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84
На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњу (Службени гласник 

РС” бр. 72/09 и 81/09-исправка) и члана 38. тачка 6. Статута Oпштине Бачка Паланка 
(”Службени лист Општине Бачка Паланка” бр. 17/08 и 2/10), Скупштина општине Бачка 
Паланка, на предлог Комисије за планове Скупштине општине Бачка Паланка, на 38. се-
дници, одржаној 11.априла, 12. априла, и 14.априла 2011.године, доноси 

О Д Л У К У
о доношењу Плана генералне регулације Бачке Паланке

Члан 1.

Овом одлуком дониси се План генералне регулације Бачке Паланке (у даљем 
тексту:План), који је израђен од стране ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, 
Железничка 6/III, под бројем Е-2294, а који је саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

План се састоји од текстуалног дела и графичког дела.
Текстуални део Плана се објављује у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
Графички део Плана садржи:

рб Назив Размера
0 Извод из Просторног плана општине Бачка Паланка
1. Катастарско топографски план са границама 1 : 5 000
2. Јавне површине и локације важнијих јавних објеката 1 : 5 000
3. Претежна намена простора са поделом на зоне са истим правилима градње 1 : 5 000
4. Саобраћајно решење са нивелационим планом и урбанистичка регулација 1 : 5 000

4.1. Детаљ 1 - блок 20 1 : 1 000
4.2. Детаљ 2 - блок 30 – 39 север 1 : 1 000
4.3. Детаљ 3 - блок 39 југ 1 : 1 000
4.4. Детаљ 4 - блок 55 1 : 1 000
4.5. Детаљ 5 - блок 66 1 : 1 000
5. Водопривредна инфраструктура – снабдевање водом 1 : 5 000
6. Водопривредна инфраструктура – канализација отпадних вода 1 : 5 000
7. Водопривредна инфраструктура – атмосферска канализација 1 : 5 000
8. Електроенергетска и ТТ инфраструктура 1 : 5 000

9. Гасоводна инфраструктура 1 : 5 000
10. Заштићене природне целине и културна добра 1 : 5 000
11. Спровођење плана 1 : 5 000

Члан 3.

План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи.
План је израђен у 6 примерака у аналогном и 7 примерака у дигиталном облику.
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један 

примерак у дигиталном облику чува се у архиви Скупштине општине.
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Три примерка донетог, потписаног 
и овереног Плана у аналогном облику и 
три примерка у дигиталном обликучу-
вају се у општинском органу управе на-
длежном за спровођење планова.

Један примерак донетог, потписа-
ног и овереног Плана у аналогном обли-
ку и један примерак у дигиталном облику 
чува се у ЈП "Завод за урбанизам Војво-
дине" Нови Сад.

Један примерак донетог, потписа-
ног и овереног Плана у аналогном обли-
ку и један примерак у дигиталном обли-
ку чува се у ЈП "Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка" Бачка Паланка.

Један примерак донетог Плана у 
дигиталном облику чува се у министра-
ству надлежном за послове просторног 
планирања и урбанизама.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка"

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
БРОЈ: II-35-29/2011
14.април 2011.

Председник
Скупштине општине
 Мирослав Родић, с.р.

ПЛАН 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

УВОД

На основу Одлуке о изради Пла-
на генералне регулације Бачке Паланке 
(’’Службени лист општине Бачка Палан-
ка’’, бр. 22/09), коју је донела Скупштина 
општине Бачка Паланка, приступило се 
изради Плана генералне регулације Бач-
ке Паланке (у даљем тексту: План).

План је урађен у складу са Законом 
о планирању и изградњи (’’Службени 
гласник Републике Србије’’ бр. 72/2009 и 
81/09 - Исправка) и Правилником о сад-
ржини, начину и поступку израде планс-
ког документа, (’’Службени гласник РС’’ 
бр. 31/2010), као и са другим прописима 
који непосредно или посредно регулишу 
ову област.

 
Одлуком о изради Плана генерал-

не регулације Бачке Паланке утврђена 
је граница обухвата плана, и одређени 
су ЈП ’’Завод за урбанизам Војводине’’ 
Нови Сад, Железничка бр. 6/III  и ЈП 
“Дирекција за изградњу општине” Бачка 
Паланка, Трг братства и јединства 36, за 
носиоце израде Плана.

Циљ израде Плана је дугорочна 
пројекција развоја и просторног уређења 
насеља.

Планом се утврђују: граница обух-
вата грађевинског подручја, простор-
не целине и зоне (намена површина) са 
правилима уређења и грађења, инфра-
структурни правци и коридори, зоне за 
које се обавезно доноси план детаљне 
регулације, локације за које се ради урба-
нистички пројекат, као и делови насеља 
(локације) за које ће се решења тражити 
кроз расписивања конкурса. План такође 
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садржи и стратешку процену утицаја за-
коном одређених планских решења на 
животну средину.

За потребе израде Плана коришће-
на је и релевантна планска, информаци-
она, студијска и техничка документација, 
као и подаци добијени од надлежних ор-
гана и јавних служби.

У складу са Законом о планирању 
и изградњи, провера решења и утврђи-
вање потребе да се приступи измени и 
допуни урбанистичког плана врши орган 
надлежан за његово доношење по истеку 
рока за који се доноси средњорочни про-
грам уређивања грађевинског земљишта, 
односно најмање сваке четири године. 
Измене и допуне урбанистичког плана 
врше се на начин и по поступку прописа-
ним за његово доношење. 

1. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА 
ПЛАНА

Почетна тачка описа границе Пла-
на генералне регулације Бачка Паланка 
се налази на тромеђи канала, парцела 
3390, железниче пруге, парцела 3446 и 
парцеле 931.

Од трмеђе граница у правцу исто-
ка пресеца железничку пругу, парцела 
3446, државни пут II реда бр.119, пар-
цела 3458 до тромеђе државног пута, 
пољског пута, парцела 3563 и канала, 
парцела 3426 и даље наставља у правцу 
истока и прати северну међу пољских пу-
тева, парцеле 3563,3564 и 3557, пресеца 
парцелу 3457/3 и даље ка истоку прати 
северну међу пољских путева, паецеле 
3556, 3568, 3567 и 3569 до тромеђе кана-
ла, парцеле 3427 и 3382 и пољског пута, 
парцела 3569.

Од тромеђе граница у правцу југа 
прати западну међу канала, парцела 3382 
до тромеђе канала, пољског пута, парце-
ла 3563 и парцеле 3454.

Од тромеђе граница наставља у 
парвцу југа и прати западну међу пољског 
пута, парцела 3563 до тромеђе пољског 
пута, парцела 3563, канала, парцела 3382 
и парцеле 2540.

Од тромеђе граница у правцу југа 
прати западну међу канала, парцела 3382 
до тромеђе канала, насипа, парцела 3464 
и пољског пута, парцела 3648.

Од тромеђе граница наставља у 
правцу југа и пратећи источну међу на-
сипа, парцела 3464 до тромеђе насипа и 
парцела 3281 и 3240.

Од тромеђе граница у правцу југа 
прати западну међу парцела 3240, 3248 
и 3241 до тромеђе канала, парцела 3284, 
реке Дунав, парцела  3274 и парцеле 
3241.

Од тромеђе граница у правцу југа 
пресеца парцелу реке до граница катас-
тарских општина Нештин и Бачка Палан-
ка где мења правац ка западу и пратећи 
јужну међу парцеле реке Дунав, парцела 
3274 до тромеђе катастарских општина 
Бачка Паланка, Нештин и Бачка Паланка 
– град.

Од тромеђе граница наставља у 
правцу запада и прати јужну међу реке 
Дунав, парцела 7234 ( К.О. Бачка Па-
ланка – град ) до тромеђе катастарских 
општина Бачка Паланка – град, Нова Па-
ланка и К.О. Илок ( република Хрватска 
), а затим дужином од cca 620 m наставља 
у правцу запада и прати јужну међу реке 
Дунав, парцела 1060 (К.О. Нова Паланка 
– непренумерисана ), мења правац ка 
северу и пресецајући парцеле 939, 942, 
940, 941 и 946 (К.О. Нова Паланка – 
непренумерисане) долази до међе насипа, 
парцела 945 и парцеле 946 (К.О. Нова 
Паланка – непренумерисане), где поново 
мења правац ка истоку дужином од cca 450 
m прати јужну међу насипа, парцела 945 
(К.О. Нова Паланка – непренумерисане)
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а затим у правцу севера пресеца насип и 
пратећи западну међу парцела 684 и 686 
(К.О. Нова Паланка – непренумерисане) 
долази до тромеђе парцела 686 и 687 
(К.О. Нова Паланка – непренумерисане) 
и пута, парцела 979 (К.О. Нова Паланка 
– непренумерисане).

Од тромеђе граница наставља 
у правцу севера, парсеца пут и прати 
западну међу парцеле 652 (К.О. Нова 
Паланка – непренумерисане) до тромеђе 
парцела 652 и 653 и пољског пута, 
парцела 1037 (К.О. Нова Паланка – 
непренумерисане).

Од тромеђе граница пресеца пољски 
пут и пресецајући парцеле 612 и 963 
(К.О. Нова Паланка – непренумерисане) 
и пољски пут, парцела 1036 долази до 
тромеђе пољског пута и парцела 593 и 596 
(К.О. Нова Паланка – непренумерисане).

Од тромеђе граница наставља 
у правцу севера прати западну међу 
парцела 593 и 594 (К.О. Нова Паланка 
– непренумерисане), пресеца пољски 
пут, парцела 1034, прати северну међу 
пољског пута до тромеђе пољског пута и 
парцела 434 и 435 (К.О. Нова Паланка – 
непренумерисане).

Од тромеђе граница у правцу севера 
прати западну међу парцеле 435 и 417 
(К.О. Нова Паланка – непренумерисане) 
и пресецајући пољски пут, парцела 1027 
(К.О. Нова Паланка – непренумерисане) 
долази до међе пољског пута и парцеле 
403 а затим мења правац ка североистоку 
и пратећи северну међу пољског пута, 
парцела 1027 (К.О. Нова Паланка 
– непренумерисане) и пресецајући 
железничку пругу, парцела 975/4 (К.О. 
Нова Паланка – непренумерисане) 
долази до тромеђе пруге и парцела 522 
(К.О. Нова Паланка – непренумерисане) 
и насипа, парцела 193 (К.О. Бачка 
Паланка – град).

Од тромеђе граница наставља у 
правцу североистока и прати северну 
међу насипа, парцела 193, пресеца др-
жавни пут I реда бр.18, парцела 7294 и 

даље ка истоку прати границу катастар-
ских општина Бачка Паланка – град и 
Бачка Паланка до тромеђе парцела 178 и 
192 (К.О. Бачка Паланка – град) и парце-
ле 1077/1  (К.О. Бачка Паланка).

Од тромеђе граница наставља у 
правцу југа и прати западну међу парце-
ла 179 и 178 а затим у правцу североис-
тока прати северну међу пољског пута, 
парцела 177, железничке пруге, парцела 
7291 и пута, парцела 7358 до тромеђе пу-
та и парцела 1076/2 и 1077/1.

Од тромеђе граница у правцу се-
вера обухвата парцеле 1076/1 и 1076/2 
и од тромеђе парцела 1076/2 и 1077/1 и 
Парашког пута, парцела 3474 (К.О. Ба-
чка Паланка) у правцу истока пресеца 
Парашки пут и даље ка југу прати грани-
цу катастарских општина Бачка Паланка 
и Бачка Паланка – град до четворомеђе 
парцела 8/2 и 12 (К.О. Бачка Паланка – 
град) и 1125 и 3746 (К.О. Бачка Паланка).

Од четворомеђе граница у правцу 
југа прати источну међу парцеле 1132 
(К.О. Бачка Паланка) до пољског пута, 
парцела 3745 а затим у правцу истока 
прати његову северну међу до тромеђе 
пољских путева, парцеле 3745 и 3744 а 
затим у правцу североистока прати за-
падну међу пољског пута, парцела 3744 
до тромеђе пољских путева, парцеле 
3744 и 3497 и парцеле 1245.

Од тромеђе граница наставља у 
правцу североистока и прати западну 
међу железничке пруге, парцела 3446 до 
почетне тачке описа обухвата Плана.

Укупна површина обухвата Плана 
износи cca 2768,81 ha.

1.2. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
БАЧКЕ ПАЛАНКЕ 

Почетна тачка описа границе грађе-
винског подручја насеља Бачка Палан-
ка је тачка 1, која се налази на тромеђи 
пољског пута, парцела 101027 и парцела 
10415 и 10416.
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Од тромеђе раница у правцу севе-
роистока прати јужну међу пољског пута, 
парцела 101027 до тачке 2, која се налази 
на тромеђи железничке пруге, парцела 
10975/4,пољског пута, парцела 101027 и 
парцеле 10500. 

Од тромеђе граница у истом прав-
цу пресеца железничку пругу и долази до 
тачке 3, која се налази на тромеђи желез-
ничке пруге и парцела 10522 и 193.

Од тачке 3 граница наставља у 
правцу североистока и прати северну 
међу парцеле 193 до тачке 4, која се нала-
зи на четворомеђи државног пута I реда 
број 18, парцеле 7294 и 103461 и парцела 
193 и 10521.

Од четворомеђе граница пресеца 
државни пут и долази до тачке 5, која се 
налази на тромеђи државног пута I реда 
број 18 и парцеле 192.

Од тачке 5 граница у правцу исто-
ка прати северну и источну међу парцеле 
192 и долази до тачке 6, која се налази на 
четромеђи пољског пута, парцела 177 и 
парцела 178, 179 и 192.

Од четворомеђе граница у правцу 
североистока прати северну међу пољс-
ког пута, парцела 177, северну међу ин-
дустријске пруге, парцела 7291 и северну 
међу пута, парцела 7358, пресеца Парош-
ки пут и северном међом пута, парцела 1 
долази до тачке 1, која се налази на тро-
међи пута, парцеле 1 и 3497 (К.О. Бачка 
Паланка) и границе катастарских општи-
на Бачка Паланка и Бачка Паланка-град.

Од тачке 7 граница у правцу југа 
границу катастарских општина Бачка Па-
ланка и Бачка Паланка-град до тромеђе 
пољског пута, парцела 12 и 3746 (К.О. 
Бачка Паланка) и парцеле 1133  (К.О. 
Бачка Паланка), прелази у катастарску 
општину К.О. Бачка Паланка и даље ка 
југу прати западну међу парцеле 1133 до 
тачке 8, која се налази на тромеђи пољс-
ког пута, парцела 3745 и парцела 1180/1 
и 1180/2.

Од тачке 8 граница наставља у 
правцу истока и прати јужну међу пољс-

ког пута, парцела 3745 до тачке 9, која 
се налази на тромеђи железничке пру-
ге, парцела 3744, пољског пута, парцела 
3745 и парцеле 1216.

Од тачке 9 граница у истом правцу 
пресеца железничку пругу и прати јуж-
ну међу пољљског пута, парцела 3779 
до тачке 10, која се налази на тромеђи 
државног пута I I реда број 119, парцела 
3458, пољског пута, парцела 3779 и пар-
целе 2871.

Од тромеђе граница у правцу ју-
га дужином од cca 125 м прати западну 
међу државног пута до тачке 11, која се 
налази на међи државног пута и парцeле 
2871.

Од тачке 11 граница пресеца 
државни пут и пратећи јужну међу 
пољског пута, парцела 3698  долази 
до тачке 12, која се налази на тромеђи 
пољског пута и парцела 2856 и 2857/1.

Од тачке 12 граница у правцу 
југа прати западну међу парцеле 2856, 
пресеца пољски пут, парцела 3697 и 
канал, парцела 3438 и даље у правцу 
југа прати западну међу парцеле 2896 и 
пресецајући пољски пут, парцела 3695 
долази до тачке 13, која се налази на међи 
пољског пута и парцеле 2932.

Од тачке 13 граница у правцу запада 
прати јужну међу пољског пута, парцела 
3695, мења правац ка југу и пратећи 
западну међу парцеле 2932, пресеца пар-2, пресеца пар-
целу 2935 и долази до тачке 14, која се 
налази на међи парцела 2935 и 2936.

Од тачке 14 граница у правцу исто-
ка прати јужну међу парцела 2933 и 2944, 
пресеца пољски пут, парцела 3777 и ње-
говом јужном међом долази до тачке 15, 
која се налази на тромеђи пољског пута и 
парцела 2951 и 2952.

Од тачке 15 граница у правцу југа 
прати западну међу парцеле 2952,мења 
правац ка истоку и пратећи јужну међу 
парцела 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 
1289, 1287/1, 1285, 3776 и 2965 и дола-
зи до тачке 16, која се налази на тромеђи 
парцела 2965, 2966 и 2968.
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 Од тачке 16 граница у правцу исто-
ка прати јужну међу парцеле 2966, пре-
сеца пут, парцела 3501, обухвата парцелу 
2985, прати северну међу пољског пута, 
парцела 3688 до тромеђе пута и парцела 
2986 и 2987, пресеца пут и даље ка исто-
ку прати његову јужну међу до пољског 
пута, парцела 3687, пресеца га и даље 
ка северу прати његову источну међу до 
тачке 17, која се налази на тромеђи кана-
ла, парцела 3440, пољског пута, парцела 
3687 и пута, парцела 3456.

Од тачке 17 граница у правцу југо-
истока пресеца пут, парцела 3456 и ду-
жином од cca 215 м прати јужну међу 
пољског пута, парцела 3658 и долази до 
тачке 18, која се налази на међи пољског 
пута и парцеле 3054/1.

Од тачке 18 граница у правцу ис-
тока пресеца пољски пут, парцела 3658, 
канал, парцела 3441, пољски пут, парце-
ла 3662 и даље ка истоку прати северну 
међу парцела 3665/1, 3665/2, 3666/2 и 
3666/3 и долази до тачке 19, која се на-
лази на четворомеђи парцела 3661/1, 
3661/3, 2710/1 и 2710/3.

Од тачке 19 граница у правцу ју-
гоистока прати западну међу парцела 
2717/1, 2718/1, 2719/1, 2720/1, 2721/1, 
2722/1, 2723/1, 2724/2, 2724/1, 2725/1, 
2726/1, 2727/1, 2728/1, 2729/1, 2730/1, 
2731/1, 2732/1, 2733/1 и 3668/1 и дола-
зи до тачке 20, која се налази на четво-
ромеђи пољких путева, парцеле 3668/1, 
3668/3, 3115/2 и парцеле 3115/1.

Од тачке 20 граница у правцу ју-
га прати јужну међу парцеле 3668/3 и 
пресеца парцеле 3115/2, 3116/2, 3117/2, 
3118/2, 3119/2, 3120/2, 3122/2, 3123/2 и 
3663/2 и долази до тачке 21, која се на-
лази на тромеђи пољског пута, парцела 
3663/2 и парцела 3109/2 и 3108/2.

Од тромеђе граница нставља з пар-
вцу југа и прати источну ивицу колово-
за обилазнице на одстојању од 15 м и 
пресеца парцеле 3108/2, 3107/2, 3106/2, 
3105/2, 3104/2, 3103/2, 3102/2, 3101, 
3662/2, 3441/4 и 3658/2 и долази до тачке 

22, која се налази на међи пољског пута, 
парцела 3658/2 и парцеле 3099/2.

Од тачке 22 граница у правцу ис-
тока прати јужну међу парцела 3658/2, 
3441/2, 3662/2 и 3101 и долази до тачке 
23, која се налази на југоисточној међи 
парцеле 3101 и пољског пута, парцела 
3663/2.

Од тачке 23 граница у правцу севе-
ра дужином од cca 145 m прати западну 
међу пољског пута, парцела 3663/2 и 
долази до тачке 24, која се налази на међи 
пољског пута и парцеле 3102/2.

Од тачке 24 граница у правцу ис-
тока пресеца пољски пут и прати север-
ну међу парцела 3133/2, 3133/3 и 3133/1 
и долази до тачке 25, која се налази на 
тромеђи пољског пута, парцела 3664/1 и 
парцела 3132/1 и 3133/1.

Од тачке 25 граница у правцу југа 
прати западну међу пољског пута до та-
чке 26, која се налази на тромеђи пољског 
пута, парцела 3664/1 и парцела 3139/1 и 
3140/1.

Од тромеђе граница у правцу ис-
тока пресеца пољски пут и прати јужну 
међу канала, парцела 3437 и долази до 
тачке 27, која се налази на тромеђи кана-
ла, пољског пута, парцела 3679 и парцеле 
3266.

Од тачке 27 граница наставља у 
правцу југа и пратећи западну међу пута, 
парцела 3679 и канала, парцела 3382 и 
долази до тачке 28, која се налази на тро-
међи канала, парцела 3382, насипа, пар-
цела 3464 и пољског пута, парцела 3648.

Од тромеђе граница у правцу југа 
прати источну међу насипа до тачке 29, 
која се налази на тромеђи насипа и пар-
цела 3240 и  3281.

Од тачке 29 граница у правцу југа 
прати западну међу парцела 3281 и  3284 
до тачке 30, која се налази на тромеђи ка-
нала, парцела 3284, реке Дунав, парцела 
3374 и парцела 3241.

Од тромеђе граница у правц југа 
пресеца реку Дунав до тачке 31, која се 
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налази на граници катастарских општина 
Бачка Паланка и Нештин.

Од тачке 31 граница мења правац 
ка западу и прати границу катастарких 
општина Бачка Паланка и Нештин и 
Илок (Република Хрватска) до тромеђе 
катастарских општина Бачка Паланка и 
Нова Паланка и Илок (Република Хрват-
ска) а затим у истом правцу дужином од 
cca 510 m прати границу катастарских 
општина Нова Паланка и Илок (Републи-
ка Хрватска) до тачке 32, која се налази 
на граници катастарских општина Нова 
Паланка и Илок (Република Хрватска).

Од тачке граница у правцу севера 
дужином од cca 905 м пресеца парцеле 
1060 (река Дунав), 939, 942 и 940 и дола-
зи до тачке 33.

Од тачке 33 граница се под правим 
углом ломи ка истоку и пресеца парцелу 
940 и долази до тачке 34, која се налази 
на тромеђи парцела 7223 и 7226 и грани-
це катастарских општина Бачка Паланка 
и Нова Паланка.

Од тачке 34 граница у правцу се-
вера прати западну међу парцела 7220, 
7219, 7208/2, 7213/2, 7433, 7432, 6285 и 
6284 и долази до тачке 35, која се нала-
зи на четворомеђи парцела 6284, 7304/1, 
10679 и 10979.

Од четворомеђе граница у правцу 
севера пресеца пут и долази до тачке 36, 
која се налази на четворомеђи парцела 
7304/1, 10643, 10644 и 10979. 

Од тачке 36 граница наставља у 
правцу севера и прати западну међу 
парцела 10643 и 10642 и јужном међом 
пољског пута, парцела 101036/2 долази 
до тачке 37, која се налази на тромеђи 
пољског пута ипарцела 10644 и 10645.

Од тромеђе граница наставља у 
правцу севера, пресеца пољски пут и 
прати западну међу парцеле 10613 и пре-
сецајући парцеле 10611 и 101036/2 дола-
зи до тачке 38, која се налази на тромеђи 
пута, парцела 101036/2 и парцела 10584 
и 10585.

Од тачке 38 граница наставља у 
правцу севера и прати западну међу 
парцеле 10584, пресеца канал, парце-
ла 10962/2, прати западну међу праце-
ле 10583, пресеца пољски пут, парцела 
101034/2 а затим пратећи његову северну 
међу у правцу истока долази до тачке 39, 
која се налази на тромеђи пољског пута и 
парцела 10440 и 10441.

Од тромеђе граница наставља у 
правцу севера и прати западну међу пар-
целе 10441, пресеца пољски пут, парце-
ла 101031, канал, парцеле 10961 и даље 
ка северу пратећи западну међу парцеле 
10415 долази до тачке 1, која је уједно и 
почетна тачка описа границе грађевин-
ског подручја насеља Бачка Паланка.

Укупна површина грађевинског 
подручја насеља Бачка Паланка износи 
cca 1936,23 ha. 

2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА 
ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Просторна организација насеља 
и формирање функционалних целина и 
зона је последица положаја насеља у од-
носу на природне карактеристике окру-
жења, пре свега се мисли на повезаност 
насеља са Дунавом, затим саобраћајна 
повезаност са окружењем, као и чињени-
ца да се насеље Бачка Паланка у глобалу 
развијало плански. Први генерални план 
насеља урађен је још 1975. године.

Предложеним планским решењем 
се не мења основна функционална ор-
ганизација насеља. Задржан је, ранијим 
плановима предложен, правац ширења 
насеља за потребе становања (према за-
паду), док су остале намене остале у пос-
тојећим оквирима. Предложене су мање 
корекције – исправке границе грађевинс-
ког подручја.

Основна и, по површини коју за-
узима, највећа зона је зона становања, у 
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чијем је средишњем делу формиран цен-
тар насеља. Окосница просторног развоја 
је главна насељска саобраћајница, која 
насеље повезује са једне стране са Новим 
Садом, а са друге са Бачом, Оџацима и 
Сомбором. Дуж овог правца су смеште-
ни сви важнији садржаји у насељу, што је 
најуочљивије у централној зони. 

Радни комплекси, а касније и рад-
не зоне, формиране су на улазно-излаз-
ним правцима, првенствено дуж главне 
насељске саобраћајнице. Други важан 
саобраћајни правац повезује насеље са 
насељима општине на северу и на југу, 
преко Дунава, као и са Републиком Хр-
ватском.  Уз овај правац су, на северу на-
сеља, формирани мањи радни комплек-
си, а на југу насеља је гранични прелаз 
са пратећим садржајима.

Специфичност Бачке Паланке су 
заштићена природна добра, која се на-
лазе на југу и на северу насеља: јужно, 
између насеља и Дунава је Парк приро-
де ’’Тиквара’’, у коме су смештени скоро 
сви значајнији спортски садржаји; север-
но је Специјални резерват природе ’’Баг-
ремара’’, који нема уређене садржаје, али 
може да се користи за рекреацију станов-
ника (у складу са условима прописаним 
за Специјални резерват природе).

У насељу је формирана добра са-
обраћајна матрица, којом су повезане све 
зоне, односно сви садржаји. Само у делу 
где се планира проширење грађевинског 
подручја ће се, у складу са ширењем на-
сеља, ширити и саобраћајна мрежа.

Планом је предложено повезовањe 
три вида саобраћаја (друмског, железнич-
ког и водног), што подразумева изградњу, 
према предложеној траси, индустријског 
колосека, формирање саобраћајнице од-
говарајућег профила и носивости по пос-
тојећем насипу и даљи рад на изградњи 
луке на Дунаву.

Сви насељски садржаји су углав-
ном снабдевени основном комуналном 
инфраструктуром, коју је потребно при-
лагођавати новим захтевима, што је ди-
финисано кроз предложена планска ре-
шења.

3. ПРЕТЕЖНА НАМЕНА 
ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА И 
ЦЕЛИНАМА

3.1. СТАНОВАЊЕ

За процену потреба у области 
становања релевантни су подаци о 
постојећем стамбеном фонду и пројек-
ција демографског тренда насеља.

Постојећи стамбени фонд у Бачкој 
Паланци не задовољава у потпуности по 
величини, структури и квалитету ни са-
дашње, па ни будуће потребе становни-
ка, које ће свакако бити на вишем нивоу.

Према последњем попису станов-
ништва 2002. године, у центру општине 
живи 29449 становника. Укупан број ста-9449 становника. Укупан број ста-
новника насеља у периоду 1948.-2002. 
година растао је по стопи од 0,015, а 
учешће броја становника насеља Бачка 
Паланка у укупном броју становника оп-
штине се повећао са 27,4% у 1948. годи-
ни на 48,3% у 2002. години, што говори 
о значајном степену концентрације ста-
новништва у општинском центру.

Према демографској прогнози до 
2027. године број становника ће порасти 
за око 1850, односно број домаћинстава 
ће бити за око 660 већи него данас.

Одређени простор за будућу стам-
бену изградњу обезбедиће се у постојећој 
стамбеној зони – реконструкцијом и до-
градњом постојећег стамбеног фонда и 
изградњом новог (погушћавањем).  По-
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ред тога, нужно је обезбедити простор за 
нову стамбену изградњу.

Одређивање нових стамбених зона 
извршено је у сагласности са свим оста-
лим урбаним структурама, па уколико не 
буде реализовано у планском периоду, 
може да се прихвати као стратешко опре-
дељење за ширење града и у постпланс-
ком периоду.

Предложеним планским решењем 
предвиђено је да зона становања обух-
вата површину од око 584 ha, тако да ће 
просечна густина настањености износи-
ти око 50 st/ha.

У оквиру стамбене зоне могуће је 
градити: стамбене објекте, стамбено-
пословне објекте (преовлађујућа намена 
је становање), пословно-стамбене објек-
те (преовлађујућа намена је пословање), 
пословне објекте (на засебној парцели) 
и објекте јавне намене. За остваривање 
садржаја пословања у стамбено-послов-
ним објектима намењује се у првом реду 
приземље, а по потреби прве две етаже. 

У централној зони и дуж Улице 
краља Петра I ће се градити, пре свега, 
јавни и комерцијални садржаји и личне 
услуге. У зони становања већих густина 
нестамбени објекти на засебној парцели 
се морају уклапати у задате урбанистич-
ке параметре за конкретан блок. Сад-
ржаји пословања (на засебној парцели) 
морају бити примерени стамбеној зони у 
смислу заштите животне средине.

У стамбеним зонама ван централне 
зоне, у блоковима са претежно породич-
ним становањем, дозвољена је изградња 
и мањих производних погона (кондитор-
ски производи, одевни предмети и сл.), 
услуге и занатске услуге које не загађују 
животну средину.

Не дозвољава се изградња трговач-
ких објеката великог капацитета – супер 

маркета, где се подразумева обезбеђење 
великог броја паркинг места (центри ти-
па ’’Метро’’, ’’Меркур’’, ’’Темпо’’ и сл.) 
у центру насеља нити у оквиру стамбене 
зоне. Под великим трговачким објектима 
се подразумевају објекти који захтевају 
корисну површину већу од 500м2, дубину 
објекта већу од 18м и више од 8 паркинг 
места за посетиоце. 

Заступљеност пословних садржаја 
на засебној парцели у блоковима на-
мењеним становању је максимално 30% 
површине блока. У централној зони нема 
ограничења.

У насељу ће бити заступљена два 
вида стамбене изградње: вишепородич-
но и породично. Подтип породичног 
становања биће становање комбиновано 
са радом, било да се ради о производњи 
мањег обима или о пољопривреди.

3.1.1. Вишепородична стамбена 
изградња 

Под овим видом становања под-
разумева се изградња стамбених објека-
та за становање више породица (више 
од 4 стамбене јединице), спратности до 
П+4. Изузетно се дозвољава изградња 
петог спрата, у случају када је призем-
ни део намењен изградњи саобраћајног 
пролаза у блок. Степен заузетости парце-
ле је до 40%. Вишепородични стамбени 
објекти се, по правилу, граде у низу. Низ 
може бити прекинут ради обезбеђења 
колског улаза у унутрашњост блока, од-
носно формирања приступне улице. Улаз 
у блок се може обезбедити и проласком 
приступне улице испод објекта, с тим да 
мора да се обезбеди мин. 6,0м ширине и 
4,5м висине пролаза.

Изградња вишепородичних стам-
бених објеката је планирана у централ-
ној зони насеља, уз главну улицу (Улица 
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краља Петра I) и у блоковима у близини 
централне зоне.  

Већина блокова где се планира из-
градња вишепородичних објеката је на-
мењена мешовитој стамбеној изградњи. 
Само су три блока  (блокови бр. 45, 52 и 
53) намењена чисто вишепородичом ста-
новању, односно изградњи вишеспрат-
них објеката.

Раније изграђени вишепородични 
стамбени објекти се задржавају, а у за-
висности од броја објеката у блоку, блок 
је сврстан у мешовито становање, или је 
третиран као блок са породичним стано-
вањем, односно тамо где су изграђени 
појединачни вишепородични објекти у 
блоку. У центру насеља, у блоку бр. 45 
се задржавају изграђени објекти високе 
спратности.

3.1.2. Мешовита стамбена изградња

Под овим типом становања под-
разумева се породично и вишепородично 
становање на заједничком простору (бло-
ку). Овај тип становања се одликује свим 
особинама које поседују и његови сас-
тавни делови – вишепородично стано-
вање и породично становање спратности 
минимум П+1+Пк до П+2. Код овог типа 
становања треба посебно водити рачуна 
да се не угрозе услови породичног ста-
новања.

Основна карактеристика породич- породич-
ног становања у блоковима са мешови-
том изградњом је да има градски карак-
тер, што се огледа у  положају објекта на 
парцели, архитектонској обради објекта, 
решавању паркирања и уређењу сло-
бодног дела парцеле. У зони мешовитог 
становања није дозвољена изградња еко-
номских објеката на парцели породичног 
становања. Помоћни објекти (гараже, 
оставе) могу да се граде, у принципу, у 
дну парцеле. У блоковима у којима није 

предвиђена детаљна разрада, објекте на 
парцели поставити у низу.

Мешовитој стамбеној изградњи су 
намењени следећи блокови: 29, 43, 44, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
83, 84, 85, 89 и 90. 

3.1.3. Породично становање 

Планом су предвиђена четири типа 
породичног становања:

 - породично становање спратности 
минимум П+1 до П+2+Пк (степен 
заузетости макс. 40%), углавном у 
блоковима са мешовитим стано-
вањем,

 - породично становање спратности 
до П+1+Пк, степеном заузетости 
до 40%,

 - породично становање са привред-
ним активностима, спратности до 
П+1+Пк, степен заузетости 50%,

 - резиденцијално становање спрат-
ности до П+2+Пк, степен заузето-
сти до 20%.

Зона породичног становања спрат-
ности до П+1+Пк је преовлађујући вид 
становања, а то ће бити и у наредном пе-
риоду. 

У зони породичног становања у 
стамбеном делу парцеле дозвољава се 
формирање пословног простора (у скло-
пу стамбеног објекта или као посебан 
објекат) из области: трговине на мало, 
угоститељства, услужних и занатских 
делатности. Површина дела намењеног 
пословању у склопу објекта намењеног 
породичном становању не може бити 
већа од 50%.

Појединачни, постојећи вишепоро-
дични објекти у зони породичног стано-
вања се задржавају и као такви се могу 
санирати и адаптирати, са могућношћу 
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доградње поткровља објеката са равним 
кровом.

Резиденцијално становање

У делу намењеном резиденцијал-
ном становању, у западном делу насеља, 
планира се минимална величина парцеле 
од 1000 m2. На овим парцелама могуће је 
остварити виши ниво становања (мањи 
степен заузетости, мин. густина) као и 
могућност изградње пратећих садржаја 
(отворени базени, сењаци, перголе) са 
већим процентом зеленила. Овај вид ста-
новања заузима површину од 30,82 ha.

Породично становање са привредним 
активностима

За овај вид породичног становања 
основно је да се у оквиру основног типа 
становања морају обезбедити простор-
ни услови и за обављање производних 
активности које су везане са услужним 
делатностима (пекаре, мањи производни 
капацитети, итд.) или пољопривредом 
(откупне станице, стакленици, итд.), који  
не загађују животну средину и не реме-
те преовлађујућу намену - становање. 
Величина, као и просторна организација 
дела који се намењује пословању у скло-
пу овог садржаја, разматраће се у кон-
кретним случајевима зависно од величи-
не парцеле, положаја у ширем окружењу, 
комуналне опремљености и задовољењу 
аспекта заштите човекове средине. Повр-
шина намењена овом виду становања је 
око 59 ha.

Код овог вида породичног стано-
вања треба посебно водити рачуна о ор-
ганизацији и уређењу парцела. Дозвоље-
на је изградња економских објеката, а 
садржаји на парцели не смеју да утичу 
на загађење животне средине. Озелења-
вање и начин ограђивања парцеле треба 
да допринесу квалитетнијем и лепшем 
микроамбијенту стамбеног блока.

Изградња капацитета сточарскe 
производње за сопствене потребе биће 
усмерена ка ободним парцелама у ок-
виру грађевинског подручја (северни 
део насеља), на којима просторни и ур-
банистички услови  неће ограничавати 
развој ових садржаја. Дозволиће се др-
жање сточног фонда за сопствене пот-
ребе и изградња потребних капацитета, 
под условом да су адекватно комунално 
опремљени (вода, струја, ђубриште и сл.) 
у складу са санитарно-хигијенским и ве-
теринарским прописима и да су удаљени 
мин. 50m од границе комплекса јавних 
објеката.

3.2. ЦЕНТРАЛНА ЗОНА СА 
МРЕЖОМ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА

Центар Бачке Паланке треба да оп-
служи функције општине у целини и де-
ла ширег окружења, а у складу са улогом 
која је дата Бачкој Паланци Просторним 
планом Републике Србије (субрегионал-
ни центар).

Постојећи насељски центар не за-
довољава у потпуности постојеће пот-
ребе становника, а извесно је да ће у бу-
дућности бити још мање у могућности да 
одговоре растућим потребама. Додајући 
томе очекивани и зацртани развој Бачке 
Паланке као регионалног туристичког 
центра и значајне туристичке тачке на 
Дунаву, јасна је потреба осавремењавања 
и проширења централне зоне према Ду-
наву, односно приобаљу.

 
У функционалној структури највеће 

учешће имају делатности намењене за-
довољавању такозваних јавних потреба 
и терцијарне делатности. Ове делатности 
ће у будућем животу насеља имати све 
значајније место по разноврсности, броју 
и потребним капацитетима објеката.

Поред примарног, планира се фор-
мирање и секундарног центра у запад-
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ном делу насеља, у циљу задовољавања 
свакодневних потреба грађана у области 
јавних функција, трговине, занатства, 
угоститељства и разних услуга.

Делатности које се могу планирати 
у централним зонама су из области:

 - трговине (продавнице које не за-
хтевају велики број паркинг мес-
та),

 - услужних делатности, 
 - угоститељства и туризма (хотели, 

ресторани, кафеи и др.),
 - пословно-административних де-

латности (банке, представништва, 
агенције, пословни бирои и др.),

 - верски објекти,
 - саобраћајни објекти и терминали,
 - и други објекти, уз услов да се ни 

на који начин не угрожава функ-
ционисање  зоне и да се у складу 
са наменом и капацитетима може 
обезбедити потребан број паркинг 
места за кориснике.

У овим зонама нису дозвољене 
никакве производне или привредне де-
латности, нити услужно занатске делат-
ности које окружење могу да угрозе бу-
ком, гасовима, отпадом било које врсте и 
сл.

3.2.1. Примарни насељски центар

Центри градова су најдинамичнији 
и највиталнији делови градског просто-
ра и, по правилу, његови најстарији де-
лови. Њихов развој и трансформације су 
непрекидан и врло сложен процес који, 
у најширем могућем смислу одражава 
све промене кроз које друштво пролази. 
Просторни одраз ових промена на центре 
градова може бити у карактеру, програ-
мима и садржају центра, при чему се у 
истом или делимично измењеном физич-
ком изгледу центра мења намена просто-
ра и објеката, а може бити усмерен и на 
значајније физичке трансформације, при 

којима долази до изградње нових обје-
ката, доградње и ревитализације старих 
објеката, рушења дотрајалих објеката, 
грађења нове инфраструктуре и сл.

Планирани развој насељског цен-
тра ће се одвијати у складу са следећим 
циљевима:

 - заштита евидентираних непокрет-
них културних добара;

 - унапређење и заштита амбијен-
талних вредности овог простора;

 - елиминација садржаја непримере-
них овој зони;

 - увођење садржаја који ће повећа-
ти степен атрактивности овог под-
ручја, посебно у делу приобаља;

 - елиминација непотребног мотор-
ног саобраћаја и његово преусме-
равање на ободне делове центра, 
обезбеђење потребног простора за 
паркирање/гаражирање возила; 

 - формирање Улице дунавска обала 
(посебно у централном делу на-
сеља) тако да се задовоље услови 
моторног и бициклистичког са-
обраћаја, као и да се формира ше-
талиште уз приобаље;

 - заштита и унапређење зеленила у 
зони центра, са примарним циљем 
очувања и подизања амбијентал-
них вредности постојеће и плани-
ране зоне центра.

Централна зона Бачке Паланке 
(примарни центар), у постојећој ситу-
ацији, формирана је око главне насељс-
ке саобраћајнице – Улица краља Петра I 
и обухвата блокове број 44, 45, 46, 48 и 
49. Предложено проширење се односи на 
блокове број 51, 52, 53, 54, 56, 57 и 58, 
тако да централна зона излази на Дунав, 
односно до ’’Тикваре’’, која је најатрак-
тивнија зона у насељу.

Да би градски центар могао да за-
довољи све потребе, а узимајући у обзир 
основне развојне могућности Бачке Па-
ланке и очекиван пораст броја станов-
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ника, неопходно је његово проширење и 
реконструкција. Под реконструкцијом се 
првенствено подразумева елиминација 
свих непожељних садржаја који наруша-
вају његову основну функцију (поједини 
радни комплекси и сл.), формирање јав-
них садржаја уз Улицу дунавска обала, 
задржавање формиране пешачке зоне и 
уношење нових, недостајућих централ-
них садржаја. Реконструкција примарног 
градског центра ће се одвијати фазно, у 
дужем временском периоду и у складу 
са датим условима заштите природних и 
непокретних културних добара.

Позиција примарног градског цен-
тра обезбеђује лаку доступност свим ста-
новницима Бачке Паланке и окружења. 
Измештањем аутобуске станице на пери-
ферију централне зоне и њеним простор-
ним повезивањем са железничком пут-
ничком станицом, осим што се подиже 
комфор коришћења јавног саобраћаја и 
смањује саобраћајни притисак на најуже 
насељско језгро, ослобађа се простор у 
центру за атрактивнију намену.

 
Да би се искористио повољан по-

ложај примарног градског центра и обез-
бедила стварна приступачност, неоп-
ходно је обезбедити адекватан мирујући 
саобраћај. Из тог разлога неопходно је 
обезбедити одговарајући број паркинг 
места у двориштима пословних и стам-
бених објеката и изградити одговарајући 
број јавних гаража.

Како је централна зона намењена 
првенствено пешацима, потребно је у 
свим улицама уредити и, по могућству, 
проширити пешачке стазе (тротоаре). 
Уређење подразумева  замену застора где 
год је то потребно, озелењавање у складу 
са условима које улични профил пружа, 
постављање урбаног мобилијара, адек-
ватне уличне расвете.

Неопходно је обезбедити једна-
ку доступност јавних простора и обје-
ката свим категоријама становништва, 
што значи да, при планирању партерних 
уређења, треба водити рачуна да се обез-
беди равноправно кретање лица са инва-
лидитетом, деце и старих у коришћењу 
јавног простора. Исти принципи важе и 
при пројектовању објеката.

Планирано проширење примар-
ног градског центра, уз увођење нових 
садржаја и замену неадекватних са но-
вим примеренијим и атрактивнијим, 
повећаће понуду садржаја у градском 
центру. У оквиру центра биће и даље за-
ступљено становање (вишепородично, 
породично или, у појединим блоковима, 
мешовито). На тај начин основна функ-
ционална одлика центра биће у његовој 
израженој полифункционалности.

У зони примарног градског цен-
тра се не могу лоцирати делатности 
које буком, загађењем ваздуха, воде и 
земљишта, те великим обимом транспор-
та, негативно утичу на животну среди-
ну (индустрија, пољопривредна произ-
водња, складишта, велики тржни центри 
и слично).

У креирању атрактивне слике гра-
да значајну улогу има управо атрактив-
ност централне зоне, како по садржајима 
који се ту налазе, тако и по уређености 
простора (урбани ред), уређености и 
опремљености јавних површина, поје-
диначним архитектонским решењима 
и међусобним складом нових и старих 
објеката и амбијенталних целина. При-
влачност центара је значајна за Бачку 
Паланку, посебно ако се узиму у обзир 
развојни циљеви у којима туризам заузи-
ма високо место.

Активности на унапређењу и заш-
тити амбијенталних вредности овог 
простора захтевају претходно дефини-
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сање жељеног карактера амбијента, кроз 
израду студија и конкурса за уређење 
централне зоне, те након тога израду од-
говарајуће, законом предвиђене урбанис-
тичке документације. Планом генералне 
регулације се не могу давати детаљна 
решења у наведеном смислу, због сложе-
ности и осетљивости ове проблематике, 
осим у делу који се односи на дефини-
сање инфраструктуре, система озелења-
вања, структуре централних функција 
и општих урбанистичких услова за из-
градњу објеката и уређења простора.

Израда наведених студија и конкур-
са треба да омогући дефинисање урбане 
форме ове зоне у целини, што подразу-
мева утврђивање изгледа улица, стаза, 
линеарних праваца, дефинисање токова 
свих врста, утврђивање нодалних тачака 
(кључне, жижне тачке кретања), посеб-
них урбаних обележја и маркација изу-
зетних просторних вредности. Коначни 
циљ ових решења треба да буде у ус-
постављању хармоничног односа повр-
шина, форми и намене, чиме ће постојеће 
изузетне вредности овог простора конач-
но доћи до изражаја.

Систем озелењавања предложен 
Планом ће такође утицати на повећање 
укупних урбаних вредности овог просто-
ра. Озелењавање централне зоне вршиће 
се првенствено уређењем зелених повр-
шина намењених јавном коришћењу, као 
што су скверови, улично зеленило и зе-
лене површине око објеката намењених 
јавном коришћењу. Специфичност озе-
лењавања овог простора представља мо-
гућност креирања изузетно атрактивног 
приобалног дела, повезивања у систем 
зеленила са Парком природе, што може 
да прерасте у један од препознатљивих 
симбола града.

3.2.2. Секундарни насељски центар 

Основна функција секундарног 
центра је у задовољавању свакодневних 
потреба грађана у области снабдевања, 
образовања, здравствене заштите, бриге 
о деци предшколског узраста, угости-
тељства, разних услуга (пошта, банка и 
сл.), као и одређених јавних функција на 
нивоу припадајућих блокова (спортско-
рекреативне површине и др.). У складу 
са својом основном улогом, секундарни 
центар мора да буде у тесној вези са ста-
новањем, из ког разлога је предвиђено 
његово формирање у релативно новом 
делу насеља и, што је још важније, у делу 
насеља где је предвиђено даље ширење 
стамбене зоне.

Локација планираног секундар-
ног градског центра, у блоку 9, ће бити 
лако доступна у саобраћајном погледу 
(пешачке и колске комуникације) и има 
просторних услова да се обезбеде довољ-
не површине за мирујући саобраћај.

3.3. РАДНЕ ЗОНЕ

Планом је потребно створити нео-
пходне просторне услове за даљи развој 
индустрије и одговарајућих пратећих ка-
пацитета. У том смислу, просторна орга-
низација производних функција у Бачкој 
Паланци реализоваће се кроз два типа 
просторних јединица:

 - радне зоне
 - појединачне просторне јединице 

Радне зоне

Под појмом радних зона се под-
разумевају они простори који ће првен-
ствено бити намењени привредним ак-
тивностима, односно таквим делатнос-
тима као што су индустрија, производно 
занатство, складиштење и обрада разних 
роба и  сервиси који због своје природе 
не могу бити лоцирани у оквиру других 
насељских структура. Поред ових, у ок-
виру радних зона ће се лоцирати већи тр-
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говачки објекти – супер маркети, хипер 
маркети, тржни центри и сл.

Привредни развој Бачке Паланке 
ће, поред постојећих производних актив-
ности, бити заснован и на развоју разли-
читих производних садржаја везаних за 
локално сировинско залеђе.

У Бачкој Паланци формиране рад-
не зоне се налазе у источном и северном 
делу насеља. У оквиру ових зона задржа-
вају се сви изграђени радни комплекси и 
планирају нови, за које има довољно сло-
бодних површина. Радне зоне заузимају 
површину од око 402,42 ha.

Измењеним решењем железничког 
саобраћаја (индустријских колосека) до-
бијен је квалитетнији простор у оквиру 
источне радне зоне, којом су обухваћени 
блокови број: 77а, 82а, 82б, делови блоко-
ва 72, 72а, 77, 82 и 87, затим блокови 95, 
96, 101, 101а, 101б, 104, 107, 108, 109 и 
110. Блок 106, који је у оквиру исте зоне, 
је намењен луци са свим пратећим садр-
жајима. Предуслов за уређење ове зоне у 
складу са Планом је измештање и рекул-
тивација постојеће комуналне депоније, 
а основни услов је изградња саобраћај-
них капацитета друмског и железничког 
саобраћаја, како је то Планом предвиђе-
но. Изградњом луке, за коју је урађена 
планска документација, употпуниће се 
саобраћајна опслуженост зоне и ство-
рити услови за формирање робно-трас-
портног центра. Ова зона је делимично 
изграђена и у истој мери је опремљена 
комуналном инфраструктуром. Постоје 
услови да се комунална инфраструктура 
развија паралелно са даљим развојем (из-
градњом) зоне. 

Северна радна зона се задржава у 
постојећим границама и знатно је више 
изграђена од источне, мада и ту постоје 
одређене резерве у простору, које би по-
себно дошле до изражаја рационалнијим 
коришћењем простора. Ова зона обухва-

та блокове број 21, 24 и 28, као и дело-
ве блокова 25, 26, 33, 64 и 65. У истом, 
северном делу насеља, у блоковима  27 
и 65 планирано је проширење грађевин-
ског подручја насеља, како би се добио 
простор намењен раду са становањем, из 
области пољопривреде и мале привреде, 
под условом да њихова делатност нема 
негативан утицај на животну средину, тј. 
не утиче на загађење земљишта, воде и 
ваздуха. И ова зона има повољну лока-
цију у односу на град, могућност кому-
налног опремања, изградње заједничких 
пратећих садржаја и обезбеђења добре 
саобраћајне опслужености.

Нове радне зоне ван грађевинског 
подручја су планиране Просторним пла-
ном општине Бачка Паланка.

Појединачне просторне јединице 

Као појединачне просторне једини-
це, у склопу насељског ткива, егзисти-
раће постојећи капацитети у блоковима 
број: 12 и 71. Планира се дислоцирање 
радних садржаја из блокова број: 51, 53 
и 57, који су у склопу зоне централних 
садржаја, због тога што врста и потребни 
услови за обављање конкретних делат-
ности нису у складу са функцијом цен-
тра. У блоку број 43 постојећи магацин-
ски простори уз бившу железничку пру-
гу се намењују централним садржајима. 
Постојећи силос са пратећим објектима и 
површинама, за који, због постојеће при-
вредне и економске ситуације у земљи, 
није реално планирати измештање у на-
редном планском периоду, се задржава у 
постојећем стању, без могућности било 
какве доградње или нове изградње.

У склопу основног насељског тки-
ва (становање, шира зона центра) могу 
се градити и развијати они капацитети 
чија технологија рада нема негативних 
утицаја на животну средину, заштиће-
на природна и непокретна културна до-
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бра, који нису у колизији са планираном 
преовлађујућом наменом зоне и парцеле 
на којој се гради, уз услов да просторне 
могућности парцеле (степен заузетости, 
приступ јавној саобраћајници и сл.) то 
дозвољавају и да су усклађени са окру-
жењем у амбијенталном смислу.

Капацитети услужног занатства 
пратиће просторну дистрибуцију стано-
вништва.

3.4. Зона туризма, спорта и рекреације

Постојећи природни и антропогени 
фактори на подручју насеља и његовој 
ближој околини пружају велике могућ-жају велике могућ-
ности за развој више облика туризма, као 
једног од битних носиоца развоја града. 
Водеће туристичке активности треба да 
буду усмерене у развој наутичког, пос-
ловног и туризма посебног интереса.

Основу будућег развоја наутичког 
туризма чиниће природно добро ’’Ти-
квара’’ са заштитном зоном, где постоје 
услови и за развој туризма посебног 
интереса (риболовни, спортско-мани-
фестациони, културно-манифестациони, 
омладински - школе у природи, кампови 
и сл.).

Пословни туризам је везан за пот-
ребе привредника Бачке Паланке. Пос-
ловни клуб, који функционише у Бачкој 
Паланци, окупља привреднике из разли-
читих крајева земље и света. Хотел ви-
соке категорије, са одговарајућим салама 
за одржавање скупова, ресторани са спе-
цијализованим кухињама, су неопходни 
садржаји за задржавање гостију у Бачкој 
Паланци.

Спортско-рекреациони и туристички 
центар

Постојећи садржаји у подручју 
‘’Тикваре’’ – кајакашки клуб, спортска 
хала, отворени спортски терени, пла-

жа, пружају добар основ за даљи развој 
спорта и рекреације на овом подручју.

Планом се предвиђа доградња и 
уређење постојећег фудбалског игра-
лишта у стадион (са трибинама одгова-
рајућег капацитета) и изградња помоћ-
ног фудбалског игралишта у истом блоку 
(блок број 60).

Планира се изградња и уређење 
марине, проширење акваторије за потре-
бе формирања регатне стазе и пратећих 
садржаја везаних за спортове на води, 
изградња отворених базена, смештајних 
капацитета за потребе, пре свега, спорти-
ста, као и уређење заштитне зоне Парка 
природе у спортско-рекреативне сврхе. 
Овако уређена, ‘’Тиквара’’ представља 
центар развоја туризма Бачке Паланке, 
насељски спортско-рекреативни центар 
и представљаће један од главних потеза 
урбане реконструкције насеља. 

Просторна и функционална дис-
позиција ове велике спортско-рекреа-
тивно-туристичке зоне отвориће, како 
велике могућности развоја насеља, тако 
и могућност креирања специфичних ам-
бијената, који могу да постану нови пре-
познатљиви симбол Бачке Паланке. Ова 
зона заузима површину од око 250,61 ha.

Остали спортско- рекреациони 
садржаји (терени и објекти за 
рекреацију)

У будућој организацији Бачке Па-
ланке треба да буде формирана мрежа 
мањих спортско рекреационих садржаја, 
чија ће основна функција бити да омо-
гући стварање услова за свакодневно ба-
вљење спортом и рекреацијом укупног 
становништва. Врсте и капацитети садр-
жаја у овим спортско-рекреационим цен-
трима биће сагледани и решени у даљој 
детаљнијој урбанистичкој разради у за-
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висности од потреба, захтева и специфи-
чности простора.

На територији насеља, у оквиру 
других основних намена (рада и стано-
вања), планирани су следећи спортско-
рекреациони садржаји:

 - терени за мале спортове у блоко-
вима 9 и 31;

 - уређене зелене површине са 
мањим спортским игралиштима у 
блоковима број 11а, 50 и 53;

 - рекреациони садржаји намењени 
првенствено мањој деци и ста-
ријим особама, у оквиру стамбе-
них блокова.

Све слободне површине у склопу 
површина намењених спорту и рекре-
ацији треба да буду парковски озелењене 
и уређене, опремљене пратећим садр-
жајима, урбаним мобилијаром и одгова-
рајуће комунално опремљени. Такође, 
спортско-рекреативне површине треба 
да буду заштићене од ветра и добро по-
везане са осталим деловима насеља.

3.5. Комунални објекти и површине

3.5.1. Комунални објекти

У ову категорију површина сврс-
тани су сви они садржаји који су или ће 
бити намењени за постизање планираног 
нивоа комуналне опремљености.

Јавна предузећа

Просторије дирекција јавних кому-
налних предузећа могу бити у саставу 
централне зоне, или у неком другом де-
лу насеља, у складу са потребама самог 
предузећа.

Пијаце

Комплекс главне зелене пијаце 
планира се у блоку број 51, где постоје 

одговарајући просторни услови за фор-
мирање савремене пијаце, за обезбеђење 
довољног броја паркинг места (за прода-
вце и за кориснике), могућност доброг 
саобраћајног повезивања и адекватног 
комуналног опремања простора.

Поред ове, могуће је формирати 
мање зелене пијаце у оквиру стамбених 
блокова, посебно оних који су удаљени 
од централне зоне насеља и планиране 
градске зелене пијаце.

Будућа намена простора постојеће 
пијаце у блоку 46 је пешачки трг, а мо-
гуће је, уколико се укаже потреба, задр-
жати функцију пијаце, с тим да се про-
пише обавеза само повременог функци-
онисања (у току дана и недеље), да се 
ограничи броја тезги и пропише обавеза 
уклањања пијачне опреме по завршетку 
дневног рада.
 

Кванташка, бувља и сточна пија-
ца ће се организовати у блоку број 23, на 
северу насеља, где постоји довољно ве-
лика неизграђена површина, обезбеђен 
саобраћајни приступ и могућност кому-
налног опремања, до нивоа који такав 
садржај захтева.

Насељска гробља

У Бачкој Паланци и надаље ће 
постојати 3 гробља, у блоковима бр. 26, 
65 и 94. Насељско гробље у блоку бр. 94 
има довољно површине за проширење.

Објекти комуналне инфраструктуре

Локације и потребе у простору 
објеката везаних за комуналну инфра-
структуру (извориште, УПОВ, трафоста-
нице, мерне и мерно-регулационе ста-
нице...) су ближе обрађене у посебним 
поглављима.
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Комплекси трафостаница 

Постојећи комплекси трафоста-
ница ТС 110/20kV "Бачка Паланка 2” и 
ТС 110/35/10 kV “Бачка Паланка 1” се 
задржавају у оквиру постојећих парцела.

ТС 110/35/10 kV “Бачка Паланка 1” 
ће се реконструисати у наредном перио-
ду у  ТС 110/20 kV, у исту је потребно 
уградити још један трансформатор снаге 
31,5 MVA. Постојећа трафостаница 35/10 
kV "Бачка Паланка - Железничка стани- "Бачка Паланка - Железничка стани-
ца" ће се демонтирати, али ће се простор 
задржати за 20 kV разводно чвориште, 
које ће бити повезано са трафостаницом 
“Бачка Паланка 1”.

Постојећа 35/10 kV трафостаница 
“Бачка Паланка - Јута” ће се демонтира-
ти.

Објекат ПТТ

Објекат ПТТ се задржава на пос-
тојећој парцели бр. 3127 �O Бачка Па-�O Бачка Па- Бачка Па-
ланка град, у улици Краља Петра I.

Депонија комуналног отпада

Постојећа депонија комуналног от-
пада у насељу Бачка Паланака (лоцирана 
у источној радној зони) представља не 
само препреку уређењу простора и при-
вођење планираној намени, већ је извор 
заразе укупног живог света. Приоритетан 
задатак локалне самоуправе је  санација 
и рекултивација овог простора, у складу 
са важећим законима и прописима.

 
Општина Бачка Паланка ће се 

укључити у реализацију принципа На-
ционалне стратегије управљања кому-
налним отпадом потписивањем Споразу-
ма о формирању региона за управљање 
отпадом за више општина. Затим следи  
израда Плана управљања отпадом за цео 
регион, којим се утврђује потреба фор-
мирања мреже траснфер и сакупљачких 

станица у односу на положај регионалне 
депоније.

3.5.2. Озелењавање насеља

Концептом уређења будућих зе-
лених површина насеља се планира 
повећање површина под зеленилом, 
развој недостајућих и реконструкцијa 
постојећих категорија зеленила и њихово 
међусобно повезивање, преко линијског, 
у систем зеленила.

Развој недовољно заступљених 
зелених површина, подразумева фор-
мирање нових паркова, озелењавање 
површина у оквиру туристичко-спорт-
ско-рекреативних површина и површина 
намењених заштитном зеленилу.

Будуће категорије зелених повр-
шина ће бити груписане у три основне 
групе:

 - зелене површине јавног ко-
ришћења,

 - зелене површине ограниченог ко-
ришћења и

 - зелене површине специјалне на-
мене.

Зелене површине јавног коришћења

Зелене површине јавног ко-
ришћења ће чинити парковске површи-
не, скверови, улично зеленило и зелене 
површине око административних и дру-
гих јавних објеката. Оне ће својом сло-
бодном доступношћу за све становнике 
и начином коришћења испунити најваж-
није социјалне функције.

Мања парковска површина у цен-
тру која се наслања на пешачку зону 
се задржава у постојећим оквирима, а 
планирају се нове парковске површине 
у блоковима 50 и 9. Мање зелене повр-
шине, било да су на простору центра, 
стамбеног блока, око јавних објеката или 
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у оквиру саобраћајне намене, треба уредити у пејзажном стилу, врстама већих естетско - 
декоративних својстава.

Постојеће улично зеленило, као најразвијенију категорију зеленила јавног ко-
ришћења, задржати и допунити новим садницама. У новим улицама са ширим  уличним 
профилима формирати групе лишћара, четинара и партерног зеленила, са циљем повези-
вања свих категорија зеленила у систем зелених површина.

Зелене површине ограниченог коришћења
Ове зелене површине ће бити заступљене у оквиру спортско рекреативних и ту-

ристичко-спортско рекреативних површина, становања, школских и предшколских уста-
нова и радних површина, а треба да прате садржаје основних намена. 

На простору туристичко-спортско-рекреативних површина, које су планиране на 
простору Парка природе ''Тиквара'' су и највећи комплекси зелених површина Бачке 
Паланке. ЈП ''Војводинашуме'' газдују овим шумама, шумским културама и шумским 
земљиштем на основу Посебне основе газдовања шумама за газдинску јединицу ''Пала-
начке аде-Чипски полој''. Шуме чине састојине јасена, топола и врба, а шумске културе 
састојине еуроамеричких топола и врба. Планиране туристичко-спортско-рекреативне 
површине треба уклопити у постојеће шумске површине и допунити зеленилом у складу 
са условима надлежне институције.

Зелене површине специјалне намене

Зелене површине специјалне намене ће бити формиране у виду заштитног зелени-
ла,  првенствено у приобаљу Дунава, уз северозападну  границу насеља, на деградираном 
земљишту, око ретензија, у оквиру комуналних површина (уређаја за пречишћавање от-
падних вода, вашаришта ) и уз саобраћајнице вишег реда.  Зелене површине специјалне 
намене ће чинити и уређене површине гробља.

3.6. БИЛАНС ПОВРШИНА

Планом генералне реулације Бачке Паланке утврђује се биланс површина у граници 
грађевиснског подручја по зонама, односно преовлађујућим наменама.

Намена и биланс површина у граници грађевинског подручја:
Р.бр. Преовлађујућа-основна намена површина ha %

1. Централни садржаји (управа,  пословање, становање) 30,80 1,6
2. Јавне службе 15,13 0,8

- дечије установе
- основне школе
- средње школе
- здравство и социјална заштита
- гранични прелаз

2,34
3,06
1,06
1,84
6,83

3. Становање 583,68 30,1
- вишепородично становање
- мешовито становање
- породично
- породично (резиденцијално)
- породично становање са радом

14,53
130,56
348,71
30,82
59,06



518 страна - Број 16/2011       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      25. мај 2011. године

4. Радне зоне 402,42 20,8
5. Зеленило и рекреација 323,49 16,7

- туристичко-спортско-рекреативне површине 
- спортско-рекреативне површине  
- парк и сквер
- заштитно зеленило

250,61
9,21
5,88
57,79

6. Комуналне површине 36,51 1,9
- уређај за пречишћавање отпадних вода
- комплекс трафостанице
- комплекс ГМРС
- кванташка пијаца 
- градско гробље 
- гробље ван функције
- спомен гробље

6,90
0,70
0,52
3,20
18,06
4,96
2,17

7. Остале површине 253,5 13,1
- верски објекти
- ретензије
- акваторија луке
- река Дунав
- одбрамбени насип

2,81
5,12
24,96
175,14
45,47

8. Саобраћајне површине и објекти 290,70 15,0
- коридори железничке пруге и  терминал
- улични коридори
- пешачка зона
- терминали за теретна возила

9,24
271,83
0,59
9,04

Укупна површина грађевинског подручја 1936,23 100,0

Становање заузима највећи део грађевинског подручја (30%) са површином од око 
584 hа. Највећи део становања чини породично становање, које заузима површину од око 
438,70 hа.

Радне површине заузимају 20,8% укупног грађевинског подручја, односно око 402 
hа и представљају другу најзаступљенију намену на територији насеља.

Рекреативне и зелене површине заузимају око 323,5 hа (16,7%) од чега око 250 hа 
припада зони ''Тикваре''.

4. ГЕНЕРАЛНА РЕГУЛАЦИОНА, НИВЕЛАЦИОНА И ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА

4.1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Планом генералне регулације су дати аналитички елементи за образовање нових 
регулационих линија (приказано у графичком прилогу) и то:

 - локација 1 (блок 20)
 - локација 2 (блок 30-39 север)
 - локација 3 (блок 39 југ)

Планом генералне регулације су дати аналитички елементи и новоодређене међне 
тачке за образовање нових регулационих линија (приказано у графичком прилогу) и то:
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 - локација 4 (блок 55)
 - локација 5 (блок 66)

Планом генералне регулације су 
дати аналитички елементи и постојеће 
грађевинске линије за образовање нових 
регулационих линија (приказано у гра-(приказано у гра-
фичком прилогу) и то:

 - локација 6 (блок 45) – „Партизан“

Планом генералне регулације су 
дати аналитички елементи и постојеће 
међне тачке за образовање нових 
регулационих линија (приказано у гра-(приказано у гра-
фичком прилогу) и то:

 - локација 7 (блок 46) – пијаца

Планом генералне регулације 
су дати аналитички елементи и 
новоодређене међне тачке за образовање 
нових регулационих линија (приказано у 
графичком прилогу) и то:

 - локација 8 (блок 49) – улица Бачка

Списак новоодређених међних та-
чака

Број тачке Y X
1 6609969.73 5012219.72
2 6609963.11 5012186.08
3 6609958.57 5012145.57
4 6610337.67 5013662.84
5 6610328.00 5013661.86
6 6610323.45 5013661.44
7 6610318.56 5013660.96
8 6610315.01 5013660.54
9 6610314.73 5013662.56
10 6610310.44 5013662.00
11 6610308.58 5013661.82
12 6610300.64 5013660.49
13 6610298.90 5013660.14
14 6610288.70 5013658.49
15 6610287.46 5013658.34
16 6610284.77 5013657.83

17 6610281.28 5013657.34
18 6610280.10 5013656.11
19 6610275.14 5013655.15
20 6610237.34 5013648.38
21 6610337.93 5013659.94
22 6610328.93 5013659.23
23 6610316.30 5013658.16
24 6610316.34 5013657.79
25 6610307.81 5013657.07
26 6610305.71 5013656.55
27 6610298.08 5013655.53
28 6610298.23 5013655.00
29 6610297.38 5013655.03
30 6610292.84 5013654.34
31 6610289.73 5013653.92
32 6610286.88 5013653.91
33 6610282.45 5013653.31
34 6610282.61 5013652.07
35 6610228.35 5013642.52
36 6609412.31 5012551.11
37 6609415.58 5012546.22
38 6609418.00 5012546.07
39 6609418.03 5012541.65
40 6609416.86 5012530.42
41 6609416.34 5012509.02
42 6609529.82 5012541.72
43 6609529.86 5012538.30
44 6609530.05 5012530.37
45 6609530.49 5012530.32
46 6609530.51 5012525.89
47 6609530.06 5012525.82
48 6609530.08 5012522.15
49 6609520.33 5012522.15
50 6609520.33 5012521.47
51 6609520.50 5012517.98
52 6609531.33 5012506.05
53 6609528.94 5012486.17
54 6609528.73 5012486.16
55 6609527.16 5012472.34
56 6609527.45 5012472.29
57 6609526.44 5012463.87
58 6609526.03 5012463.92
59 6609524.9 5012454.25
60 6609525.33 5012454.20
61 6609524.22 5012445.41
62 6609523.84 5012445.46
63 6609522.74 5012435.79
64 6609523.16 5012435.75
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65 6609521.66 5012423.38
66 6609511.17 5012455.07
67 6609509.95 5012471.57
68 6609510.33 5012489.47

Остале регулационе линије ће се 
образовати на основу Планова детаљне 
регулације – важећих и предвиђених. 
У деловима насеља где се не предвиђа 
израда плана детаљне регулације задр-
жавају се постојеће регулационе линије 
улица.

4.2. ГЕНЕРАЛНИ НИВЕЛАЦИОНИ 
ПЛАН

Генерални нивелациони план је 
урађен на основу катастарско - топограф-
ског плана у размери Р = 1 : 1000.

Нивелациона решења су дефини-
сана преломним тачкама нивелете осо-
вина главних и сабирних насељских 
саобрађајница (приказано у графичком 
прилогу).

Нивелационим планом пројектова-
не су:

 - коте нивелете осовине саобраћај-
ница

 - интерполоване коте
 - падови нивелете 

Нивелационим решењем дате су 
основне смернице нивелације којих  се у 
фази детаљне разраде треба начелно при-
државати.

5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И 
КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

5.1. САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру насеља, у наредном вре-
менском периоду, ће бити заступљена 
три вида собраћаја:

 - путни (друмски),
 - железнички,
 - водни.

Поред постојеће насељске путне 
саобраћајне мреже, државног и 
локалног нивоа (државних путева I и II 
реда и општинских путева), која нужно 
захтева темељну модернизацију и рекон-
струкцију, потребно је интензивирати 
активности за комплетирање обилазних 
саобраћајних капацитета, приступних 
и интерних саобраћајница (радне зоне), 
чиме би се створили услови за елимина-
цију транзитног саобраћаја из урбаних 
простора или за смањивање утицаја са-
обраћаја на насељске функције.

Овакав приступ произилази из 
стратешких определења планских доку-
мената вишег реда (ППРС и ППО Бачка 
Паланка), којима је дефинисано реша-
вање питања транзитног саобраћаја у ур-
баним структурама. 

Предложеним решењем се задржа-
ва постојећа веза Бачке Паланке са мре-
жом општинских насеља, преко држав-
ног пута II реда  бр.119, за Нову Гајдобру 
и Силбаш.  

За повезивање насеља са пољопри-
вредним сировинским залеђем у на-
редном периоду искористиће се мрежа 
постојећих и планираних атарских и 
приступних путева.

Железнички саобраћај у оквиру 
посматраног простора биће присутан 
преко следећих капацитета:

 - једноколосечне пруге (локалне 
бр.12 у мрежи) Бачка Паланка –
Гајдобра,

 - једноколосечне неелектрифици-
ране пруге (некатегорисане) Бачка 
Паланка – Бач – Оџаци, 

 - индустријских колосека 
постојећих/планираних, чији ће  
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коридори бити дефинисани  кроз 
ниже облике планова, а према ис-
казаним захтевима,

 - станице Бачка Паланка  (путнич-
ка), 

 - станице Бачка Паланка  (теретна), 
 - индустријске станице Бачка Па-

ланка.    
        

Да би железнички саобраћај заузео 
своје место у превозу робе и путника, 
неопходно је у наредном периоду спро-
вести све мере које би довеле до реафир-
мације овог вида саобраћаја:

 - изградња, модернизација и рекон-
струкција постојећих  капацитета,

 - побољшање техничко-експлоата-
ционих карактеристика.

Предложеним планским решењем 
дефинише се нова траса железничке пру-
ге, која ће бити ван грађевинског под-
ручја у сверном делу насеља Бачка Па-
ланка.

Саобраћајно-економском анализом 
дошло се до предложеног решења: за-
држава се постојећа станица за теретни  
саобраћај у северном делу насеља (бло-
кови 28 и 33), потребна је ревитализација 
постојеће пруге кроз насеље, а станица у 
западном делу насеља треба да постане 
путничка станица градског типа (лака 
железница), уз задржавање трасе пруге 
и њено техничко и функционално оспо-
собљавање за овај вид лаког шинског са-
обраћаја (LRT).

Предвиђена је изградња новог 
крака пруге ка Бачу и Оџацима, као и 
изградња нове индустријске станице у 
оквиру радне зоне, између блокова 96 и 
101б са једне стране и 107 и 108 са друге.

У оквиру коридора пловног пута 
реке Дунав, на стационажи пловног пута 
од km 1300 до km 1295, планира се из-

градња луке и свих компатибилних ка-
пацитета (терминали течних и расутих 
терета, житни и контејнерски терминал, 
железничка пруга), што је тема нижег 
облика планске документације, као и 
изградња марине у функцији развитка 
наутичког туризма на овом простору. 
Микролокалитет марине је предвиђен 
стратегијом развоја наутичких капаците-
та на Дунаву у АП Војводини, са основ-
ним  садржајима  за прихват спортских и 
других пловила  (туристичко привезиште 
- марина).

Водни саобраћај и планирани капа-
цитети у луци представљају изузетан по-
тенцијал за потребе привредног и транс-
портног развоја подручја. Укључивање и 
осталих видова саобраћаја, на интеграл-
ном принципу, представља изузетну по-
годност за функционисање и развој при-
вреде.

Ваздушни саобраћај није посебно 
апострофиран као потенцијал, узимајући 
у обзир близину аеродрома у Новом Саду 
(планирани) и Београду, али капацитети 
нижег хијерерархијског нивоа (хелиодро-
ми) су врло значајни за обезбеђивање 
приступачности и доступности спорт-
ских, туристичких и пословних садржаја. 
Атрактивност и флексибилност ових и 
оваквих капацитета је посебно повећа-
на са аспекта обезбеђивања минималног 
одговарајућег простора и потребне доку-
ментације.  

Бачка Паланка има просторне мо-
гућности за  остварење  свих видова не-
моторног саобраћаја. Надоградњом и 
модернизацијом постојећих капацитета 
(бициклистичке и пешачке стазе) безбед-
ност кретања би се подигла на одгова-
рајући ниво.

 
За функционисање јавног аутобус-

ког саобраћаја неопходно је обезбедити 
квалитетно опслуживање путника како 
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на терминалима-стајалиштима, тако и на 
централној аутобуској станици. Планом 
је предвиђено измештање постојеће ау-
тобуске станице из самог центра насеља 
(блок 46), где нема просторних могућ-
ности за развој и опремање станице у 
складу са стандардима, у подручје бло-
кова 43-38. Тачна локација ће се дефини-
сати планом детаљне регулације, као и 
локација путничке железничке станице.

У централној зони насеља плани-
ра се и изградња отворених паркинга и 
спратних јавних гаража за стациони-
рање путничких  возила и перманентно 
уређење и подизање уличног зеленила, 
како би се подигао ниво чувања возила.

Изградња теретних терминала за 
опслуживање свих возила у транзиту са 
cвим припадајућим елементима (паркин-
зи, сервисно-угоститељски део) пред-
виђена је у оквиру радних зона  (блокови 
број 24, 26, 65, 96 и 105).

5.2. ВОДОПРИВРЕДНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

5.2.1. Снабдевање водом

Оптималну дугорочну оријента-
цију снабдевања водом становништва 
представља изградња рационалних реги-
оналних и међурегионалних водоводних 
система, у које би били интегрисани и 
постојећи водоводни системи. Ови сис-
теми треба на складан начин да допуне 
недостајуће количине вода са локалних 
изворишта и повећају укупну сигурност 
рада система.

У складу са стратешким опре-
дељењима, снабдевање водом највишег 
квалитета оствариће се развојем регио-
налног система водоснабдевања (у овом 
случају Новосадски регионални систем), 
из којег ће се снабдевати становништво 

насеља општине Бачка Паланка, као и 
само они технолошки процеси у којима 
је неопходна вода највишег квалитета. 
Поред локалних изворишта, као изво-
ришта висококвалитетне воде, овај сис-
тем може користити алувијална изво-
ришта: доња Дрина, Сава од Јамене до 
Сремске Митровице и Сава од Јарка до 
Шапца, извориште са леве и десне обале 
Дунава између Новог Сада и Сремских 
Карловаца, а део воде се може добијати 
прерадом речне дунавске воде. Систем 
се може повезати са Сремским системом 
преко Инђије и Сремских Карловаца, са 
Бачким системом преко Темерина и Ср-
бобрана, као и Бачког Петровца и Бача.

До тада, даљи развој водоснабде-
вања развијаће се у правцу који је сада 
у функцији, уз повећање броја црпних 
бушотина на постојећим или новим из-
вориштима са изградњом појединачних 
уређаја за дотеривање квалитета воде 
по захтеваним критеријумима. Могућ-Могућ-
ност коришћења подземних вода у на-
редном периоду, према садашњем нивоу 
сазнања и поузданости релевантности 
података, ограничена је на релативно 
мала повећања захваћених количина на 
постојећим извориштима и формирање 
нових изворишта у алувијалној равни 
Дунава и Саве.

Основна концепција дугорочног 
решења водоснабдевања Бачке Палан-
ке подразумева захватање подземних 
вода из дубоких и плитких аквифера 
постојећег изворишта "Ристића пут" и 
новопланираних изворишта "Ристића 
пут – исток" и "Ристића пут – запад", под 
чим се првенствено подразумева даље 
лимитирање континуалне експлоатације 
подземних вода из дубоких аквифера 
на постојећем изворишту "Ристића пут" 
и одржавање постојећег производног 
капацитета реда 120 l/s. Не планира се 
извођење нових дубоких бунара ради 
повећања капацитета експлоатације, већ 
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ће се нови дубоки бунари изводити са-
мо као замена постојећих дубоких буна-
ра, који ће временом бити искључивани 
због екстремно смањених експлоата-
ционих могућности. Потребне додатне 
количине биће надокнађене захватањем 
плитког аквифера постојећег изворишта 
"Ристића пут", као и захватањем дубоких 
и плитких аквифера на новопланираним 
потенцијалним извориштима подземних 
вода "Ристића пут - исток" и "Ристића 
пут - запад".

Водоводном мрежом потребно је 
обезбедити снабдевање свих објеката 
питком водом, као и заштиту од пожара 
(хидрантска мрежа одговарајућег преч-
ника и притиска). С обзиром да постојећа 
мрежа ни пречником ни положајем не за-
довољава садашње потребе, потребно је 
предвидети полагање цевовода у свим 
новопланираним улицама, као и рекон-
струкцију и замену цевовода тамо где 
је то неопходно. Новопланирану мрежу 
везати у прстен, како би се обезбедило 
квалитетно снабдевање, тј. избегавање 
уских грла у потрошњи.

Проширење водоводне мреже у на-
сељу вршиће се у складу са динамиком 
планираном у комуналном предузећу, а 
према усвојеном идејном решењу. Стање 
водоводне мреже захтева улагања која ће 
створити услове за повезивање што већег 
броја деоница у кружни ток. Анализа 
постојећег стања указује на поремећаје 
(застарели цевоводи са великим губи-
цима) на дистрибутивној мрежи. Да би 
се штетне последице оваквог стања што 
пре отклониле неопходно је извршити 
димензионално усаглашавање и рекон-
струкцију водоводне мреже изградњом 
нових деоница тамо где су уска грла у 
садашњем систему и заменом дотрајале 
мреже.

У наредном периоду ићи ће се на 
смањивање специфичне потрошње воде 

у домаћинствима, политиком реалних це-
на воде, мерењем утрошка воде и мерама 
планске рационализације потрошње.

Норма потрошње за становништво 
ће бити на нивоу од 120 l/стан./дан до                  
150 l/стан./дан, што је у већини случаје-
ва мање од данашње норме за станов-
ништво. Не предвиђа се потрошња воде 
преко 150 l/стан./дан, јер ће се увођењем 
економске цене воде знатно изменити по-
нашање потрошача.

У наредном периоду следи проши-
рење капацитета изворишта са садашњих 
125 на     250 l/s, бушењем довољног броја 
бунара на новопланираном изворишту (6 
бунара на изворишту ‘’Ристића пут – за-
пад и 6 бунара ‘’Ристића пут – исток’’), 
реконструкција аератора на фабрици во-
де, замена и реконструкција дотрајале 
дистрибутивне мреже, реконструкција 
и израда водоводних шахти. Планира се 
и повећање капацитета резервоарског 
простора, у зависности од повећања ка-
пацитета изворишта и фабрике воде, из-
градњом челичног резервоара капаците-
та 1500 m3 и укопаног бетонског резерво-
ара капацитета 2 x 3000 m3.

Зона заштите изворишта

Код свих врста изворишта, а посеб-
но код изворишта чије су воде намењене 
водоснабдевању становништва, морају 
се предузети све потребне мере развоја и 
превентивне заштите изворишта од слу-
чајног или намерног загађивања. Ово се 
пре свега односи на потребу увођења зо-
на и појасева санитарне заштите и опште 
санитарно уређење изворишта у складу 
са Законом о водама ("Службени глас-
ник Републике Србије", бр. 46/91; 53/93; 
67/93; 54/96), и Правилником о начину 
одређивања и одржавања санитарне за-
штите изворишта за водоснабдевање 
("Службени гласник Републике Србије", 
бр. 92/2008).
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Воде из плићих издани могу се ко-
ристити за потребе појединих потрошача 
или индустрије, али углавном за технич-
ке потребе и у условима где нису потреб-
не хемијски и бактериолошки исправне 
воде.

Циљеви заштите и коришћења вод-
ног ресурса су оптимизирање режима 
вода, праћења стања и анализе квалитета 
вода. Овим ће се омогућити рационално 
и вишенаменско коришћења реке (пло-
видба, рекреативне и туристичке актив-
ности, порибљавање, хидроенергетски 
потенцијал и сл.)

Развој и значај водних ресурса за-
висиће од њихове заштите, очувања и 
уређења, наставка изградње заливних 
система, затим развоја привредног и 
спортског риболова, као и изградња од-
говарајуће туристичке инфраструктуре и 
развоја туризма.

5.2.2. Одвођење отпадних и 
атмосферских вода

Канализациони систем мора омо-
гућити што бржи одвод свих сувишних 
отпадних вода са територије насеља, као 
и што правилнији третман сакупљених 
вода.

Да би се ово омогућило потребно је 
канализациони систем планирати и раз-
вијати као сепаратни (као и до сада), тако 
да се посебно одводе отпадне, а посебно 
сувишне атмосферске воде. Индустријс-
ке отпадне воде решаваће се посебним 
системом. Зависно од врсте и типа за-
гађене воде вршиће се њихово претходно 
пречишћавање кроз предтретман, па ће 
се тек онда ићи на заједничко пречишћа-
вање са санитарном и атмосферском от-
падном водом.

Услови предтретмана индус-
тријских отпадних вода треба да:

 - заштите здравље особља које ра-
ди на одржавању канализационих 
система,

 - заштите канализациони систем и 
објекте на њему,

 - заштите процес пречишћавања 
отпадних вода на централном 
уређају и 

 - обезбеде одстрањивање из индус-
тријских отпадних вода материје 
које се мало или никако не од-
страњују на централном уређају 
за пречишћавање отпадних вода, а 
које могу угрозити захтевани ква-
литет вода реципијента.

Техничко решење канализационог 
система засниваће се на гравитационом 
одводу отпадних вода са релејним цр-
пним станицама за подручја насеља са 
ниским котама терена. Минимални преч-
ници уличних канализациониих цеви не 
могу бити мањи од       Ø 250 mm. Пос-mm. Пос-. Пос-
тојећа канализациона мрежа задржаваће 
се у оном делу где она задовољава услове 
по питању материјала и профила цеви.

Фекалном канализацијом омо-
гућити одвођење употребљене санитар-
не воде преко постојећих колкеторских 
праваца до постројења за пречишћавање 
отпадних вода, односно до коначног ре-
ципијента. Такође, потребно је преиспи-
тати капацитете постојећих колектора, 
како би се новопланирана канализациона 
мрежа могла укључити на насељски сис-
тем.

Мрежа је планирана до свих обје-
ката и корисника простора на посматра-
ном подручју, а траса канализационих 
водова се планира дуж новопланираних 
саобраћајница, користећи расположиве 
просторе и падове терена. Подручје на-
сеља је подељено на мања сливна под-
ручја, а динамика реализације система 
одвијаће се у складу са могућностима и 
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расположивим финансијским средстви-
ма.

За потребе пречишћавања отпад-
них вода планира се изградња новог по-
стројења за пречишћавање отпадних во-
да капацитета 2 х 50000 ЕС, на локацији 
постојећег постројења.

Започети систем атмосферске ка-
нализације чини основу решења и у на-
редном планском периоду, односно овим 
Планом се не мења концепција, а сушти-
на је да се атмосферске воде са грађевин-
ског подручја пребацују у реципијент - 
Реку Дунав преко три црпне станице: ЦС 
Мост, ЦС Павловац, и ЦС Сајловац. Код 
све три црпне станице радни ниво воде је 
око коте 78,00 mАНВ.

Кишном канализацијом треба омо-
гућити одвођење атмосферских вода са 
саобраћајница, кровова и осталих пов-
ршина до реципијенaта. Атмосферске 
воде, у зависности од порекла, упустити 
у реципијент након адекватног третма-
на. Тако ће се зауљене атмосферске воде 
упустити у реципијент тек након трети-
рања на одгаварајућем уређају.

Атмосферска канализација има за-
датак заштите урбанизованих површина 
унутар насеља и индустријских пого-
на од плављења атмосферским водама. 
Кишну канализацију конципирати за ме-
родавне услове (временски пресек, ур-
банизованост простора, рачунска киша 
итд.), а етапно реализовати тако да се из-
грађена канализација рационално уклапа 
у будуће решење.

5.3. ЕНЕРГЕТСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА

5.3.1. Електроенергетска 
инфраструктура

Напајање електричном енергијом 
потрошача у насељу Бачка Паланка у 
наредном планском периоду обезбедиће 
се из 2 трафостанице 110/20 kV, снаге по 
2 х 31,5 MVA. Постојећа 110/35/10 kV 
трафостаница “Бачка Паланка 1” биће 
реконструисана на 110/20 kV напонску 
трансформацију. У исту је потребно уг-
радити још један трансформатор снаге 
31,5 MVA.

Од трафостанице 110/35/10 kV 
"Бачка Паланка 1" изградиће се 110 kV  
надземни вод Бачка Паланка-Оџаци-Бач  
до будуће трафостанице ТС 110/20 kV 
"Бач". 

Постојећа трафостаница 35/10 kV 
"Бачка Паланка - Железничка станица" 
ће се демонтирати, али ће се простор 
задржати за 20 kV разводно чвориште, 
које ће бити повезано са трафостаницом 
“Бачка Паланка 1”.

Постојећа 35/10 kV трафостаница 
“Бачка Паланка - Јута” ће се демонти-
рати, а део насеља и цела индустријска 
зона ће се директно везати на 110/20 kV 
трафостаницу “Бачка Паланка 2”.

Постојећи 35 kV водови ће се задр-kV водови ће се задр- водови ће се задр-
жати и радиће по 20 kV напонском нивоу.

Сви 10 kV далеководи ће се реконс-kV далеководи ће се реконс- далеководи ће се реконс-
труисати и прилагодити 20 kV напонском 
нивоу напајања. 10 kV далеководи из тра-kV далеководи из тра- далеководи из тра-
фостанице “Бачка Паланка - Јута” биће 
демонтирани,  а  потрошачи  у  индуст-
ријској  зони  повезаће  се   директно   на   
ТС 110/20 kV “Бачка Паланка 2” подзем-kV “Бачка Паланка 2” подзем- “Бачка Паланка 2” подзем-
ним кабловским водовима.

Напајање насеља ће се вршити са 
20 kV напонског нивоа, преко дистри-kV напонског нивоа, преко дистри-
бутивних трафостаница, које могу бити 
монтажно-бетонске, зидане или стубне.

Постојећа надземна високона-
понска  110 kV мрежа се задржава, с 
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тим што је око исте дефинисан заштит-
ни коридор од 50 m, у којем је  могуће 
грађење у складу са условима надлежног 
предузећа ЕМС (Електромрежа Србије) и 
Правилника о техничким нормативима за 
изградњу надземних електроенергетских 
водова називног напона 1 kV до 400 
kV (''Службени лист СФРЈ'' бр. 65/88). 
Средњенапонску мрежу у насељу каб- у насељу каб-
лирати. Нисконапонску мрежу обавезно 
каблирати у централној зони насеља, де-
ловима насеља где је планирано вишепо-
родично становање, спорт и рекреација 
као и у радним зонама. У осталим, пери-
ферним  деловима насеља може се гра-
дити и надземна мрежа. Целокупну елек-
троенергетску мрежу у насељу потребно 
је реконструисати за рад 20 kV напона. 
Стубови електроенергетске мреже ће би-
ти бетонски и челично-решеткасти.

Подземну електроенергетску мре-
жу градити у уличном коридору у зеле-
ним  површинама поред саобраћајница и 
пешачких стаза.

Поправљање квалитета испоруке и 
напонких прилика у мрежи решаваће се 
локално по потреби, изградњом нових 
средњенапонских и нисконапонских обје-
ката. Потребно је изградити нове  МБТС 
трафостанице, 20/0,4 kV напонског пре-kV напонског пре-
носа, снаге до 630 kVA (у власништву 
електродистрибуције) за напајање јавне 
расвете, садржаја на јавном земљишту 
и дела корисника простора мање снаге, 
испод 200kW максималне једновремене 
снаге на више блиских суседних повр-
шина (парцела). Потребан број таквих 
трафостаница зависиће од броја купаца 
електричне енергије са максималном јед-
новременом снагом мањом од 200 kW.

Напајање потрошача  на осталом 
земљишту, чије потребе максималне 
једновремене снаге буду прелазиле 200 
kW  вршиће се из трафостаница које 
ће се градити на парцелама корисника 

за потребе једног корисника, тј. у 
власништву трећег лица.

У деловима насеља где су плани-
ране радне, стамбене и зоне за спорт 
и рекреацију и где постоји надземна 
средњенапонска и нисконапонска мрежа, 
мрежу је потребно каблирати у уличним 
коридорима.

Тачан број и локације трафостани-
ца 20/0,4 kV на простору где су плани-kV на простору где су плани- на простору где су плани-
ране радне зоне и блокови за становање 
биће одређени плановима  нижег реда, 
који буду прописани за те просторе.

Мрежа и објекти електроенергетс-
ке инфраструктуре ће се градити у скла-
ду са мерама  енергетске ефикасности, 
а приоритет ће имати објекти који обез-
беђују енергију из алтернативних извора 
енергије. 

Мрежа јавног осветљења ће се ка-
блирати у деловима насеља где је елек-
троенергетска мрежа каблирана, а у де-
ловима насеља где је електроенергетска 
мрежа надземна, светиљке за јавно ос-
ветљење ће се постављати по стубовима 
електроенергетске  мреже. 

За осветљење уличних коридора, 
саобраћајница и осталих јавних површи-
на  користити расветна тела у складу са 
новим технологијама развоја истих.

Услови за прикључење:

 - У зонама становања, централних 
садржаја и радним зонама

Прикључење објеката на електро-
енергетску инфраструктуру у улици из-
вести  подземним  или надземним при-
кључним водом, са јавне нисконапонске 
мреже у улици, или са трафостанице за 
веће потрошаче.
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 - Спортско – рекреативни и 
туристички комплекси

Прикључење објеката на електрое-
нергетску инфраструктуру извести  под-
земним  или надземним прикључним во-
дом са јавне нисконапонске мреже у ули-
ци, или са трафостанице за веће потро-
шаче, по условима из Електроенергетске 
сагласности надлежног предузећа.

5.3.2. Гасоводна и топловодна 
инфраструктура

Планира се полагање дистрибутив-
не гасоводне мреже у постојећим и ново-
планираним улицама за комуналне пот-
рошаче и широку потршњу.

 
За индустријске потрошаче плани-

ра се полагање индустријских гасовода 
средњег притиска из ГМРС "Бачка Па-ГМРС "Бачка Па-
ланка" и постојеће разводне гасоводне 
мреже средњег притиска до потрошача.

Гасоводну мрежу са пратећим 
објектима везати у прстен, како би се 
обезбедило квалитетно снабдевање свих 
потрошача и омогућиле хаваријске интр-
венције на гасоводној мрежи без преки-
дања снабдевања гасом осталих потро-
шача. 

За објекте колективног становања 
могу се градити блоковске котларнице 
са системом централног топловодног 
грејања.

Минералне сировине

На простору насеља Бачка Паланка 
истражно право имају:

1.   Сладара ”МАLTINEX” А.Д. 

 - локалитет: изворишта ”МАL-
TINEX-а” у Бачкој Паланци 

 - истражни простор бр. 5066

 - решење бр. 115-310-00057/2007-
02 од 04.04.2007.године 

 - решење издао: Покрајински се-
кретаријат за енергетику и мине-
ралне сировине

 - минерална сировина: подземне 
воде 

2.  РОО ”NECTAR” 

 - локалитет: круг фабрике 
 - истражни простор бр. 5117
 - решење бр. 115-310-00186/2005-

02 од 28.10.2005. године 
 - решење издао: Покрајински се-

кретаријат за енергетику и мине-
ралне сировине

 - минерална сировина: подземне 
воде 

3. ”SINTELON R&С” д.о.о

 - локалитет: круг фабрике 
 - истражни простор бр. 5090
 - решење бр.   115 - 310 - 00090/2005 

-02 ОД 25.05.2005. године 
 - решење издао: Покрајински се-

кретаријат за енергетику и мине-
ралне сировине

 - минерална сировина: подземне 
воде

5.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

Дигитална аутоматска телефонска 
централа и даље ће бити  у рангу чворне 
централе, повезана оптичким каблом са 
главном централом у Новом Саду, поред 
постојећих медијума преноса. Спојни 
путеви ка крајњим централама оства-
риваће се такође  оптичким каблом, као 
постојећим спојним путевима (коасијал-
ни кабл, РР веза). У наредном периоду 
планирана је потпуна дигитализација 
телекомуникационе мреже, што подразу-
мева увођење дигиталних комутационих 
централа и дигиталних система преноса 
у свим равнима мреже.



528 страна - Број 16/2011       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      25. мај 2011. године

 
Капацитет телефонске централе у 

наредном периоду мора бити довољан за 
обезбеђење телефонских прикључака за 
домаћинства, привредне субјекте, као и 
пружање  најсавременијих услуга (мул-
тимедијални сервиси, интернет). У скла-
ду са овим у насељу је потребно изгра-
дити широкопојасну  телекомункациону 
мрежу. 

Месна ТТ мрежа ће у потпунос-
ти бити каблирана. У централној зони 
насеља каблови ће се поставити у каб-
ловској ТТ канализацији. У осталим де-
ловима насеља 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. У склопу новопланираних стам-
бених блокова и стамбено-пословних 
блокова изградити нове трасе кабловске 
ТТ канализације за повезивање на пос-
тојећу ТТ мрежу.

Поштански саобраћај се обавља у 
ПТТ објекту у улици Краља I.

У насељу је делимично изграђен 
кабловски дистрибутивни систем за пре-
нос и дистрибуцију радио и ТВ сигнала.

Изградњом антенских система и 
базних станица мобилне телефоније, 
према плановима развоја надлежних пре-
дузећа, омогућити рад овог система те-
лекомуникација на целом планском под-
ручју. Тачан положај планираних базних 
станица биће дефинисан у зависности 
од конкретних услова које  буде захтевао 
систем мобилне телефоније који ће бити 
у примени.   

Услови за прикључење

Прикључење објеката на телеко-
муникациону мрежу (за потребе  КДС, 

интернета и др.) извести прикључним 
каблом са телекомуникационе  мреже у 
улици.  

6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА СА 
ВЕРТИКАЛНОМ РЕГУЛАЦИЈОМ

Насеље је подељено, ради лакшег 
спровођења Плана, на територијалне 
целине – блокове, дефинисане улицама 
које их ограничавају. Правила уређења за 
укупну територију насеља са вертикал-
ном регулацијом дата су кроз опис бло-
кова.

6.1. ОПИС БЛОКОВА

Територијалне целине-блокови су 
нумерисани и за сваки блок (или групе 
блокова) се дају упутства која ће ближе 
одредити његову даљу разраду и импле-
ментацију Плана у датом простору.

У наредном опису блокова није 
евидентирано за које је блокове доне-
шен план детаљне регулације, већ се 
само прописује обавеза израде. Уколико 
постоји донешен ПДР чије одредбе ни-
су у супротности са овим Планом, при-
мењиваће се одредбе раније донешеног 
Плана детаљне регулације.

Блокови бр.1 и 2  

Намењују се породичном стано-
вању. Уређење и изградња ће се 
вршити према одредбама овог 
Плана. 
Намена: породично становање
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Блок бр.3 

Намењен је породичном стано-
вању и постојећој дечјој устано-
ви. Даље уређење и изградња ће 
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се вршити према одредбама овог 
Плана.
Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа +  поткро-
вље).

Блок бр.3a 

Намењен је породичном стано-
вању, делом централним садржаји-
ма и  зеленој површини - скверу.
Централни садржаји су предвиђе-
ни у постојећим старим објекти-
ма, који су били у функцији желез-
нице, а које треба адаптирати за 
потребе нове намене, без битиних 
интервенција на фасадама објека-
та, у складу са условима надлеж-
ног Завода за заштиту споменика 
културе.

Изградња и уређење дела блока ће 
се вршити на основу плана детаљ-
не регулације. Због планиране са-
обраћајнице на месту бивше пруге 
препоручује се израда јединстве-
ног плана са одговарајућим делом 
блока 43 и блоком 38. За део блока 
намењен централним садржаји-
ма  обавезно је расписивање ар-
хитектонског конкурса за објекте 
старе железничке станице.
За део блока који је орјентисан ка 
Улици Ранка Шипке је дозвољено 
издавање локацијсклих дозвола на 
основу услова из овог Плана. 

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа +  поткро-
вље).

Намена: централни садржаји
Степен заузетости: маx. 40%

Спратност: маx. П+2+Пк (при-
земље + дв етаже +  поткровље).

Блокови бр. 4, 4а, 5, 6, 7 и 8 

Намењују се породичном стано-
вању. Изградња и уређење ће се 
вршити према одредбама овог 
Плана.
Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Блок бр.9 

Намењује се породичном стано-
вању, секундарном центру, пар-
ковској површини и спортско-
рекреативној површини. 
Изградња и уређење ће се вршити 
на основу плана детаљне регула-
ције.
Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Намена: секундарни центар 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+2+Пк (при-
земље + две етаже + поткровље).
При планирању централних садр-
жаја примењивати одредбе овог 
Плана дате за садржај секундар-
ног центара.

Блок бр. 9а            

Намењује се породичном и рези-
денцијалном становању. Задржа-
ва се површина бившег гробља, 
коју је потребно оградити и план-
ски озеленити. Обавезна је изра-
да плана детаљне регулације. У 
блоку постоји старо гробље (ван 
функције), евидентирано као не-
покретно добро под претходном 
заштитом. Заштиту вршити према 
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правилима заштите непокретних 
културних добара из овог Плана и 
условима надлежне институције.
Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Намена: резиденцијално стано-
вање 
Степен заузетости: маx. 20%
Спратност: маx. П+2+Пк (при-
земље + две етаже + поткровље).

Блокови бр.10 и 11 

Намењују се породичном стано-
вању. Уређење и изградња ће се 
вршити према одредбама овог 
Плана. 
Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Блок. бр.11а 

Намењен су породичном стано-
вању, јавним садржајима (спорт и 
рекреација). Уређење и изградња 
на делу становања ће се вршити 
према одредбама овог Плана, а за 
јавне садржаје обавеза је израда 
урбанистичког пројекта.

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Блок. бр.12

Намењен је породичном стано-
вању, јавним садржајима (спорт 
и рекреација, здравство и сл.), 
постојећим пословним и радним 
садржајима и делом централним 
садржајима, са вишепородичним 
становањем. Део блока припада 

просторно-културно-историјској 
целини Бачке Паланке. У блоку 
постоји објекат евидентиран као 
непокретно добро под предходном 
заштитом. Заштиту вршити према 
правилима заштите непокретних 
културних добара из овог Плана и 
условима надлежне институције.

На делу породичног становања 
уређење и изградња ће се вршити 
према одредбама овог Плана. За 
комплекс ’’МЕРКУР’’ обавезна је 
израда плана детаљне регулације. 
За јавне садржаје обавеза је израда 
урбанистичког пројекта.

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).
  
Намена: рад
Степен заузетости: 50%
Спратност: највише до висине 
објекта П+4 (приземље и четири 
етаже)

Намена: централни садржаји са 
вишепородичним становањем
Степен заузетости: 40%
Спратност: макс. П+4 (приземље 
и четири етаже)

Блок бр.13, 13а, 14, 15, 16,17 и 
17а  

Намењују се породичном стано-
вању. У блоку 16 се планира из-
градња објекта централног садр-
жаја (дневног боравка за децу 
ометену у развоју). У блоку 17а се 
задржава постојећа основна шко-
ла. 
Уређење и изградња ће се врши-
ти према одредбама овог Плана, 
осим у блоку 13а, где је обавезна 
израда плана детаљне регулације. 
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За јавне садржаје обавезна израда 
урбанистичког пројекта.
Постојећи вишепородични 
објекти се задржавају, уз могућ-
ност санације, адаптације и рекон-
струкције.

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Блок бр. 17б 

Намењује се породичном стано-
вању. Обавезна је израда плана де-
таљне регулације. 

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Блокови бр. 18 и 19

Блокови су део природног добра 
’’Тиквара’’, намењени туризму,  
спорту и рекреацији. Обавезна је 
израда плана детаљне регулације, 
при чему је обавезно прибавити 
услове Завода за заштиту природе 
Србије.

Блок бр. 20  

Намењен је породичном стано-
вању и  комплексу социјалне ус-
танове (дом за старе). Уређење и 
изградња ће се вршити на основу 
услова из овог Плана.

Део блока намењен вишепородич-
ном становању је у потпуности 
изграђен, па се дозвољава само 
адаптација, санација или рекон-
струкција.

 
Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%

Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).
 Намена: социјална установа
Степен заузетости: маx. 50%
Спратност: маx. П+2+Пк (при-
земље + три етаже).

Блок бр. 20а 

Намењен је заштитном зеленилу. 

Блок бр. 21 

Намењен је радној зони. Уређење 
и изградњу вршити на основу ур-
банистичког пројекта. 

Степен заузетости: маx. 50%
Спратност објеката 
пословни: маx.П+2 
(приземље+јдве етаже).
производни: П (приземље), П+1 
(приземље+једна етажа), евенту-
ално и више ако то захтева техно-
лошки процес производње
складишни: П (приземље), евенту-
ално П+1 (приземље+једна етажа)

Блок бр. 22 

Намењен је породичном стано-
вању са привредним делатности-
ма, зеленој површини - скверу и 
заштитном зеленилу. Врсте делат-
ности и услови за држање стоке  
дати су у овом Плану. Уређење и 
изградња ће се вршити на основу 
услова из овог Плана.         

Намена: породично становање са 
привредним делатностима
Степен заузетости: маx. 50%
Спратност: П+1+Пк (приземље + 
једна етажа + поткровље).

Блок бр. 23 

Намењен је породичном стано-
вању са привредним делатностима 
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и кванташкој пијаци. Врсте делат-
ности и услови за држање стоке 
дати су у овом Плану. Уређење и 
изградњу у делу становања врши-
ти на основу плана детаљне регу-
лације.
 
Намена: породично становање са 
привредним делатностима
Степен заузетости: маx. 50%
Спратност: П+1+Пк (приземље + 
једна етажа + поткровље).

Блок бр. 24 

Блок је намењен постојећој радној 
зони и терминалу за теретна вози-
ла. Уређење и изградњу вршити на 
основу урбанистичког пројекта. 

Степен заузетости: маx. 50%
Спратност објеката 
пословни: маx.П+2 (приземље+две 
етаже).
производни: П (приземље), П+1 
(приземље+једна етажа), евенту-
ално и више ако то захтева техно-
лошки процес производње
складишни: П (приземље), евенту-
ално 1(приземље+једна етажа)

Блок бр. 24а 

Намењен је породичном ста-
новању и верском комплексу. 
Уређење и изградњу на делу по-
родичног становања вршити на 
основу услова из овог Плана. 
Вишепородично становање се за-
држава, уз могућност санације, 
адаптације и реконструкције. Вер-
ски комплекс се уређује на основу 
плана детаљне регулације.

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Намена: вишепородично стано-
вање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+2+Пк (при-
земље + три етаже).

Блок бр. 25 

Намењен је породичном стано-
вању, радним комплексима и зе-
леној површини (сквер). Уређење 
и изградњу на делу становања вр-
шити у складу са условима из овог 
Плана. Део блока намењен радним 
комплексима се уређује на основу 
плана детаљне регулације.

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Намена: рад
Степен заузетости: маx. 50%
Спратност објеката 
пословни: маx.П+1+Пк (приземље 
+ једна етажа + поткровље).
производни: П (приземље), П+1 
(приземље + једна етажа), евенту-
ално и више ако то захтева техно-
лошки процес производње;
складишни: П (приземље), евенту-
ално П+1 (приземље+једна етажа)

Блок бр. 26 

Блок је намењен радној зони, по-
родичном становању, терминалу 
за теретна возила и постојећем 
гробљу. У блоку постоји објекат 
евидентиран као непокретно до-
бро под предходном заштитом 
(капела на гробљу). Заштиту вр-
шити према правилима заштите 
непокретних културних добара из 
овог Плана и условима надлежне 
институције.
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Уређење и изградња радног ком-
плекса, теретног терминала и 
гробља ће се вршити на основу ур-
банистичког пројекта. Део блока 
намењен породичном становању 
ће се уређивати на основу услова 
из овог Плана.

Намена: рад
Степен заузетости: маx. 50%
Спратност објеката: 
пословни: маx.П+2 (приземље+две 
етаже).
производни: П (приземље), П+1 
(приземље+једна етажа), евенту-
ално и више ако то захтева техно-
лошки процес производње
складишни: П (приземље), евенту-
ално П+1(приземље+једна етажа)

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Блок бр. 27 

Намењен је породичном стано-
вању са привредним делатностима 
(услужне делатности и пољопри-
вреда). Врсте делатности и усло-
ви за држање стоке дати су у овом 
Плану. 
За уређење и изградњу обавезна 
је израда плана детаљне регула-
ције. 
 
Намена: породично становање са 
привредним делатностима
Степен заузетости: маx. 50%
Спратност: П+1+Пк (приземље + 
једна етажа + поткровље).

Блок бр. 28 

Намењен је радној зони.  
За уређење и изградњу обавезна 
је израда плана детаљне регула-
ције. 

Намена: рад
Степен заузетости: маx. 50%
Спратност објеката: 
пословни: маx.П+2 (приземље+две 
етаже).
производни: П (приземље), П+1 
(приземље+једна етажа), евенту-
ално и више ако то захтева техно-
лошки процес производње
складишни: П (приземље), евенту-
ално П+1 (приземље+једна етажа)

Блок бр. 29 

Намењен је мешовитом становању 
и зеленим површинама. Због пла-
ниране саобраћајнице обавезна 
израда плана детаљне регулације. 
Уређење и изградњу у делу стано-
вања вршити у складу са условима 
из овог Плана, осим за део који из-
лази на планирану саобраћајницу.

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Намена: вишепородично стано-
вање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+2+Пк (при-
земље + три етаже).

Блок бр. 30 

Намењен је породичном стано-
вању. 
Уређење и изградњу вршити на 
основу услова из овог Плана.

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље)

.
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Блок бр. 31 

Намењен је породичном стано-
вању (мањи део блока намењен је 
постојећем вишепородичном ста-
новању) и спортским садржаји-
ма. Уређење и изградњу западног 
дела блока (до улице Вашариште) 
вршити у складу са условима из 
овог Плана. За источни део блока 
обавезна је израда плана детаљне 
регулације. У делу блока намење-
ном спортским садржајима оба-
везно је обезбедити 40% уређених 
зелених површина. 

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Блок бр. 32 

Намењен је породичном стано-
вању и делу радне зоне. Мањи део 
блока намењен је постојећем ви-
шепородичном становању. На де-
лу намењеном становању уређење 
и изградња ће се вршити на осно-
ву услова из овог Плана. На делу 
вишепородичног становања и ра-
да дозвољена је адаптација, сана-
ција и реконструкција постојећих 
објеката.

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Блок бр. 33 

Намењен је радној зони, комплек-
су железничке станице, заштит-
ном зеленилу (са ретензијом) и 
породичном становању. У блоку 
постоји објекат евидентиран као 
непокретно добро под предходном 
заштитом. Заштиту вршити према 

правилима заштите непокретних 
културних добара из овог Плана и 
условима надлежне институције.
Уређење и изградњу вршити на 
основу плана детаљне регулације.

Намена: рад
Степен заузетости: маx. 50%
Спратност објеката: 
пословни: маx.П+2 (приземље+две 
етаже).
производни: П (приземље), П+1 
(приземље + једна етажа), евенту-
ално и више ако то захтева техно-
лошки процес производње
складишни: П (приземље), евенту-
ално П+1 (приземље + једна ета-
жа)

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Блок бр. 34 

Намењен је породичном стано-
вању и  постојећем вишепоро-
дичном становању. Уређење и из-
градњу вршити на основу услова 
из овог Плана, осим северног дела 
блока, који ће се уређивати на ос-
нову плана детаљне регулације. На 
делу вишепородичног становања 
и рада дозвољена је адаптација и 
санација постојећих објеката.

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Блок бр. 35 

Намењен је породичном стано-
вању. Због планиране изградње у 
унутрашњости блока обавеза је 
израда плана детаљне регулације. 
До доношења плана детаљне ре-
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гулације могуће је вршити сана-
цију, адаптацију, реконструкцију, 
доградњу и надоградњу објеката 
на постојећим парцелама (није до-
звољена препацелација), у складу 
са условима из овог Плана у ули-
цама Војводе Живојина Мишића 
и Бранка Радичевића. У улицама 
Жарка Зрењанина и Шумска доз-
вољава се само текуће одржавање 
објеката. 

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Блокови бр. 36 и 37 

Намењени су породичном стано-
вању. Уређење и изградњу вршити 
на основу услова из овог Плана.

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Блок бр. 38 

Намењен је централним садржаји-
ма, саобраћајном терминалу и 
зеленој површини – скверу. Сас-
тавни део блока је и станица за 
снабдевање горивом. Обавезна је 
израда плана детаљне регулације. 
Због планиране саобраћајнице на 
месту бивше пруге препоручује 
се израда јединственог плана са 
одговарајућим делом блока 3а и 
блоком 43. За објекте у оквиру са-
обраћајног терминала обавезно је 
расписивање анкетног конкурса, 
заједно са објектима саобраћај-
ног терминала и старих магацина 
(планирани централни садржаји) 
у блоку 43. Саобраћајни термина-
ли су аутобуска и путничка желез-
ничка станица.

 Блок бр. 39 
Намењен је породичном стано-
вању, постојећој станици за снаб-
девање горивом и централним 
садржајима. Уређење и изградњу 
вршити на основу услова из овог 
плана.

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Намена: пословање (централни 
садржаји)
Степен заузетости: 50%
Спратност: П+2 (призеље + две 
етаже)

Блок бр. 40 

Намењен је породичном стано-
вању. 
Уређење и изградњу вршити на 
основу услова из овог Плана. У 
блоку постоји објекат евиденти-
ран као непокретно добро под 
предходном заштитом. Заштиту 
вршити према правилима заштите 
непокретних културних добара из 
овог Плана и условима надлежне 
институције.

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).
Дозвољена спратност објеката 
према улици Цара Лазара је П+2, 
а објекте градити у низу.

Блокови бр. 41 и 42 

Намењени су породичном стано-
вању. Мањи део блока 41 намењен 
је постојећем вишепородичном 
становању. У блоку 41 је постојећа 
дечија установа. На делу вишепо-
родичног становања и рада доз-
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вољена је адаптација, санација и 
реконструкција постојећих обје-
ката.
Уређење и изградњу вршити на 
основу услова из овог Плана.

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).
Објекти према улици Цара Лазара 
макс. П+2 (приземље и две етаже), 
а објекте градити у низу.

Блок бр. 43 

Намењен је централним садр-
жајима, мешовитом становању, 
саобраћајном терминалу, јавној 
гаражи. У блоку се налазе силоси, 
који остају у функцији, без могућ-
ности нове градње на парцели, до-
градње или надоградње. Део бло-
ка припада просторно-културно-
историјској целини Старог центра 
Бачке Паланке. У оквиру блока се 
налази комплекс старих млинова – 
непокретно добро под предходном 
заштитом. Заштиту вршити према 
правилима заштите непокретних 
културних добара из овог Плана и 
условима надлежне институције.
На делу породичног становања 
уређење и изградњу вршити на 
основу услова из овог Плана. 
За део намењен централним функ-
цијама обавезна израда плана 
детаљне регулације. Због плани-
ране саобраћајнице на месту би-
вше пруге препоручује се израда 
јединственог плана са одгова-
рајућим делом блока 3а и блоком 
38. Обавезно је расписивање ан-
кетног конкурса, заједно са објек-
тима саобраћајног терминала у 
блоку 38. 

 
Намена: породично становање 

Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).
Дозвољена спратност објеката 
према Улици Југ Богдана је П+2.
 Намена: вишепородично стано-
вање 
Део блока уз улицу Југ Богдана
 Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+2+Пк (при-
земље + три етаже).

Намена: централни садржаји
Степен заузетости: 50%
Спратност: П+3 (приземље + три 
етаже)

Блок бр. 44 

Намењен је централним садр-
жајима, школским комплексима, 
мешовитом становању, верском 
објекту и парковској површини. 
Блок је део централне зоне насеља 
и припада просторно-културно-
историјској целини Старог центра 
Бачке Паланке. У оквиру блока 
се налази непокретно културно 
добро – католичка црква, а део 
комплекса старог млина, објекти 
основне школе и библиотеке су 
непокретна добра под предходном 
заштитом. Заштиту вршити према 
правилима заштите непокретних 
културних добара из овог Плана и 
условима надлежне институције.
Планирано је повезивање Улице 
цара Лазара и Улице трг братства 
и јединства преко постојећег рад-
ног комплекса, због чега је за се-
верни део блока обавезна израда 
плана детаљне регулације.
За изградњу нових вишепородич-
них објекта, уређење школских 
комплекса и парковске површине 
обавезна је израда урбанистичких 
пројеката, према условима из овог 
Плана.
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Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).
Дозвољена спратност објека-
та према Улици Југ Богдана је 
П+2+Пк.

Намена: вишепородично стано-
вање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+2+Пк/П+3 
(приземље и три етаже).

Намена: зона центра
Степен заузетости: маx. 50%
Спратност: маx. П+3 (приземље + 
три етаже).

Блок 45

Блок је део централне зоне на-
сеља, намењен вишепородичном 
становању и централним садр-
жајима. У унутрашњости блока 
се задржавају слободностојећи 
вишепородични стамбени објекти 
спратности П+8. Мањи део блока 
45  припада просторно-културно-
историјској целини Старог центра 
Бачке Паланке. У блоку постоје 
појединачни објекти евидентира-
ни као непокретна добра под пре-
дходном заштитом, орјентисани 
на улицу Краља Петра I. Заштиту 
вршити према правилима заштите 
непокретних културних добара из 
овог Плана и условима надлежне 
институције. Изградњу вршити на 
основу услова из овог Плана.

Намена: вишепородично стано-
вање

Део блока уз Улицу краља Петра I
Степен заузетости: маx. 40%

Спратност објекта: маx. П+5 
(приземље+пет етажа).
 
Део блока уз Улицу цара Лазара
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност објекта: маx. П+2+Пк / 
П+3 (приземље+три етаже).
 
Део блока уз Улицу Ж. Зрењанина
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност објекта: маx. П+3 
(приземље+три етаже).

Део блока уз Улицу трг братства и 
јединства
Спратност објекта: маx. П+3+Пк 
(приземље+четири етаже).
Степен заузетости: 
- мах. 40% у делу између Улице 
краља Петра I и улаза у блок
- мах. 100% у делу од улаза у блок 
до Улице цара Лазара, односно  
  до улаза у блок из Улице цара Ла-
зара.

Блок 46

Блок је део централне зоне на-
сеља, намењен мешовитом стано-
вању и централним садржајима. 
У блоку постоји објекат евиден-
тиран као непокретно добро под 
предходном заштитом, орјентисан 
на улицу Краља Петра I. Заштиту 
вршити према правилима заштите 
непокретних културних добара из 
овог Плана и условима надлежне 
институције. Изградњу вршити 
на основу услова из овог Плана. 
Простор данашње пијаце и ауто-
буске станице (садржаји који се 
измештају) уређивати на основу 
урбанистичког пројекта. Обавезно 
расписивање урбанистичког кон-
курса. 

Намена: вишепородично стано-
вање 
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Део блока уз Улицу краља Петра I
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност објеката: маx. П+4 
(приземље+четири етаже).
Део блока уз Улицу цара Лазара
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност објеката: маx. П+2+Пк/
П+3 (приземље и три етаже).

Део блока уз Улицу Ж. Зрењанина
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност објекта: маx. П+3 
(приземље+три етаже).

Део блока уз Улицу Шафарикову
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност објеката: маx. П+3 
(приземље и три етаже).

Намена: породично становање
Унутрашњост блока
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Блок бр. 47 

Намењен је мешовитом стано-
вању. У блоку постоји објекат еви-
дентиран као непокретно добро 
под претходном заштитом, орјен-
тисан на Улицу краља Петра I. 
Заштиту вршити према правилима 
заштите непокретних културних 
добара из овог Плана и условима 
надлежне институције.
Изградња вишепородичних обје-
ката планира се уз улице Краља 
Петра I, Шафарикова и Цара Лаза-
ра, на основу услова из овог Пла-
на.
Уређење и изградњу на делу по-
родичног становања вршити на 
основу Плана детаљне регулације.

Намена: вишепородично стано-
вање 

Део блока уз Улицу краља Петра I
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност објекта: маx. П+3+Пк / 
П+4 (приземље+четири етаже).
Део блока уз Улицу цара Лазара
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност нових објекта: мах. 
П+3 (приземље и три етаже)

Део блока уз Улицу Шафарикова
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност објекта: маx. П+3+Пк / 
П+4 (приземље+четири етаже) (у 
складу са важећим Регулационим 
планом)

 
Намена: породично становање 
унутрашњост блока
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+2+Пк (при-
земље + три етаже).

Блокови бр. 48 и 49 

Намењени су мешовитом стано-
вању, централним (јавним) садр-
жајима, парковској површини и 
школским комплексима. Блокови 
су део централне зоне насеља, а 
део блока 48 припада просторно-
културно-историјској целини Ста-
рог центра Бачке Паланке (’’Уска 
улица’’). У блоку 48 постоје поје-
диначни објекти евидентирани као 
непокретна добра под претходном 
заштитом. Заштиту вршити према 
правилима заштите непокретних 
културних добара из овог Плана и 
условима надлежне институције. 
За ’’Уску улицу’’ обавезна израда 
Пројекта заштите – пројекта реви-
тализације, обнове и заштите, са 
конкретним предлозима решења. 
Уређење и изградњу вршити на 
основу услова из овог Плана.

Намена: вишепородично становање 
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Степен заузетости: маx. 40%
Спратност објеката: маx. П+4 
(приземље и четири етаже).

Намена: породично становање 
Део блока уз Улицу Ђуре Јакшића
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: од П+1 до мах. 
П+2+Пк (приземље + две етаже + 
поткровље)

Намена: зона центра
Степен заузетости: маx. 50%
Спратност: маx. П+3 
(приземље+три етаже).

Блок бр. 50 

Намењен је мешовитом стано-
вању, комплексу основне школе и 
дечије установе, верском објекту, 
јавној гаражи и парковској повр-
шини. У блоку постоје поједи-
начни објекти евидентирани као 
непокретна културна добра под 
претходном заштитом. Заштиту 
вршити према правилима заштите 
непокретних културних добара из 
овог Плана и условима надлежне 
институције. Изградњу и уређење 
вршити на основу плана детаљне 
регулације.
  
Намена: вишепородично стано-
вање 
Степен заузетости: 40%
Спратност: мах. П+3

Део блока уз Улицу краља Петра I
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност објеката: маx. П+4 
(приземље и четири етаже).

Намена: породично становање
Степен заузаетости: 40%
Спратност објеката: од П+1 до 
П+2 (приземље + две етаже) 

Блок бр. 51

Намењен је централним садржаји-
ма, комплексу дечје установе, зе-
леној пијаци и мешовитом стано-
вању. Блок је део централне зоне 
насеља и припада просторно-кул-
турно-историјској целини Старог 
центра Бачке Паланке. У блоку 
постоје појединачни објекти еви-
дентирани као непокретна добра 
под претходном заштитом. Заш-
титу вршити према правилима 
заштите непокретних културних 
добара из овог Плана и условима 
надлежне институције. 
За део блока западно од Улице 
Југ Богдана уређење и изградњу 
вршити на основу плана детаљне 
регулације. За источни део блока 
уређење и изградњу вршити пре-
ма одредбама овог Плана.

Намена: вишепородично стано-
вање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност објеката: маx. П+2+Пк/
П+3 (приземље и три етаже).

Источна страна Улице Југ Богдана
Намена: породично стано-
вање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк/П+2 
(приземље + две етаже)

Намена: зона центра
Степен заузетости: маx. 50%
Спратност: маx. П+2+Пк (при-
земље + три етаже).

Блок бр. 52 

Намењен је вишепородичном ста-
новању и комплексу дечје уста-
нове. Блок је део централне зоне 
насеља  и већим делом припада 
просторно-културно-историјској 
целини Старог центра Бачке Па-
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ланке. У њему постоје објекти 
евидентирани као непокретна до-
бра под претходном заштитом. 
Заштиту вршити према правилима 
заштите непокретних културних 
добара из овог Плана и условима 
надлежне институције. Уређење и 
изградњу вршити на основу плана 
детаљне регулације.
 
Намена: вишепородично стано-
вање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност објеката: маx. П+4 
(приземље и четири етаже).

Блок бр. 53 

Намењен је  вишепородичном 
становању и спортско-рекреа-
тивним садржајима. Блок је део 
централне зоне насеља  и већим 
делом припада просторно-кул-
турно-историјској целини Старог 
центра Бачке Паланке.  у њему 
постоје објекти евидентирани као 
непокретна добра под претходном 
заштитом. Заштиту вршити према 
правилима заштите непокретних 
културних добара из овог Плана и 
условима надлежне институције. 
На делу намењеном спортско-
рекреативним садржајима није 
дозвољена изградња објеката.
Уређење и изградњу вршити на 
основу плана детаљне регулације.

Намена: вишепородично стано-
вање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност објеката: маx. П+4 
(приземље и четири етаже).

Блок бр. 54 

Намењен је  мешовитом стано-
вању. Блок је део централне зоне 
насеља. Због планиране изградње 

у унутрашњости блока обавезна је 
израда плана детаљне регулације.

 
Намена: вишепородично стано-
вање
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност објеката: маx. П+4 
(приземље и четири етаже).

Намена: породично становање
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+2+Пк (при-
земље + три етаже).

Блок бр. 55 

Намењује се мешовитом стано-
вању. У Улици југословенске ар-
мије се дозвољава и  вишепоро-
дично становање. Уређење и из-
градња ће се вршити према одред-
бама овог Плана. На постојећим 
вишепородичним објектима доз-
вољена је санација, адаптација и 
реконструкција. 
 
Намена: вишепородично стано-
вање
Део блока уз Улицу југословенске 
армије:
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+3 (приземље + 
три етаже).

Део блока уз Улицу Иве Лоле Ри-
бара
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+2+Пк (при-
земље + три етаже).

Намена: породично становање
Унутрашњост блока
Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Део блока уз Шафарикову улицу
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Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).
 
Део блока уз Милетићеву улицу 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: мах. П+2 (приземље + 
тдве етаже) 
   
Део блока уз Улицу југословенске 
армије:
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+2 (приземље + 
две етаже).

Блок бр. 56 

Намењује се мешовитом стано-
вању и јавној гаражи. Блок је део 
централне зоне насеља. На углу 
улица Веселина Маслеше и Ду-
навска обала предвиђена је из-
градња спратне гараже. Могући 
садржаји у гаражи (део приземља 
и последње етаже) су и трговина, 
угоститељство, до 20% површи-
не објекта, спратности П+4. За 
уређење и изградњу обавезна је 
израда плана детаљне регулације.
 
Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+2 (приземље + 
две етаже).

Намена: вишепородично стано-
вање
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+2+Пк/П+3 
(приземље + три етаже).

Блокови бр. 57 и 58 

Намењени су мешовитом стано-
вању и централним садржајима. 
У блоку 58 се задржава постојећи 
верски комплекс. Блокови су део 
централне зоне насеља. У оба 
блока постоје објекти евиденти-

рани као непокретно добро под 
претходном заштитом. Заштиту 
вршити према правилима заштите 
непокретних културних добара из 
овог Плана и условима надлежне 
институције.
Уређење и изградњу вршити на 
основу плана детаљне регулације.
 
За изградњу и уређење површина 
намењеним централним садржаји-
ма у оба блока, обавезно је распи-
сивање архитектонског конкурса 
за објекте јавног садржаја.
 
Намена: вишепородично стано-
вање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност објеката: маx. П+4 
(приземље и четири етаже).
   
Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+2+Пк (при-
земље + три етаже).
 
Намена: зона центра
Степен заузетости: маx. 50%
Спратност: маx. П+4 (приземље и 
четири етаже етаже).

Блок бр. 59 

Намењен је мешовитом становању. 
Изградњу објеката и уређење при-
падајуће парцеле вршити на осно-
ву урбанистичког пројекта за сва-
ки вишепородични објекат.
Изградњу и уређење на делу поро-
дичног становања вршити на ос-
нову услова из овог Плана.

Намена: вишепородично стано-
вање 
Део блока уз Улицу дунавска оба-
ла
Степен заузетости: маx. 40%
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Спратност: маx. П+3 (приземље и 
три етаже).

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+2+Пк (при-
земље + три етаже). 
Објекте градити у низу.

Блокови бр. 60, 61, 62 и 63 

Блокови су део Природног добра 
’’Тиквара’’ и његове заштитне зо-
не, намењени туризму, спорту и 
рекреацији и граничном прелазу. 
Обавезна је израда плана детаљне 
регулације, при чему је обавезно 
прибавити услове Завода за заш-
титу природе Србије.

Блок бр. 64 

Намењен је радним комплексима, 
постојећој станици за снабдевање 
горивом и породичном становању 
са привредним делатностима (ус-
лужне делатности и пољопривре-
да). Врсте делатности и услови за 
држање стоке дати су у овом Пла-
ну. За уређење и изградњу обавез-
на је израда плана детаљне регу-
лације.
 
Намена: породично становање са 
привредним делатностима
Степен заузетости: маx. 50%
Спратност: П+1+Пк (приземље + 
једна етажа + поткровље).

Намена: рад
Степен заузетости: маx. 50%
Спратност објеката:
пословни: маx. П+1+Пк 
(приземље+две етаже)
производни: П (приземље), П+1 
(приземље+једна етажа), евенту-
ално и више ако то захтева техно-
лошки процес производње

складишни: П (приземље), евенту-
ално П+1 (приземље+једна етажа)

Блок бр. 65 

Намењен је радном комплексу, 
гробљу, заштитном зеленилу, тер-
миналу за теретна возила и поро-
дичном становању са привредним 
делатностима (услужне делат-
ности и пољопривреда).  Врсте 
делатности и услови за држање 
стоке дати су у овом Плану. За 
уређење и изградњу обавезна је 
израда плана детаљне регулације.

Намена: породично становање са 
привредним делатностима
Степен заузетости: маx. 50%
Спратност: П+1+Пк (приземље + 
једна етажа + поткровље).

Намена: рад
Степен заузетости: маx. 50%
Спратност објеката: 
пословни: маx.П+1+Пк (приземље 
+ једна етажа + поткровље).
производни: П (приземље), П+1 
(приземље+једна етажа), евенту-
ално и више ако то захтева техно-
лошки процес производње
складишни: П (приземље), евенту-
ално П+1(приземље+једна етажа)

Блокови бр.66 и 67  

Намењују се породичном стано-
вању. Уређење и изградња ће се 
вршити у складу са планом детаљ-
не регулације. У деловима блокова 
за које није урађен ПДР изградњу 
вршити на основу услова из овог 
Плана.

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).



25. мај 2011. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 16/2011 - страна 543  

Блокови бр. 68 и 69  

Намењују се породичном ста-
новању. У блоку 69 се задржава 
постојећа ретензија. Уређење и 
изградња ће се вршити у складу 
са планом детаљне регулације. У 
делу блока 68, за који није урађен 
ПДР изградњу вршити на основу 
услова из овог Плана.
Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Блок бр.70  

Намењује се породичном стано-
вању. Уређење и изградња ће се 
вршити према одредбама овог 
Плана. 
 
Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Блок бр. 71  

Намењује се породичном стано-
вању, породичном становању са 
привредним делатностима (услуж-
не делатности и пољопривреда), а 
мањим делом радној површини. 
Уређење и изградња ће се вршити 
према одредбама овог Плана. За 
радну површину обавезна израда 
урбанистичког пројекта.

Намена: породично становање
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Намена: рад
Степен заузетости: маx. 50%
Спратност објеката: 
пословни: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

производни: П (приземље), П+1 
(приземље+једна етажа), евенту-
ално и више ако то захтева техно-
лошки процес производње
складишни: П (приземље), евенту-
ално П+1 (приземље+једна етажа)

Блок бр. 72 

Намењује се објектима у функ-
цији водопривреде. Уређење и 
изградња у складу са потребном 
функционалном организацијом 
комплекса водопривреде. Задржа-
ва се постојеће породично стано-
вање, са могућношћу адаптације, 
санације, реконструкције и до-
градње. За било какве грађевинске 
радове обавезно прибавити услове 
надлежног комуналног предузећа. 

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+Пк (приземље 
+ поткровље).

Блок бр. 72а 

Намењује се радној зони, за де-
латности које ни на који начин не 
загађују окружење (складишта) и 
хелиодрому. Обавезно прибавити 
услове надлежне водопривредне 
организације. Уређење и изградња 
ће се вршити у складу са планом 
детаљне регулације. 

Намена: рад
Степен заузетости: маx. 50%
Спратност складишних објека-
та:: П (приземље), евентуално 
П+1(приземље+једна етажа)

Блокови бр. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81 и 82  

Намењују се породичном ста-
новању. Блокови 77 и 82 су на-
мењени породичном становању 
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са привредним делатностима 
(услужне делатности и пољопри-
вреда) и радној зони. У блоку бр. 
80 се налази дечија и здравстве-
на установа. Уређење и изградња 
ће се вршити према одредбама 
овог Плана, а на делу радне зоне 
обавезна израда урбанистичког 
пројекта. За блокове број 76, 77, 
81 и 82 уређење и изградња ће се 
вршити на основу плана детаљне 
регулације. У блоковима 76 и 80 
постоје објекти евидентирани као 
непокретно добро под претходном 
заштитом. Заштиту вршити према 
правилима заштите непокретних 
културних добара из овог Плана и 
условима надлежне институције.
За формирање нових уличних ко-
ридора обавезна је израда плана 
детаљне регулације. 
 
Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Намена: породично становање са 
привредним делатностима
Степен заузетости: маx. 50%
Спратност: П+1+Пк (приземље + 
једна етажа + поткровље).

У коридору постојећих и плани-
раних 110 kv далековода,  25 м од 
осе далековода, са обе стране, не 
могу се градити објекти без са-
гласности власника далековода.
 
У блоковима 76 и 77, уз плани-
рану улицу (продужетак Улице 
Бранка Радичевића), због близине 
водозахвата, не могу се градити 
објекти без услова и сагласности 
надлежног комуналног предузећа.

Блокови бр. 77а, 82а и 82б 

Намењују се радној зони. 
Уређење и изградња ће се вршити 
на основу плана детаљне регула-
ције.

Намена: рад
Степен заузетости: маx. 70% са 
манипулативним површинама
Спратност објеката: 
пословни: маx.П+2 (приземље + 
две етаже).
У изузетним случајевима доз-
вољава се и већа спратност кад 
пословни објекти представљају 
просторне репере већих комплкса.

производни: П (приземље), П+1 
(приземље+једна етажа), евентуално и 
више ако то захтева технолошки процес 
производње

складишни: П (приземље), евенту-
ално П+1(приземље+једна етажа)

Блокови бр. 83, 84 и 85 

Намењују се мешовитом стано-
вању. Вишепородична изградња је 
планирана уз Улицу краља Петра 
I. У блоку 83 постоје објекти еви-
дентирани као непокретна добра 
под претходном заштитом. Заш-
титу вршити према правилима 
заштите непокретних културних 
добара из овог Плана и условима 
надлежне институције. 
Уређење и изградња ће се вршити 
на основу услова из овог Плана. 
За објекте вишепородичног стано-
вања обавезна израда урбанистич-
ког пројекта.  

Намена: Вишепородично стано-
вање
Део блока 83 уз Улицу краља 
Петра I
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност објекта: маx. П+2+Пк  
(приземље + две етаже + поткро-
вље). 
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Део блокова 84 и 85 уз Улицу 
краља Петра I
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност објекта: маx. П+2+Пк / 
П+3 (приземље + три етаже).

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк/П+2 
(приземље + две етаже).

Блок бр. 86

Намењује се породичном стано-
вању. Уређење и изградња ће се 
вршити на основу услова из овог 
Плана. 
 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Блок бр. 87  

Намењује се породичном стано-
вању, радној површини и инфра-
структурном објекту (ТС). 
Уређење и изградња ће се вршити 
на основу плана детаљне регула-
ције.
 
Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Намена: рад
Степен заузетости: маx. 50%
Спратност објеката: 
пословни: маx.П+2 (приземље+две 
етаже).
производни: П (приземље), П+1 
(приземље+једна етажа), евенту-
ално и више ако то захтева техно-
лошки процес производње
складишни: П (приземље), евенту-
ално П+1(приземље+једна етажа)

У коридору постојећих и планира-
них 110 kv далековода  25 м од осе 
далековода, са обе стране, не мо-
гу се градити објекти без саглас-
ности власника далековода.

Блок бр. 88  

Намењује се породичном стано-
вању, школском комплексу и ком-
плексу верског објекта. Верски 
објекат – Српска православна 
црква је непокретно културно до-
бро, а на делу становања се налазе 
појединачни објекти евидентира-
ни као кутлурна добра под пре-
тходном заштитом. Заштиту вр-
шити према правилима заштите 
непокретних културних добара из 
овог Плана и условима надлежне 
институције.
Уређење и изградњу вршити у 
складу са условима из овог Плана.

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк/П+2 
(приземље + две етаже).

Блокови бр. 89 и 90  

Намењују се мешовитом стано-
вању. Изградњу објеката и уређење 
припадајуће парцеле вршити на 
основу урбанистичког пројекта за 
сваки вишепородични објекат.
Изградњу и уређење на делу поро-
дичног становања вршити на   
основу услова из овог Плана.

Намена: вишепородично стано-
вање 
Део блокова 89 и 90 уз Улицу 
краља Петра I
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+2+Пк/П+3 
(приземље и три етаже).

Намена: породично становање 
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Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк/П+2 
(приземље + две етаже).

Блокови бр. 91, 92 и 93 

Намењују се породичном стано-
вању. У блоку бр. 93, на делу на-
мењеном породичном становању 
се налази објекат евидентиран као 
кутлурно добро под претходном 
заштитом. Заштиту вршити према 
правилима заштите непокретних 
културних добара из овог Плана и 
условима надлежне институције.
Уређење и изградњу вршити у 
складу са условима из овог Плана.

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Блок бр. 94  

Намењује се насељском гробљу, 
у мањем делу постојећем поро-
дичном становању, постојећој 
ретензији и заштитном зеленилу. 
Уређење ће се вршити у складу 
са Планом детаљне регулације, 
уз прибављене услове надлежног 
Завода за заштиту споменика кул-
туре, због постојећег археолошког 
налазишта.

Блокови бр. 95 и 96  

Намењују се радној зони, 
постојећем спортском комплексу 
у блоку 95 и, у блоку 96, термина-
лу за теретна возила и комплексу 
ГМРС.
Уређење и изградња у блоку 95 
ће се вршити на основу услова из 
овог Плана, а ублоку бр. 96 ће се 
вршити у складу са планом детаљ-
не регулације. 

Намена: рад
Степен заузетости: маx. 70% са 
манипулативним површинама
Спратност објеката:
пословни: маx.П+2 (приземље+две 
етаже).
У изузетним случајевима доз-
вољава се и већа спратност кад 
пословни објекти представљају 
просторне репере већих комплкса
производни: П (приземље), П+1 
(приземље+једна етажа), евенту-
ално и више ако то захтева техно-
лошки процес производње
складишни: П (приземље), евенту-
ално П+1 (приземље+једна етажа)

Блокови бр. 97, 98, 99 и 100  

Намењују се породичном стано-
вању. У блоку 99 се налази дечија 
установа и постојеће вишепоро-
дично становање, а у блоку 100 
је мањи део површине, уз Улицу 
југословенске армије, намењен  
зеленој површини. На делу више-
породичног становања дозвоље-
на санација, адаптација и рекон-
струкција објекта.
Уређење и изградња ће се врши-
ти на основу услова из Плана, а за 
блок број 100 у складу са планом 
детаљне регулације.

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Блокови бр. 101, 101а и 101б 

Намењују се радној зони, ретен-
зији (блок бр. 101), заштитном зе-
ленилу и уређају за пречишћавање 
отпадних вода (блок бр. 101б).
Уређење и изградња у блоковима 
101 и 101б ће се вршити на основу 
плана детаљне регулације, а у бло-
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ку 101а на основу услова из овог 
Плана.

Намена: рад
Степен заузетости: маx. 70% са 
манипулативним површинама
Спратност објеката: 
пословни: маx.П+2 (приземље+две 
етаже).
У изузетним случајевима доз-
вољава се и већа спратност кад 
пословни објекти представљају 
просторне репере већих комплкса.
производни: П (приземље), П+1 
(приземље+једна етажа), евенту-
ално и више ако то захтева техно-
лошки процес производње
складишни: П (приземље), евенту-
ално П+1 (приземље+једна етажа)

Блокови бр. 102, 103 и 104а  

Намењују се породичном стано-
вању и заштитном зеленилу. 
Уређење и изградњу вршити у 
складу са условима из овог Плана. 
На делу блокова, уз Улицу дунав-
ска обала, због потребе форми-
рања уличног коридора обавезна 
је израда плана детаљне регула-
ције делова блокова 102 и 103 
заједно са блоком број 105.

Намена: породично становање 
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност: маx. П+1+Пк (при-
земље + једна етажа + поткровље).

Блок бр. 104

Намењен је радној зони.
Уређење и изградња ће се вршити 
на основу услова из овог Плана.

Намена: рад
Степен заузетости: маx. 70% са 
манипулативним површинама
Спратност објеката: 

пословни: маx.П+2 (приземље+две 
етаже).
У изузетним случајевима доз-
вољава се и већа спратност кад 
пословни објекти представљају 
просторне репере већих комплкса.
производни: П (приземље), П+1 
(приземље+једна етажа), евенту-
ално и више ако то захтева техно-
лошки процес производње
складишни: П (приземље), евенту-
ално П+1 (приземље+једна етажа)

Блок бр. 105

Намењен је граничном прелазу, 
саобраћајним површинама, тер-
миналу за теретна возила и заш-
титном зеленилу.
Уређење и изградња ће се вршити 
на основу плана детаљне регула-
ције.

Блок бр. 106

Намењен је луци и радним повр-
шинама у оквиру исте.
Уређење и изградња ће се вршити 
на основу плана детаљне регула-
ције.

Блокови бр. 107 и 108 

Намењују се радној зони и желез-
ничком терминалу.
Уређење и изградња ће се вршити 
на основу плана детаљне регула-
ције.

Намена: рад
Степен заузетости: маx. 70% са 
манипулативним површинама
Спратност објеката: 
пословни: маx.П+2 (приземље+две 
етаже).
У изузетним случајевима доз-
вољава се и већа спратност кад 
пословни објекти представљају 
просторне репере већих комплкса.
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производни: П (приземље), П+1 
(приземље+једна етажа), евенту-
ално и више ако то захтева техно-
лошки процес производње
складишни: П (приземље), евенту-
ално П+1 (приземље+једна етажа)

Блок бр. 109 

Намењује се радној зони, са ис-
кључиво комерцијалним и услуж-
ним делатностима, због близине 
изворишта.
Уређење и изградња ће се вршити 
на основу плана детаљне регула-
ције.

Намена: рад
Степен заузетости: маx. 70% са 
манипулативним површинама
Спратност објеката: 
пословни: маx.П+2 (приземље+две 
етаже).
У изузетним случајевима доз-
вољава се и већа спратност кад 
пословни објекти представљају 
просторне репере већих компле-
кса;
складишни: П (приземље), евенту-
ално П+1 (приземље+једна етажа)

Блок бр. 110 

Намењује се радној зони, са ис-
кључиво комерцијалним и услуж-
ним делатностима, због близине 
изворишта.
Уређење и изградња ће се вршити 
на основу урбанистичког пројекта.
Намена: рад
Степен заузетости: маx. 70% са 
манипулативним површинама
Спратност објеката: 
пословни: маx.П+2 (приземље+две 
етаже+поткровље).
У изузетним случајевима доз-
вољава се и већа спратност кад 
пословни објекти представљају 
просторне репере већих комплкса.

складишни: П (приземље), евенту-
ално П+1 (приземље+једна етажа)

6.2. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА 
ФОРМИРАЊЕ УРБАНОГ ПЕЈЗАЖА 
НАСЕЉА

У свим фазама израде Плана гене-
ралне регулације Бачке Паланке пробле-
матика формирања жељеног урбаног пеј-
сажа насеља је била увек присутна, као 
један од основних циљева, који треба да 
буде достигнут. То је постигнуто пошто-
вањем природних фактора и створених 
услова - заштитом природе, просторно-
културно-историјске целине Старог цен-
тра Бачке Паланке и посебно вредних 
објеката, затим дефинисањем висинске 
регулације по зонама, начина озелења-
вања и повезивањем зеленила у целину 
на целој територији насеља. Посебно је 
обраћена пажња на стварање новог пеј-
зажа у делу Улице дунавска обала, где је 
планирано проширење централне зоне.

6.3. ПРАВИЛА И УСЛОВИ 
КОМУНАЛНОГ И УРБАНОГ РЕДА

У области урбаног реда и одржа-
вања утврђује се обавеза власника и ко-
рисника земљишта и грађевина да о свом 
трошку, а према утврђеној намени и про-
писаним условима одржава и  уређује 
појединачну грађевину, припадајући 
простор и јавну површину.

Такође се утврђује обавеза инвес-
титора да о свом трошку уз грађевину за 
становање и грађевину намењену за јав-
но коришћење и за рад обавезно планира, 
уређује и гради:

 - прописани број места за парки-
рање/гаражирање возила и места 
за одлагање бицикла и мотора,

 - прописану површину/просторију 
за смештај контејнера за комунал-
ни отпад,
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 - изгради тротоар (уколико је 
постојећи коришћен у току градње 
објекта) у складу са условима да-
тим у поглављу 6.5.

У деловима насеља где је дозвоље-
но држање стоке важе следећи услови:

 - Изградња и функционисање капа-
цитета за сточарску производњу 
не сме да угрожава околину, а за 
капацитете предвиђене Законом о 
процени утицаја на животну сре-
дину ("Службени гласник РС", бр. 
135/2004).

 - Дозвољава се држање сточног 
фонда за сопствене потребе, и из-
градња дозвољених  капацитета, 
под условом да буду одговарајуће 
комунално опремљени (вода, 
струја, ђубриште и сл.) у скла-
ду са санитарно - хигијенским и 
ветеринарским прописима и да 
буду удаљени мин. 50 метара од 
границе комплекса јавног објекта 
(предшколска установа, школа, 
здравствена станица, сакрални 
објекат, суд, општина, итд.).

6.4. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА 
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КРЕТАЊА ДЕЦЕ, 
СТАРИХ, ХЕНДИКЕПИРАНИХ И 
ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА

Приликом планирања и пројекто-
вања јавних, саобраћајних и пешачких 
површина (тротоара и пешачких стаза, 
пешачких прелаза, паркинга, стајалишта 
јавног превоза, прилаза до објеката, хо-
ризонталне и вертикалне комуникације 
у јавним и стамбеним објектима) морају 
се обезбедити услови за несметано кре-
тање деце, старих, хендикепираних и ин-
валидних лица, у складу са Правилником 
о условима за планирање и пројектовање 
објеката у вези са несметаним кретањем 
деце, старих, хендикепираних и инва-

лидних лица (“Службени гласник РС”, 
бр. 18/97), као и осталим важећим про-
писима и стандардима који регулишу ову 
област.

Лифт обавезно уградити у све ви-
шепородичне објекте, као и у вишесп-
ратне пословне објекте. Обезбедити 
приступ лицима са посебним потребама 
на коту приземља  спољним или унутра-
шњим рампама минималне ширине 0,9м 
и нагиба 5% – 8%.

Кабину лифта и излазни подест ди-
мензионисати тако да се омогући несме-
тано кретање особа са посебним потре-
бама.

6.5. ПРАВИЛА И УСЛОВИ 
УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Под јавним површинама у овом 
случају се подразумевају пешачке повр-
шине у уличним коридорима, пешачке 
улице, тргови и платои.

Све тротоаре у насељу треба поп-
лочавати ‘’бехатон’’ или другим плочама 
постављеним ‘’усуво’’, без везног мате-
ријала (малтера) и без широких спојни-
ца. Поплочавање треба извести тако да 
се плоче, по потреби, могу лако извадити 
и вратити. 

Плоче треба да задовоље следеће 
услове:

 - да носивост плоча омогућава кре-
тање ватрогасног возила,

 - да су отпорне на атмосферске ути-
цаје,

 - да су отпорне на хабање,
 - да имају равну површину за хо-

дање, без рељефне текстуре,
 - да онемогућавају клизање (посеб-

но у зимским условима).

Делови уличних тротоара (који 
припадају једном блоку) треба да буду 
поплочани ИСТИМ плочама, на истој 
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висини, како би се омогућило комфорно 
кретање пешака. 

На ширим тротоарима и пешчким 
површинама, као и на пешачким пре-
лазима, поставити плоче предвиђене за 
помоћ при кретању слепих особа. Ове 
плоче се постављају тако да на њима не 
постоји никаква препрека и да омогућа-
вају континуирано кретање.

На пешачким прелазима обавезно 
предвидети рампу за савладавање де-
нивелације, чиме се омогућује безбедно 
кретање инвалидних лица.

Није дозвољено мењати подлогу на 
тротоару због постављања летње/зимс-
ке баште. Могуће је поставити монтаж-
ни подијум за башту, уколико то услови 
на конкретној локацији дозвољавају. За 
формирање баште обавезна је израда 
идејног пројекта у складу са условима 
прописаним од стране надлежног органа 
општине. 

У свим уличним коридорима се мо-
рају постављати корпе за отпатке, а број 
и распоред зависи од фреквентности кре-
тања пешака у конкретној улици, што 
одређује надлежно комунално предузеће.  

Постављање контејнера за кому-
нални отпад на јавну површину – у ок-
виру уличнок коридора или на другу 
јавну површину је дозвољено само код 
већ изграђених објеката, где не постоји 
друго решење. У том случају место за 
постављање контејнера мора бити поп-
лочано лако перивом подлогом и ограђе-
но ниском зиданом оградом (висине кон-
тејнера). До планираног места мора бити 
обезбеђан лак приступ комуналном вози-
лу и пешацима.

Уличне паркинге поплочати тако да 
се разликују од пешачких површина. 

Објекти на јавним површинама

На јавним површинама (дефиниса-
ним у предходном поглављу) дозвољено 
је постављати монтажно-демонтажне 
објекте: киоске за продају штампе, јавне 
тоалете, билборде, рекламне паное, тоте-
ме и јарболе, фрижидере за сладолед. На 
јавној површини се могу постављати ба-
ште испред угоститељских објеката. По-
ред напред набројаних могуће је поста-
вљати мање монтажне објекте, у складу 
са одговарајућом општинском одлуком. 

У случају организовања јавних ма-
нифестација (културних, политичких, 
обележавања посебних датума и сл.) мо-
гу се постављати бине у оквиру пешачке 
површине.

Свако заузеће јавне површине врши 
се на основу решења о постављању.

 
Сва заузећа јавних површина мо-

рају бити временски ограничена. Изузе-
так су јавни тоалети, за које је неопходно 
обезбедити прикључке на одговарајућу 
комуналну инфраструктуру. Јавни тоалет 
треба поставити у оквиру пешачке зоне 
у центру насеља, у оквиру пијаце, у бли-
зини плаже на Тиквари, као и на другим 
местима где се појави потреба.

6.6. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА 
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ОДБРАНУ 
И ЗАШТИТУ ОД  ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
НЕПОГОДА И ДРУГИХ ВЕЋИХ 
ОПАСНОСТИ

6.6.1. Услови за уређење простора од 
интереса за одбрану земље

Приликом израде Плана, посебно 
при планирању организације и уређења 
простора, у свему су поштовани и уграђе-
ни услови и захтеви добијени од Ми-
нистарства одбране Републике Србије. 
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Склањање људи и материјалних до-
бара спроводиће се у складу са Одлуком 
о утврђивању степена угрожености на-
сељених места у општини Бачка Палан-
ка, са рејонима угрожености одређеном 
врстом и обимом заштите у тим рејонима 
(ОШЦЗ 1992.г.). Пре изградње објеката 
на подручју обухваћеном Планом, инвес-
титори су у обавези да прибаве мишљење 
надлежног органа за одбрану у општини 
Бачка Паланка о обавези изградње скло-
ништа, врсти склоништа, обиму заш-
тите и капацитету, или о ослобађању од 
градње склоништа, уколико граде обје-
кат који се налази у рејону у коме није 
планирана изградња склоништа.

Општи услови за изградњу скло-
ништа су:

 - склоништа се планирају као дво-
наменски објекти;

 - породична склоништа се граде за 
чланове домаћинства, али најмање 
за три лица. Могу се планирати 
као оставе, радионице, приручне 
просторије и сл.;

 - кућна склоништа (за зграде са ви-
ше станова) могу се планирати као 
друштвене просторије, гараже, 
бициклане, изложбени простори и 
сл.;

 - блоковска склоништа (за ви-
ше зграда) могу се планирати 
као простори за спорт и рекре-
ацију, простори за друштвене 
активности, простори са угости-
тељским, трговинским или услуж-
ним садржајем и сл.;

 - склоништа у предузећима и ус-
тановама могу се планирати као 
простори за састанке, радионице, 
сервиси, ресторани за исхрану и 
сл., у складу са потребама преду-
зећа односно установа;

 - склоништа градити у складу са 
прописом за изградњу склоништа 
и условима добијеним од надлеж-
ног органа за одбрану.

6.6.2. Заштита од елементарних 
непогода и других већих опасности 

Земљотрес

На сеизмолошкој карти публико-
ваној 1987. године која приказује оче-
кивани максимални интензитет земљот-
реса, подручје Бачке Паланке налази се 
у зони интензитета 60MCS и 70MCS за 
повратни период од 100 година и 70MCS 
за повратни период од 200 година.

Ради заштите од могућег 
земљотреса обавезна је, код изградње 
нових и реконструкције постојећих 
објеката, строга примена важећих 
законских прописа за пројектовање 
и градњу објеката на сеизмичким 
подручјима. Од урбанистичких мера, 
овим Планом је у зони становања 
предвиђена различитстепен заузетости 
и индекс изграђености парцеле, 
у зависности од врсте становања 
(породично, вишепородично), с тим 
да је у ужој зони централних садржаја 
планиран највећи степен заузетости 
парцеле (макс.      40%). Дозвољена спрат-40%). Дозвољена спрат-
ност нових објеката у овој зони износи 
максимум П+4+Пк (приземље + пет ета-
жа). У осталим зонама у насељу (радне 
зоне и површине, зоне туризма, спорта и 
рекреације) утврђени су максимални па-
раметри изграђености и заузетости пар-
целе, у складу са важећим прописима.

Пожари

Просторно издвојене радне зоне у 
северном и источном делу насеља, у који-
ма се задржавају сви изграђени радни 
комплекси и планирају нови, омогућиће 
да се у оквиру њих лоцирају производни 
капацитети са великим просторним за-
хтевима, већим обимом транспорта као и 
капацитети који са становишта заштите 
животне средине нису компатибилни са 
становањем и функцијама градског цен-
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тра. На тај начин смањује се опасност да 
се пожар пренесе на зоне за становање, 
што је једна од основних мера заштите.

Радне зоне су добро саобраћајно 
опслужене, док ће се даљом разрадом 
самих зона строго примењивати пропи-
си везани за заштиту од пожара, а који се 
односе на ширину саобраћајница унутар 
радних зона, врсту материјала који ће се 
користити за градњу објеката, довољан 
капацитет водоводне мреже који обез-
беђује потребне количине воде за гашење 
пожара и др.

Што се тиче зоне становања, пла-
нирани су породични објекти спратности 
од П (приземље) до П+2+Пк (приземље + 
две етаже + поткровље), с тим да је мак-
симална висина ових објеката 12,0 м и 
вишепородични објекти максималне сп-
ратности П+4+Пк (приземље + пет ета-
жа).

Поплаве

Насеље Бачка Паланка заштићено 
је од великих вода Дунава изграђеним 
насипом. Заштита од поплава подразу-
мева да се и у наредном периоду редов-
но одржавају изграђени насипи, изврши 
њихова реконструкција на деловима где 
је то потребно, као и поштовање услова 
водопривредних организација који се од-
носе на изградњу објеката у заштитном 
појасу насипа. 

Ветрови

Ветрови на овом простору нису 
снажни. Брзине су мале, а најзначајнији 
ветар је из југоисточног правца (коша-
ва), који дува у зимској половини годи-
не. Основна мера заштите је планирање 
заштитног зеленила, које је планирано у 
оквиру радних зона, комуналних повр-
шина, уз саобраћајнице и сл.

Акциденти

На простору обухвата Плана мо-
гуће је да наступе акцидентне ситуације 
и то у деловима радних зона у којима се 
налазе предузећа која користе експлозив-
не и запаљиве материје.

Настајање акцидената може се 
свести на најмању меру стриктном при-
меном и поштовањем превентивних ме-
ра и њиховим доследним спровођењем у 
свим фазама рада. То подразумева прави-
лан избор технологије рада, постројења, 
уградњу сигурносне опреме и уређаја, 
као и вршење редовне контроле рада на по-
стројењима.

7. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

У циљу обезбеђивања реализације 
планских циљева потребно је одредити 
урбанистичке критеријуме и услове за 
изградњу и реконструкцију свих плани-
раних садржаја:

 - Конструкцију објекта прилаго-
дити осцилацијама изазваним 
земљотресом јачине 70MCS (Сеиз-
молошка карта за повратни период 
од 100 и 200 година, Сеизмолошки 
завод Србије),

 - За све евентуалне радове на обух-
ваћеним објектима и локалитети-
ма који подлежу мерама зашти-
те на основу Закона о културним 
добрима (’’Службени гласник 
РС’’, бр. 71/94) обавеза је власни-
ка-носиоца права коришћења да 
прибави дозволу надлежног Заво-
да за заштиту споменика културе,

 - При пројектовању и грађењу оба-
везно је придржавати се Закона 
о заштити од пожара (’’Служ-
бени глaсник СРС'' бр. 37/88 и 
''Службени гласник РС'' бр. 53/93, 
67/93, 48/94 и 101/05),

 - Спроводити мере заштите 
природних и радом створених 
вредности животне средине у 
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складу са Законом о процени 
утицаја на животну средину 
(''Службени гласник РС'' бр. 135/04 
и 36/09),

7.1. ЗОНА СТАНОВАЊА

Зона становања овим планом је де-
финисана као зона породичне стамбене 
изградње, мешовите стамбене изградње 
и вишепородичне стамбене изградње.

Услови за уређење и изградњу су 
исти за стамбене и за пословне објек-
те у оквиру стамбене и централне зоне, 
тако да услови који се дају за стамбене 
објекте важе и за чисто пословне објек-
те. Уколико има изузетака, то ће бити 
посебно наглашено.

7.1.1. Зона вишепородичне стамбене 
изградње – вишеспратни објекти

Врста и намена објеката

У оквиру стамбене зоне могуће је 
градити: 

 - вишепородичне стамбене објекте 
(више од 4 стамбене јединице у 
објекту), 

 - стамбено-пословне објекте - пре-
ко 50% укупне  (бруто развијене) 
површине  објекта је намењено 
становању) 

 - пословно-стамбене објекте - пре-
ко 50% укупне (бруто развијене) 
површине објекта је намењено по-
словању 

 - пословне објекте (на засебној пар-
цели).

За остваривање садржаја посло-
вања у стамбено-пословним објектима 
намењује се у првом реду приземље, а по 
потреби ниже етаже.

Објекти се могу градити као: сло-
бодностојећи, у непрекинутом низу и у 
прекинутом низу.

Услови за образовање грађевинске 
парцеле

Услови за образовање грађевинске 
парцеле су следећи:

 - за слободностојећи објекат мини-
мална ширина парцеле је 20,0 m,

 - за објекат у непрекинутом низу 
минимална ширина парцеле је 
15,0 m,

 - за објекат у прекинутом низу 
дозвољена мин.  ширина парцеле 
је 15,0 m,

 - за све врсте вишепородичних и 
вишеспратних пословних објеката 
грађевинска парцела је минималне 
површине 600,0 m2.

Изузетно, дозвољена је изградња 
на мањој парцели уколико су на суседе-
ним (бочним) парцелама већ изграђени 
вишеспратни овјекти (вишепородични 
стамбени или пословни објекти).

Положај објеката на парцели

За вишепородичне објекте у не-
прекинутом и у прекинутом низу однос 
грађевинске и регулацијоне линије зави-
си од ширине уличног коридора:

 - у улицама чији је коридор ши-
рине 16м и више регулациoна и 
грађевинска линија се поклапају,

 - у улицама где је улични коридор од 
14 - 16 m није дозвољена изградња 
еркера, нити било каквих испада, а 
грађевинска линија се поклапа са 
регулационом,

 - у улицама чији је коридор ужи 
од 14м грађевинска линија се по-
ставља на растојању од 7м од осе 
уличног коридора, осим у случају 
када је већина вишеспратних обје-
ката изграђена (преко 50% дужине 



554 страна - Број 16/2011       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      25. мај 2011. године

улице), када се објекат поставља 
на постојећу грађевинску линију. 

 
Растојање грађевинске линије од 

регулационе линије за слободностојеће 
објекте је од 0,0 m  до 5,0 m, с тим да 
се за објекте, код којих се регулациона 
и грађевинска линија поклапа, приступ 
приземној гаражи мора остварити у ок-
виру сопствене парцеле.

Растојање габарита (са испадом) 
вишепородичног стамбено-пословног 
објекта и границе суседне грађевинске 
парцеле је:

 - за слободностојећи објекат је ми-
нимално 2,5 m,

 - за објекат у непрекинутом низу је 
0,0 m,

 - за објекат у прекинутом низу је 4,0 
m.

Код издавања услова за рекон-
струкцију за изграђене објекте чије је 
растојање од грађевинске парцеле мање 
од вредности датих у овом Плану не могу 
се на суседним странама планирати отво-
ри стамбених просторија.

Помоћни објекти – гараже се мо-
гу постављати на међне линије према 
суседним парцелама, с тим да највећа 
висина објекта не прелази 3,0м и да се 
атмосферске воде одводе на сопствену 
парцелу.

Дозвољена спратност и висина 
објеката 

Дозвољена спратност је до П+4+Пк 
(приземље+четири етаже+поткровље), 
осим у делу зоне централних садржаја, 
где се дозвољава спратност до П+5 
(приземље+пет етажа). Објекти где је, 
планском документацијом, предвиђено 
да приземље и део првог спрата буду на-
мењени за формирање улаза у блок (или 
отварање због визуре) могу да имају једну 

етажу више од осталих објеката у блоку, 
у делу изнад пасажа (улаза у блок). По-
вршина те етаже може бити већа од по-
вршине за пасаж до 100%. Објекти могу 
имати подрумске или сутеренске просто-
рије, ако не постоје сметње геотехничке 
и хидротехничке природе. 

Максимална висина објеката (П+5) 
је 21м, од коте тротоара.

Међусобна удаљеност објеката

Међусобна удаљеност планираних 
вишеспратних објеката је:

 - међусобна удаљеност између сло-
бодностојећих објеката је полови-
на висине вишег објекта, а мини-
мално 5,0 m,

 - вишеспратни слободностојећи 
објекат не може заклањати 
директно осунчање другом објекту 
(укупна висина објекта) више 
од половине трајања директног 
осунчања,

 - међусобна удаљеност 
слободностојећих вишеспратних 
објеката и објеката који се граде у 
прекинутом низу износи најмање 
половину висине вишег објекта. 
Удаљеност се може смањити за 
четвртину ако објекти на бочним 
фасадама не садрже наспрамне 
отворе на просторијама за 
становање, а не може бити мања 
од 4,0 m,

 - за изграђене објекте који су 
међусобно удаљени мање од 
4,0 m при издавању услова за 
реконструкцију не могу се на 
суседним странама предвиђати 
отвори стамбених просторија,

 - објекти који се граде у низу или у 
прекинутом низу постављају се на 
међи са суседним објектом, уко-
лико на суседним парцелама ни-
су добијене дозволе за изградњу 
слободностојећег вишеспратносг 
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објекта, односно уколико не ре-
мети функционисање суседног 
објекта изграђеног у складу са ус-
ловима из овог Плана.

Услови за изградњу других објеката 
на истој грађевинској парцели

На грађевинској парцели дозвоље-
на је изградња помоћног објекта уз стам-
бени објекат - гаража, ако услови на пар-
цели то дозвољавају, што ће се дефини-
сати за сваку парцелу посебно при изада-
вању локацијске дозволе.

Није дозвољено ограђивање парце-
ла вишепородичног становања.

Изградња пословног објекта на 
грађевинској парцели намењеној из-
градњи вишепородичног стамбено-по-
словног објекта се може дозволити ако 
су обезбеђени просторни услови наведе-
ни у претходним ставкама, уз сагласност 
власника станова, односно пословног 
простора у оквиру главног објекта.

Обезбеђивање приступа парцели и 
простора за паркирање возила

Свака грађевинска парцела мора 
да има приступ на јавни пут.  Уколико 
се објекат гради целом ширином пар-
целе у склопу непрекинутог или пре-
кинутог низа, мора се обезбедити кол-
ско-пешачки пролаз на унутрашњи део 
парцеле. Ширина пролаза је мин. 3,5 
m, а висина у складу са Правилником о 
техничким нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објеката 
повећаног ризика од пожара (''СЛ. лист 
СРЈ'' бр 8/1995).

За паркирање возила за сопствене 
потребе у оквиру грађевинске парцеле 
намењене изградњи вишепородичног 
стамбено-пословног објекта мора 

се обезбедити паркинг простор за 
паркирање возила по правилу - један 
стан једно паркинг место, односно на 
70 m2 корисне површине једно паркинг 
место.

Обезбеђивање места за смештај 
контејнера за комунални отпад

Сваки вишеспратни објекат мора 
да има решен проблем смештаја контеј-
нера за комунални отпад на сопственој 
парцели. То подразумева да се, приликом 
пројектовања објекта, дефинише место 
у близини јавне површине (улице), лако 
доступно комуналном возилу. Пожељно 
је обезбедити простор за смештај кому-
налног отпада у оквиру приземног дела 
објекта, тако да се обезбеди несметан 
приступ комуналном возилу. Нагиб под-
логе извести тако да се отпадне воде са 
места за контејнере одливају у сливник.

Објекти треба да буду опремљени 
типизираним контејнерима за смеће и то 
један контејнер за највише 15 станова. За 
један контејнер је потребно обезбедити 
површину 1,0 х 1,5м. Габарити камиона 
за пражњење контејнера су: дужина око 
10м, ширина око 2,55м и висина око 3,9м.

За постојеће вишепородичне објек-
те, где није решен проблем постављања 
контејнера, могуће је за више објеката 
уредити једну локацију, уколико је мо-
гуће испшотовати услове везане за пот-
ребан број контејнера (зависи од броја 
домаћинстава) и удаљеност од места ста-
новања. Минимално растојање између 
две локације за постављање контејнера 
је 50м, са исте стране улице.

Заштита суседних објеката/површина 

Изградња вишепородичних објека-
та у низу - односно у прекинутом низу 
може се дозволити уз услов да се не на-
руши граница парцеле до које се гради 
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објекат. Стопе темеља не могу прелазити 
границу суседне парцеле, осим уз саглас-
ност власника или корисника парцеле.

 
Испади на објекту не могу пре-

лазити грађевинску линију више од 1,2 
m и то на делу објекта вишем од 2,5 m. 
Ако је хоризонтална пројекција испада 
већа од 1,2 m онда се она поставља на 
грађевинску линију.

Грађевински елементи на нивоу 
приземља могу прећи грађевинску ли-
нију (рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције ис-
пада) и то:

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

 - платнене надстрешнице 
са масивном браварском 
конструкцијом - 1,0m од спољне 
ивице тротоара на висини изнад 
3,0 m, у пешачкој зони према 
конкретним условима локације, а 
у улици Дунавска обала, на делу 
који припада централној зони, у 
складу са посебним пројектом 
уређења јавних површина на 
основу конкурсног решења,

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

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 хори-
зонталне пројекције испада) и то:

 - на делу објекта према предњем 
дворишту мање од 1,2 m, али укуп-
на површина грађевинских елеме-
ната не може прећи 50% уличне 
фасаде изнад приземља,

 - на делу објекта према бочном 
дворишту претежно северне (од-

носно западне) оријентације мање 
од 0,6 m, али укупна површина 
грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад 
приземља,

 - на делу објекта према бочном дво-
ришту претежно јужне (односно 
источне)  оријентације мање 
од 0,9 m, али укупна површина 
грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад 
приземља,

 - на делу објекта према задњем 
дворишту (најмањег растојања од 
стражње линије суседне грађевин-
ске парцеле од 5,0 m) мање од 1,2 
m, али укупна површина грађе-
винских елемената не може прећи 
30% стражње фасаде изнад при-
земља.

Отворене спољне степенице не 
смеју прелазити регулациону линију.

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

Степенице које савлађују висину  
вишу од 0,9 m улазе у основни габарит 
објекта.

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

Грађевински елементи испод коте 
тротоара - подрумске етаже могу прећи 
грађевинску (односно регулациону ли-
нију) рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције ис-
пада и то:

 - стопе темеља и подрумски зидови 
- 0,15 m до дубине од 2,6 m испод 
површине тротоара, а испод те ду-
бине - 0,5 m,
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 - шахтови подрумских просторија 
до нивоа коте тротоара - 1,0 m.

Отварање отвора на просторијама 
за становање као и атељеима и послов-
ним просторијама на бочним фасадама 
може се дозволити ако је међусобан раз-
мак између објеката (укупно са испади-
ма) једнак или већи од 5,0 m. Ако је међу-
собни размак од 3,0 m до 5,0 m дозвоље-
но је отварање отвора на просторијама 
нестамбене намене уз услов да доња кота 
на коју се оставља отвор буде једнака или 
виша од 1,8 m.

Код изградње објеката у низу, 
неопходно је оставити светларнике 
према суседним парцелама, минималне 
величине 2x1 m, тако да укупан 
светларник заједно са суседним објектом 
има величину 2x2 m у основи. Уколико 
постоји суседни објекат, светларник 
ускладити са постојећим, с тим да дубина 
светларника ни у том случају не може 
бити мања од 1 m.

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.

Архитектонско и естетско обликовање 
појединих елемената објекта

Објекти својим архитектонским 
изразом морају бити усклађени са урба-
нистичким контекстом у ком настају (у 
складу са природним и створеним усло-
вима), као и са временским контекстом. 
Препоручује се пројектовање чистих, 
ритмичних фасада, без примене еклек-
тичких елемената. Архитектонским об-
лицима, употребљеним материјалима и 
бојама мора се тежити ка успостављању 
јединствене естетски визуелне целине у 
улици, у ближем окружењу. 

Фасаде објеката могу бити од са-
времених материјала (стакло, алукобонд 
и сл.), природног или вештачког камена, 
од фасадне опеке или малтерисане (ква-
литетном фасадном бојом) у светлим 
пастелним бојама. Обавезно је усагласи-
ти боје са суседним објектима. 

Ограде балкона/тераса морају бити 
безбедне за децу – мора бити онемогуће-
но пењање на ограду (избегавати хори-
зонталну конструкцију без заштите).

Кровови моги бити равни или у 
нагибу. Код равних кровова обавезно по-
кривање лимом нагиба макс. 100.

Нагиб косог крова је до 350. Кровни 
покривач код косих кровова је цреп.

Код суседних објеката исте спра-
ности морају бити исте висине венца и 
слемена (нагиб косог крова мора бити 
исти са нагибом суседних објеката).

Кровни прозори код косих кровова 
могу бити у равни крова, или поставље-
ни вертикално.

 
Приликом формирања архитектон-

ског изгледа последње етаже обавезно је 
применити савремени израз, без имити-
рања историјских и националних стило-
ва, као и без примене еклектичких еле-
мената. Посебно обратити пажњу на од-
водњавање са последње етаже.

Висина назитка стамбене поткров-
не етаже износи највише 1,6 m рачунајући 
од коте готовог пода поткровне етаже до 
тачке прелома кровне висине, а одређује 
се према конкретном случају.

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

За пословне и јавне објекте се 
препоручује уградња централних 
система за усисавање прашине.  

Минимална површина стамбене 
јединице је 28 m2, не рачунајући терасу/
балкон. Просечна величина стамбене 
јединице треба да буде 60 m2.

Степеништа унутар објеката морају 
имати природно осветљење.

Пројектом треба предвидети и 
место за истицање фирми, уколико су у 
приземљу објекта предвиђени локали. 
Висина места за истицање фирми треба 
да буде усклађена са суседним објектима. 
Уколико не постоје претходно изграђени 
објекти, место за истицање фирми је 
изнад локала, а не сме да прелази коту 
пода првог спрата.

Услови за обнову и реконструкцију 
објеката 

Обнова и реконструкција  
постојећих објеката може се дозволити 
под следећим условима:

 - замена постојећег објекта новим 
објектом може се дозволити у ок-
виру услова датих овим Планом,

 - реконструкција постојећих обје-
ката може се дозволити ако се из-
вођењем радова на објекту неће 
нарушити услови дати овим Пла-
ном,

 - ако грађевинска парцела својом 
изграђеношћу не задовољава ус-
лове из овог Плана реконструк-
цијом се не може дозволити до-
градња постојећег објекта,

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

Надзиђивање објеката се врши увек 
над целим објектом. Уколико се надо-
грађују објекти који са суседним објекти-
ма чине низ, мора се посебно водити ра-
чуна да нагиби кровних равни (уличних 
и дворишних) буду усклађени са сусед-
ним објектима, што ће условити њихове 
димензије и облик. 

Надзидане етаже морају чинити 
складну архитектонску целину са објек-
том који се надограђује, без обзира за 
коју се  варијанту решења одлучи пројек-
тант (истоветна архитектура и материја-
ли; коришћење принципа и елемената 
композиционог плана постојећег објекта 
у савременом изразу; освремењавање 
целокупног волумена зграде преоблико-
вањем фасаде).

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

Изградња објеката, односно из-
вођење радова може се вршити под ус-
ловом да се не изазову трајна оштећења, 
загађивање или на други начин дегради-
рање животне средине. Заштита живот-
не 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 кана-
лизациону мрежу. Као прелазно решење, 
до изградње насељске канализационе 
мреже, дозвољена је изградња бетонских 
водонепропусних септичких јама које на 
парцели треба лоцирати минимално 3,0 
m од објеката и границе парцеле.

На свакој грађевинској парцели 
мора се обезбедити минимално 30% озе-
лењених површина.
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Сви објекти морају бити изграђени 
(реконструисани) у складу са важећим 
Законима и Правилницима који регули-
шу конкретну област. При пројектовању 
и извођењу радова на објектима имати у 
виду специфичност функционалне наме-
не објекта (простора) са становишта ко-
ришћења, одржавања, односно обезбеђи-
вања санитарно-хигијенских услова.

Избором материјала водити ра-
чуна о њиховој отпорности са аспекта 
техничке и противпожарне заштите. При 
пројектовању и изградњи вишепородич-
них стамбених објеката морају се обезбе-
дити услови за сигурну евакуацију људи 
у случају пожара и уређаји и средства за 
гашење пожара.

Вишепородични стамбени објекти, 
пословни објекти (односно пословни 
простори) намењени јавном коришћењу  
као и прилази до истих морају бити урађе-
ни у складу са Правилником о условима 
за планирање и пројектовање објеката у 
вези са  несметаним кретањем деце, ста-
рих, хендикепираних и инвалидних лица.

На свакој грађевинској парцели мо-
ра се обезбедити бетонирани простор за 
постављање контејнера (канти) за кому-
нални отпад. Код вишепородичних обје-
ката простор за одлагање комуналног 
отпада може се обезбедити унутар обје-
кта. Лоцирање бетонираног простора за 
контејнере на парцели или просторије 
унутар објекта, мора да буде тако да се 
омогући лак приступ надлежне комунал-
не службе.

7.1.2. Зона породичне стамбене 
изградње

У односу на величину грађевинске 
парцеле у оквиру ове зоне може се из-
вести условне подела на породично ста-
новање градског типа, породично стано-
вање резиденцијалног типа, као и поро-

дично становање пољопривредног типа, 
односно становање са радом.

Врста и намена објеката

На грађевинској парцели намење-
ној породичном становању градског 
типа могу се градити:

 - основни објекат: породични стам-
бени објекат, стамбено-пословни 
објекат, пословно-стамбени и по-
словни објекат са делатношћу која 
не угрожава становање. Објекат 
породичног становања може бити 
слободностојећи, у непрекинутом 
низу, у прекинутом низу и полу-
атријумски;

 - на истој грађевинској парцели мо-
же се планирати изградња и другог 
објекта:  пословни објекат, летња 
кухиња, и оставе веће од 20  m2;

 - помоћни објекти: остава мање од 
20 m2, гаража, бунари и септичка 
јама (прелазно решење до при-
кључења на насељску канализаци-
ону мрежу);

 - на грађевинској парцели у изузет-
ним случајевима може се дозволи-
ти градња два стамбена објекта, 
под условима да су испуњени сви 
урбанистички критеријуми и да је 
за други објекат могуће обезбеди-
ти службеност пролаза преко пар-
целе;

 - породични стамбени објекат може 
да има максимално четири стам-
бене јединице;

На грађевинској парцели намење-
ној породичном становању резиден-
цијалног типа могу се градити:

 - основни објекат: слободностојећи 
породични стамбени објекат;

 - базени, вењаци, перголе итд., пре-
ма осунчаним просторима, (те по-
вршине, уколико нису застакљене, 
не улазе у састав дозвољене повр-
шине објекта или 



560 страна - Број 16/2011       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      25. мај 2011. године

 - базени до 12 m2 вењаци до 15 
m2, надстрешнице до 10 m2 - 
не сматрају се објектима ни 
помоћним објектима и на њих се 
не примењују одредбе Закона).

 - гаража, други мањи пратећи обје-
кат (типа летње кухиње, радног 
простора – атељеа и сл.), бунари 
и септичка јама (прелазно решење 
до прикључења на насељску кана-
лизациону мрежу);

На грађевинској парцели намењеној 
породичном становању са привредним 
активностима, у оквиру стамбеног де-
ла парцеле дозвољава се изградња сле-
дећих објеката: 

 - основни објекат: породични стам-
бени објекат, стамбено-пословни 
објекат, пословно-стамбени обје-
кат;

 -  Објекат породичног становања 
може бити слободностојећи, у не-
прекинутом низу, у прекинутом 
низу и полуатријумски;

 - на истој грађевинској парцели мо-
же се планирати изградња и дру-
гог објекта - пословни објекат, 
стамбени, гаража, летња кухиња и 
оставе веће од 20 m2;

 - помоћни објекти: летња кухиња, 
гаража и остава мања од 20 m2, 
бунари и септичка јама, (прелазно 
решење до прикључења на 
насељску канализациону мрежу), 
просторије (оставе за огрев, 
гаража, летња кухиња) могу се 
планирати и у саставу основног 
објекта или другог објекта на 
парцели.

У оквиру економског дела парце-
ле даје се могућност изградње следећих 
објеката:

 - сточне стаје, испусти за стоку, ђу-
бришта, пољски клозети;

 - пушнице, сушнице, кош, амбар, 
надстрешница за машине и вози-

ла, магацин хране и објекти на-
мењени исхрани стоке и др.;

 - производни односно пословни 
објекат (где су испоштовани ус-
лови заштите животне средине, тј. 
где се при обављању делатности 
неће негативно утицати буком, га-
совима, отпадним материјама на 
примарну функцију - становање). 
Објекат се може градити као сло-
бодностојећи.

Услови за изградњу пољопривредних 
објеката

Изградња економског објекта - 
сточне стаје може се дозволити за макси-
мални капацитет објекта - узгој пет ус-
ловних грла (где се под условним грлом 
подразумева 500 kg "живе ваге" живо-
тиња), уз задовољавање и других прос-
торних услова наведених у овим Прави-
лима.

Објекти за смештај стоке се граде 
под следећим условима:

 - да су изграђени од тврдог мате-
ријала,

 - да су удаљени од стамбених обје-
ката најмање 15 m, 

 - да имају изграђене санитарне 
уређаје за одвођење воде, осоке и 
других нечистоћа,

 - да имају обезбеђено и изграђено 
место за ђубриште, којe мора бити 
удаљено од стамбених објеката и 
водозахватних бунара мин 20,0 m,

 - да су смештени у економском делу 
грађевинске парцеле,

 - објекти морају бити снабдевени 
водом из насељског водовода.

Постављање објеката (стамбених, 
пословних, помоћних, пољопривредних, 
осим кошева за кукуруз), дуж границе са 
суседом врши се под следећим условима:

 - Ако се постављају на заједничку 
међу (границу) не може се објек-
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том, или делом објекта угрозити 
ваздушни простор суседа преко 
међе (решење може бити калкан-
ски зид, двоводни или четворо-
водни кров са атиком и лежећим 
олуком, или једноводни кров са 
падом у сопствено двориште). На 
зиду који је лоциран на заједнич-
кој међи не могу се постављати 
отвори према суседној парцели, 
изузев отвора који су искључиво 
у функцији вентилације или осве-
тљења растојања минималне ви-
сине парапета h=1,80 m, површи-
не до 0,8 m2.

 - Ако се објекат  не гради  на за- се објекат  не гради  на за-
једничкој међи, његова удаљеност 
од исте мора бити мин. 1,0 m,

 - Изградња кошева за кукуруз може 
се изводити на удаљености мин. 
1,0 m од свих заједничких међа.

У непосредној близини јавних обје-
ката (дечје установе, школе, црква, амбу-
ланта итд.) не могу се градити објекти за 
сточарску робну производњу, ни за сопс-
твене потребе. Минимално растојање је 
50м.

Услови за образовање грађевинске 
парцеле

Услови за образовање грађевинске 
парцеле намењене породичном стано-
вању су следећи:

 - за слободностојећи објекат ми-
нимална ширина парцеле је 12,0 
m (изузетно 10 m),  минимална 
површина парцеле је 300,0 m2,

 - за двојни објекат минимална 
ширина парцеле је 16,0 m (2 х 
8,0 m), минимална површина је 
500,00 m2  (2 х 250,00 m2), а само  
у изетним случајевима 400 m2 (2 х 
200,00 m2),

 - за објекат у прекинутом низу 
минимална ширина парцеле је 

12,0 m, минимална величина 
парцеле је 200,0 m2,

 - за објекте у зони намењеној рези-
денцијалном становању минимал-
на величина парцеле је 1000 m2.

На грађевинским парцелама чија 
је површина мања од најмање површи-
не утврђене условима и чија је ширина 
мања од најмање ширине утврђене ус-
ловима може се утврдити изградња по-
родичног стамбеног објекта спратности 
П+1 са два стана, индекса изграђености 
до 1,0 или степена заузетости до 60 %. 

Услови за образовање грађевинске 
парцеле намењене породичном стано-
вању пољопривредног типа су следећи:

 - за слободностојећи објекат мини-
мална ширина парцеле је 15,0 m,

 - за све типове објеката (слобод-
ностојећи, двојни, у низу) мини-
мална површина парцеле је 800,0 
m2.

На једној грађевинској парцели у 
изнетим случајевима може се дозволи-
ти градња два стамбена објекта под сле-
дећим условима:

 - заузетост грађевинске парцеле 
стамбеним, пословним, пољопри-
вредним и помоћним објектима 
може бити до 50 %,

 - растојање између два суседна 
објекта износи мин. 3,0 m за при-
земне и 4,5 m за спратне објекте,

 - стамбене објекте поставити тако 
да у случају поделе парцеле на 
две нове парцеле свака од њих има 
обезбеђен директан или индирек-
тан приступ на јавни пут.

Положај објекта на парцели

Грађевински објекат се може пос-
тавити предњом фасадом на грађевинску 
линију која се поклапа са регулационом 
линијом (уколико у улици преовлађују 
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стамбени објекти постављени на регула-
циону линију). Грађевинска линија може 
бити увучена у односу на регулациону 
линију. Дубина увлачења такође зависи 
од положаја постојећих објеката у улици, 
не може бити већа од 5,0 m.

У централној зони насеља и блоко-
вима који се налазе непосредно уз цент-
ралну зону градити објекте у низу.

Гаража се може поставити на регу-
лациону линију уз услов да кровне равни 
гараже имају пад у сопствено двориште и 
да се врата гараже отварају око хоризон-
талне осе или у унутрашњост гараже). 

Главни објекат се на парцели 
гради уз границу парцеле претежно 
северне (односно западне) оријентације. 
Изградња објекта на парцели може се 
дозволити под следећим условима:

 - основни габарит главног слобод-
ностојећег објекта са испадима 
може да се дозволи на минимал-
но 1,0 m од границе парцеле пре-
тежно северне (односно западне) 
оријентације;

 - основни габарит главног слобод-
ностојећег објекта (без испада) 
може да се дозволи на минимал-
но 3,0 m од границе парцеле пре-
тежно јужне (односно источне) 
оријентације;

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

 - Основни габарит главног објекта у 
прекинутом низу од границе пар-
целе претежно северне (односно 
западне) оријентације је 0,0 m, а 
од границе парцеле претежно јуж-
не (односно источне) оријентације 
је 3,0 m (растојање основног габа-
рита без испада).

За породично-стамбене објекте 
који имају индиректну везу са јавним пу-
тем преко приватног пролаза растојање 
од регулационе линија утврђује се лока-
цијском дозволом, а да буду испоштова-
ни сви урбанистички параметри у складу 
са овим Правилником.

Дозвољена спратност и висина 
објекта

Спратност главног објекта (поро-
дични стамбени објекат, стамбено-по-
словни објекат и пословно-стамбени 
објекат) је од П (приземље) до макси-
мално П+2+Пк (приземље + две етажа + 
поткровље). Дозвољена је изградња под-
румске, односно сутеренске етаже ако не 
постоје сметње геотехничке и хидротех-
ничке природе. Висина главног објекта 
је максимално 15,0 m од коте заштитног 
тротоара објекта до слемена.

 
Спратност пословног објекта 

уз главни објекат је максимално П+1 
(приземље + једна етажа) (дозвољена 
је изградња подрумске етаже ако 
постоје услови за то). Висина објекта је 
максимално 7,50 m од коте заштитног 
тротоара објекта до венца.

Помоћни објекти на парцели 
(остава, летња кухиња и гаража) 
максималне спратности П (приземље) 
а максималне висине до 3,0 m од коте 
заштитног тротоара објекта до венца.

Економски објекат је максималне 
спратности П (приземље), тј. П+Пк 
(приземље + поткровље) ако се у 
поткровљу предвиђа складиштење хране 
за стоку, а максималне висине 4,6 m.

Међусобна удаљеност објеката

Међусобна удаљеност породичних 
стамбених објеката (сем полуатријум-
ских и у непрекинутом низу) не може 
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бити мања од 4,0 m (основни габарит са 
испадом).

Удаљеност између главног и другог 
објекта, удаљеност између главног и по-
моћног објекта уз главни објекат не може 
бити мања од 4,0 m.

Други објекат и помоћни објекат 
могу да се граде на међусобном размаку 
од 0,0 m, ако су задовољени санитарни, 
противпожарни и други технички усло-
ви, односно међусобни размак не може 
бити мањи од 4,0 m 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 главног, односно другог 
објекта не може бити мања од 15,0 m.

Удаљеност ђубришта и пољског 
клозета од главног, односно другог обје-
кта, не може бити мања од 20,0 m. Ђу-
бриште и пољски клозет се граде на ми-
нимално 1,0 m од границе суседне пар-
целе уз услов за ђубриште да се гради 
ободни зид висине 1,0 m (да не би дошло 
до расипања) и да је подлога водонепро-
пусна. При дефинисању локације ових 
објеката обавезно је узети у обзир правац 
дуавња доминантних ветрова. Објекте – 
садржаје поставити низ ветар у односу 
на чисте објекте.

Услови за изградњу других објеката 
на истој грађевинској парцели

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

Дозвољен је међусобни размак 
других и помоћних објеката уз економске 
објекте на минимално 2,0 m, тј. други и 
помоћни објекат се не морају градити 

у истој линији са главним објектом, уз 
услов да се граде на минимално 1,0 m од 
границе парцеле.

Други и помоћни објекат уз главни 
објекат на парцели, где је двојни објекат, 
се гради на 0,0 м од заједничке границе 
парцеле.

Гараже и оставе у свим типовима 
породичног становања (слободностојећи 
објекти, двојни и објекти у низу) могу се 
градити у дну парцеле, на 0,0 м од међне 
линије.

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

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

Транспарентна ограда се поставља 
на подзид висине максимално 0,2 m, а 
код комбинације зидани део ограде може 
ићи до висине од 0,9 m.

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

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

Бочне стране и задња страна 
грађевинске парцеле може се ограђивати 
живом зеленом оградом, транспарентном 
оградом или зиданом оградом до висине 
максимално h=1,8 m.

Дозвољено је преграђивање функ-
ционалних целина у оквиру грађевин-
ске парцеле (разграничење стамбеног и 
економског дела парцела, стамбеног и 
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пословног/производног дела парцеле) уз 
услов да висина те ограде не може бити 
већа од висине спољне ограде.

Грађевинска парцела у оквиру зоне 
становања може бити намењена за чис-
то пословање, уз обавезну израду урба-
нистичког пројекта. Услов је да објекат 
својом делатношћу не угрожава животну 
средину. За изградњу ових објеката важе 
услови дати овим Планом за појединачне 
блокове, уз напомену да су дозвољени 
урбанистички показатељи следећи: сте-
пен заузетости максимално 50%. Главни 
објекат се поставља према улици, грађе-
винска линија се поклапа са регулацио-
ном или је увучена, у зависности од поло-
жаја осталих објеката у улици. Ограда на 
регулационој линији (према улици) мора 
бити у складу са напред датим условима. 
Остали део парцеле може да се огради 
оградом до висине максимално 2,0 m, уз 
услов да је ограда транспарентна.

Производне и занатске делатности 
у зони становања се могу дозволити уз 
обезбеђивање услова заштите животне 
средине.

Обезбеђивање приступа парцели и 
простора за паркирање возила

За сваку грађевинску парцелу у ок-
виру зоне породичног становања мора се 
обезбедити колско-пешачки прилаз ши-
рине мин 2,5 m. За грађевинску парцелу 
намењену породичном становању 
пољопривредног типа колско-пешачки 
прилаз је минималне ширине 4,0 m, а за 
парцелу намењену пословању мин. 3,0 
m, односно у складу са потребама возила 
која се користе. При обезбеђењу прилаза 
парцели забрањено је затрпавање 
уличних канала. Обавезо оставити 
пропуст за атмосферску воду.

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.

Заштита суседних објеката

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 саглас-
ност власника парцеле.

Изградњом крова не сме се нару-
шити ваздушна линија суседне парцеле 
а одводња атмосферских падавина са 
кровних површина мора се решити у ок-
виру грађевинске парцеле на којој се гра-
ди објекат.

Остали урбанистички услови

Испади на објекту не могу прела-
зити регулациону линију више од 1,2 m 
и то на делу објекта вишем од 3,0 m, у 
улицама чији је коридор ширине 16 m 
и више. Ако је хоризонтална пројекција 
испада већа од 1,2 m онда се она поставља 
на грађевинску односно регулациону 
линију.

Грађевински елементи на нивоу 
приземља могу прећи грађевинску 
линију (рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције 
испада) и то:

 - транспарентне браварске конзол-
не надстрешнице у зони приземне 
етаже мање од 2,0 m по целој ши-
рини објекта с висином изнад 3,0 
m,

 - платнене надстрешнице са масив-
ном браварском конструкцијом 
мање од 1,0 m од спољне ивице 
тротоара на висину изнад 3,0 m,

 - конзолне рекламе мање од 1,2 m 
на висини изнад 3,0 m.
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Отворене спољне степенице могу 
се постављати на предњи део објекта ако 
је грађевинска линија увучена у односу 
на регулациону линију за 3,0 m и ако те 
степенице савлађују висину од 0,9 m. 
Степенице које савлађују висини вишу 
од 0,9 m улазе у основни габарит објекта. 
Ни један степеник не може да прелази 
регулациону линију улице.

Архитектонско, односно естетско 
обликовање појединих елемената 
објекта

Објекти својим архитектонским 
изразом морају бити усклађени са урба-
нистичким контекстом у ком настају (у 
складу са природним и створеним усло-
вима), као и са временским контекстом, 
што подразумева могућност савремене 
интерпретације уз коришћење савреме-
них, трајних материјала. Препоручује се 
пројектовање чистих, ритмичних фаса-
да, без примене еклектичких елемената. 
Није дозвољена изградња угаоних кула.

Фасаде објеката могу бити малте-
рисане (у светлим, пастелним бојама), од 
фасадне опеке, природног или вештачког 
камена итд. Боје обавезно ускалдити са 
суседним објектима.

Обавезна је израда косог крова са 
нагибом кровне конструкције од 20-350. 
Кровни покривач у зависности од  нагиба 
кровне конструкције. 

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

Услови за обнову и реконструкцију 
објеката

Обнова и реконструкција 
постојећих објеката може се дозволити 
под следећим условима:

 - замена постојећег објекта новим 
објектом може се дозволити  у ок-
виру услова датих овим Правили-
ма,

 - реконструкција постојећих обје-
ката може се дозволити ако се из-
вођењем радова на објекту неће 
нарушити услови дати овим Пра-
вилима,

 - ако грађевинска парцела својом 
изграђеношћу не задовољава ус-
лове из ових Правила реконструк-
цијом се не може дозволити до-
градња постојећег објекта, 

 - реконструкција постојећих обје-
ката се може дозволити у оквиру 
намена датих овим Планом.

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

Изградња објеката, односно из-
вођење радова може се вршити под ус-
ловом да се не изазову трајна оштећења, 
загађивање или на други начин дегради-
рање животне средине. Заштита живот-
не 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 ко-
мунални 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 кана-
лизациону мрежу. Као прелазно решење, 
до изградње насељске канализационе 
мреже, дозвољена је изградња бетонских 
водонепропусних септичких јама, које на 
парцели треба лоцирати минимално 3,0 
m од објекта и границе парцеле.
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Стајњак настао чишћењем стаја од-
носити на ђубриште са водонепропусном 
подлогом а одатле на пољопривредне по-
вршине.

На свакој грађевинској парцели 
мора се обезбедити минимално 30% 
озелењених површина. На парцелама 
резиденцијалног становања обавезно је 
обезбедити мин. 50% уређених зелених 
површина.

Сви објекти морају бити изграђени 
(реконструисани) у складу са важећим 
Законима и Правилницима који регули-
шу конкретну област. При пројектовању 
и извођењу радова на објектима имати у 
виду специфичност функционалне наме-
не објекта (простора) са становишта ко-
ришћења, одржавања, односно обезбеђи-
вања санитарно-хигијенских услова.

Избором материјала водити ра-
чуна о њиховој отпорности са аспекта 
техничке и противпожарне заштите.

Пословни објекти (односно по-
словни простори) намењени јавном ко-
ришћењу 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. 

Услови и нормативи за изградњу 
капацитета сточарске производње

Изградња и функционисање капа-
цитета за сточарску производњу не сме 
да угрожава околину, а за капацитете 
предвиђене Правилником о анализи ути-
цаја објеката односно радова на живот-
ну средину (”Службени гласник РС”, бр. 
61/92) обавезна је израда одговарајуће 
анализе утицаја на животну средину.

Пре издавања локације за изградњу 
капацитета сточарске производње поред 
провере поставки овог генералног плана, 
потребно је прибавити сагласност вете-
ринарске и санитарне инспекције.

Према утврђеним нормативима 
смештајни капацитети по врстама стоке 
(квадратура по једном грлу) износи за:

Музне краве

а) везано држање       7,6 m2 по грлу
б) слободно држање у
    - лежајним боксовима       9,8 m2

    - дубокој простирци        10,3 m2

Товну јунад

а) везано држање             4,7 m2 
б) слободно држање              4,0 m2

    - дубока простирка            3,3 m2

    - решеткасти под               2,3 m2

Простор за остале крупне живо-
тиње (копитари) као што су коњи, магар-
ци, мазге и муле треба да задовољи кри-
теријум по једној животињи 10 m2, а за 
сваку следећу још  5m2.

Свињарство:

 - производња прасади (2,5kg) по 
једној крмачи ангажована повр-
шина је                                 6,0 - 6,5 m2   

 - производња прасе-товљеник 1 
крмача ангажована површина је                                                   
13,5 - 14,0 m2

 - по товљенику 100 kg ангажована 
површина је                    0,6 - 0,65 m2

 - на нето површину рачуна се плус 
2-22m2

 - неопходног манипулативног прос-
тора 

 - ангажовани простор за храну и от-
пад је за:

 - крмачу и нераста  1000 kg      2 m2

 -  сточне хране 360 kg  0,7 m2 
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 - на 100 kg живе масе течног стајња-kg живе масе течног стајња- живе масе течног стајња-
ка   8 литара

Магацински простор по једном гр-
лу:

 - условно грло стајњак     ....     7,0 m3

 - кош за кукуруз             4,0 m3

 - кабаста храна     ......   4,5 m3

 - условно грло концентрована сила-
жа               2,0 m3

 - слама по 1 условном грлу     4,0 m3

 
Стајњак и осочара:

 - стајњак по 1 крави      12 тона/год
 - стајњак по 1 товљенику  

         ........  7 тона/год
 - осочара по 1 крави        30  1/дан
 - капацитет осочне јаме треба да бу-

де, по условном грлу               2 m3

Живинарство:

 - по комаду одрасле живине                                                           
0,2 m2 

 - За рентабилну производњу бројле-
ра смештајни простор је         
600-1.000 m2

 - што одговара броју од 10.200 до 
17.000 утовљених пилића

 - За ову производњу неопходно је 
ваздуха на час/1kg 

 - живе масе         3,6-4,0 m3

 - Производња носиља конзумних 
јаја капацитета од  

 - 6.000-10.000 носиља неопходно је 
затвореног простора    350 - 600 m2

7.1.3. Зона мешовите стамбене 
изградње

Врста и намена објеката

У оквиру зоне мешовитог стано-
вања дозвољена је изградња главног 
објекта: вишепородичног објекта, више-
породичног стамбено-пословног објекта, 

породичног објекта, стамбено-пословног 
објекта породичног типа и помоћног обје-
кта уз стамбени објекат: гаража и огра-
да. У зависности од величине парцеле, у 
оквиру ове зоне, дозвољена је изградња 
и пословних и јавних објекта. Пословне 
делатности које се могу дозволити су из 
домена трговине на мало, угоститељства 
и услужне делатности, тј. оне делатности 
које својим радом не угрожавају примар-
ну функцију зоне - становање.

У оквиру главног објекта део при-
земља или цела приземна етажа може да 
се намени за пословни простор са посло-
вањем које својом делатношћу неће уг-
розити примарну функцију - становање. 
Део објекта који се намењује за пословне 
намене не може прећи трећину (1/3) бру-
то површине главног објекта.

У оквиру стамбеног и стамбено-
пословног објекта породичног типа мо-
же се дозволити изградња максимално 4  
стамбене јединице.

На грађевинској парцели дозвоље-
на је изградња само једног главног стам-
беног објекта, једног помоћног објекта и 
ако то услови парцеле дозвољавају јед-
ног пословног објекта.

У оквиру  ове зоне није дозвољена 
изградња: производних објеката, економ-
ских објеката и помоћних објеката уз 
економске објекте.

Вишепородични стамбено-послов-
ни објекат може да се гради као: сло-
бодностојећи, у непрекинутом низу и у 
прекинутом низу. Стамбено-пословни 
објекат породичног типа може да се гра-
ди као: слободностојећи , двојни објекат 
и објекат у прекинутом низу. Вишепо-
родичне и породичне објекте градити у 
низу у блоковима у централној зони и у 
непосредној блоизини, као и у улицама 
где преовлађује такав вид изградње.
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За ову зону важе напред дати усло-
ви за изградњу стамбених или пословних 
објеката.

При пројектовању и изградњи стам-
бених или пословловних/јавних објека-
та неопходно је обезбедити и изградњу 
склоништа, у складу са добијеним усло-
вима надлежног органа.

7.2. ЈАВНИ ОБЈЕКТИ

Концепција јавних служби базира-
на је на нормативима, као и будућим пот-
ребама и могућностима да се ови садр-
жаји и реализују. План развоја јавних 
служби треба да обухвати следеће:

У области социјалне заштите 
и предшколског васпитања и 
образовања

 - центар за социјални рад
 - геронтолошки центар (дом за ста-

ре)
 - црвени крст
 - дневни боравак за посебне со-

цијалне категорије
 -
 - Посебна правила изградње - урба-

нистички показатељи

Дом за старе и пензионере:
 - површина комплекса 50-60 m2 по 

кориснику,
 - грађевинска површина 25 m2 по 

кориснику,
 - спратност објекта мах П+4 

(приземље+четири етаже),
 - 1 ПМ на 2 запослена.

У области образовања

 - предшколско образовање
 - основно образовање 
 - средње образовање
 - домови за смештај ученика 

- Посебна правила грађења-урба-
нистички показатељи

Предшколске установе

Јаслени узраст (1-3 године):
 - радијус опслуживања 600 m,
 - капацитет до 80 деце, по групи 10-

15,
 - површина комплекса 25 m2/по 

детету,
 - потребна изграђена површина 8 

m2/по детету,
 - слободна површина 10-15 m2/ по 

детету,
 - 1 ПМ на 70 m2 пословног 

простора.

Узраст 3-7 година:
 - капацитет мах 120 деце, по група-

ма 10-15 ,
 - површина компелкса 25-30 m2/по 

детету,
 - потребна изграђена површина 8 

m2/по детету,
 - слободна површина 10-15 m2/по 

детету,
 - 1 ПМ на 70 m2 пословног просто-

ра.

Основне школе

Основно образовање (старосна гру-
па 7-14):

 - изграђена бруто површина 7-8 m2/ 
по ученику,

 - величина школског комплекса 25 
m2/по ученику, 

 - 28-32 ученика у учионици,
 - спратност објекта П+2+Пк 

(приземље + две етаже + 
поткровље),

 -  удаљеност од саобраћајнице 50 m,
 - комплекс опремљен отвореним 

спортским теренима и 
фискултурном салом,

 - слободне површине 25-30 m2/по 
ученику,
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 - 1 ПМ на 70 m2 пословног просот-
ра.

Средње школе

Средње образовање (старосна гру-
па 14-19 година):

 - површина комплекса 30 m2/по уче-
нику,

 - изграђена површина 15-20 m2/по 
ученику,

 - 22-25 ученика у учионици,
 - спратност објекта П+2+Пк (при-

земље + две етаже + поткровље),
 - комплекс опремљен отовреним 

спортским теренима и фискултур-
ном салом,

 - - рад у једној смени,
 - - 1 ПМ на 70 m2 пословног прос-

тора.

Ученички дом:

 - одабрана локација повезана  са 
приградским саобраћајем,

 - површина комплекса 30 m2/ по 
ученику,

 - - изграђена површина 15 m2/по ко-
риснику,

 - спратност објекта П+2+Пк (при-
земље + две етаже + поткровље)/
пансионски смештај

 - /павиљонски начин градње,
 - комплекс опремљен теренима за 

спорт и рекреацију,
 - 1 ПМ на једног корисника.

У области културе

 - културни центар, раднички уни-
верзитет, библиотека, биоскоп, 
позориште, галерије, музеј

 - Посебна правила грађења – урба-
нистички показатељи

Библиотека:
 - 10 корисника на 1000 ст.,
 - 3 m2  о кориснику,

 - 1 500 књига на 1000 ст.,
 - површина 80 књига /m2,
 - пратећи простор 10 m2/по запосле-

ном.

Биоскоп:
 - 1 место / 25 ст.,
 - комплекс / 7 m2 по кориснику,
 - сала / 2 m2 по седишту,
 - опслужује 20 000 ст.
 - 1 ПМ на 20-30 седишта.

Летња позорница:
 - 25 места /1 000ст.,
 - комплекс /7 m2 по ст.,
 - сала 2 m2 /седишту,
 - 1 ПМ на 10-15 седишта.

Позориште:
 - 15 места/1000 ст.,
 - комплекс/7 m2 по кориснику,
 - сала 3 m2/седишту,
 - капацитет објекта 600-1000 места,
 - 1 ПМ на 20-30 седишта.

Дечје позориште:
 - 20 места/1000ст.,
 - комплекс 6 m2/по кориснику,
 - сала 2 m2/по седишту,
 - 1 ПМ на 20 седишта.

Музеј:
 - 10 корисника на 1000ст.,
 - 2 m2/по кориснику,
 - 1 ПМ на 10 посетилаца,
 - пожељна локација у централној 

зони.

У области здравствене заштите

 - Дом здравља, хитна служба и апо-
тека

 - Ветеринарска станица, такође је 
могуће и отварање ветеринарских 
амбуланти (за кућне љубимце) на 
свим погодним локалитетима.
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У области информатике и 
комуникација

 - Радио телевизија
 - Главна пошта 
 - подручне поште – у секундарним 

градским центрима, као и на дру-
гим погодним  

 - местима у насељу.

У области јавне управе и јавних 
предузећа

 - Скупштина општине, месне зајед-
нице, Општински суд, РГЗ Ка-
тастар непокретности, Пореска 
управа, Инспекције,

 - Полицијска станица
 - Ватрогасна станица
 - Јавна  и јавна комунална преду-

зећа

Поред наведених садржаја јавних 
служби и предузећа могуће је форми-
рање и других јавних служби и садржаја 
на погодним местима и то како у јавном, 
тако и у приватном сектору власништва.

За радне садржаје друштвеног цен-
тра које се налазе у склопу осталих зона 
преовлађујуће намене, као придодати од-
носно комплементарни садржаји, треба 
извршити усклађивање са условима који 
важе у тим зонама преовлађујуће намене: 
становању, радним зонама, рекреације и 
сл.

7.3. РАДНЕ ЗОНЕ

Изградња објеката привредних де-
латности може се реализовати само на 
основу услова из овог Плана, тј. на ос-
нову услова из Плана детаљне регула-
ције односно, услова из Урбанистичког 
пројекта за оне делове насеља где је то 
прописано. За садржаје чија се изградња 
у овом тренутку не може прецизно пред-
видети, а чији обим изградње или техно-
логија рада то буду захтевали, такође је 

неопходна израда Урбанистичког проје-
кта који ће дефинисати урбанистичко ре-
шење и услове за изградњу објеката.

При пројектовању и грађењу обје-
ката придржавати се одредби техничких 
прописа и услова који конкретну област 
регулишу.

Врста и намена објекта

У оквиру грађевинске парцеле у 
радној зони дозвољена је изградња: по-
словних, производних и складишних 
објеката, као и изградња у комбинација-
ма: пословно-производни објекат, по-
словно-складишни објекат, производно-
складишни објекат или пословно-произ-
водно-складишни објекат. 

Објекти се могу градити као сло-
бодностојећи или објекти у низу, а све 
у зависности од техничко-технолошког 
процеса производње и задовољавања 
прописаних услова заштите.

Уз главне објекте на грађевинској 
парцели у радној зони дозвољена је из-
градња помоћних објеката: оставе, типс-
ке трансформаторске станице, ограде, 
бунари, водонепропусне бетонске сеп-
тичке јаме (као прелазно решење) и сл.

Услови за образовање грађевинске 
парцеле

Величина парцеле намењене из-
градњи привредних капацитета мора би-
ти довољна да прими све садржаје који 
су условљени конкретним технолошким 
процесом, као и пратеће садржаје уз обез-
беђивање дозвољеног индекса изграђе-
ности и степена заузетости земљишта.

Површина грађевинске парцеле из-
носи минимално 600,0 m2 са ширином 
уличног фронта минимално 20,0 m.
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Положај објеката у односу на 
регулацију и у односу на границе 
грађевинске парцеле

Објекти у приземном делу треба да 
буду удаљени најмање 5 m од регулационе 
линије или дубље унутар комлекса. У 
спратним деловима могући су конзолни 
испусти ван утврђене грађевинске 
линије. У зони постојећих комплекса 
грађевинску линију треба ускладити са 
изграђеним објектима.

Уколико се поклапају грађевинска 
и регулациона линија:

1. испади на објекту не могу пре-
лазити грађевинску линију више 
од 1,2 m и то на делу објекта ви-
шем од 3,0 m. Ако је хоризонтална 
пројекција испада већа од 1,2 онда 
се она поставља на грађевинску 
линију,

2. грађевински елементи на нивоу 
приземља могу прећи грађевинску 
линију (рачунајући од основног 
габарита објекта до хоризонталне 
пројекције испада) и то:

 - транспарентне браварске конзол-
не надстрешнице у зони приземне 
етаже мање од 2,0 m по целој ши-
рини објекта с висином изнад 2,5 
m,

 - платнене надстрешнице са масив-
ном браварском конструкцијом 
мање од 1,0 m од спољне ивице 
тротоара на висину изнад 2,5 m,

 - конзолне рекламе мање од 1,2 m 
на висини изнад 2,5 m.

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) стра-
не је на 5,0 m. Евентуално, дозвољена је 
удаљеност на минимално 1,0 m под усло-
вом да су задовољени услови противпо-
жарне заштите, тј. да међусобни размак 

између објеката на две суседне парцеле 
је већи од 4,0 m, тј.  већи од половине ви-
шег објекта.

Грађевинска линија од границе 
парцеле са западне (односно северне) 
стране је на   10,0 m. Евентуално 
дозвољена је удаљеност на минимално 
6,0 m ако је на грађевинској парцели  
омогућен кружни ток саобраћаја.

Планиране пословне и радне ком-
плексе формирати тако да се репрезента-
тивни објекти лоцирају до улице, а мање 
атрактивни, производни или помоћни 
објекти, у дубину комплекса.

Уколико се радни комплекси, који 
на било који начин утичу на загађење 
животне средине, граниче са другим 
садржајима (становање, јавни садржаји), 
обавезно је формирати заштитни зелени 
појас у ширини од мин. 4м.

Максималан дозвољен степен за-
узетости грађевинске парцеле је 70 %, 
укључујући и манипулативне површине. 
Минимална површина под зеленилом је 
30%.

Највећа дозвољена  спратност

У зависности од намене објеката 
произилази и њихова спратност. Објекти 
су спратности:

 - пословни: макс. П+2 (приземље + 
две етаже). У изузетним случаје-
вима дозвољава се и већа спрат-
ност кад пословни објекти пред-
стављају просторне репере већих 
комплкса и када то захтевају усло-
ви рада.

 - производни: П (приземље), П+1 
(приземље + једна етажа), евенту-
ално и више ако то захтева техно-
лошки процес производње,
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 - складишни: П (приземље), евенту-
ално П+1 (приземље + једна ета-
жа).

Изградња помоћног објекта - оста-
ва дозвољена је максималне спратности 
П (приземље).

Најмања дозвољена међусобна 
удаљеност објеката

Објекти могу да се граде као сло-
бодностојећи и у низу (у оквиру парце-
ле).

Изградња објеката у низу (међу-
собна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за 
ширину дилетације) може се дозволити 
ако то технолошки процес производње 
захтева и ако су задовољени услови 
противпожарне заштите.

Међусобни размак слобод-
ностојећих објеката је минимално по-
ловина висине вишег објекта, с тим да 
међусобни размак не може бити мањи од 
4,0 m. Код производних и складишних 
објекта мора се обезбедити пролаз ватро-
гасног возила измађу објеката.

Услови за изградњу других објеката 
на истој грађевинској парцели

На грађевинској парцели радног 
комплекса поред главних и помоћних 
објеката дозвољена дозвољена је из-
градња пословно-стамбеног објекта са 
једном стамбеном јединицом.

Висина ограде којом се ограђује 
радни комплекс не може бити виша од 
h=2,2 m. Ограда на регулационој линији и 
ограда на углу мора бити транспарентна, 
односно комбинација зидане и 
транспарентне ограде. Транспарентна 
ограда се поставља на подзид висине  
максимално 0,2 m а код комбинације, 
зидани део ограде не може бити виши од 
0,9 m.

Бочни и задњи део ограде може 
да се ограђује транспарентном оградом, 
комбинација зидане и транспарентне  
ограде и зиданом оградом до висине мак-
симално 2,0 m.

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

Дозвољено је преграђивање функ-
ционалних 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.

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

Обезбеђивање приступа парцели и 
простора за паркирање возила

За сваку грађевинску парцелу у 
оквиру ове зоне мора се обезбедити кол-
ски и пешачки прилаз. Колски прилаз 
парцели је минималне ширине 4,0 m са 
минималним унутрашњим радијусом 
кривине од 7,0 m. Пешачки прилаз је 
минималне ширине 1,5 m.

У оквир грађевинске парцеле са-
обраћајне површине могу да се граде под 
следећим условима:

 - минимална ширина саобраћајнице 
је 3,5 m са унутрашњим радијусом 
кривине 5,0 m, односно 7,0 m 
тамо где се обезбеђује проточност 
саобраћаја због противпожарних 
услова,

 - за паркирање возила за сопствене 
потребе у оквиру грађевинске 
парцеле мора се обезбедити 
паркинг простор (за путничко 
возило мин. 2,5 х 5,0 m, за теретно 
возило минимално 3,0 х 6,0 m (3,5 
x 8,0 m), односно у зависности од 
величине теретног возила).

 -



25. мај 2011. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 16/2011 - страна 573  

Заштита суседних објеката

Изградњом објеката на парцели, 
планираном делатношћу у оквиру парце-
ле не сме се нарушити животна средина. 

Изградњом објеката не сме се на-
рушити ваздушна линија суседне пар-
целе а одводња атмосферских падавина 
са кровних површина мора се решити у 
оквиру грађевинске парцеле на којој се 
гради објекат.

Уз границе парцеле где нису из-
грађени објекти формирати ободне зе-
лене 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.

Избор биљних врста одређује се 
према карактеристикама производње, 
карактеру и концентрацији штетних ма-
терија, а такође њиховим еколошким, 
функционалним и декоративним својст-
вима. Зеленилом треба да се обезбеди 
изолација админстративних објеката од 
производних (складишних) објеката, из-
олација пешачких токова као и заштита 
паркинг простора од утицаја сунца.

Нивелацијом саобраћајних повр-
шина одводњу атмосферских падавина 
решити у оквиру парцеле на којој се гра-
ди.

Архитектонско, односно естетско 
обликовање објекта

Објекти могу бити грађени од сва-
ког чврстог материјала који је тренутно у 
употреби. При обликовању објекта тежи-
ти ка савременом архитектонском изразу, 
који задовољава критеријуме функцио-
налности и естетског изгледа.

Ускладити архитектонски израз 
свих објеката на парцели. 

Слободне површине парковски озе-
ленити. За путничка возила обезбедити 
еко парконге (на 2-3 паркинга посадити 
дрво).

Испред главне фасаде објеката 
(према јавној површини) могуће је по-
стављати јарболе и тотеме у оквиру зеле-
не или поплочане површине, тако да не 
ометају саобраћај. За постављање истих 
на јавној површини потребна је посебна 
дозвола надлежних служби Општне.

Услови за обнову и реконструкцију 
објеката

Обнова и реконструкција 
постојећих објеката може се дозволити 
под следећим условима:

 - замена постојећег објекта новим 
објектом може се дозволити у ок-
виру услова датих овим Планом,

 - реконструкција постојећих обје-
ката може се дозволити ако се из-
вођењем радова на објекту неће 
нарушити услови дати овим Пла-
ном,

Ако грађевинска парцела својом 
изграђеношћу не задовољава услове из 
овог Плана или се налази у оквиру друге 
планиране намене, реконструкцијом се 
не може дозволити доградња постојећег 
објекта.

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

Изградња објеката, извођење ра-
дова, односно обављање производне/
складишне делатности, може се врши-
ти под условом да се не изазову трајна 
оштећења, загађивање или на други на-
чин деградирање животне средине. Заш-
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тита животне средине обухвата мере 
којима ће се заштитити вода, ваздух и 
земљиште од деградације.

На свакој грађевинској парцели мо-
ра се обезбедити простор за постављање 
контејнера (канти) за комунални отпад, 
као и простор за отпад настао у току тех-
нолошког процеса, у складу са важећим 
прописима за прикупљање истог. Лоци-
рање бетонираног простора за контеј-
нере на парцели мора да буде тако да се 
омогући лак приступ комуналне службе 
и да простор буде изведен у складу са ус-
ловима заштите животне средине.

Одвођење фекалних вода мора се 
решити затвореним канализационим 
системом који ће се прикључити на на-
сељску канализациону мрежу. 

Отпадне воде настале у тех-
нолошком процесу производње пре 
упуштања у насељску канализацију пре-
чистити на сепаратору уља и масти.

Условно чисте атмосферске воде 
са кровова објеката и манипулативних 
површина могу се упустити у отворену 
каналску мрежу положену уз уличне са-
обраћајнице.

Сви објекти морају бити изграђени 
(реконструисани) у складу са важећим 
Законима и Правилницима који регули-
шу конкретну област. При пројектовању 
и извођењу радова на објектима упо-
требљеним материјалима имати у виду 
специфичност функционалне намене 
објекта (простора) са становишта ко-
ришћења, одржавања, односно обезбеђи-
вања санитарно-хигијенских услова.

Избором материјала водити ра-
чуна о њиховој отпорности са аспекта 
техничке и противпожарне заштите. 
Уз објекте повећаног  ризика од пожа-
ра морају се испројектовати и извести 

приступни пут, окретница и платоа за 
кретање ватрогасног возила и извођење 
интервенција. При пројектовању и из-
градњи радних комплекса узети у обзир 
важеће прописе за громобран, електрич-
ну мрежу, огњишта, димњаке, танкове и 
погоне са лако запаљивим материјалима. 
Запаљиви материјал не може се смес-
тити на простору који није удаљен нај-
мање 6,0 m 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.

При пројектовању и изградњи 
радног комплекса неопходно је 
обезбедити и изградњу склоништа, у 
складу са добијеним условима надлежног 
органа.

7.4. ОБЈЕКТИ У ЗОНАМА СПОРТА 
И РЕКРЕАЦИЈЕ

Изградња и уређење планираних 
зона спорта и рекреације може се врши-
ти само на основу Планом предвиђене 
урбанистичке документације (Планови 
детаљне регулације) уз поштовање сле-
дећих услова:
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 - све слободне површине у скло-
пу зона спорта и рекреације тре-
ба да буду парковски озелењене 
и уређене, а учешће озелењених 
површина у комплексима намење-
ним спорту и рекреацији треба да 
буде мин. 40 %,

 - грађевински објекти могу има-
ти спратност П+1+Пк/П+2 (при-
земље + две етаже) а степен зау-
зетости (подразумевају се само 
објекти, без отворених спортских 
терена) до 20 %,

 - сви комплекси намењени спорту 
и рекреацији морају бити одгова-
рајуће комунално опремљени.

Спратност објекта може бити и 
већа ако се анализом (при изради плана 
детаљне регулације) укаже потреба за ка-
рактеристичним  - реперним објектом.

Посебна правила изградње - 
урбанистички показатељи

Игралишта за децу од 1-3 год. и 3-6 
година:

 - могу да се лоцирају у сваком бло-
ку на удаљености 30-50 m од стана 
за децу до 3 год. и 50-100 m за де-
цу до 6 год.

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

 - потребна површина 2 m2 по детету 
или 0,15 m2 по становнику за децу 
до 3 год.

 - потребна површина 5 m2 по детету 
или 0,5 m2 по становнику за децу 
до 6 год.

 - Терени и објекти за рекреацију:
 - - обухвата терене за мале спорто-

ве за рекреацију становништва у 
блоку.

 - - потребна површина 5 m2/ст.
 - - сале за рекреацију 0,8 m2/ст. или 

10 m2/кориснику.

Спортски стадиони-игралишта:
 - површина терена 2 m2/кориснику.
 - 1,5 m2 по седишту.
 - изграђеност 30%.

Спортске хале:
 - затворени спортски објекти са 

универзалним спортским терени-
ма и свим пратећим садржајима.

Голф игралиште:
 - величина игралишта подешава се 

према броју ударних стаза (’’ру-
па’’) и њиховој дужини (размак 
између ’’удара’’ и ’’рупе’’). Потпу-
но игралиште има 18 ’’рупа’’ и за-
хтева 50-70 ha земљишта, а може и 
половина игралишта од 9 ’’рупа’’ 
за које је потребно 20-30 ha.

 - први ’’удар’’ мора да лежи у бли-
зини клупске зграде, а ту је и за-
вршна ’’рупа’’.

 - неопходни пратећи објекти су 
клупска зграда, кућица за алат, за-
клони за одмарање, паркинг повр-
шине итд.

7.5. РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ГРАЂЕВИНА ЧИЈА ЈЕ НАМЕНА 
У СУПРОТНОСТИ НАМЕНИ 
ДЕФИНИСАНОЈ ПЛАНОМ

Постојеће грађевине, легално из-
грађене, као и остали објекти који су са-
грађени пре доношења Плана, а које су 
постављене у супротности са наменом 
површина утврђеној овим планом, могу 
се санирати и реконструисати без проме-
не стања у простору, у обиму неопход-
ном за побољшање услова живота и рада.

Неопходним обимом реконструк-
ције за побољшање услова живота и рада 
сматра се:

 
1)  За стамбене грађевине:
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а) Обнова, санација и замена 
оштећених и дотрајалих кон-
структурних делова грађевине у 
постојећем габариту
б) Реконструкција свих врста ин-
сталације
в) Доградња санитарних просто-
рија до 12 m2

г) Адаптација простора унутар 
постојећег габарита у стамбени 
простор

2)  За остале грађевине:
а) Обнова, санација и замена 
оштећених и дотрајалих конструк-
турних делова 
б) Доградња санитарија, гардеро-
ба, остава до мах 50 m2

в) Пренамена простора под усло-
вом да новопланирана делатност 
не погоршава стање животне сре-
дине
г) Замена дострајалих инсталација 
и уређаја
д) Реконструкција и изградња са-
обраћајних и манипулативних по-
вршина.

7.6. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА 
САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

7.6.1. Путни (друмски) саобраћај

Основни урбанистичко-технич-
ки услови за изградњу саобраћајне ин-
фраструктуре у оквиру насеља Бачка 
Паланка би била обавеза израде главних 
пројеката за све саобраћајне капацитете 
уз поштовање важећих закона и стандар-
да (Закон о јавним путевима - ”Службени 
гласник РС”, бр. 101/05 и 123/07 и Пра-
вилник о основним условима које јавни 
путеви изван насеља и њихови елементи 
морају да испуњавају са гледишта без-
бедности саобраћаја - ”Службени лист 

СФРЈ”, бр. 35/81 и 45/81) а према прило-
женој ситуацији.

Да би у потпуности задовољили за-
хтеве савремене организације саобраћаја 
и све аспекте безбедности насељског са-
обраћаја, будућу насељску мрежу улица 
треба пројектовати придржавајући се 
препорука,  које произилазе из Правил-
ника о општим условима о парцелацији 
и изградњи и садржини, условима и пос-
тупку издавања акта о урбанистичким 
условима за објекте за које одобрење 
за изградњу издаје општинска, односно 
градска управа (Службени гласник РС’’, 
бр.75/2003), а које се тичу коридора на-
сељских саобраћајница.

Државни пут I реда 

Заштитни појасеви:
 - заузимање земљишта за потребе 

заштите пута и саобраћаја на ње-
му у заштитном појасу ширине од  
20 m (са обе стране рачунајући од 
крајње тачке земљишног појаса на 
спољну страну),

 - појас контролисане изградње, 
као површина са спољне стране 
од границе заштитног појаса на 
којој се ограничава врста и обим 
изградње објеката и исте је шири-
не као и заштитни појас (20 m) и 
у којој није дозвољено отварање 
рудника, каменолома и депонија 
отпада.

државни пут I реда – обилазница  ДП 
бр.7 и бр.18 са следећим програмско-
пројектним елементима:

 - коридор  ширине 40 m, 
 - коловоз  ширине  7,7  m ( 2 х 3,5 

m  саобр.тракe + 2 х 0,35 m ивичне 
траке ),

 - рачунска брзина  Vrac = 80 km/h, у 
насељу 60 km/h,
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 - носивост коловоза за средње теш-
ки саобраћај,

 - једнострани нагиб коловоза,
 - потпуна контрола приступа,
 - укрштање са категорисаном 

путном мрежом: површинске 
(сигналисане) раскрснице,

 - укрштање са железничком пругом:  
денивелација,

 - паркирање у оквиру коридора није 
дозвољено.

Државни пут II реда 

 Заштитни појасеви:
 - заузимање земљишта за потребе 

заштите пута и саобраћаја на ње-
му у заштитном појасу ширине од 
10 m (са обе стране рачунајући од 
крајње тачке земљишног појаса на 
спољну страну),

 - појас контролисане изградње, 
као површина са спољне стране 
од границе заштитног појаса на 
којој се ограничава врста и обим 
изградње објеката и исте је шири-
не као и заштитни појас (10 m) и 
у којој није дозвољено отварање 
рудника, каменолома и депонија 
отпада.

државни пут II реда  бр.119 са 
следећим програмско-пројектним 
елементима:

 - коридор ширине 30 m ван насеља, 
унутар насеља постојећа ширина 
коридора,

 - коловоз  ширине  2 x 7,1 m тј.  2 х 
( 2 х 3,25 m саобр.траке + 2 х 0,3 m 
ивичне траке),  

 - рачунска брзина Vrac = 60 km/h,
 - носивост коловоза за средње теш-

ки саобраћај,
 - једнострани нагиб коловоза,
 - укрштање са категорисаном 

путном мрежом површинске 
(сигналисане) раскрснице,

 - укрштање са железничком пругом: 
денивелација,

 - паркирање у оквиру коридора 
дозвољено.

главна насељска саобраћајница са 
следећим програмско-пројектним 
елементима:

 - постојећи коридор различите ши-
рине,

 - коловоз  ширине  7,0 (2 х 3,5) m 
 - рачунска брзина   Vrac = 50 km/h,
 - носивост коловоза за средње теш-

ки саобраћај,
 - једнострани нагиб коловоза,
 - укрштање са категорисаном пут-

ном мрежом: површинске (сигна-
лисане) раскрснице,

 - укрштање са железничком пру-
гом:  у нивоу – сигналисани путни 
прелази,

 - паркирање у оквиру коридора:  до-
звољено

 - терминали јавног превоза : ауто-
буске нише у дужини од 35 m, где 
год за то постоје просторне могућ-
ности,

сабирне насељске саобраћајнице са 
следећим програмско-пројектним 
елементима:

 - коловоз  ширине  6,0 ( 2 х 3,0 )m 
(минимум 5,0 (2 х 2,5 m),

 - рачунска брзина Vrac = 50 km/h,
 - носивост коловоза за средње теш-

ки саобраћај,
 - једнострани нагиб коловоза,
 - укрштање са насељском мрежом:  

површинске (сигналисане) 
раскрснице,

 - паркирање у оквиру коридора: 
дозвољено

 - терминали јавног превоза: 
аутобуске нише у дужини од 35 
m, где год за то постоје просторне 
могућности.
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остале насељске саобраћајнице са 
следећим програмско-пројектним 
елементима:

 - коловоз ширине 5,0 (2 х 2,5) m за 
двосмерни саобраћај,  3,0 m  за 
једносмерни саобраћај,

 - носивост коловоза за лаки саоб-
раћај,

 - једнострани нагиб коловоза,
 - укрштање са насељском мрежом: 

површинске (сигналисане) 
раскрснице,

 - паркирање у оквиру коридора: 
дозвољено.

7.6.2. Железнички саобраћај

Приликом израде појединих капа-
цитета овог вида саобраћаја потребно 
је претходно израдити студије и техно-
лошка решења који ће у потпуности за-
довољити све нормативе ЖС (Правилник 
бр. 314 и 315) као и Закон о железници 
(”Службени гласник РС”, бр. 18/05).

Једноколосечне, двоколосечне пруге, 
индустријски колосеци пројектно-
програмски елементи: 

 - пружни појас је простор између 
колосека као и поред крајњих ко-
лосека на одстојању од 8,0 m ван 
грађевинског реона насеља (6,0 m  
унутар насеља) рачунајући од осе 
крајњих колосека, где није доз-
вољена градња осим за објекте у 
функцији пруге,

 - заштитни пружни појас у шири-
ни од 100 m  ( са обе стране рачу-
најући од осе крајњих колосека), 
где је дозвољена изградња по се-
лективном приступу и  по  услови-
ма железнице,

 - у заштитном пружном појасу не 
могу се градити зграде, поставља-
ти постројења и уређаји и гради-
ти други објекти на удаљености 
мањој од 25 m рачунајући од осе 

крајњих колосека, осим објеката у 
функцији железничког саобраћаја.

 - размак између железничке пруге и 
пута потребно је да износи мин 8,0 
m (за постављање свих постројења 
и уређаја за обављење саобраћаја 
на прузи и путу ) рачунајући од 
осовине крајњег колосека до 
најближе тачке горњег строја пута 
(банкина).

7.6.3. Немоторни саобраћај

Бициклистички саобраћај

Приликом пројектовања бицик-
листичких стаза потребно је придржава-
ти се Упутства за пројектовање истих, са 
ширином од 2,5 (мин. 2,0 )m за двосмер-
ни саобраћај и 1,6 (мин. 1,0)m за једно-
смерни саобраћај  са подлогом од асфал-
та или бетонских плоча.

Бициклистичке стазе ће бити 
изграђене у насељским саобраћајницама 
(главној и сабирним), а према ситуацији 
на графичком прилогу.                    

Пешачки саобраћај

Пешачке стазе пројектовати са ми-
нималном ширином од 1,0 m или већом у 
зависности од обима кретања и простор-
них могућности, од бетона или бехатон 
плоча.

Нове садржаје (радне зоне) обавез-
но повезати са сепарисаном пешачком 
стазом задовољавајућег капацитета.

Пешачка зона ће бити имплемен-
тирана према датој ситуацији и у њој ће 
бити примењене рестиктивне  мере  кре-
тања свих учесника у саобраћаја ( према 
постављеној саобраћајној сигнализа-
цији) са обавезном оставком двоточкаша 
на улазу у пешачку зону.
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7.6.4. Јавни превоз

Аутобуску станицу за коју је пред-
виђена детаљна разрада  и аутобуска 
стајалишта изградити/реконструисати у 
складу са законском регулативом, тако 
да се задовоље сви критеријуми прије-
ма и отпреме путника уз повећање ни-
воа услуге и безбедности (Правилник о 
ближим саобраћајно-техничким и другим 
условима за за изградњу, одржавање 
и експлоатацију аутобуских станица и 
аутобуских стајалишта (“Службени глас-“Службени глас-
ник РС ”, бр. 20/96 ); Правилник о основ-
ним условима које јавни путеви изван 
насеља и њихови елементи морају да ис-
пуњавају са гледишта безбедности саоб-
раћаја (”Службени лист СФРЈ”, бр. 35/81 
и 45/81).

Опремање постојећих и изградња 
нових аутобуских стајалишта ће се врши-
ти у складу са Планом техничког регули-
сања саобраћаја на државним путевима 
број 7, 18 и 119 и транзитним правцима 
на територији Бачке Паланке.

7.6.5. Стационарни саобраћај

Паркинге за путничка возила треба 
пројектовати у виду ламела са паркинг 
местима (5,0 х 2,5 m) уз ивицу коловоза 
(ивично паркирање) у оквиру насељских 
саобраћајница.

Паркинге за теретна возила пројек-
товати ( у зонама саобраћајних термина-
ла) као пролазне са косим постављањем 
(450, 600) и са димензијама паркинг места 
(7,5 х 3,5 m или 18,0 х 3,5 m).

Препоруке норматива за паркирање 
путничких возила који одговарају на-
сељским садржајима, степену моториза-
ције ( 177,28 ПА/1000 становника ) и ло-
калним условима  које би требало узети 
у обзир код изградње или реконструкције 
су:

 - ПМ/1000 m2

 - становање                    18
 - производња         20
 - пословање          35
 - трговина          65 
 - хотели          30 
 - ресторани      130

На ободима  централне зоне на-
сеља Бачка Паланка, као и у саобраћај-
но врло атрактивним зонама (радне зоне, 
зона ‘’Тикваре’’) потребно је обезбедити 
просторно-програмске елементе за из-
градњу и опремање паркинг гаража. Ве-
личину, капацитет и број оваквих обје-
ката мирујућег саобраћаја одредиће по-
себна саобраћајно-економска истражи-
вања, уз обавезну обраду потенцијалних 
микролокација кроз ниже облике планске 
документације.

7.6.6. Пратећи садржаји уз јавне 
путеве (Станице за снабдевање 
горивима–ССГ)

Приликом изградње и реконструк-
ције објеката и терминала за снабдевање 
горивом и мазивом потребно је претход-
но извршити саобраћајна и еколошка 
истраживања која ће дати одговарајућа 
решења а у складу са условима из За-
кона који регулишу ову проблематику 
(”Службени лист СФРЈ”, бр. 20/71).

У свету, као и код нас, постоје из-
весни проблеми у уклапању постојећих, 
али и нових станица у градске просто-
ре, који се временом у функционалном 
и обликовном смислу мењају. Станице 
за снабдевање горивом (ССГ) се могу 
сврстати у пратеће садржаје саобраћај-
ница, али и у трговинске, комерцијалне, 
привредне па и комуналне садржаје. У 
складу са наведеним развој делатности 
ове врсте, могуће је планирати у оквиру 
свих намена које су под одређеним усло-
вима компатибилне са делатношћу која 
се обавља на станицама за снабдевање 
горивом. 
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Одређеним студијским или прос-
торно-планским документима (Студија 
мреже ССГ-ма, План генералне регула-
ције мреже ССГ-ма) предвиђена су два 
нивоа вредновања повољности локација 
за изградњу ССГ-ма: 

1. макролокацијски критеријуми се 
односе на компатибилност намене 
и станице, 

2. микролокацијски критеријуми се 
односе на могућности и ограни-
чења конкретне локације и непо-
средног окружења. 

Након спроведеног макро и мик-
ро локацијског вредновања за сваку ло-
кацију се формира каталошки лист који 
садржи све потребне информације о по-
вољности локације за реализацију стани-
це за снабдевање горивом.

Насеље Бачка Паланка је релативно 
добро снабдевено станицама за снабде-
вање горивом. Уколико се укаже потре-
ба за реконструкцијом постојећих или за 
изградњом нових, пожељно је на основу 
горенаведених критеријума и одгова-
рајућих смерница (саобраћајних, прос-
торно-урбанистичких и еколошких ), уз 
обавезно испуњавање инфраструктур-
них, комуналних, еколошких и осталих 
услова у насељима  а на основу претход-
но урађеног Плана детаљне регулације 
( Урбанистичког пројекта ) извршити 
валоризацију потенцијалних микролока-
ција и у складу с тим приступити даљим 
активностима.

7.6.7. Водни саобраћај

Све садржаје и програме развоја у 
оквиру обале пловног пута реке Дунав 
треба ускладити са Правилником Ду-
навске комисије (обезбеђење несметаног 
транспорта путника и роба на том делу 
Дунава).

Приликом изградње објеката у ок-
виру пловног пута Дунава, услове треба 

тражити од Дирекције за пловне путеве 
’’Пловпут’’ из Београда, која је задужена 
за одржавање и развој пловних путева.

Услови за ову деоницу Дунава (km 
1285.2 – km 1314.6) су:

 - минимална дубина пловног пута 
при ЕН (ниски пловидбени ниво) 
је H = 2,5 m;

 - ширина пловног пута  Bpl = 200 m;
 - минимални радијус кривине пло-

вног пута је R = 1000 m.

7.7. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА 
ВОДОПРИВРЕДНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

7.7.1. Снабдевање водом

 - Снабдевање водом обезбедити са 
насељског изворишта, које ће се 
проширити и у  складу са потре-
бама надопуњавати са новим бу-
нарима.

 - Израдити главне пројекте за ре-
конструкцију постојеће и из-
градњу нове водоводне мреже.

 - Извршити изградњу неопходних 
објеката на мрежи (резервоар, 
црпна станица и тд.), како би се 
комплетирао цео систем, а тиме и 
обезбедили потребни капацитети.

 - Израдити елаборат зона и појасе-
ва санитарне заштите изворишта 
и објеката за снабдевање водом за 
пиће.

 - Дистрибутивну мрежу везивати у 
прстен са што мање слепих огра-
нака.

 - Избор цевног материјала усвојити 
према важећим прописима и стан-
дардима.

 - Трасу водоводне мреже полагати 
између две регулационе линије у 
уличном фронту, по могућности 
у зелени појас. Трасу полагати са 



25. мај 2011. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 16/2011 - страна 581  

једне стране улице или обострано 
зависно од ширине уличног фрон-
та.

 - Пролазак испод саобраћајница и 
укрштање са осталим уличним 
инсталацијама обезбедити челич-
ном заштитном цеви.

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

 - Дубина канала за уличну водовод-
ну мрежу је изведена тако да мора 
осигурати покриће темена цеви 
са минимум 100 cm надслоја у 
односу на коту терена.

 - Радни притисак на месту прикљу-
чења на водоводну мрежу варира 
од 1.6 до 1.8 bar-a  Уколико радни 
притисак према хидрауличком 
прорачуну не може да подмири 
потребе предметног објекта, 
обавезно предвидети постројење 
за повишење притиска.

 - За санитарни део инсталација 
предвидети постројење које од-
говара техничким условима при-
кључења  (ГСУ)  са контролом  
улазног притиска, у циљу заштите  
рада постројења и градске водо-
водне мреже од прецрпљења. На-
помиње се да, у противном, ЈКП 
"Комуналпројект" неће издати 
коначну сагласност на  прикљу-
чење објекта на водоводну мрежу.

 - Прикључак од уличне цеви до 
водомерног шахта урадити са це-
вима пречника усклађеног са хи-
драуличким прорачуном и пројек-
товати га искључиво у правој ли-
нији, управно на улични цевовод. 
Не дозвољавају се никакви хори-
зонтални нити вертикални прело-
ми на овој деоници.

 - Пројектом водоводног прикључ-
ка треба предвидети постављање 
водомера. Водомер поставити 
у шахт минималних димензија 

1,2х1,2 m на 1,0-4,0 m од регула-
ционе линије.

 - Код пројектовања водоводног 
прикључка придржавати се 
важећих стандарда за огрлице са 
вентилом и одвојком за прикључак 
од 3/4", 1", 6/4" и 2". За одвојке 
пречника већег од 2" пројектовати 
огранке са одвојком на прирубницу 
уз обавезно уграђивање затварача 
са уградбеном гарнитуром или 
у шахту. Прикључци од 1/2" се не 
дозвољавају.

 - Квалитет воде из водоводне мреже 
одговара важећем Правилнику о 
хигијенској исправности воде за 
пиће.

 - Сви радови на пројектовању и 
изградњи водоводног система 
морају се извести у складу са за-
коном и уз сагласност надлежног 
комуналног предузећа.

7.7.2. Одвођење отпадних и 
атмосферских вода

 - Канализацију радити по сепарат-
ном систему.

 - Системом фекалне канализације 
покрити цело насеље и обезбеди-
ти прикључке за сва домаћинства 
и индустрију.

 - Трасе фекалне канализације пола-
гати по осовини уличног профила 
то јест саобраћајнице.

 - Минимални пречник уличних 
канала не сме бити мањи од Ø 
200mm.

 - Минималне падове колектора од-
редити у односу на усвојени цевни 
материјал, према важећим пропи-
сима и стандардима.

 - Дубина каналске мреже на најуз-
воднијем крају мора омогућити 
прикључење потрошача са ми-
нималним нагибом прикључка у 
теме цеви преко два лука од 450 и 
минималном каскадом у ревизи-
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оном шахту. Минимална дубина 
укопавања цеви не сме бити мања 
од 1,00 m од нивелете.

 - Код пројектовања канализационог 
прикључка придржавати се ва-
жећих стандарда за ову област.

 - Пројектовање прикључка - це-
вовода предвидети од ПВЦ це-
ви, профила минимум Ø160 
mm за фекалну канализацију, 
односно Ø200 mm за атмосферску 
канализацију, на дубини која је 
прилагођена типу прикључења  
(на  цев  или   преко  шахта  уличне 
канализације).

 - Гранични ревизони шахт извести 
1,0 m од регулационе линије.

 - Забрањено је упуштање атмос-
ферских вода у систем фекалне 
канализације, као и упуштање фе-
калних отпадних вода у систем ат-
мосферске канализације

 - При пројектовању прикључка 
водити рачуна о висинској коти 
уличног канала и одводног кућног 
канала.

 - Дно канала кућног прикључка 
од ревизионог шахта до уличне 
канализационе мреже извести у 
нагибу од минимум 1,33% до 6%

 - Ревизиони шахт може бити од 
различитих материјала: зидан од 
опеке и малтерисан цементним 
малтером, од неармираног или ар-
мираног бетона, монтажни, од го-
тових бетонских цеви уграђених у 
бетонску подлогу

 - Минималне димензије ревизионог 
шахта су 0,8 m х 0,8 m или Ø 
0,8 m и треба да буде снабдевен 
пењалицама и поклопцем Ø 600 
mm.

 - Није дозвољено директно (грави-
тационо) прикључење санитарних 
чворова из подрумских и сутерен-
ских просторија на градску кана-
лизацију

 - Прикључак се изводи: раскопа-
вањем земљине површине и под-
бушивањем  испод коловоза и тр-
тоара.

 - Прикључак се мора извести тако 
да гарантује сигурност спојева, 
флексибилност, једноставност и 
дуготрајност у експлоатацији.

 - Подлога за све врсте цеви 
(постељица) треба да буде од слоја 
песка, минималне дебљине 10 cm.

 - Затрпавање вршити уситњеном 
земљом, у слојевима - све до 30 cm 
изнад темена цеви.

 - Квалитет отпадних вода који се 
упуштају у градски канализацио-
ни систем мора да одговара Пра-
вилнику о техничким и санитар-
ним условима за упуштање отпад-
них вода у гадску канализацију.

 - Прикључак гаража, сервиса, пе-
рионица возила и других објеката 
који испуштају воде са сдржајем 
уља, масти, бензина и сл., врши-
ти преко таложника и сепаратора 
масти и уља.

 - Температура воде која се упушта у 
канализациону мрежу не сме бити 
виша од 40oC

 - После прикључења кућне кана-
лизације на градску канализацију, 
корисник је дужан да септичку ја-
му стави ван употребе.

 - У колико не постоји могућност 
прикључења на зацевљену улич-
ну атмосферску канализацију, од-
вођење вода се решава отвореним 
каналима.

 - Површинске воде се одводе са 
парцеле слободним падом пре-
ма улици – отвореној каналској 
мрежи, односно риголама са нај-
мањим падом од 1,5%.

 - Површинске воде са једне парцеле 
не могу се усмеравати према дру-
гој парцели.

 - Црпне станице фекалне канализа-
ције радити као шахтне и лоцира-
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ти их у зеленој површини са при-
лазом за сервисно возило.

 - Прикупљене отпадне воде, цр-
пном станицом и системом кана-
лизације усмерити ка постројењу 
за пречишћавање отпадних вода 
(ППОВ) и пречистити до степена 
који пропише надлежно водопри-
вредно предузеће.

 - Извршити предтретман отпадне 
воде индустрије до нивоа квали-
тета који задовољава санитарно-
техничке услове за испуштање у 
јавну канализацију, па тек онда их 
упустити у  насељску канализаци-
ону мрежу.

 - Сви радови на пројектовању и из-
градњи канализационог система 
морају се извести у складу са за-
коном и уз сагласност надлежног 
комуналног предузећа.

 - У централним зонама насеља из-
градити зацевљену атмосферску 
канализациону мрежу са уличним 
сливницим и системом ригола и 
каналета.

 - Трасе водити или у зеленом поја-
су дуж саобраћајнице (претходне 
трасе отворених канала) или ис-
под коловоза по осовини коловоз-
не траке.

 - Одвођење атмосферских вода из 
индустријских зона и комплекса 
вршити искључиво преко сепара-
тора уља и масти.

 - У улицама по ободу насеља рекон-
струисати отворене канале дуж 
саобраћајница и вршити њихово 
редовно чишћење и одржавање.

 - Не дозвољава се било каква 
градња на траси отворених канала 
која може довести до њиховог ру-
шења и затрпавања.

 - Све колске прилазе и укрштања са 
саобраћајницама, обавезно заце-
вити према важећим прописима и 
стандардима.

 - Улив атмосферских вода у мае-
лиоративне канале извести путем 
уређених испуста који су осигу-
рани од ерозије и који не залазе у 
протицајни профил канала.

 - Крајњи реципијент за прихват 
свих отпадних вода на подручју 
Инђије биће Инђијски поток.

 - Забрањује се спречавање несмета-
ног протицаја воде, усоправање и 
дизање нивоа воде, чиме би се мо-
гао пореметити постојећи режим 
вода на објектима и у земљишту.

7.7.3. Остали објекти хидротехничке 
инфраструктуре

 - Уређење отворених канала и обала 
Дунава, биће дефинисано израдом 
одговарајуће пројектно-техничке 
документације и претходним ус-
ловима Јавног водопривредног 
предузећа ”Воде Војводине” - Но-
ви Сад.

 - Дуж обала реке и канала, са обе 
стране обезбедити по минимум 
14,0 m (у грађевинском подручју 
мин. 7,0 метара) слободног про-
стора преко којег ће се вршити од-
ржавање канала.

 - Одбрамбени насип мора бити за-
штићен тако да се у брањеном 
појасу ширине      100 m и не-m и не- и не-
брањеном појасу ширине 50 m 
не могу градити никакви објекти, 
копати канали, садити дрвеће и 
сл. у смислу члана 69. Закона о во-
дама (''Службени гласник РС'', бр. 
46/91). За све радове у зони од 100 
метара од ножице насипа у брање-
ном терену потребно је тражити 
посебне водопривредне услове.
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7.8. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ЕНЕРГЕТСКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

7.8.1. Електроенергетска 
инфраструктура

Улични коридори

 - Целокупну електроенергетску 
мрежу и трафостанице градити 
у складу са  важећим законским 
прописима и техничким условима.

 - Трафостанице градити као зидане, 
монтажно бетонске или стубне, за 
рад на 20 kV напонском нивоу.

 - Трафостанице градити на јавној 
површини. Мин. површина за из-
градњу МБТС трафостанице тре-
ба да буде 5,0 Х 6,0 m, минимална 
удаљеност од других објеката тре-
ба да буде 3 m.

 - Средњенапонску мрежу градити 
подземно или надземно.    

 - Нисконапонска мрежа може бити 
грађена надземно,  на бетонским и 
гвоздено-    решеткастим стубови-
ма или подземно.

 - Стубове електроенергетске мреже 
поставити у уличним коридорима, 
минимално 1,0 m коловоза опш-m коловоза опш- коловоза опш-
тинских путева, односно у складу 
са условима надлежног предузећа  
за државне путеве, ван колских 
прилаза објектима.

 - Минимална висина најнижих про-
водника, као и удаљеност од ос-
талих објеката мора бити у скла-
ду са Правилником о техничким 
нормативима за изградњу надзем-
них електроенергетских водова 
називног напона 1 kV do 400 kV 
(''Службени лист СФРЈ'', бр. 65/88 
и 18/92).

 - При укрштању са саобраћајница-
ма поштовати Правилник о тех-

ничким нормативима за изградњу 
надземних електроенергетских 
водова називног напона 1 kV do 
400 kV (''Службени лист СФРЈ'', 
бр. 65/88 и 18/92) и услове над-
лежног предузећа за путеве.

 - У зони централних садржаја, рад-
ним зонама и комплексима, пар-
ковским површинама и туристич-
ко-рекреативним површинама и 
комплексима електроенергетска 
мрежа ће бити грађења подземно 
по условима грађења за подземну 
електроенергетску мрежу. 

При полагању подземне електрое-
нергетске мреже у насељу морају се по-
штовати следећи услови:

 - Електроенергетске каблове пола-
гати у уличним зеленим површи-
нама поред саобраћајница и пе-
шачких стаза или, уколико за то 
нема могућности, испод пешачких 
стаза;

 - Дубина полагања каблова не сме 
бити мања од 0,80 m;

 - Електроенергетску мрежу полага-
ти најмање 0,50 m од темеља обје-m од темеља обје- од темеља обје-
ката и 1 m од општинских саоб-m од општинских саоб- од општинских саоб-
раћајница, односно по условима 
надлежног предузећа  за државне 
путеве;

 - При укрштању са саобраћајницом 
кабл мора бити постављен у за-
штитну цев, а угао укрштања тре-
ба да буде око 900;

 - При паралелном вођењу енергет-
ских и телекомуникационих каб-
лова најмање растојање мора бити 
0,50m за каблове напона до 10 kV, 
односно 1,0 m за каблове напона 
преко 10 kV. Угао укрштања треба 
да буде 900;

 - Паралелно полагање електроенер-
гетских каблова и цеви водовода 
и канализације дозвољено је у хо-
ризонталној равни при чему хо-
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ризонтално растојање мора бити 
веће од 0,50 m;

 - Није дозвољено полагање елек-
троенергетског кабла изнад или 
испод цеви водовода или канали-
зације;

 - При укрштању електроенергетс-
ких каблова са цевоводом гасово-
да вертикално растојање мора би-
ти веће од 0,30 m, а при приближа-m, а при приближа-, а при приближа-
вању и паралелном вођењу 0,50 m;

 - Светиљке јавног осветљења пос-
тавити на стубове електроенер-
гетске мреже у  улицама где је 
електроенергетска мрежа грађена 
ваздушно, где је електроенергет-
ска мрежа грађена подземно, ра-
светна тела поставити на стубове 
за расвету;

 - За расветна тела користити ра-
светна тела у складу са новим тех-
нологијама развоја према захтеви-
ма зона где се постављају;

 - Заштиту од атмосферског 
пражњења извести класичним 
громобранским инсталацијама у 
облику Фарадејевог кавеза пре-
ма класи нивоа заштите објека-
та у складу са ’’Правилником о 
техничким нормативима за заш-
титу објеката од атмосферског 
пражњења’’ (’’Службени лист 
СРЈ’’, бр. 11/96).

 - У коридору надземних  средње-
напонских и високонапонских 
водова грађење објеката мора 
бити  у складу са Правилником 
о техничким нормативима за из-
градњу надземних електроенер-
гетских водова називног напона 
1 kV do 400 kV (''Службени лист 
СФРЈ'', бр. 65/88 и 18/92),технич-
ким условима заштите подземних 
металних цевовода од   утицаја 
електроенергетских постројења 
ЈУС Н.ЦО.105 (''Службени лист 
СФРЈ'', бр. 68/86), Заштитом те-
лекомуникационих постројења од 

утицаја електроенергетских пос-
тројења, Заштитом од опасности 
ЈУС Н.ЦО.101 (''Службени лист 
СФРЈ'', бр. 68/88), Закон о заштити 
од нејонизујућих зрачења (’’Служ-
бени гласник РС’’, бр. 36/09), као 
и условима надлежног предузећа. 

Јавне зелене површине

Целокупну електроенергетску 
мрежу и трафостанице градити  у скла-
ду са  важећим законским прописима и 
техничким условима.

 - Трафостанице градити као зидане 
или, монтажно бетонске, мин.пов-
ршина за изградњу трафостанице 
треба да буде 5,0Х6,0 m, минимал-m, минимал-, минимал-
на удаљеност од других објеката 
треба да буде  3 m.

 - Средњенапонску мрежу 20 kV и 
нисконапонску   каблирати по ус-  каблирати по ус-
ловима грађења за 

 - подземну мрежу.
 - Јавно  осветљење поставити на де-

коративне канделабре.

Спорт и рекреација и туристички 
комплекси

 - Целокупну електроенергетску 
мрежу и трафостанице градити  
у складу са  важећим законским 
прописима и техничким условима.

 - Трафостанице се могу градити као 
зидане, монтажно бетонске, или у 
склопу објеката. Мин. површина 
за изградњу трафостанице тре-
ба да буде 5,0Х6,0 m, минимална 
удаљеност од других објеката тре-
ба да буде  3 m.

 - Средњенапонску мрежу 20 kV и 
нисконапонску каблирати по усло-каблирати по усло-
вима грађења за  подземну мрежу.
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Коридор железнице

У коридору железнице електрое-
нергетска ће се  у потпуности градити 
подземно, по правилима грађења за под-
земну мрежу и условима надлежног же-
лезничког предузећа. 

Зона централних садржаја

 - Целокупну електроенергетску 
мрежу и трафостанице градити  
у складу са  важећим законским 
прописима и техничким условима.

 - Трафостанице градити као зидане 
или, монтажно бетонске, мин.пов-
ршина за изградњу трафостанице 
треба да буде 5,0Х6,0 m, минимал-m, минимал-, минимал-
на удаљеност од других објеката 
треба да буде 3 m.

 - Трафостанице градити на јавној 
површини или унутар парцела и 
објеката.

 - Средњенапонску мрежу 20 kV и 
нисконапонску по потреби кабли-кабли-
рати. 

 - Јавно  осветљење поставити на де-
коративне канделабре.

Зона становања 

Унутар парцела електроенергетску 
мрежу  градити подземно, по условима 
за подземну мрежу.

7.8.2. Гасоводна инфраструктура

Гасоводи високог и средњег притиска

Минимална удаљеност мeрнорегу-eрнорегу-
лационих станица МРС у објектима од 
чврстог материјала од стамбених, пос-тамбених, пос-
ловних и фабричких зграда, радионица и 
складишта запаљивих материјала износи 
15 m.

Минимална удаљеност мернорегу-
лационих станица МРС у објектима од 

чврстог материјала од трафо станице из-
носи 30 m.

Минимална удаљеност мернорегу-
лационих станица МРС у објектима од 
чврстог материјала од осталих инфра-
структурних објеката:

Железничке пруге и објекти 30 m

Индустријски колосеци 14 m

Државни путеви I реда 20 m

Државни путеви II реда и општински 
путеви 10 m

Остали путеви 6 m

Водотоци 5 m

Шеталишта и паркиралишта 10 m

Остали грађевински објекти 10 m

Растојања у табели дата су у метри-
ма, рачунајући код железничких пруга и 
путева од ивице пружног/путног појаса.

Код проласка у близини или пара-
лелног вођења гасовода уз друге објекте 
одстојање не сме бити мање од:

 - 10 m од спољне ивице путног поја-m од спољне ивице путног поја- од спољне ивице путног поја-
са државни путеви I реда,

 - 5 m од спољње ивице путног поја-m од спољње ивице путног поја- од спољње ивице путног поја-
са државни путеви II реда и опш-II реда и опш- реда и опш-
тинских путева,

 - 20 m од спољње ивице пружног 
појаса железничке пруге, осим ако 
је гасовод постављен на друмски 
или железнички мост,

 - 15 m од крајње осе индустријског 
колосека,

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

 - 0,5 m од спољне ивице других уко-m од спољне ивице других уко- од спољне ивице других уко-
паних инсталација и мелиорацио-
них  објеката,

 - 10 m од ножице насипа регулиса-m од ножице насипа регулиса- од ножице насипа регулиса-
них водотока и канала.
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Mинималнo дозвољених растојања 
гасовода средњег притиска у односу на 
укопане инсталације су:

Минимална доз-
вољена растојања укрштање

пара-
лелно 

вођење
гасовод 0,3 m 0,5 m
водовод, канализа-
ција 0,3 m 0,5 m

ниско-напонски 
електро каблови 0,3 m 0,5 m

високо-напонски 
електро каблови 0,5 m 0,5 m

телефонски каб-
лови 0,3 m 0,6 m

тв и комуникацио-
ни каблови 0,3 m 0,5 m

технолошка кана-
лизација 0,3 m 0,7 m

бетонски шахтови - 0,3 m
канали 0,5 m 1,0 m
- железничка пруга 
и индустријски ко-
лосек

1,5 m 5,0 m

- високо зеленил - 1,0 m
темељ грађевинс-
ких објеката - 1,0 m

општински путеви 
и улице 1,0 m 0,5 m

државни путеви I и 
II реда 1,3 m 1,0 m

бензинске пумпе - 5,0 m

Удаљеност укопаног гасовода 
средњег притиска од уличне стубне елек-
тричне расвете, ваздушне нисконапонске 
и ПТТ мреже мора бити толика да не уг-
рожава стабилност стубова, минимално 
0,5 m. 

Ако се гасовод поставља испод са-
обраћајнице прокопавањем те саобраћај-
нице, полаже се у ров на пешчану по-
стељицу и са двоструком антикорозио-
ном изолацијом, према прописима.

Ако се гасовод поставља испод са-
обраћајнице бушењем рова испод те са-

обраћајнице мора се употребити одгова-
рајућа заштитна цев гасовода.

При укрштању гасовода са са-
обраћајницама, водотоцима и каналима, 
угао заклапања њихових оса мора бити 
између 60о и 90о. За укрштање под мањим 
углом потребна је сагласност надлежног 
органа. Таква сагласност се не може из-
дати за укрштање са железничком пру-
гом.

Гасоводна мрежа ниског притиска

Дубина полагања гасовода је мини-
мално 0,8 m. Локација ровова треба да је 
у зеленом појасу између тротоара и иви-
чњака улице, тротоара и ригола, тротоара 
и бетонског канала. На локацији где не-
ма 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, гасо-
вод се полаже дуж трупа пута, уз посеб-
не мере заштите од механичких и других 
оштећења.

Трасе ровова за полагање гасне ин-
сталације се постављају тако да гасна 
мрежа задовољи минимална прописана 
одстојања у односу на друге инсталације 
и објекте инфраструктуре. Вредности 
минималних дозвољених растојања у од-
носу на укопане инсталације су:

Минимална доз-
вољена растојања укрштање

пара-
лелно 

вођење
гасовод 0,3 m 0,5 m
водовод, канализа-
ција 0,3 m 0,5 m

ниско-напонски 
електро каблови 0,3 m 0,5 m

високо-напонски 
електро каблови 0,5 m 0,5 m

телефонски каб-
лови 0,3 m 0,6 m
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тв и комуникацио-
ни каблови 0,3 m 0,5 m

технолошка кана-
лизација 0,3 m 0,7 m

бетонски шахтови - 0,3 m
канали 0,5 m 1,0 m
- железничка пруга 
и индустријски ко-
лосек

1,5 m 5,0 m

- високо зеленил - 1,0 m
темељ грађевинс-
ких објеката - 1,0 m

општински путеви 
и улице 1,0 m 0,5 m

државни путеви I и 
II реда 1,3 m 1,0 m

бензинске пумпе - 5,0 m

Укрштање дистрибутивног гасово-
да (ДГ) са саобраћајницама врши се уз 
његово полагање у заштитну цев или ка-
нал, изузев ако се прорачуном докаже да 
то није потребно. При томе се мора обез-
бедити природна вентилација канала, за-
штитне цеви или подземног пролаза.

Дистрибутивни гасовод се не пола-
же испод зграда и других објеката висо-
коградње. 

Удаљеност укопаних стубова елек-
тричне расвете, ваздушне нисконапонске 
и ПТТ мреже мора бити толика да не уг-
рожава стабилност стубова, минимално 
0,5 m.

Гасне котларнице

При пројектовању и изградњи гасне 
котларнице придржавати се Правилника 
о техничким нормативима за пројекто-
вање, грађење, погон и одржавање гас-
них котларница (”Службени лист СФРЈ”, 
бр. 10/90).

 - Вентилацију котларнице извести 
природним путем, преко доводне  
вентилационе решетке у споља-

шњим вратима, и одводне венти-
лационе решетке, која се угрђује 
на наспрамном зиду котларнице 
(при врху зида).

 - Одвод продуката сагоревања се 
врши преко димњака са димњач-
ком цеви. Не постоји опасност од 
прескока пламена.

 - Код улазних врата котларнице 
предвидети тастер за нужно ис-
кључење комплетне електро ин-
сталације у котларнице.

 - Изградити АБ постоље за котао.

7.8.3. Топловодна мрежа

Дубина полагања топловода је од 
0,6 m до 1,0  m. Локација ровова треба 
да је у зеленом појасу између тротоара 
и ивичњака улице, тротоара и ригола, 
тротоара и бетонског канала. На лока-
цији где нема зеленог појаса гасовод се 
води испод уличног тротоара, бетонира-
них платоа и површина или испод улич-
них 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 меха-
ничких и других оштећења.

При паралелном вођењу дистри-
бутивног топловода са подземним водо-
вима, минимално светло растојање из-
носи 0,4 m, а у изузетним случајевима 
може бити мање од 0,2 m. При укрштању 
дистрибутивног гасовода са подземним 
водовима, минимално светло растојање 
износи 0,2 m, а при вођењу гасовода 
поред темеља 1,0 m. 

Укрштање топловода са 
саобраћајницама врши се уз његово 
полагање у заштитну цев или канал, 
изузев ако се прорачуном докаже да то 
није потребно.

 
Минимална дубина укрштања 

топловода са са путевима и улицама је 
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1,0 m, са железничким пругама 1,5 m, а 
са индустријским колосецима 1,0 m.

При укрштању топловода са 
саобраћајницама, водотоцима и 
каналима, угао заклапања њихових оса 
мора бити између 60о и 90о. За укрштање 
под мањим углом потребна је сагласност 
надлежног органа.

Удаљеност топловода од стубова 
електричне расвете, ваздушне нискона-
понске и ПТТ мреже мора бити толика 
да не угрожава стабилност стубова, ми-
нимално 0,5 m.

7.9. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ПТТ, РТВ И 
КДС ИНФРАСТРУКТУРЕ

Правила грађења у зони становања

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

 - ТТ мрежа ће се главном  градити 
подземно, сем на местима где из-
градња подземне мреже није оп-
равдана, у деловима малих густи-
на претплатника и где изградња 
подземне мреже није могућа због 
недостатка простора за ископ ро-
ва.

 - Дубина полагања ТТ каблова тре-
ба да је најмање 0,80 m.

 - ТТ мрежу полагати у уличним зе-
леним површинама (удаљеност од 
високог растиња мин 1,5 m) поред 
саобраћајница на растојању нај-
мање 1,0 m од саобраћајница, или 
поред пешачких стаза. У случају 
да се то не може постићи ТТ ка-
блове полагати испод пешачких 
стаза.

 - При укрштању са саобраћајни-
цама каблови морају бити поста-
вљени у заштитне цеви, а угао 
укрштања треба да буде 900.

 - При паралелном вођењу са елек-
троенергетским кабловима нај-
мање растојање мора  бити 0,50 m 
за  каблове  напона  до 10 kV и 1,0 
m за каблове напона преко 10 kV. 
При укрштању најмање растојање 
мора бити 0,50 m, а угао укрштања 
900.

 - При укрштању са цевоводом га-
совода, водовода и канализације 
вертикално растојање  мора  бити  
веће  од  0,30 m, а при приближа-
вању и паралелном вођењу 0,50 m.

 - Уређаји и опрема УПС поставиће 
се у метално кућиште-слобод-
ностојећи орман на јавној повр-
шини.  

У случају постављања надземне те-
лекомуникационе мреже за потребе  КДС 
и др. у насељу, док се не стекну услови 
за изградњу подземне мреже, морају се 
поштовати следећи услови:

 - Самоносиви кабел КДС-а поста-
вити на носаче преко изолатора, 
на стубове нисконапонске мреже  
по условима надлежне Електро-
дистрибуције.

 - Одстојање најнижег кабла КДС-а 
од површине тла треба да износи 
најмање 3,5 m. На прелазима пре-m. На прелазима пре-. На прелазима пре-
ко улица иста висина треба да из-
носи најмање 5 m. Уколико се овај 
услов не може постићи, кабел пос-
тавити подземно на дубини нај-
мање 0,80 m.

 - Најмање растојање од најнижих 
проводника електроенергетске 
мреже мора бити   1 m.

 - За напајање дистрибутивних поја-
чивача потребно је обезбедити 
прикључак на електричну мрежу 
(220V, 50Hz).

 - Објекти за смештај телекомуни-
кационих уређаја мобилне теле-
комуникационе мреже  и опреме 
за ртв и кдс, мобилних централа, 
базних радио станица, радио ре-
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лејних станица, као и антене и ан-
тенски носачи могу се поставити у 
оквиру објекта, на слободном про-
стору, на грађевинској парсели ин-
дивидуалног становања, у зонама 
привредне делатности у објекту у 
оквиру појединачних корисника, 
у оквиру комплекса појединачних 
корисника

 - Објекат за смештај телекомуника-
ционе и ртв опреме може бити зи-
дани или монтажни, или смештен 
на стубу.

 - Мимимална површина за потребе 
РБС треба да буде 10,0Х10,0 m.

 - Комплекс са телекомуникационом  
опремом и антенски стуб мора би-
ти ограђен.

 - у комплекс се поставља антенски 
стуб са антенама, а на тлу се пос-
тављају контејнери базних стани-
ца.

 - Напајање електричном енергијом 
вршиће се из нисконапонске мре-
же 0,4 kV.

 - До комплекса за смештај мобил-
не телекомуникационе опреме и 
антенских стубова са антенама 
обезбедити приступни пут мин. 
ширине 3 m до најближе јавне са-m до најближе јавне са- до најближе јавне са-
обраћајнице.

 - Антене се могу поставити и на 
постојеће више објекте (кров згра-
де).

Остало грађевинско земљиште

 - Подземну телекомуникацио-
ну мрежу градити по условима 
грађења подземне телекомуника-
ционе мреже на јавном земљишту.

 - Објекти за смештај телекомуни-
кационих уређаја мобилне теле-
комуникационе мреже  и опреме 
за ртв и кдс, мобилних централа, 
базних радио станица, као и анте-
не и антенски носачи могу се пос-
тавити у оквиру објекта, на грађе-

винској парсели индивидуалног 
становања ободних и периферних 
делова насеља, у зонама привред-
не делатности у објекту у оквиру 
појединачних корисника, у оквиру 
комплекса појединачних корисни-
ка.

 - Објекат за смештај телекомуника-
ционе и ртв опреме може бити зи-
дани или монтажни, или смештен 
на стубу.

 - Мимимална површина за потребе  
РБС треба да буде 10,0Х10,0 m.

 - Комплекс са телекомуникационом  
опремом и антенски стуб мора би-
ти ограђен.

 - у комплекс се поставља антенски 
стуб са антенама, а на тлу се пос-
тављају контејнери базних стани-
ца.

 - Напајање електричном енергијом 
вршиће се из нисконапонске мре-
же 0,4 kV.

 - До комплекса за смештај мобил-
не телекомуникационе опреме и 
антенских стубова са антенама 
обезбедити приступни пут мин. 
ширине 3m до најближе јавне са-m до најближе јавне са- до најближе јавне са-
обраћајнице.

 - Антене се могу поставити и на 
постојеће више објекте (кров згра-
де).

7.10. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
И УРЕЂЕЊЕ КОМУНАЛНИХ 
ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА

7.10.1. Пијаце

Комплекс главне зелене пијаце пла-
ниран је у блоку број 51, где је могуће 
формирати све неопходне садржаје за са-
времено функционисање пијаце.

Поред ове, могуће је формирати 
мање пијаце у стамбеним деловима на-
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сеља и у оквиру зоне централних садр-
жаја у блоку број 9. 

Зелене пијаце треба да имају:
 - функционални размештај објека-

та за продају и смештај пољопри-
вредних производа (тезге, киосци, 
боксови или контејнери),

 - одговарајуће прилазе за потроша-
че – пешаке,

 - паркинг за потрошаче,
 - одговарајући прилаз и паркинг за 

транспортна возила за продавце,
 - уређену подлогу за лако чишћење 

и прање,
 - воду – чесму за пиће и прикључак 

за прање пијаце,
 - регулисано одвођење отпадних и 

атмосферских вода,
 - електричну енергију за осветљење 

и напајање расхладних уређаја,
 - одговарајуће санитарне чворове,
 - довољан број контејнера, канти 

или корпи за одлагање отпада,
 - уређаје за контролно мерење (за-

конска обавеза).

За продају меса и млечних произво-
да, поред наведеног, пијаца треба да има 
и:

 - провидне стаклене витрине са аг-
регатом за хлађење.

Робне пијаце треба да имају:
 - ограђени пијачни простор,
 - уређена продајна места на тезга-

ма, контејнерима, киосцима,
 - уређену подлогу за лако чишћење 

и прање,
 - воду – чесму за пиће и прикључак 

за прање пијаце,
 - регулисано одвођење отпадних и 

атмосферских вода,
 - електричну енергију за осветљење 

и напајање мањих електричних 
уређаја,

 - одговарајуће санитарне чворове.

Кванташке пијаце треба да имају: 
 - ограђени пијачни простор,
 - уређену подлогу за лако чишћење 

и прање,
 - уредно обележена продајна места,
 - уређај за мерење габаритних и те-

жих терета,
 - воду – чесму за пиће и прикључак 

за прање пијаце,
 - регулисано одвођење отпадних и 

атмосферских вода,
 - електричну енергију за осветљење 

и напајање, 
 - одговарајуће санитарне чворове,
 - пратеће магацинске просторе са 

уређајима за претовар,
 - паркинг за путничка и теретна во-

зила.

7.10.2. Насељска гробља

У Бачкој Паланци и надаље ће 
постојати 3 гробља. Најзначајније ће би-
ти гробље у блоку бр. 94, које ће се про-
ширити и уредити у складу са планом 
детаљне регулације. На осталим гробљи-
ма (у блоку бр. 26 и у блоку бр. 65) са-
храњивање ће се вршити у постојећим 
оквирима и служиће за сахрањивање у 
постојећим гробницама и напуштеним 
гробним местима.

7.10.3. Санитарна депонија и сточно 
гробље

Простор постојеће  депоније кому-
налних отпада  је неопходно санирати и 
рекултивисати у контексту привођења 
планиране намене. Санитарно депоно-
вање комуналног и нетоксичног индус-
тријског отпада и животињских лешева 
је потребно вршити у складу са Стра-
тегијом управљања отпадом за период 
2010.-2019, Законом о управљању отпа-
дом  и важећим правилницима.

7.10.4. Извориште
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Постојеће извориште ‘’Ристића 
пут’’ биће основно извориште подзем-
них вода Бачке Паланке. Потребне до-
датне количине воде за уредно снабде-
вање града биће обезбеђене захватањем 
плићег аквифера постојећег изворишта 
‘’Ристића пут’’, односно захватањем ду-
боких и плитких аквифера на новопла-
нираним потенцијалним извориштима 
подземних вода ‘’Ристићев пут - исток’’ 
и ‘’Ристићев пут - запад’’. 

Констатовано је да у зони изво-
ришта до дубине од око 200 метара 
постоји више водоносних слојева, од 
којих се посебно издвајају плитак во-
доносни слој који залеже до дубине од 
преко 20 метара изграђен седиментима 
алувијалног порекла (речне и речно-је-
зерске песковито-шљунковите наслаге) и 
дубока издан на дубинама од око 120 ме-
тара до око 200 метара, сачињена од ви-
ше водоносних хоризоната раздвојених 
слабије пропусним танким слојевима, 
али са постојањем међусобне хидраулич-
ке повезаности.

На основу анализе геолошко-хи-
дролошких и хидродинамичких каракте-
ристика локалитета “Ристићев пут”, кон-
статовано је да у правцу севера долази до 
побољшања услова са гледишта грануло-
метријских и филтрационих карактерис-
тика изданске средине, па се предлаже 
проширење изворишта у том правцу. У 
погледу растојања међу бунарима пред-
лаже се да она буду најмање 300 метара 
како би се смањили међусобни утицаји.

Априла 2008. Министарство 
здравља издало је решење по којем се 
утврђују зоне санитарне заштите изво-
ришта ’’Ристића пут’’ и новопланира-
них изворишта ’’Ристићев пут - исток’’ 
и ’’Ристићев пут - запад’’ и које ће бити 
унете у овај ГП.

7.10.5. Постројење за пречишћавање 
отпадних вода (ППОВ)

Што се уређаја за пречишћавање 
отпадних вода тиче, овим ГП-ом се за-
држава локација пречистача, а на месту 
постојећег који није у функцији, планира 
се изградња новог постројења.

7.10.6. Комплекс ТС 110/20 kV 

 - За комплекс трафостанице обавез-
на је израда УП;

 - Мин. парцела за изградњу комп-
лекса треба да буде  70X70 m; 

 - Објекат градити од чврстог стан-
дардног  материјала: сендвич зи-
дови од опеке и  блокова са хо-
ризонталним и вертикалним ар-
мирано-бетонским серклажима и 
одговарајућом термо и хидро изо-
лацијом. Фасаду извести у  ”natur" 
бетону и ”robau" опеци. Кровна 
конструкција је дрвена, а кров 
коси, нагиб крова 30-350. Кровни 
покривач – цреп; 

 - За потребе садржаја изградиће се 
армирано-бетонски стуб као носач 
антена. По потреби, телефонски 
прикључак обезбедити и са најб-
лиже насељске ТТ мреже, према 
условима које изда надлежно пре-
дузеће;

 - Обезбедити колски  прилаз објек-
ту мин. ширине 5.0 m  са постојеће 
приступне    саобраћајнице и пе-
шачки прилаз;  

 - Обезбедити прикључак на водо-
водну и канализациону мрежу,

 - Колско-манипулативне и пешачке 
површине извести од бетона, беха-
тона и сл;

 - Све неизграђене и неизбетонира-
не површине на парцели адекват-
но озеленити и   хортикултурно 
уредити;

 - Око комплекса  поставити  огра- поставити  огра-
ду на сопственој парцели или на 
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граници парцеле у договору са 
суседом. Врата и капије на улич-
ној огради не могу се отварати ван 
регулационе линије. Мин. висина 
ограде је око 2,0 m.

7.10.7. Објекат УПС (телефонска 
централа)

 - Мин. парцела за изградњу објекта 
УПС треба да буде  4,0X5,0 m; 

 - Објекат градити типа монтажно –
бетенског или зидани;

 - Спратност објекта:П. 

7.10.8. Комплекс радиo-базне станице

 - Мин. парцела за изградњу комп-
лекса РБС треба да буде  10,0X10,0 
m, 

 - За потребе садржаја изградиће се 
армирано-бетонски стуб као носач 
антена;

 - Обезбедити колски  прилаз објек-
ту мин. ширине 3.0 m  са постојеће 
приступне саобраћајнице и пе-
шачки прилаз;  

 - Све неизграђене и неизбетонира-
не површине на парцели адекват-
но озеленити и  хортикултурно 
уредити;

 - Око комплекса  поставити  огра- поставити  огра-
ду на сопственој парцели или на 
граници парцеле у договору са 
суседом. Врата и капије на улич-
ној огради не могу се отварати ван 
регулационе линије. Мин. висина 
ограде је око  2,0 m.

7.10.9. Објекти МРС-а и РоС-а

Минимална удаљеност мeрнорегу-eрнорегу-
лационих станица МРС и регулационо 
одоризаторских станица РоС у објектима 
од чврстог материјала од стамбених, пос-тамбених, пос-
ловних и фабричких зграда, радионица и 
складишта запаљивих материјала износи 
15 m.

Минимална удаљеност мернорегу-
лационих станица (МРС) у објектима од 
чврстог материјала од трафо станице из-
носи 30 m.

Минимална удаљеност мернорегу-
лационих станица МРС у објектима од 
чврстог материјала од осталих инфра-
структурних објеката:

Железничке  пруге и објекти 30 m
Индустријски колосеци 14 m
Ауто путеви 30 m
Магистрални путеви 20 m
Регионални и локални путеви 10 m
Остали путеви 6 m
Водотоци 5 m
Шеталишта и паркиралишта 10 m
Остали грађевински објекти 10 m

Растојања у табели дата су у метри-
ма, рачунајући код железничких пруга и 
путева од ивице пружног/путног појаса.

7.11. ПРАВИЛА ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ 
ПРОСТОРА

7.11.1. Општи услови

Да би озелењавање насеља дало 
очекиване резултате у будућности нужно 
је:

 - Поштовати просторне диспози-
ције разних категорија зеленила 
дефинисаног овим Планом;

 - Поштовати проценат заступље-
ности разних категорија зеленила 
у комплексима појединих основ-
них намена у насељу;

 - За делове насеља у којима је пред-
виђена даља урбанистичка разра-
да применити опште поставке да-
те овим Планом;

 - У деловима насеља који се даље 
не разрађују урбанистичком до-
кументацијом, озелењавање ће се 
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спроводити према условима из-
датим у складу са овим Планом 
и осталом техничком документа-
цијом у складу са Законом. За озе-
лењавање је неопходна геодетска 
подлога са снимљеном хоризон-
талном и вертикалном представом 
терена и комплетном инфраструк-
туром. Озелењавање ускладити са 
подземном и надземном инфра-
структуром и техничким норма-
тивима за пројектовање зелених 
површина. Дрвеће садити на мин. 
удаљености од:

 - водовода                  1,5 m
 - канализације                 1,5 m
 - електрокабла       мин  2,0 m
 - ТТ и кабловска мрежа  1,5 m
 - гасовода                         1,5 m 

Однос лишћара и четинара да буде 
5:1, а саднице I класе минимум 4-5 годи-I класе минимум 4-5 годи- класе минимум 4-5 годи-
на старости. 

При формирању  заштитног  и  ли-
нијског зеленила уз саобраћајнице ру-
ководити се одредбама Закона о јавним 
путевима (”Службени гласник РС” бр. 
101/05 и 123/07), уз железничку пругу 
Закона  о  железници  (”Службени гла-
сник РС” бр. 18/05), а  уз  водотоке  За-
кона о водама (”Службени гласник РС”, 
бр.46/91, 53/93, 54/96, 67/93, 48/94, 
101/05, чл. 81-96 и чл.99-107 и 30/10).

7.11.2. Зелене површине јавног 
коришћења

Паркови

Парк, од свих зелених површина, 
има највећи ефекат остварења функција 
побољшања микроклимата и организа-
ције одмора и рекреације становништва. 
То је зелена површина која композицио-
но чини целину, у којој мрежа парковс-
ких путева и стаза повезује остале ком-
позиоционе елементе: (пољане, платое 
са местима за одмор, игру деце и забаву, 

рекреацију). У том смислу треба реконс-
труисати постојећи парк. 

Зонирањем површина могу се из-
двојити следеће функционалне зоне од 
укупне површине парка:

 - миран одмор и шетња и 
 - дечија игралишта (за претшколски 

узраст).

У оквиру парковске површине не 
могу се градити објекти чија је функција 
супротна основној функцији парка.

У укупном билансу парка алеје, 
путеви и стазе треба да заузму од 5-20% 
површине. Парк опремити вртно - ар-
хитектонским елементима и уредити у 
вртно - пејсажном или мешовитом стилу. 
Најмање 70% површине парка треба да 
буде под зеленилом.

Скверови

Скверови су мање зелене површи-
не јавног коришћења, које су намењене 
краткотрајном одмору становника или 
декоративном оформљењу градских тр-
гова, улица, јавних и административних 
објеката. Скверови, било да су на тери-
торији центра, стамбеног блока, око јав-
них објеката, или у оквиру саобраћајне 
намене, треба да задовоље рационалну 
организацију пешачког кретања, места за 
одмор и уметничку карактеристику сва-
ког елемената који учествује у компози-
цији. 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 разли-
чити урбано - архитектонски елементи; 
справе за игру деце, урбани мобилијар, 
елементи спољног осветљења и др. Скве-
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рове уредити на основу предложеног 
концепта.

Улично зеленило

Основни задатак ових зелених 
површина је да изолују пешачке токове 
и ободне зграде од колског саобраћаја и 
створе повољне санитарно - хигијенске и 
микроклиматске услове и повећају естет-
ске квалитете градског пејсажа. Од укуп-
не површине под саобраћајницама, око 
30% треба да је под зеленилом.

Формирати једностране и двостра-
не дрвореде или засаде од шибља у свим 
улицама у којима дрвореди нису форми-
рани и у којима постоји довољна ширина 
уличног профила.

У ширим уличним профилима мо-
гуће је формирати групе садница лишћа-
ра и четинара са спратом шибља. Пожељ-
но је да ширина зеленог појаса између 
коловоза и тротоара буде између 2,5 - 3,5 
m. Ради безбедности саобраћаја дрвеће 
садити 2 m од ивице коловоза, а шибље 2 
m од ивице зелене траке. Растојање ста- од ивице зелене траке. Растојање ста-
бала од објеката не би требало да буде 
мање од 4,5  - 7 m, што зависи од избора 
врста. Растојање између дрворедних сад-
ница је најмање 5 m, а у зависности од 
врсте креће се од 5-15 m.

Композициони принципи озелења-
вања улица треба да стварају максималне 
погодности за кретање саобраћаја и пе-
шака и заштиту станова од буке и атмос-
ферских гасова. Неопходно је стварати и 
повољније услове за сагледавање пејса-
жа у току кретања.

За сваку улицу у којима не постоје 
дрвореди је потребно изабрати по једну 
врсту дрвећа (липа, дивљи кестен, јавор, 
софора и др.) и тиме обезбедити индиви-
дуалност улице. При томе треба водити 
рачуна о карактеру улице, правцу доми-

нантног 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 раскрсницама). При избору врста за 
улично зеленило треба водити рачуна да 
сем декоративних својстава (фенолош-
ке особине), саднице буду прилагођене 
условима раста у уличним профилима 
(отпорност на збијеност тла, водни капа-
цитет земљишта, прашину, гасове) и ин-
фраструктурним коридорима.

Поред бициклистичких стаза, та-
кође, формирати линијско зеленило у 
складу са ширином зелене траке.

7.11.3. Зелене површине ограниченог 
коришћења

Спортско-рекреативне површине и 
туристичко спортско-рекреативне 
површине

Спортско-рекреативне површине 
подразумевају организовање пасивног и 
активног одмора и рекреације. 

Зеленило спортско-рекреативних 
површина треба да чини 40-50% од укуп-
не површине комплекса. Комплекс треба 
да буде решен као парк. Спортско - рекре-
ативне површине треба да буду заштиће-
не од ветра и добро повезане са осталим 
деловима насеља. Зеленило спортско 
рекреативних површина треба да буде 
распоређено да створи сенку на јужним 
експозицијама. Његова функција је пре 
свега заштитна, мелиоративна, санитар-
но-хигијенска и друштвено - социјална.

У односу на општу норму од 252 m 
по становнику унутар градског зелени-
ла, активна рекреација учествује са 18% 
или 4,5 m2/станов. (дечија игралишта за 
узраст до 6 година 1%, за децу од 6-14 го-
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дина 5%, и терени за омладину и одрасле 
12% од укупног норматива).

Зеленило туристичко-спортско-
рекреативних садржаја, с обзиром да 
се налази на простору Парка природе 
’’Тиквара’’, треба да чини мин 70% ком-
плекса и да буде решено као шума-парк. 
За озелењавање изабрати аутохтоне врсте 
(јасена, топола и врба) које треба уклопи-
ти у постојеће шумске површине у скла-
ду са условима надлежне институције.

Зелене површине комплекса школа и 
предшколских установа

При решавању слободних простора 
школског комплекса, треба задовољити 
две основне функције: санитарно - хи-
гијенску и фискултурно-рекреативну. За 
наше нормативе величина школског дво-
ришта треба да буде од 25-35 m2/ученику. 
У густом градском ткиву површина по 
ученику може да буде 10-15 m2, али не 
мања од 6 m2/ученику. 

Најчешћи облик у решавању 
уређења школског дворишта је комби-
нација 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 површи-
не.

Зелене површине треба да чине 40-
50% школског комплекса и најчешће се 
постављају ободно, где ће имати функ-
цију изолације самог комплекса од окол-
них саобраћајница и суседа. Овај зелени 
тампон треба да буде довољно густ и 
широк, састављен од четинарског и лис-
топадног дрвећа и шибља, да би обез-
бедио повољне микроклиматске услове, 
смањио буку и задржао издувне гасове и 
прашину са околних саобраћајница. Зе-
лене површине испред саме зграде школе 

треба да су потчињене архитектури и де-
коративно обрађене са више цветног ма-
теријала, 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 до-
вољно разноврстан да би ученике упоз-
нао са биљним богатством. У исте сврхе 
треба формирати школски врт који треба 
да се састоји из повртњака, цветињака, 
дендро - врта, воћњака, по могућности и 
тераријума.

Постојеће школске комплексе уре-
дити на основу елемената предложеног 
решења, у складу са просторним могућ-
ностима.

Предшколске установе треба да 
пруже услове за безбедан боравак и да 
задовоље здравствено - хигијенске усло-
ве. Потребно је предвидети величину от-
вореног простора од најмање 15 m2/дете-
ту. У оквиру ових површина потребно је 
предвидети терене за игре (лоптом, рит-
мичке игре, слободно кретање и трчања, 
трим стаза), простор у који се постављају 
справе са пешчаником а по могућности и 
“градилиште” за децу и башту за гајење 
цвећа и поврћа. Зелене површине треба 
да буду уређене на исти начин као и зе-
лене површине школа. Предшколске ус-
танове уредити према овом концепту, у 
складу са просторним могућностима.

Зелене површине радних комплекса

Зеленило радних комплекса пред-
ставља саставни део градског система 
зеленила. Главне функције ових зелених 
површина су стварање повољног микро-
климата, заштита од прашине и гасова, 
стварање слободних простора за краћи 
одмор радника.

Зеленило радних површина треба 
формирати унутар комплекса, тако да 
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заузима 30-40% укупне површине. У ок-
виру овог процента формирати заштитно 
зеленило ободом комплекса.

Избор биљних врста одређује се 
према карактеристикама производње, 
карактеру и концентрацији штетних ма-
терија, а такође њиховим еколошким, 
функционалним и декоративним својст-
вима. Засади треба да се карактеришу 
високом отпорношћу на гасове, дим и 
прашину.

У зони радних објеката зелени-
ло треба да омогући изолацију главних 
административних и јавних објеката, 
главних пешачких праваца и да створи 
одређену просторну композицију у ком-
плексу, да одвоји платое за миран одмор. 

Зелене површине у оквиру 
вишепородичног и мешовитог 
становања

У оквиру стамбеног блока са више-
породичним и мешовитим становањем, 
неопходно је обезбедити 30 % зелених 
површина у оквиру којих треба обезбе-
дити просторе за миран одмор, изграђе-
на дечија игралишта и травњаке за игру и 
одмор (овде  спадају и паркинг простори 
и простори за контејнере). Основна улога 
ових површина је побољшање животне 
средине, односно микроклиме, одмор и 
рекреација. Ове зелене површине треба 
повезивати са осталим категоријама зе-
ленила у јединствен систем, а пешачким 
стазама остварити најкраће правце ка 
околним садржајима.

Зелене површине треба уредити 
садњом група лишћара, четинара и ши-
бља где је однос четинара и лишћара 
1:3, а 2-2,5 % површина треба да је под 
цветњацима. Травне површине у оквиру 
блока потребно реконструисати и прила-
годити одмору, игри и рекреацији.

Зелене површине у оквиру 
породичног становања

У укупном билансу територије под 
зеленилом ова категорија зеленила има 
великог удела, јер претежан вид стано-
вања је породично.

Ова категорија зеленила је важна са 
санитарно - хигијенског становишта, а 
пружа и интимније повезивање човека са 
природом. Врт око куће обезбеђује мир, 
хигијенске услове становања без буке 
и прашине, ствара могућност активног 
одмора.

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 чи-
не 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 опш-
тим условима средине (мора се узети у 
обзир и отпорност дрвећа и шибаља пре-
ма диму и штетним гасовима). Основу 
сваког врта треба да чини добро урађен 
и негован травњак. Проценат озелење-
ности индивидуалних парцела треба да 
буде најмање 30%. 

Овај проценат треба остварити у 
оквиру породичног становања са радом, 
док у оквиру резиденцијалног становања 
проценат озелењености треба да буде 
70%.

7.11.4. Зелене површине специјалне 
намене

Заштитно зеленило

Главна функција ових зелених по-
вршина је смањење неповољних услова 
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микросредине - ублажавање доминант-
них ветрова, смањење индустријског 
загађења и неповољног дејстава са-
обраћаја, везивање земљишта, заштита 
од ерозије и заштита обале Дунава. 

Предвидети формирање заштитног 
зеленог појаса у приобаљу Дунава, уз 
северозападну  границу насеља, на дег-
радираном земљишту, око ретензија, у 
оквиру комуналних површина (уређаја 
за пречишћавање отпадних вода, ваша-
ришта ) и уз саобраћајнице вишег реда. 

У приобаљу Дунава заштитно зе-
ленило формирати од аутохтоних врста 
(јасена, топола и врба).

Уз северозападну  границу насеља, 
на деградираном земљишту, око ретен-
зија, у оквиру комуналних површина 
(уређаја за пречишћавање отпадних вода, 
вашаришта ), заштитно зеленило форми-
рати од лишћарских врста (јасен, јавор, 
граб, багрем, црвена зова).

Заштитно зеленило уз саобраћај-
нице вишег реда треба да изолује стано-
вање од саобраћаја и спречи негативне 
утицаје издувних гасова, буке и вибра-
ције на околне садржаје. Формирати га 
од група садница лишћара и четинара и 
шибља према расположивом простору.

Избор врста за заштитно зелени-
ло је одређен биљногеографским, фи-
тоценолошким и станишним условима. 
Потребно је изабрати дендролошки ма-
теријал отпоран на природне и новоство-
рене станишне услове.

Зелене површине гробља

Зелене површине гробља треба 
уредити у парковском стилу, а ободом 
комплекса формирати заштитно зелени-
ло (ширине од 10-15 m). Код изразито 
архитектонске концепције гробља однос 

површина за сахрањивање према оста-
лим садржајима је 60:40%, док је код пе-
јсажне 40:60%.

Ова функционална подела треба да 
се састоји од следећих односа:

 - 60% намењено гробним местима,
 - 20% заштитни зелени појас и пар-

ковски обликован простор,
 - 16% површине за саобраћајнице,
 - 3% трг за испраћај,
 - 1% остали садржаји.

Избор садног материјала треба да 
је такав да се избегава претерано засен-
чење, околина треба да буде достојан-
ствена, мирна са превагом зелене боје 
разних нијанси. У појасу зеленила фор-
мирају се места за одмор, пре свега у 
близини улаза и прилаза гробљу. Треба 
тежити постизању јединственог обеле-
жавања гробова.

8. ЗОНЕ СА ОБАВЕЗНОМ 
ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ

Разрада и даље спровођење Плана 
генералне регулације Бачке Паланке вр-
шиће се путем израде планова детаљне 
регулације, урбанистичких пројеката и 
урбанистичко-архитектонских конкурса 
(обавеза расписивања конкурса је дефи-
нисана овим Планом, а може да се про-
пише и кроз израду плана детаљне регу-
лације).

Спровођење овог плана ће се врши-
ти на два начина:

а) Непосредним спровођењем, 
кроз поступак израде и издавања 
локацијске дозволе, а у складу са 
условима датим овим планом или 
важећим планом нижег реда.
б) Израдом планова детаљне ре-
гулације, а чија је обавеза израде 
утврђена овим планом.
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Непосредно спровођење могуће је 
за све површине за које је овим планом 
одређена намена површина и локацијски 
услови за градњу зграда и уређење по-
вршина, а за које није утврђена обавеза 
израде детаљних планова.

8.1. ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО 
ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ

Планом је одређена обавеза израде 
планова детаљне регулације за:

 - Неизграђене или изграђене делове 
грађевинског подручја на којима 
се планирају јавни садржаји,

 - Неизграђене делове грађевинског 
подручја на којима се планирају 
нове саобраћајнице и јавна инфра-
структура.

На основу наведених критеријума 
овим планом се утврђује обавеза израде 
следећих планова детаљне регулације (за 
целе или делове) блокова:

3а, 9, 9а, 13а, 17б, 18, 19, 23, део 24,  
25, 27, 28, део 29, део 31, 33, део 34, део 
35, 38, део 43, део 47,  50, део 51, 52, 53, 
54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, део 
66, део 67, део 68, 69, 72, 72а, 76, 77, 77а, 
81, 82, 82а, 82б, 94, 95, 96,100,101, 101а, 
101б, 104, 105, 106, 107, 108 и 109 (укуп- 106, 107, 108 и 109 (укуп- (укуп-
но 57). Овде су набројани сви блокови 
чије се уређење врши на основу плана 
са детаљном разрадом, било да се ради о 
постојећем, донешеном плану, или о пот-
реби израде новог плана. За блокове 25, 
45, 47,100 и 106 постоје урађени плано-
ви са детаљном разрадом, који су доне-
шени у периоду од 2003. године до 2009. 
године. Обавеза Општине је да, након 
доношења Плана генералне регулације, 
преиспита постојеће Планове детаљне 
регулације.

У деловима блокова за које је овим 
планом утврђена обавеза израде Плана 
детаљне регулације, а који имају дирек-

тан приступ на регулисану јавну повр-
шину-саобраћајницу и за које постоје 
услови прикључења објеката на инфра-
структуру, до доношења одговарајућег 
плана могућа је санација, адаптација и 
реконструкција објеката.

У време израде овог Плана на те-
риторији насеља Бачка Паланка исходо-
ване су грађевинске дозволе (и започета 
изградња) вишепородичних стамбених 
објеката на следећим локацијама (подаци 
добијени од Оптинске управе општине 
Бачка Паланка – Одељење за урбанизам 
и грађевинарство):

 - Улица краља Петра I 56, кат. парц. 
бр. 3569 к.о. Б. Паланка – град 
(П+3+Пк)

 - Улица краља Петра I 84, кат. парц. 
бр. 3626 к.о. Б. Паланка – град 
(П+1+Пк)

 - Улица цара Лазара 56, кат. парц. 
бр. 3316 к.о. Б. Паланка – град 
(Су+П+3)

 - Улица краља Петра I 101, кат. 
парц. бр. 3445/1 к.о. Б. Паланка – 
град (П+1+Пк)

 - Улица југословенске армије 40, 
кат. парц. бр. 5406 к.о. Б. Палан-
ка – град (лам. 1: Су+П+3; лам. 2: 
П+1)

 - Улица Веселина Маслеше 16, кат. 
парц. бр.5453 к.о. Б. Паланка – 
град (П+1+Пк)

 - Улица Шафарикова 80, кат. парц. 
бр. 3526 к.о. Б. Паланка – град I 
фаза:П+2+Пк; II фаза: П+4)

 - Улица цара Лазара 6, кат. парц. 
бр. 3054 к.о. Б. Паланка – град 
(П+3+Пк)

 - Улица Жарка Зрењанина 25, кат. 
парц. бр. 5358/1 к.о. Б. Паланка – 
град (Су+П+3)

 - Улица Жарка Зрењанина 23, кат. 
парц. бр. 3259 к.о. Б. Паланка – 
град (П+3)
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8.2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ 
ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ 
ПРОЈЕКАТ

У блоковима за које није пред-
виђена детаљна урбанистичка разрада 
кроз израду планова нижег реда, за из-
градњу објеката вишепородичног стано-
вања, пословања, објеката јавне намене, 
спортско-рекреативних и туристичких 
комплекса у приобаљу и изградњу и 
уређење радних комплекса обавезна је 
израда урбанистичких пројеката, којима 
ће се ближе дефинисати правила грађења, 
мере заштите, услови прикључења на 
инфраструктуру, као и услови уклапања 
архитектонског решења у постојеће 
окружење. 

8. 3. РАСПИСИВАЊЕ 
УРБАНИСТИЧКО-
АРХИТЕКТОНСКИХ КОНКУРСА

Обавезно је расписивање конкурса 
за следеће блокове:

 - За делове блокова 38, 43 (централ-
ни садржаји) са делом блока 3а 
(стари железнички објекти) по-
требно је расписати архитектон-
ски конкурс за објекте јавне наме-
не;

 - За део блока 46 намењен тргу – пе-
шачкој површини (постојећа ауто-
буска станица и пијаца) потребно 
је расписати урбанистички кон-
курс за уређење планираног трга;

 - За блокове број 57 и 58 у делу 
централних садржаја потребно је 
расписати архитектонски конкурс. 

Пројекат заштите

За део блока 48 – ‘’уска улица’’, који 
је, према Условима заштите непокретног 
културног наслеђа евидентирано култур-
но добро, неопходно је израдити проје-
кат заштите, уређења и услова градње 
(санације, адаптације, реконструкције 

или нове изградње), пре издавања лока-
цијске дозволе.

8.4. РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Према Закону о планирању и из-
градњи (’’Службени гласник Републике 
Србије’’ број 72/2009) прописује се за-
брана градње нових објеката и рекон-
струкција постојећих, уколико се тиме 
мења стање у простору, за сва подручја 
насеља где је предвиђена израда планова 
детаљне регулације.

Од напред наведених блокова за 
које је потребна израда плана детаљ-
не регулације (поглавље 8.1.) већи број 
планова је у току израде. Како се изра-
да ПДР-е одвијала паралелно са израдом 
овог Плана, све одредбе Плана ће бити 
уграђене у поменуте планове, а то су:

 - План детаљне регулације блока 
31 – рок завршетка плана је 2011. 
година

 - План детаљне регулације блока 
50 – рок завршетка плана је 2011. 
година

 - План детаљне регулације блокова 
52, 53, 56, 57 и 58 – рок завршетка 
плана је 2011. година

 - План детаљне регулације блокова 
18, 19, 60, 61, 62 и 63 – рок завр-
шетка плана је 2011. година

 - План детаљне регулације блоко-
ва 72, 72а, 76, 77, 77а, 81, 82, 82а, 
82б, 86 и 87 – рок завршетка плана 
је 2011. година

 - План детаљне регулације блокова 
28, 33, 64, 65, 69 и делови блокова 
34, 66 и 67 – рок завршетка плана 
је 2011. година

 - План детаљне регулације блоко-
ва 96, 101б, 107, 108 – рок израде 
плана је 2012. година.

Блокови за које није започета из-
рада планова детаљне регулације, а ва-
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жно је да се ураде ради даљег развоја и 
уређења насеља су:

 - План детаљне регулације блока 
94 (гробље) – рок израде плана је 
2011. година

 - План детаљне регулације блока 38 
и делова блокова 3а, 29, 43 и 51  – 
рок завршетка плана је 2012. годи-
на

 - План детаљне регулације блока 54 
– рок израде плана је 2011. година

 - План детаљне регулације блока 
23 – рок завршетка плана је 2012. 
година.

Блокови за које није започета изра-
да планова детаљне регулације, а израда 
није ограничавајући фактор за функцио-
нисање подручја у постојећем стању су:

 - План детаљне регулације блокова 
9, 9а, 13а и 17б

 - План детаљне регулације блока 27
 - План детаљне регулације блока 35
 - План детаљне регулације блока 

105
 - План детаљне регулације блока 

109

9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА И 
КУЛТУРНО -  ИСТОРИЈСКИХ 
СПОМЕНИКА

Основни критеријум за дефини-
сање простора са посебним особености-
ма и ограничењима садржана је у потреби 
утврђивања посебних режима изградње 
у њима, у циљу остваривања планираних 
активности заштите, или остваривања 
одређене специјалне функције.

На територији Бачке Паланке као 
простори са посебним особеностима 
и ограничењима у наведеном смислу, 
утврђене су следеће зоне:

1. зона заштите посебно вредних де-
лова природе

2. зоне заштите непокретних култур-
них добара

9.1. ЗАШТИТА ПОСЕБНО ВРЕДНИХ 
ДЕЛОВА ПРИРОДЕ

На простору Бачке Паланке налазе 
се заштићена природна добра:

 - део Парка природе ‘’Тиквара’’
 - Споменик природе ‘’Вештачка 

састојина мочварног чемпреса’’,
 - Споменик природе ‘’Четири 

стабла платана’’.

У Парку природе ‘’Тиквара’’ се 
успоставља режим заштите II степена, 
ради очувања комплекса аутохтоних, 
барско-мочварних и шумских екосисте-
ма, који представљају мозаик животних 
заједница и станиште ретких и проређе-
них врста биљака и животиња.

Споменици природе ‘’Вештачка 
састојина мочварног чемпреса’’ и ‘’Че-
тири стабла платана’’ се налазе у саставу 
парка природе ‘’Тиквара’’.

Парк природе је изузетан туристич-
ки потенцијал, где је могуће развијати 
туристичке и спортско-рекреативне ак-
тивности, у складу са Одлуком о измени 
и допуни Одлуке о заштити Парка приро-
де ‘’Тиквара’’ (‘’Службени лист општине 
Бачка Паланка’’ бр. 20/2009). 

На подручју Парка природе ‘’Тиква-
ра’’ је забрањено:

 - - извођење радова на основу 
којих би ово подручје у целини 
или делимично било искључено 
из плавне зоне,

 - - извођење грађевинских и дру-
гих радова којима се нарушава 
морфологија терена, осим радова 
који су у функцији заштићеног 
природног добра, уништава биљ-
ни или животињски свет или на 
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други начин нарушава интегритет 
простора,

 - - подизање засада еуро-америч-
ких топола на удаљености 30 m од 
леве и десне обале свих водених 
токова и бара узимајући у обзир 
средњи ниво водостаја, 

 - - привредни риболов,
 - - порибљавање алохтоним 

врстама,
 - - упуштање канализационих и 

отпадних вода,
 - - депоновање смећа и другог 

отпада.

С обзиром да је река Дунав еколош-
ки коридор од међународног значаја, по-
требно је обезбедити континуиран зеле-
ни појас, а уз каналску мрежу у обухвату 
Плана сачувати зелени појас.

Ради заштите биодиверзитета укуп-
ног простора, потребно је спречити ши-
рење инвазивних врста.

9.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ 
КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Валоризација непокретног култур-
ног наслеђа полази од просторне анализе 
насеља и централне зоне, а на осову ис-
торијског развоја града.

Од проглашених непокретних кул-
турних добара – споменика културе, у 
Бачкој Паланци се налази само један 
сакрални објекат – Српска православна 
црква посвећена рођењу Св. Јована Кр-
ститеља, из 1783. године, проглашена за 
споменик културе од великог значаја.

Посебни услови  заштите1

Сакрални објекти

1 Текст преузет из елабората ’’Услови заштите непокретног 
културног наслеђа за потребе израде Програма за израду Ге-
нералног плана насеља Бачка Паланка’’, Покрајински завод 
за заштиту споменика културе, 2009. год.

 - очување карактеристичних еле-
мената архитектуре, габарита, 
конструктивних и декоративних 
елемената екстеријера и ентерије-
ра, карактеристичне материјализа-
ције и мобилијара;

 - забрана радова који могу угрозити 
статичку стабилност објекта;

 - за сваку интервенцију је потреб-
но консултовати надлежни завод 
за заштиту споменика културе (не 
дозвољава се обнављање сакрал-
них објеката без учествовања кон-
зерваторске службе);

 - споменичкој целини и објектима 
мора се обавезно обезбедити кон-
тактна зона, као простор у којем 
се врши усклађивање и прелаз 
урбанистичких и архитектонских 
облика.

Профана архитектура

 - чување изгледа, конструктивних и 
декоративних елемената, традици-
оналних грађевинских материјала, 
као и других карактеристичних 
елемената које поседују поједини 
објекти, а који ће се детаљно утвр-
дити путем мера техничке зашти-
те;

 - забрана извођења радова који мо-
гу угрозити статичку стабилност 
споменика културе;

 - у случају девастираних објеката 
извршити рехабилитацију, на ос-
нову сачуваних обликовних еле-
мената и података;

 - постојеће, одговарајуће функције 
могуће је допунити новим, које 
морају бити усаглашене са еко-
номским, социјалним, друштве-
ним и осталим потребама станов-
ништва, а да при томе задржи спе-
цифичан карактер објеката;

 - евидентирани објекти су под заш-
титом надлежне службе за зашти-
ту споменика културе, која за њих 
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формира одговарајуће конзерва-
торске услове и прати њихову ре-
ализацију.

Археолошки локалитет

 - у зони евидентираног археолош-
ког локалитета, као непопкретнос-
ти која уживају претходну зашти-
ту, потребно је, пре предузимања 
било каквих земљаних радова, 
тражити посебне услове заштите 
од надлежног Завода. Дозвољена 
је изградња инфраструктуре и из-
вођење грађевинских радова само 
уз предходно прибављање поједи-
начних мера заштите и обезбеђи-
вање заштитних археолошких 
ископавања, праћења радовва и 
адекватне презентације налаза.

За сва непокретна културна добра 
и евидентиране непокретности које ужи-
вају претходну заштиту, као и за њихову 
непосредну околину (припадајуће пар-
целе) важе одредбе Закона о културним 
добрима ("Службени гласник РС", бр. 
71/94). 

Непокретна културна добра

1. Српска православна црква

Непокретна културна добра под 
претходном заштитом

I  просторно културно-историјска 
целина старог центра Бачке Паланке 
са индустријском зоном

Обухвата парну страну Улице 
краља Петра I од Трга братства и јединс-I од Трга братства и јединс- од Трга братства и јединс-
тва до угла са Улицом Милана Курепе, а 
на непарној страни обухвата само објекат 
под бројем 9, односно палату ''Резели", 
затим Трг братства и јединства у целини, 

Улицу Милана Курепе у целини, Улица 
ЈНА од почетка до угла са Улицом Весе-
лина Маслеше и Улица браће Рибникар 
од Трга братства и јединства до угла са 
улицом Иве Лоле Рибара. Индустријску 
зону обухвата простор старог Желез-
ничког насеља I (граничну линију чини 
Улица Бранка Шипке од објеката желез-
ничке окретнице до Улице Николе Тесле) 
и блок оивичен Улицом Николе Тесле, 
Улицом Брегалничком и Улицом осло-
бођења. Граница се протеже дуж Улице 
ослобођења која се наставља на Улицу 
Иве Лоле Рибара до угла Улице браће 
Рибникар где се наведена целина затвара.

Објекти  у  оквиру  целине  који  су  
од  посебне  вредности  и  који  се поједи-
начно стављају под претходну заштиту 
су:

1. Римокатоличка црква на Тргу 
брадства и јединства
2. Кућа у Улици краља Петра I 
број 4-6
3. Кућа у Улици краља Петра I 
број 8
4. Кућа у Улици краља Петра I 
број 10
5. Палата Резели, у Улици краља 
Петра I број 9
6. Зграда на Тргу братства и је-
динства број 22
7. Кућа на Тргу братства и јединс-
тва број 30
8. Школски центар у Улици браће 
Рибникара број 21-Зграда музеја
9. Кућа у Улици браће Рибникар 
број 7
10. Куће у Улици браће Рибникар 
број 20 и 22
11. Кућа у Улици браће Рибникар 
број 23
12. Кућа у Улици ЈНА број 15
13. Зграда вртића у Улици ЈНА 
број 4-6 
14. Комплекс млинова у Улици 
ЈНА чине три зграде 
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15. Млин у улици Југ Богдана број 
2
16. Зграда у Улици ЈНА број 18
17. Кућа у Улици Милана Курепе 
број 10
18. Кућа у Улици Милана Курепе 
број 9
19. Стара железничка станица у 
Железничком насељу 1 број 1
20. Објекат у Железничком на-
сељу 1 број 4
21. Железничка окретница у Же-
лезничком насељу 1
22. Магацин за дуван у Улици Ни-
коле Тесле

II  ОБЈЕКТИ ВАН ПРОСТОРНО 
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ 
ЦЕЛИНЕ

1. Кућа у Улици краља Петра I 
број 21
2. Кућа у Улици краља Петра I 
број 23
3. Објекат у Улици краља Петра I 
број 35
4. Кућа у Улици краља Петра I 
број 53
5. Зграда у Улици краља Петра I 
број 88
6. Кућа у Улици краља Петра I 
број 96
7. Кућа у Улици краља Петра I 
број 97
8. Кућа у Улици краља Петра I 
број 91
9. Кућа у Улици краља Петра I 
број 89
10. Молитвени дом у Улици ЈНА
11. Словачка евангелистичка 
црква у Шафариковој улици
12. Кућа у Шумској улици број 2
13. Кућа у Улици Иве Лоле Рибара 
број 25
14. Кућа у Улици Живојина Ми-
шића број 187
15. Кућа у Улици Живојина Ми-
шића број 158

16. Кућа у Улици Живојина Ми-
шића број 142
17. Кућа у Дунавској број 98
18. Кућа у Улици ЈНА број 165
19. Дембицова кућа у Улици ЈНА 
број 29 
20. Кућа у Улици ЈНА број 27 
21. Кућа у Улици ЈНА број 42 
22. Кућа у Доситејевој број 13
23. Капела на гробљу.
24. Железничка станица у Желез-
ничком насељу 2
25. Кафана код железничке стани-
це у Железничком насељу 2

Обавезна је израда урбанистичког 
пројекта за све вишепородичне стамбене 
објекте чија се градња планира непосред-
но уз објекат под предходном заштитом.

10. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

С обзиром да је анализом постојећег 
стања животне средине у насељу уочен 
одређени степен деградације природних 
ресурса, као последице кумулативног 
дејства низа природних и антропогених 
фактора, Планом су предвиђене мере и 
активности у циљу санације постојећег 
стања и даљег развоја насеља у складу са 
основним принципима одрживог развоја.

У погледу заштите животне среди-
не, неопходно је израдити јединствени 
катастар загађивача на територији на-
сеља, како би се спречило даље загађи-
вање природних ресурса- воде, ваздуха и 
земљишта.

10.1. ЗАШТИТА ВОДА

Вода и водотоци као добра од 
општег интереса за задовољење општих 
и појединачних интереса под посебном 
су заштитом и користе се под условима 
и на начин који одређује Закон о водама.

Заштита вода од загађења се обез-
беђује изградњом канализационе мреже, 
забраном испуштања загађених вода и 



25. мај 2011. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 16/2011 - страна 605  

свих штетних материја у реципијенте, 
утврђивањем заштитних зона око изво-
ришта, планском изградњом уређаја за 
пречишћавање отпадних вода и предузи-
мањем  других одговарајућих мера.

Индустријски и производни 
објекти, који испуштањем штетних ма-
терија могу угрозити воду, морају врши-
ти претходно пречишћавање кроз пред-
третман, а затим вршити евакуацију от-
падних вода на заједничко пречишћавање 
са санитарном и атмосферском отпадном 
водом, пре упуштања у реципијент.

Заштита вода од загађивања спро-
води се у складу са планом за заштиту 
вода од загађивања. Планом за заштиту 
вода од загађивања утврђују се нарочито: 
мере за спречавање или ограничавање 
уношења у воде опасних и штетних ма-
терија, мере за спречавање и одлагање 
отпадних и других материја на подручји-
ма на којима то може утицати на погор-
шање квалитета вода, мере за пречишћа-
вање загађених вода, начин спровођења 
интервентних мера у одређеним случаје-
вима загађивања, организације које су 
дужне спроводити поједине мере, рокови 
за смањење загађивања воде, као и одго-
ворности и овлашћења у вези са спро-
вођењем заштите.

У циљу заштите вода забрањено је: 
 - уношење опасних и штетих мате-

рија које доводе до прекорачења 
прописаних вредности; 

 - уношење чврстих и течних ма-
терија које могу загадити воду 
или могу изазвати замуљивање, 
заслањивање воде и таложење на-
носа; 

 - испуштање отпадних вода у јавну 
канализацију (које садрже опасне 
и штетне материје изнад пропи-
саних вредности или које могу 
штетно деловати на могућност 
пречишћавања вода из канализа-

ције или које могу оштетити ка-
нализацију и постројење за пре-
чишћавање вода); 

 - коришћење напуштених бунара 
као септичких јама.

 
Ради заштите вода и водотока, спре-

чавања оштећења и заштите водопри-
вредних објеката и постројења, забрање-
но је: 

 - извршити радње које могу оште-
тити корита и обале природних и 
вештачких водотока, као и објека-
та за уређење водних токова или за 
заштиту од штетног дејства вода; 

 - уносити у природне, вештачке во-
дотоке, језера и ретензије, камен, 
земљу, јаловину, посечено дрво и 
други материјал, као и упуштати 
загађене воде и материје; 

 - изводити радове и вадити мате-
ријал из водотока, који би могли 
угрозити: водни режим, стабил-
ност бране или њену наменску 
употребу, стабилност одбрамбе-
них насипа, регулационих и дру-
гих водопривредних објеката, као 
и мењати природне услове у око-
лини акумулационих и ретенци-
оних басена услед чега би могло 
доћи до клизања терена, појаве 
ерозије или настајања вододерина 
и бујица; 

 - градити објекте или вршити садњу 
у плавној зони на начин који оме-
та протицање воде и леда или је 
у супротности са прописима за 
градњу на плавном подручју; 

 - садити дрвеће на одбрамбеном 
насипу или поред насипа у појасу 
ширине               10 метара према 
водотоку и 50 метара на брањеном 
подручју, рачунајући од ножице 
насипа; 

 - садити дрвеће поред канала у 
појасу од 5 метара са обе стране, 
рачунајући од ивице канала; 
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 - мењати или пресецати токове под-
земних вода, односно искоришћа-
вати те воде у обиму којим се уг-
рожавају снабдевање питком или 
технолошком водом, минерална и 
термална изворишта, стабилност 
тла и објеката; 

 - на каналима на удаљености мањој 
од 2 метра, односно другој удаље-
ности утврђеној одлуком јавног 
водопривредног предузећа, орати 
или копати земљу и обављати дру-
ге радње којима се могу оштетити 
канали или пореметити њихово 
редовно функционисање. 

Планом је предвиђено да се канали-
зациони систем у насељу развија као се-
паратни (посебно прихватају атмосферс-
ке а посебно отпадне воде из домаћин-
става и индустријских погона). 

У погледу одвођења атмосферских 
вода, неопходно је извршити реконструк-
цију постојећих главних канала да би се 
створили бољи услови за прихватање ат-
мосферских вода и снижавање подзем-
них вода.

10.2. ЗАШТИТА ВАЗДУХА

У контексту заштите ваздуха као 
природног ресурса, велики проблем 
представаља  транзитни саобраћај на 
државним путевима бр. 7 и бр. 18, због 
великог саобраћајног оптерећења, који 
својим пружањем пролазе кроз урбану 
насељску структуру и централну зону. 
Поред тога они имају веома неповољан 
утицај на функционисање урбаних садр-
жаја и унутарнасељску саобраћајну ма-
трицу. Дислокацијом теретног и транзит-
ног саобраћаја смањиће се утицај емиси-
је гасова и прашине који настају радом 
мотора са унутрашњим сагоревањем, као 
и буке на урбано ткиво насеља. 

У насељу Бачка Паланка постоји у 
већој мери изграђена гасоводна инфра-
структура, што позивитно утиче на ква-
литет ваздуха као природног ресурса с 
обзиром да је гас еколошки најчистије 
гориво. 

На територији обухваћеној овим 
Планом, регистрован је већи број индус-
тријских комплекса који својим радом 
делимично угрожавају квалитет животне 
средине, посебно негативно утичући на 
квалитет ваздуха као природног ресурса. 
Ови индустријски комплекси углавном 
су смештени у радним зонама, које ће се 
заштитним зеленилом одвојити од оста-
лих садржаја.

Израдом јединственог катастра за-
гађивача на територији општине, са мо-
ниторингом стања животне средине на 
територији града, биће омогућена инте-
грална заштита овог природног ресурса.

Остварењем планских мера и ак-
тивности у контексту формирања зеле-
них површина у виду паркова, скверова и 
уличног зеленила у великој мери ће бити 
побољшани саниратно хигијенски усло-
ви у насељу.

10.3. ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА

Заштита земљишта ће се оствари-
ти спровођењем адекватних техничких 
решења одвођења атмосферских вода 
(зацевљена атмосферска канализација), 
као и пречишћавањем отпадних вода , до 
прописаног квалитета.

Земљиште као природни ресурс, на 
територији обухвата Плана, делимично 
је угрожено великом фреквентношћу са-
обраћаја кроз само језгро насеља. Спро-
вођењем планских мера и измештањем 
ових деоница из урбаног ткива зашти-
тиће се земљиште као природни ресурс.
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Постојећу централну депонију је 
потребно санирати и рекултивисати у 
планском периоду и успоставити мрежу 
регионалних депонија и трансфер ста-
ница, у складу са основним принципима 
Националне стратегије управљања кому-
налним отпадом.  

Поштовањем одредби овог плана, 
планском градњом и рекултивацијом 
деградираних површина, постићи ће се 
пуна заштита земљишта, као природног 
ресурса.

10.4. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Концепт заштите животне средине 
у Генералном плану предвиђа читав низ 
мера и услова заштите животне средине 
које имају како превентивни тако и са-
национи карактер. Предвиђеним мерама 
морају се испоштовати следећи услови:

 - обезбедити мере заштите изво-
ришта којима би се заштитили во-
доносни слојеви у складу са Пра-
вилником о начину одређивања и 
одржавања зона и појасева сани-
тарне заштите објеката за снабде-
вање водом за пиће («Службени 
гласник СРС»,  бр. 33/78);

 - све отпадне воде пречишћавати 
на уређају за пречишћавање, ради 
постизања потребног квалитета 
отпадне воде, пре упуштања у ре-
ципијент;

 - обезбедити одвођење атмосфер-
ских вода посебном цевастом 
уличном мрежом;

 - очувати квалитет ваздуха насеља 
формирањем јединственог ка-
тастра загађивача у насељу, за-
меном застарелих технологија у 
индустријској производњи савре-
меним, повећањем и повезивањем 
свих зелених површина у систем 
зеленила и преусмеравањем тран-
зитног и теретног саобраћаја из 

ужег градског језгра на обилазни-
це;

 - одлагати комунални отпад у скла-
ду са  Националном стратегијом 
управљања комуналним отпадом;

 - За све објекте који могу имати 
утицаја на животну средину, над-
лежни орган може прописати из-
раду Студије процене утицаја на 
животну средину у складу са За-
коном о заштити животне среди-
не (’’Службени гласник РС’’, бр. 
135/04), Законом о процени ути-
цаја на животну средину (’’Служ-
бени гласник РС’’, бр. 135/04), 
Правилником о садржини студије 
о процени утицаја на животну 
средину (’’Службени гласник Ре-
публике Србије’’, бр. 69/2005) и 
Уредбом о утврђивању Листе про-
јеката за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које 
се може захтевати процена утицаја 
на животну средину (’’Службени 
гласник Републике Србије’’, бр. 
84/2005).

11. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Одговорно и штедљиво поступање 
са енергентима којих има све мање упра-
во је на сектору градње све важније. Тра-
же се концепти који су уједно еколошко 
оправдани и економични. Уважавање 
појединих аспеката више није довољно, 
уколико се желе остварити циљеви по-
пут удвостручења енергетске продуктив-
ности или енергетска градња као допри-
нос заштити животне средине и климат-
ских услова.

Ефикасно коришћење енергије

Истраживање и експлоатација, раз-
вој и кориштење нових и обновљивих 
облика енергије централна је тема нашег 
времена. При томе је добивање енергије 
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из сунца, ветра, воде, земљине топлоте и 
биомасе добијају на великом значају. 

Нови системи грејања и хлађења 
одликују се релативно ниском потро-
шњом енергије и равномерном и угодном 
климом становања. Додатни плус је ви-
шеструка флексибилност, нови енергет-
ски системи се могу напајати из алтер-
нативних и обновљивих извора енергије, 
као што су соларна и геотермална енер-
гија.

Топлотна пумпа може да ради у 
режиму грејања у току зиме и режиму 
хлађења у току лета, на тај начин се из-
бегава коришћење еркондишн уређаја. 
Топлотне пумпе су идеалне за нискотем-
пературне процесе.

Примена соларне енергије код нас 
је најинтересантнија и тренутно најеко-
номичнија за загревање санитарне воде.

Ови системи за грејање и климати-
зацију могу се комбиновати коришћењем 
природног гаса, мазута и даљинског цен-
тралног грејања.

Оцена енергетске ефикасности 

Енергетески ефикасна градња под-
разумева изградњу објеката  тако да се 
обезбеди удобан и конфоран боравак у 
објекту у свим временским условаима, 
са што мање утрошене енергије.

Прелиминарна енергетска оцена је 
први корак при процени колико енергије 
заправо троши објекат, те где су могућа 
места уштеде енергије како би учинили 
објекат енергетски ефикаснијим. Ово је 
једноставан, брз и смислен преглед обје-
кта који укључује израду биланса пот-
рошње енергије и даје целокупну слику 
стања и енергетског учинка прегледава-
ног објекта. Енергетска оцена указаће на 
проблеме непотребног трошења (раси-

пања) енергије, а њиховим смањивањем 
или елиминирањем могу се знатно 
смањити енергетски трошкови.

Енергетска оцена састоји се од сле-
дећих поступака, које се могу прошири-
вати према специфичним захтевима обје-
кта:

а. Састанак с корисником и дефи-
нирање циљева оцене и особа које  
ће помоћи у оцени
б. Упознавање с постојећом доку-
ментацијом објекта и први обила-
зак простора
в. Детаљни обилазак објекта, 
укључујући и процену свих  еле-
мената објекта. Процена обухвата 
оцену: 
грађевинске конструкције и то-
потне изолације стање врата, про-
зора и осталих отвора на објетку 
систем грејања и хлађења објекта
систем вентилације и одводње ди-
ма систем за грејање потрошне 
воде система снабдевања питком 
водом освјетљење, електричне 
инсталације и остале електричне 
опреме све остале специфичне оп-
реме и уређаја
г. Прикупљање потребних подата-
ка о уређајима и системима који 
се користе. Технички подаци и 
опис стања система, времена ко-
ришћења, постојећи проблеми и 
било који други податак који је би-
тан за одређени систем.
д. Прикупљање рачуна за 
потрошену енергију за задње 3 
године. На основу прикупљених 
рачуна ради се анализа трошкова 
и потрошње појединог енергента 
(струја, грејање, вода).
ђ. На основу прикупљених пода-
така о објекту ради се енергетска 
анализа и добивени резултати ус-
поређују се са анализом рачуна за 
потрошену енергију.
е. На основу прегледа објекта 
и енергетске анализе предла-
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жу се мере могућег побољшања 
енергетске ефикасности с при-
падајућим објашњењем, једнос-
тавним прорачуном постигнуте 
уштеде и економском анализом 
предложене мере с приказаним 
једноставним периодом поврата 
инвестиције. 

Смањење енергетских губитака

Са уградњом нових енергетских 
система на пример топлотних пумпи за 
призводњу топлотне енергије, модерних 
прозора и фасада на новоградњи једнако 
као и при реновирању старијих објека-
та енергетски трошкови се могу знатно 
смањити. Пасивне куће задржавају топ-
лоту у унутрашњости куће без негатив-
ног утицаја на потребно дисање објек-
та, тaко да и постојећи системи грејања 
на природни гас и даљинско централно 
грејање у овом случају постају ефикас-
нији и економичнији.

Одржива градња

Одржива градња подразумева пра-
вилан избор локације и добру орјента-
цију објекта, употребу грађевинских ма-
теријала који нису штетни по окружење, 
енергетску ефикасност објеката (добра 
изолација, уградња квалитетних прозо-
ра и других отвора на фасади). Одржи-
ва градња мора да осигура квалитет из-
градње и трајност, уз финансијску, еко-
номску и еколошку прихватљивост.

Одржива градња се заснива на пет 
принципа:

 - паметно пројектовање
 - употреба еколошких материјала
 - енергетска ефикасност
 - рационална потрошња воде
 - здрава животна средина.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО 
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
НОВИ САД 
Булевар Михајла Пупина 16 

Број: 130-35-19/2011-01
Дана: 12.05.2011. године

Покрајински секретаријт за урба-
низам, градитељство и заштиту животне 
средине, Ново Сад, на основу члана 33. 
став 4. Закона о планирању и изградњи 
(«Службени гласник РС» број 72/09, 
81/09, 64/10 УС и 24/2011), члана 10. став 
1. тачка 6. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне покрајине Војводине 
(«Службени гласник РС» број 99/09), чла-
на 35, 36. и 55. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», број 4/2010 и 4/11), у 
предмету давања сагласности на плански 
документ, даје

С А Г Л А С Н О С Т 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План 
генералне регулације Бачке Паланке, до-
нет на 38. седници Скупштине општине 
Бачка Паланка, одржаној дана 11, 12. и 
14. априла 2011. године, пре објављи-
вања у службеном гласилу те јединице 
локалне самоуправе. 

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 15. 04. 2011. године, Општин-
ска управа Општине Бачка Паланка, 
Одељење за урбанизам и грађевинар-
ство, обратила се Покрајинском секре-
таријату за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине Нови Сад до-
писом број IV-05-35-77/ 2010 са захтевом 
са прибављање сагласности на усвојен 
План генералне регулације Бачке Палан-
ке пре објављивања у службеном гласилу 



610 страна - Број 16/2011       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      25. мај 2011. године

јединице локалне самоуправе и уз допис 
доставила аналитичко документациону 
основу предметног плана. 

Овај орган је План упутио Комиси-
ји за контролу усклађености планског до-
кумента образованој решењем Покрајин-
ског секретариајта за урбанизам, гра-
дитељство и заштиту животне средине, 
Нови Сад, број 130-02-51/2011 од 21. 04. 
2011. године, ради провере усклађености 
наведеног планског документа сагласно 
члану 33. став 7. у вези става 5. и 6. Зако-
на о планирању и изградњи («Службени 
гласник РС» број 72/09, 81/09, 64/10-УС), 
у вези члана 56. став 1. тачка 1. Правил-
ника о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената («Службе-
ни гласник РС» број 31/2010, 69/2010 и 
16/2011). 

Комисијаза контролу усклађености 
планског документа, извршила је про-
веру усклађености наведеног планског 
документа, са планским документима 
ширег подручја, Законом о планирању 
и изградњи и прописима донетим наос-
нову тог закона, о чему је на основу чла-
на 58. наведеног Правилника сачинила 
Извештај број 130-06-119/2011 од 11. 
05. 2011. године, о извршеној контроли 
усклађености Плана генералне регула-
ције Бачке Паланке. 

У наведеном Извештају, Комисија 
за контролу усклађености планског до-
кумента је из приложене документације 
утврдила да је Скупштина општине  Ба-
чка Паланка донела Одлуку о усвајању и 
доношењу Плана генералне регулације 
Бачке Паланке на 34. седници одржаној 
дана 03. 12. 2010. године, а на основу 
Предлога одлуке о доношењу Плана ге-
нералне регулације Бачка Паланка број 
III-011-1/2010-65 од 18. 11. 2010. године 
и закључком број III-011-1/2010-65-1 од 
3. 12. 2010. године. 

По захтеву Општинске управе 
Општине Бачка Паланка, Одељења за 
урбанизам и грађевинарство од 13. 01. 
2011. године за прибављање коначне 
сагласности на План генералне регула-
ције Бачке Паланке, пре објављивања у 
службеном гласилу Општине Бачка Па-
ланка, на оснвоу члана 33. став 6. у вези 
става 7. Закона о планирању и изградњи 
(«Службени гласник Републике Србије», 
број 72/2009, 81/2009 и 64/2010 – УС), 
Покрајински секретаријат за архитекту-
ру, урбанизам и градитељство, донео је 
решење број 112-35-4/2011-01 од 2. 02. 
2011. године, којим је утврђено да нема 
услова за давање сагласности на План 
генералне регулације Бачке Паланке 
пре његовог објављивања у службеном 
гласилу јединице локалне самоуправе и 
којим је наложено носиоцу израде Плана 
генералне регулације Бачке Паланке, да 
у року од 90 дана од дана пријема тог ре-
шења изради нови нацрт Плана генерал-
не регулације Бачка Паланка, на основу 
члана 33. став 8. наведеног Закона. 

Након доношења решења Покрајин-
ског секетаријата за архитектуру, урба-
низам и градитељство, у циљу изврша-
вања тог решења, Комисија за планове 
Скупштине општине Бачка Паланка, на 
38. седници одржаној 25. 02. 2011. годи-
не, оценила је да није потребно поновно 
излагање Нацрта Плана генералне регу-
лације Бачке Паланке на јавни увид, јер 
у међувремену Комисији за планове нису 
педочене никакве измене тог Нацрта, па 
је Комисија донела закључак да остаје 
при свом закључку са 34. седнице одржа-
не 28. 09. 2010. године и при Извештају 
те Комисије о обављеном јавном увиду 
Нацрта Плана генералне регулације Ба-
чке Паланке број II –06-2-78/2010-34-
1 од 28. 09. 2010. године, када ја нацрт 
тог Плана упућен Скупштини општине 
Бачка Паланка на усвајање у тадашњем 
облику. 
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Поступајући по решењу Покрајин-
ског секретаријата, а сагласно и добије-
ном мишљењу Министарства животне 
средине, рударства и просторног пла-
нирања Републике Србије број 350-01-
00170/2011-07 од 15. 03. 2011. године, 
Општинска управа Општине Бачка Па-
ланка, Одељење за урбанизам и грађе-
винарство, поднела је предлог Општин-
ском већу Општине Бачка Паланка, за 
поништавање закључка тог Општинског 
већа број III-011-1/2010-65 од 18.11. 2010. 
године и број III-011-1/2010-65-1 од 3. 12. 
2010. године и за утврђивање Предлога 
Одлуке о доношењу Плна генералне ре-
гулације Бачке Паланке. 

Општинско веће Општине Бачка 
паланка на 70. седници одржаној 1. 04. 
2011. године, донело је Закључак број 
III-011-1/2011-20-1 којим се поништа-
вају наведени закључци тог већа, затим 
закључак број III-011-1/2011-20-2 којим 
се утврђује Предлог одлуке о доноше-
њу Плана генералне регулације Бачке 
Паланке на основу Нацрта тог Плана, у 
складу са Извештајем Комисије за плано-
ве Скупштине општине Бачка Паланка о 
обављеном јавом увиду Нацрта плана ге-
нералне регулације Бачке Паланке број II 
–06-2-78/2010-34-1 од 28. 09. 2010. годи-
не, Закључком Комисије за планове са 34. 
седнице од 28. 09. 2010. године, закључ-
ком Комисије за планове са 38. седнице 
од 25. 02. 2011. године и Мишљењем 
Министарства животне средине, рудар-
ства и просторног планирања Републике 
Србије број 350-01-00170/2011-07 од 15. 
03. 2011. године.

На 38. седници одржаној дана 11, 
12. и 14. априла 2011. године, Скупштина 
општине Бачка Паланка, донела је закљу-
чак којим је поништила Одлуку о доно-
шењу Плана Генералне регулације Бачке 
Паланке број II-25-129/2010 донету на 
34. седници Скупштине општине Бачка 
Паланка одржаној дана 3. 12. 2010. годи-

не и Одлуку о доношењу Плана генерал-
не регулације Бачка Паланка број II-35-
29/2011 од 14. 04. 2011. године, на основу 
закључка Општинског већа Општине Ба-
чка Паланка број III-011-1/2011-20-2 од 
1. 4. 2011. године. 

У закључку, који је саставни део на-
веденог Извештаја, Комисија за контролу 
усклађености планских дкумената је кон-
статовала: 

 - да је носилац израде Плана гене-
ралне регулације Бачке Паланке – 
Одељење за урбанизам и грађеви-
нарство Општинске управе Бачка 
Паланка поступило у складу са ре-
шењем Покрајинског секретари-
јата за архитектуру, урбанизам и 
градитељство број 112-35-4/2011-
01 од 2.02.2011. године; 

 - да је План генералне регулације 
Бачке паланке израђен у складу са 
Законом о планирању и изградњи 
(«Службени гласник Републи-
ке Србије, број 72/2009, 81/2009, 
64/2010-УС), Правилником о садр-
жини, начину и поступку израде 
планских докумената («Службени 
гласник Републике Србије», број 
31/2010, 69/2010 и 16/2011), Прос-
торним планом општине Бачка 
Паланка («Службени лист Општи-
не Бачка Паланка» број 10/2010), 
Просторним планом Републике 
Србије («Службени гласник РС» 
број 13/96), стандардима и норма-
тивима; прибављеним подацима и 
условима надлежних институција; 
као и са другим законима и пропи-
сима; 

 - да је План генералне регулације 
Бачке Паланке израђен и у скла-
ду са вежећим Просторним пла-
ном Републике Србије од 2010 до 
2010 године («Службени гласник 
РС» број 88/2010) који је ступио 
на снагу дана 1. 12. 2010. године, с 
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обзиром на то да је процедура да-
вања саглансоти на План генерал-
не регулације Бачке Паланке запо-
чета непосредно након ступања на 
снагу тог Закона и имајући у виду 
члан 10. истог Закона, будући да је 
његовим ступањем на снагу прес-
тао да важи Закон о Просторном 
плану Републике Србије («Служ-
бени гласник РС», број 13/96); 

 - да даје позитивно мишљење на 
План генералне регулације Бачке 
Паланке у погледу усклађености 
тог плана са неведенм заонима и 
прописима и 

 - предложила овом органу да изда 
сагласност на наведени План пре 
његовог објављивања у службе-
ном гласилу општине Бачка Па-
ланка. 

Како из приложене документације 
и наведеног Извештаја Комисије произи-
лази да је процедура давања сагласности 
на План генералне регулације Бачке Па-
ланке пре његовог објављивања у служ-
беном гласилу, започета у складу са чла-
ном 33. став 7. у вези става 5. и 6. Закона 
о планирању и изградњи («Службени 
гласник Републике Србије», број 72/2009 
81/2009 и 64/2010-УС), овај орган сматра 
да измене овог Закона које су ступиле на 
снагу дана 5. 04. 2011. године, не искљу-
чују могућност да се започета процедура 
давања сагласности оконча, те овај ор-
ган, с обзиром на позитивно мишљење 
и предлог Комисије, даје сагласност на 
План генералне регулације Бачке Палан-
ке ради његовог објављивања у службе-
ном гласилу те јединице локалне самоу-
праве. 

ПОКРАЈИНСКА СЕКРЕТАРКА 
Душанка Сремачки, дипл. инж. грађ. 

Доставити: 

1. Општина Бачка Паланка, 
Одељење за урбанизам грађевинарство 
Бачка Паланка

2. Архиви
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"Службени лист Општине Бачка Паланка", излази по потреби, издавач Скупштина општине Бачка 
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текући рачун бр. 840-80640-29, Буџет Скупштине општине Бачка Паланка. www.бацкапаланка.рс
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