спратности 
П+1. 

 

ђ)  Најмања дозвољена  
међусобна удаљеност објеката 
 
Објекти могу да се граде као 

слободностојећи и у низу (у оквиру 
парцеле). Изградња објеката у низу 
(међусобна удаљеност објеката је 0,0m, 
тј. за ширину дилетације) може се 
дозволити ако то технолошки процес 
производње захтева и ако су задо-
вољени услови противпожарне заштите. 

Међусобни размак слободносто-
јећих објеката је минимално половина 
висине вишег објекта с тим да међусобни 
размак не може бити мањи од 4,0m. 

 
е) Услови за изградњу других  
    објеката на истој 

            грађевинској парцели 
 
На грађевинској парцели радног 

комплекса поред главних и помоћних 
објеката дозвољена је изградња 
породичног стамбеног објекта са једном 
стамбеном јединицом, односно, доз-
вољена је  изградња   пословно-стам-
беног објекта  са једном  стамбеном 

јединицом. Ако се у оквиру радног 
комплекса планира изградња породичног 
стамбеног објекта, при одређивању 
локације објекта на парцели водити 
рачуна да објекат буде у мирнијем делу 
дворишта са обезбеђењем одвојеног 
прилаза објекту, без укрштања са 
прилазом радном делу. Породични стам-
бени објекат је максималне спратности 
П+1. У оквиру овог објекта дозвољена је 
изградња простора за гаражирање 
возила корисника стамбеног простора. 

Висина ограде којом се ограђује 
радни комплекс не може бити виша од 
h=2,2m. Ограда на регулационој линији и 
ограда на углу мора бити транспарентна 
односно комбинација зидане и транс-
парентне ограде. Транспарентна ограда 
се поставља на подзид висине 

максимално 0,2m а код комбинације, 
зидани део ограде не може бити виши од 
0,9m. Капије на регулационој линији се 
не могу отварати ван регулационе 
линије. Ограда, стубови ограде и капије 
морају бити на грађевинској парцели која 
се ограђује. Бочни и задњи део ограде 
може да се ограђује транспарентном 
оградом, комбинација зидане и транс-
парентне ограде и зиданом оградом до 
висине максимално l,8m. Дозвољено је 
преграђивање функционалних целина у 
оквиру грађевинске парцеле уз услов да 
висина те ограде не може бити већа од 
висине спољне ограде и да је 
обезбеђена проточност саобраћаја. 

 

ж)Обезбеђивање приступа  
    парцели и простора 

            за паркирање возила 
 

За сваку грађевинску парцелу у 
оквиру ове зоне мора се обезбедити 
колски и пешачки прилаз. Колски прилаз 
парцели је минималне ширине 3,5m са 
минималним унутрашњим радијусом 
кривине од 7,0m. Пешачки прилаз је 
минималне ширине l,5m. У оквир гра-
ђевинске парцеле саобраћајне површине 
могу да се граде под следећим 
условима: 

• минимална ширина саобраћај-
нице је 3,5m са унутрашњим радијусом 
кривине 5,0m, односно 7,0m тамо где се 
обезбеђује проточности саобраћаја због 
противпожарних услова или 12,Om где 
то захтевају габарити меродавног 
(теретног) возила. 

• за паркирање возила за 
сопствене потребе у оквиру грађевинске 
парцеле мора се обезбедити паркинг 
простор (за путничко возило мин. 
2,5mx5,0m, за теретно возило минимал-
но 3,0mx6,0m, односно у зависности од 
величине теретног возила). 

• манипулативне платое пројек-
товати   са  једностраним   нагибом   и   
носивошћу   за средње тешки саобраћај, 

• паркинг за бицикле изводити са 
обезбеђивањем засебне површине мин. 
0,6m-0,7m по бициклу, 

• пешачке   стазе  у   комплексу   
радити   од   бетона,   бетонских   плоча   
или бехатона минималне ширине од 
l,0m. 
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з)Заштита суседних објеката 
 
Изградњом објеката на парцели, 

планираном делатношћу у оквиру 
парцеле не сме се нарушити животна 
средина. 

Испади на објекту не могу 
прелазити грађевинску линију више од 
1,2m и то на делу објекта вишем од 3,0m. 
Ако је хоризонтална пројекција испада 
већа од 1,2m онда се она поставља на 
грађевинску линију. Грађевински еле-
менти на нивоу приземља према регу-
лационој линији, могу прећи грађевинску 
линију (рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције 
испада) и то: 

• транспарентне браварске кон-
золне надстрешнице у зони приземне 
етаже мање од 2,0m по целој ширини 
објекта с висином изнад 3,0m, 

• платнене надстрешнице са ма-
сивном браварском конструкцијом мање 
од 1,0m од спољне ивице тротоара на 
висину изнад 3,0m, 

• конзолне рекламе мање од 1,2m 
на висини изнад 3,0m. 

Изградњом објеката уз источну 
(односно јужну) страну парцеле не сме 
се нарушити ваздушна линија суседне 
парцеле а одводња атмосферских 
падавина са кровних површина мора се 
решити у оквиру грађевинске парцеле на 
којој се гради објекат. Уз западну 
(односно северну) границу парцеле 
формирати по могућности ободне зелене 
површине које ће  имати  функцију 
изолације самог комплекса од околних 
суседних парцела. Овај зелени тампон 
(четинарско дрвеће, листопадно дрвеће 
или шибље) умањио би буку и задржао 
издувне гасове и прашину. 

Од укупне површине грађевинске 
парцеле зеленило мора да заузима 
минимално 30%. 

Избор биљних врста одређује се 
према карактеристикама производње, 
карактеру и концентрацији штетних 
материја а такође њиховим еколошким, 
функционалним и декоративним свој- 
ствима. Зеленилом треба да се обез-
беди изолација админстративних објека-
та од производних (складишних) објека-

та, изолација пешачких токова као и заш-
тита паркинг простора од утицаја сунца. 

Нивелацијом саобраћајних повр-
шина одводњу атмосферских падавина 
решити у оквиру парцеле на којој се 
гради. 

 
и) Услови за прикључење на  
     комуналну инфраструктуру 
 
Саобраћајна инфраструктура: 

Колско-пешачки прикључак на јавни пут 
извести у складу са условима из овог 
Плана и јавног предузећа које газдује 
јавним грађевинским земљиштем-
уличним коридором. 

Водопривредна инфраструктура: 
Прикључење објеката у радном 
комплексу на водоводну мрежу извести 
према условима надлежног комуналног 
предузећа. Прикључак објекта на водо-
водну мрежу извести преко водомерног 
шахта смештеног на парцели корисника 
на мин. l,0m иза регулационе линије. У 
складу ca условима противпожарне 
заштите предвидети изградњу против-
пожарне хидрантске мреже. За потребе 
технолочких процеса, могуће је зах-
ватање вода путем бунара из првог 
(фреатског) слоја. 

Прикључење објеката у радном 
комплексу на канализациону фекалну 
мрежу извести према условима 
надлежног комуналног предузећа. Ду-
бину укопавања на месту прикључења 
сводити на дубину постојећег цевовода. 
До изградње насељске канализационе 
мреже дозвољена је изградња водо-
непропусних бетонских септичких јама на 
мин. 3,0m од свих објеката и границе 
парцеле. 

Условно чисте атмосферске воде са 
кровова објеката, могу се без пре-
чишћавања упустити у отворену ка-
налску мрежу или на зелене површине 
унутар парцеле. Отпадне воде настале 
као резултат технолошког процеса, пре 
упуштања у насељски канализациони 
систем обавезно пречистити путем 
примарног пречишћавања унутар самог 
комплекса. Све зауљене воде пре 
упуштања у атмосферску канализацију 
пречистити на сепаратору уља и 
брзоталоживих примеса. 
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Електроенергетска инфраструктура: 
Прикључење објеката на електро-
енергетску инфраструктуру извести 
подземним прикључним водом са јавне 
нисконапонске мреже у улици или са 
трафостанице за веће потрошаче, по 
условима из Електроенергетске саглас-
ности надлежне електродистрибуције. 
Трафостанице градити као зидане, 
монтажно бетонске или стубне, за рад на 
20 kV напонском нивоу. Сагласност за 
прикључење на јавну дистрибутивну 
мрежу затражити од ЈП ЕПС 
Електровојводина Електродистрибуција 
„Врбас", 

Расветна тела поставити на стубове 
за расвету. За расветна тела користити 
живине светиљке високог притиска или 
натријумове ниског (високог) притиска 
како би се добио одговарајући ниво 
осветљености саобраћајница у складу са 
препорукама ЈКО-а (Југословенски 
комитетза осветљење). 

Заштиту од атмосферског праж-
њења извести класичним громобранским 
инсталацијама у облику Фарадејевог 
кавеза према класи нивоа заштите 
објеката у складу са „Правилником о 
техничким нормативима за заштиту 
објеката од атмосферског пражњења" 
(Сл.листСРЈ бр. 11/96). 

Термоенергетска инфраструктура: 
Гасни прикључак је део дистрибутивног 
гасовода који спаја уличну мрежу са 
унутрашњом гасном инсталацијом. При 
полагању гасног прикључка поштовати 
одредбе важећих прописа који ову 
област уређују. Сагласност за при-
кључење на јавну дистрибутивну гасну 
мрежу затражити од надлежног дис-
трибутера гаса. Траса цевовода се води 
најкраћим путем и мора остати трајно 
приступачна. 

Гасни прикључак не полаже се у 
складишта запаљивих и експлозивних 
материја. Мерно регулациона станица не 
сме се постављати унутар објекта, на 
места где нема природне вентилације, 
мора бити удаљена од електричног 
ормарића минимално l,0m као и од 

отвора на објекту (прозора, врата) 
минимално 1,0m мерено по хоризонтали. 

Телекомуникациона и РТВ инфра-
структура: Прикључење објеката на ТТ, 
КДС и интернет мрежу извести 
прикључним каблом са телеко-
муникационе, КДС и интернет мреже у 
улици (у потпуности градити подземно). 

 
ј) Архитектонско, односно  
   естетско обликовање појединих   
   елемената објекта 
 
Објекти могу бити грађени од сваког 

чврстог материјала који је тренутно у 
употреби, на традиционалан или са-
времнији начин. Обавезна је израда 
косог крова а кровови могу бити 
једноводни, двоводни и кровови са више 
кровних равни. Кровна конструкција 
може бити од дрвета, челика или 
армираног бетона а кровни покривач у 
складу са нагибом крова. Фасаде објекта 
могу бити малтерисане у боји по жељи 
Инвеститора или од фасадне опеке. 
Архитектонским облицима, употребље-
ним материјалима и бојама мора се 
тежити ка успостављању јединствене 
естетски визуелне целине у оквиру 
грађевинске парцеле. 

 
к) Услови за обнову и  
    реконструкцију објеката 
 
Обнова и реконструкција постојећих 

објеката може се дозволити под 
следећим условима: 

• Замена постојећег објекта   
новим  објектом   (истих хоризонталних  
и   вертикалних габарита и исте намене) 
може се дозволити ако се новим 
објектом неће угрозити услови живота и 
рада на суседним парцелама. 

• Реконструкција постојећих обје-
ката 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 Плана реконструкцијом се не може 
дозволити доградња постојећег објекта. 
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л) Услови заштите животне  
     средине, техничке, хигијенске,  
     заштите од пожара,  
     безбедоносне и друге услове 
 
Изградња објеката, извођење ра-

дова, односно обављање пословне, 
производне или складишне делатности 
може се вршити под условом да се не 
изазову трајна оштећења, загађивање 
или на други начин деградирање 
животне средине. Заштита животне 
средине обухвата мере којима ће се 
заштитити вода, ваздух и земљиште од 
деградације. 

На свакој грађевинској парцели 
мора се обезбедити простор за пос-
тављање контејнера (канти) за кому-
нални отпад као и простор за отпад 
настао у току технолошког процеса, у 
складу са важећим прописима за 
прикупљање истог. Лоцирање бето-
нираног простора за контејнере на 
парцели мора да буде тако да се 
омогући лак приступ комуналне службе и 
да простор буде изведен у складу са 
условима заштите животне средине. 

Одвођење фекалних вода мора се 
решити затвореним канализационим 
системом који ће се прикључити на 
насељску канализациону мрежу. Као 
прелазно решење, до изградње насе-
љске канализационе мреже дозвољена 
је изградња бетонских водонепропусних 
септичких јама које на парцели треба 
лоцирати минимално 3,0m од објеката и 
границе парцеле. 

Отпадне воде настале у тех-
нолошком процесу производње пре 
упуштања у насељску канализацију 
пречистити на сепаратору уља и масти. 
Условно чисте атмосферске воде са 
кровова објеката и манипулативних 
површина могу се упустити у отворену 
каналску мрежу положени уз уличне 
саобраћајнице. 

Сви објекти морају бити лоцирани и 
изграђени (реконструисани) у складу са 
важећим Законима и Правилницима који 
регулишу конкретну област. При про-
јектовању и извођењу радова на 
објектима употребљеним материјалима 
имати у виду специфичност функ-

ционалне намене објекта (простора) са 
становишта коришћења, одржавања, 
односно обезбеђивања санитарно-
хигијенских услова. 

Избором материјала водити рачуна 
о њиховој отпорности са аспекта 
техничке и противпожарне заштите. Уз 
објекте повећаног ризика од пожара 
испројектовати и извести приступни пут, 
окретницу и плато за кретање ватро-
гасног возила и извођење интервенција. 
При пројектовању и изградњу радних 
комплекса узети у обзир важеће прописе 
за громобран, електричну мрежу, 
огњишта, димњаке, танкове и погоне са 
лако запаљивим материјалима. 
Запаљиви материјал не може се 
сместити на простору који није удаљен 
најмање 6,0m од објекта или дела 
објекта, уколико то техничким прописима 
није другачије одређено. У објектима и 
просторијама у којима се ускладиштава и 
држи запаљиви и други материјал 
(сировине, готови производи, амбалажа 
и др.) морају се обезбедити слободни 
пролази и прилази справама и уређајима 
за гашење. Код објеката и просторија 
угрожених експлозивом предвидети 
довољно прозорских површина, уз то 
лаке преградне зидове, лак кровни 
покривач. 

Пословни објекти (односно 
пословни простори) намењени јавном 
коришћењу као и прилази до истих 
морају бити урађени у складу са 
Правилником о условима за планирање 
и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица. 

 
2.2.3. Комплекс верског објекта 
 
У насељу Пивнице постоје два већа 

комплекса верског објекта-евангелис-
тичка црква са портом и православна 
црква са портом. Ови комплекси су 
издвојени као специфични, већ де-
финисани, са изграђеним објектима. 
Евентуално ширење постојећег ком-
плекса може се дозволити само на 
остало грађевинско земљиште, према 
условима из Плана. У насељу постоји 
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још верских објеката у оквиру зоне 
становања. Изградња новог верског 
комплекса, ако се појави потреба за тим, 
може се одобрити у оквиру било које 
зоне у насељу, на осталом грађевинском 
земљишту, по условима који важе за 
зону у којој се објекат гради. При 
пројектовању и грађењу објеката 
придржавати се одредби техничких 
прописа и услова који конкретну област 
регулишу. 

 

а) Врста и намена објеката 
 

У оквиру ове зоне, у зависности од 
величине парцеле може се дозволити 
изградња следећих објеката: 

1.Главни објекат: 
Намена: верски објекат, породични 

стамбени објекат, пословни објекат и сл. 
Врста: главни објекат може да се гради 
као слободностојећи. 

2.Економски објекат: 
Намена:  економски објекат уз 

стамбени објекат породичног типа  
(гаража, летња кухиња, пушнице, 
сушнице, настрешница за  машине и  
возила, магацин хране за сопствену 
употребу и сл.) 

Врста: објекат се гради као 
слободностојећи или као објекат у 
прекинутом низу. 

3.Помоћни објекат: остава, водоне-
пропусна бетонска септичка јама, бунар, 
ограда, трафо станица и сл. 

У овој зони пословне делатности 
које се могу дозволити су из области: 
трговине на мало и угоститељства с тим 
да се морају обезбедити услови заштите 
животне средине. 

 

б) Услови за образовање  
   грађевинске парцеле 
 

Услови за образовање грађевинске 
парцеле намењене за изградњу верског 
комплекса су следећи: мин. ширина 
парцелеје 30,0m и мин. површина 
парцелеје 1000,0m2. 

 

в) Положај објеката на парцели 
 

Објекти се граде на грађевинској 
линији или унутар површине ограничене 

грађевинским линијама. Грађевинска 
линија ће се дефинисати у сваком 
појединачном, конкретном случају, у 
складу са канонским правилима. 

Изградња породичних стамбених, 
пословних, економских и помоћних 
објеката на парцели може се дозволити 
под истим условима као и за зону 
становања средње густине. 

 
г) Дозвољени  степен   
   искоришћености  и  индекс    
   изграђености  грађевинске 

           парцеле 
 
На грађевинској парцели степен 

искоришћености је максимално 50% а 
индекс изграђености максимално 1,0. 

 
д) Дозвољена спратност и висина  
   објеката 
 
Спратност верског објекта је у 

складу са традиционалним и конкретним 
захтевима верске заједнице али не може 
бити већа од прописане спратности 
објеката у зони у којој се гради. 
Спратност породичног стамбеног 
објекта, пословног објекта, економског и 
помоћног објекта је максимално 
дозвољена у складу са условима датим 
у зони становања средње густине. 

 
ђ)  Међусобна удаљеност  
     објеката 
 
Удаљеност верског објекта од 

осталих објеката је минимално половина 
висине вишег објекта. Удаљеност 
породичног стамбеног, пословног, еко-
номских и помоћних објеката на парцели 
може се дозволити под истим условима 
као и за зону становања средње густине. 

 
е) Услови за изградњу других  
    објеката на истој грађевинској  
    парцели 
 
Ограде на регулационој линији могу 

бити транспарентне или комбинација 
зидане и транспарентне ограде с тим да 
укупна висина ограде од коте тротоара 
не сме прећи висину од h=2.2m. Капије 
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на регулационој линији се не могу 
отварати ван регулационе линије. 
Транспарентна ограда се поставља на 
подзид висине максимално 0,2m а код 
комбинације, зидани део ограде може 
ићи до висине од 0,9m. Висину ограде на 
углу дефинисати и извести тако да се не 
наруши прегледности раскрснице. Огра-
да, стубови ограде и капије морају бити 
на грађевинској парцели која се 
ограђује. 

 
ж) Обезбеђивање приступа  
     парцели и простора за   
     паркирање возила 
 

За грађевинску парцелу мора се 
обезбедити колско-пешачки прилаз 
ширине мин. 3,5m и пашачки прилаз 
мин. ширине 2,0m. За паркирање возила 
за сопствене потребе у оквиру гра-
ђевинске парцеле мора се обезбедити 
паркинг место тј. простор за паркирање 
возила по правилу: један стан једно 
паркинг место. У оквиру парцеле мора 
се обезбедити потребна ширина 
саобраћајно-манипулативног простора. 
Све саобраћајно-манипулативне и пе-
шачке површине извести у складу са 
Правилником о условима за планирање 
и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица. 

 
з) Заштита суседних објеката 
 
Изградња објеката 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 парцеле, односно уз са-
гласност органа управе надлежног за 
послове урбанизма и стамбено-ко-
муналне делатности. 

Испади на објекту не могу 
прелазити грађевинску линију више од 
l,6m, односно регулациону линију више 
од l,2m и то на делу објекта вишем од 
3,0m. Ако је хоризонтална пројекција 
испада већа онда се она поставља у 
односу на грађевинску, односно ре-
гулациону линију. 

Отворене спољне степенице могу 
се постављати на предњи део објекта 
ако је грађевинска линија увучена у 
односу на регулациону линију за 3,0m и 
ако те степенице савлађују висину од 
0,9m. Степенице које савлађују висини 
вишу од 0,9m улазе у основни габарит 
објекта. Изградњом степеница до висине 
од 0,9m не сме се ометати пролаз и 
друге функције дворишта. 

Изградњом крова не сме се на-
рушити ваздушна линија суседне парце-
ле а одводња атмосферских падавина са 
кровних површина мора се решити у 
оквиру грађевинске парцеле на којој се 
гради објекат. 

Површинске воде са грађевинске 
парцеле не могу се усмеравати према 
другој парцели. Површинске воде са 
парцеле одводити слободних падом, 
према риголама, односно према улици 
са најмањим падом од 1,5 %. 

 
и) Услови за прикључење на  
    комуналну инфраструктуру 
 
Саобраћајна инфраструктура: Кол-

ско-пешачки прикључак на јавни пут 
извести у складу са условима из овог 
Плана и јавног предузећа које газдује 
јавним грађевинским земљиштем-
уличним коридором али не може бити 
мањи од 3,5m. 

Водопривредна инфраструктура: 
Прикључење објеката на водоводну мре-
жу извести према условима надлежног 
комуналног предузећа. Прикључак објек-
та на водоводну мрежу извести преко 
водомерног шахта смештеног на 
парцели корисника на мин. l,0m иза 
регулационе линије. У складу са усло-
вима противпожарне заштите предви-
дети изградњу противпожарне хидрант-
ске мреже. 

Прикључење објеката на 
канализациону мрежу извести према 
условима надлежног комуналног 
предузећа. Дубину укопавања на месту 
прикључења сводити на дубину 
постојећег цевовода. До изградње 
насељске канализационе мреже 
дозвољена је изградња водонепропусне 
бетонске септичке јаме на мин. 3,0m од 
свих објеката и границе парцеле. 
Условно чисте атмосферске воде са 
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кровова објеката могу се без 
пречишћавања упустити у отворену 
каналску мрежу или на зелене површине 
унутар парцеле. 

Електроенергетска инфраструктура: 
Прикључење објеката на електро-
енергетску инфраструктуру извести 
подземним прикључним водом, са јавне 
нисконапонске мреже у улици по усло-
вима из електроенергетске сагласности. 
Сагласност за прикључење на јавну 
дистрибутивну мрежу затражити од 
Електровојводине Електродистрибуције 
„Врбас", 

Термоенергетска инфраструктура: 
При полагању гасног прикључка 
поштовати одредбе важећих прописа 
који ову област уређују. Сагласност за 
прикључење на јавну дистрибутивну 
гасну мрежу затражити од надлежног 
дистрибутера гаса. Траса цевовода се 
води најкраћим путем и мора остати 
трајно приступачна. 

Кућно-мерно регулациони сет не 
сме се постављати унутар објекта, на 
места где нема природне вентилације, 
мора бити удаљена од електричног 
ормарића минимално l,0m као и од 
отвора на објекту (прозора, врата) 
минимално l,0m мерено по хоризонтали. 

Телекомуникациона и РТВ 
инфраструктура: Прикључење објеката 
на ТТ, КДС и интернет мрежу извести 
прикључним каблом са 
телекомуникационе, КДС и интернет 
мреже у улици. 

 
ј)  Архитектонско, односно  
    естетско обликовање  
    појединих елемената објекта 
 
Фасаде објеката се изводе по жељи 

Инвеститора, у складу са тради-
ционалним верским захтевима. Архи-
тектонским облицима, употребљеним 
материјалима и бојама мора се тежити 
ка успостављању јединствене естетски 
визуелне целине у оквиру грађевинске 
парцеле. 

 
к) Услови за обнову и  
    реконструкцију објеката 
 
Обнова и реконструкција постојећих 

објеката може се дозволити под 
следећим условима: 

• реконструкција постојећег 
објекта може се дозволити ако се 
извођењем радова на објекту неће 
нарушити услови дати овим Планом и 
ако је потребно, у складу са 
условима и сагласностима надлежног 
завода за заштиту споменика културе, 

• адаптација  постојећих објеката  
се може дозволити у оквиру намена 
датих овим Планом. 
 

л) Услови заштите животне  
     средине, техничке, хигијенске,  
     заштите од пожара,    
     безбедносне и друге услове 
 
Изградња објеката, односно изво-

ђење радова може се вршити под 
условом да се не изазову трајна ош-
тећења, загађивање или на други начин 
деградирање животне средине. Заштита 
животне средине обухвата мере којима 
ће се заштитити вода, ваздух и зем-
љиште од деградације. 

На свакој грађевинској парцели 
мора се обезбедити бетонирани простор 
за постављање контејнера (канти) за 
комунални отпад. Лоцирање бетонираног 
простора за контејнере на парцели мора 
да буде тако да се омогући лак приступ 
надлежне комуналне службе. 

Одвођење фекалних вода решити 
затвореним канализационим системом 
који ће се прикључити на насељску 
канализациону мрежу. Као прелазно 
решење, до изградње насељске ка-
нализационе мреже дозвољена је 
изградња бетонских водонепропусних 
септичких јама које на парцели треба 
лоцирати минимално 3,0m од објекта и 
границе парцеле. 

На грађевинској парцели мора се 
обезбедити минимално 30% озелењених 
површина. Композицију врта треба да 
чине различите категорије биљних врста, 
грађевински и вртно-архитектонски еле-
менти и мобилијар. Избор биљних врста 
и начин њиховог комбиновања треба да 
су у складу са околним пејсажом и 
општим условима средине. Основу треба 
да чини добро урађен и негован 
травњак. 

Сви објекти морају бити изграђени 
(реконструисани) у складу са важећим 
Законима и Правилницима који регулишу 
конкретну област. При пројектовању и 
извођењу радова на објектима, упо-
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требљеним материјалима имати у виду 
специфичност функционалне намене 
објекта (простора) са становишта: ко-
ришћења, одржавања, односно обезбе-
ђивања санитарно-хигијенских услова. 

Избором материјала водити рачуна 
о њиховој отпорности са аспекта тех-
ничке и противпожарне заштите. 

Објекти (односно пословни прос-
тори) намењени јавном коришћењу као и 
прилази до истих морају бити урађени у 
складу са Правилником о условима за 
планирање и пројектовање објеката у 
вези са несметаним кретањем деце, 
старих, хендикепираних и инвалидних 
лица. 

План генералне регулације насеља 
Пивнице (у даљем тексту План) је изра-
ђен у 7 (седам) примерака у аналогном и 
5 (пет) примерака у дигиталном облику. 

1 (један) примерак донетог, по-
тписаног и овереног Плана у аналогном 
облику и 1 (један) примерак у дигитал-
ном облику чува се у архиви Скупштине 
општине. 

5 (пет) примерка донетог, потпи-
саног и овереног Плана у аналогном 
облику и 2 (два) примерка у дигиталном 

облику чувају се у општинском органу 
управе надлежном за спровођење плана. 

1 (један) примерак донетог, 
потписаног и овереног Плана у 
аналогном облику и 1 (један) примерак у 
дигиталном облику чува се у ЈП Заводу 
за урбанизам Војводине Нови Сад. 

1 (један) примерак донетог Плана у 
дигиталном облику чува се у 
Министарству надлежном за послове 
урбанизма. 

План генералне регулације насеља 
Пивнице ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања Одлуке о његовом 
доношењу у Службеном листу општине 
Бачка Паланка. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-35-87/2007 
21. септембра 2007. године 
Бачка Паланка 

 
                            Председник 

                               Скупштине општине, 
                          Милорад Париповић, с.р.
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Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 
 
Ред.бр Назив графичког приказа Размера 

1 Постојећа функционална организација у насељу 1:5000 
2 Граница подручја обухваћеног Планом са основном 

наменом површина 
1:10000 

3 Границе грађевинског рејона са поделом грађевинског 
земљишта 

1:5000 

4 Намена површина и објеката 1:5000 
5 Саобраћајна инфраструктура са генералном регулацијом и 

нивелацијом 
1:5000 

6 Водопривредна инфраструктура - снабдевање водом 1:5000 
7 Водопривредна инфраструктура - одвођење вода 1:5000 
8 Енергетска и ТТ инфраструктура 1:5000 
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На основу члана 57.  и члана 105. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(«Службени лист Општине Бачка 
Паланка» број 4/2002), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 08. 
октобра 2007. године, донео је следеће  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању економске цене боравка 
деце предшколског узраста у 

Предшколској установи «Младост» 
Бачка Паланка за школску 2007/2008. 

годину 
 
I 

 
Утврђује се пуна економска цена 

боравка деце предшколског узраста у 
Предшколској установи «Младост» Бачка 
Паланка за школску 2007/2008. годину, у 
следећем износу: 

У целодневном боравку -17.500,00 
динара по детету 

У полудневном боравку -  3.750,00 
динара по детету. 

 
II 
 

Ово решење објавити у 
«Службеном листу Општине Бачка 
Паланка». 
 
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 
ПРЕДСЕДНИК  
Број:I-60-11/2007 
08. октобра 2007. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

 
                            Председник 
                   Општине Бачка Паланка, 
                       Драган Бозало, с.р. 
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На основу члана 3. Одлуке о 
подизању споменика ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" , бр. 10/2007) и 
члана 57. и 105. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" бр. 4/02), 
председник Општине Бачка Паланка је 
дана 07. децембра 2007. године донео  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о oбразовању Одбора за подизање 
споменика и именовању његових 

чланова 

I 
 

Образује се Одбор за подизање 
споменика грађанима Општине Бачка 
Паланка који су погинули за слободу.  
 

II 
 

У Одбор за подизање споменика из 
главе I овог решења именују се: 

1.  Мр Небојша Кузмановић, ру-
ководилац Одељења за друштвене 
делатности Општинске управе Општине 
Бачка Паланка, председник 

2. Зоран Јовичин, СРС, члан 
3. Глиша Михајлов СПС, члан 
4. Др Милутин Рујевић, ПСС, члан 
5. Небојша Коларов, Г17+, члан 
6. Коста Стакић, ДС, члан 
7. Борис Павлов, СПО, члан 
8. Миладин Зорић, Културни  центар 

Бачка Паланка, члан 
9. Милутин Којић, Удружење ратних 

војних инвалида Бачка Паланка, члан 
10.Неђо Антонић, Патриотски 

фронт, Удружење ратних ветерана, члан  
11.Дамир Иванчић, група грађана, 

члан 
12. Радослав Милошевић, СУБНОР, 

члан 
13.Владимир Драгичевић, ЈП 

«Стандард» Бачка Паланка, члан. 
 

III 
 

Задаци Одбора за подизање 
споменика су организација, припрема и 
руковођење пословима изградње 
споменика. 
 

IV 
 

Одбор за подизање споменика ће 
формирати комисије за конкретне 
радове везане за подизање споменика. 

 

VI 
 

Ово решење објавити у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка". 

 

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 
ПРЕДСЕДНИК 
Број:I-633-7/2007 
07. децембра 2007.године  
Бачка Паланка 

 

                            Председник 
                   Општине Бачка Паланка, 
                       Драган Бозало, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј  

        

          
„Службени лист Општине Бачка Паланка“, излази по потреби (издавач Скупштина општине Бачка Паланка, 
Ул. Краља Петра I бр. 16), главни и одговорни уредник мр Небојша Кузмановић, жиро рачун бр. 840-80640-29 

Буџет Скупштине општине Бачка Паланка. Штампа: ГРАФООФСЕТ, Челарево, Новосадска 78. 


