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108
На основу члана 35. став 7. Закон о 

планирањи и изградњи („Службени гла-
сник РС“ бр.72/09, 81/09 и 24/11) и чла-
на 38. став 1. тачка 6. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Oпшти-
не Бачка Паланка" бр. 17/08 и 2/10), 
Скупштина Oпштине Бачка Паланка, на 
својој 39. седници, на наставку одржа-
ном 31. маја 2011.године.

О Д Л У К У
о доношењу Плана детаљне 

регулације блока 50 у 
Бачкој Паланци

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План де-
таљне регулације блока 50 у Бачкој Па-
ланци (у даљем тексту: План), који је 
израђен од стране ЈП "Дирекција за из-
градњу Општине Бачка Паланка", Трг 
братства и јединства 36, Бачка Паланка 
под бројем Е-5/08, а који је саставни део 
ове Одлуке.

Члан 2.

План се састоји из текстуалног и 
графичког дела.

Текстуални део Плана се објављује 
у "Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка".

Графички део Плана садржи:

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО

Број Назив карте Размера

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:

1.1. Подела планског подручја 
на целине према морфо-
лошким карактеристикама

1:1000

1.2. Постојећа функционална 
организација у планском 
подручју, са претежном на-
меном простора

1:1000

ПЛАНСКИ ДЕО:
2.1. Катастарко-топографски 

план са границом планског 
подручја

1:1000

2.2. Планиране намене површи-
на у границама плана 1:1000

2.3. План површина јавне наме-
не са локацијама објеката 
за јавну употребу и објека-
та од општег интереса

1:1000

2.4.а План саобраћајница са ни-
велацијом 1:1000

2.4.б Геометријски попречни 
профили 1:250

2.5. План хидротехничке ин-
фраструктуре 1:1000

2.6. План електроенергетске, 
ТТ и гасне инфраструктуре 1:1000

2.7. Регулационе и грађевинске 
линије и подела на целине 
према морфолошким, план-
ским и обликовним карак-
теристикама

1:1000

2.8. План парцелације 1:1000
2.9. План препарцелације 1:1000
2.10. Зоне у којима је обавез-

на израда урбанистичког 
пројекта

1:1000

2.11. Модел и тродимензиони 
прикази блока

Члан 3.

План се потписује, оверава и архи-
вира у складу са Законом о планирању и 
изградњи.

План је израђен у 3 (три) примерка 
у аналогном и 6 (шест) примерака у ди-
гиталном облику.

Један примерак донетог, потписа-
ног и овереног Плана у аналогном обли-
ку и један примерак у дигиталном обли-
ку чува се у архиви органа који је донео 
План.

Један примерак донетог, потписа-
ног и овереног Плана у аналогном обли-
ку и три примерка у дигиталном облику 
чувају се у органу надлежном за спро-
вођење Плана.
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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 Палан-
ка.

Један примерак Плана у дигитал-
ном облику чува се у Централном регис-
тру планских докумената.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-40/2011 
31. мај 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

САДРЖАЈ

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО: УВОД
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
I.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
I.1.1. ПОДЛОГЕ ПОТРЕБНЕ ЗА 

ИЗРАДУ ПЛАНА
I.1.2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ 

СТАЊА
I.1.2.1. НАМЕНА ПОВРШИНА, 

ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НА-
МЕНЕ, ВРСТА ИЗГРАДЊЕ, ПРИВРЕД-
НИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ

I.1.2.2. БИЛАНС ПОВРШИНА 
(ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ) 

I.1.2.3. КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕ-
НОСТ ПРОСТОРА

ТРАСЕ, КОРИДОРИ И РЕГУЛА-
ЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА

МРЕЖА И РАСПОЛОЖИВИ КА-
ПАЦИТЕТИ ВОДОПРИВРЕДНЕ ИН-
ФРАСТРУКТУРЕ

МРЕЖА И РАСПОЛОЖИВИ КА-
ПАЦИТЕТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

МРЕЖА И РАСПОЛОЖИВИ КА-
ПАЦИТЕТИ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ ИН-
ФРАСТРУКТУРЕ

МРЕЖА И РАСПОЛОЖИВИ КА-
ПАЦИТЕТИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

I.2. ЗАКЉУЧЦИ ИЗ КОНЦЕПТА 
ПЛАНА 

I.2.2. ПОДЕЛА НА УРБАНИС-
ТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ ПРЕМА УРБАНИС-
ТИЧКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА И ТИ-
ПИЧНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

ЗОНА САОБРАЋАЈНИЦА И КО-
МУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ЗОНА ПАРКА СА ПРАТЕЋИМ 
САДРЖАЈИМА

ЗОНА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ 
ОБЈЕКАТА МЕШОВИТОГ СТАНО-
ВАЊА

ЗОНА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И 
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 
ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА

ЗОНА КОМПЛЕКСА ПРЕДШ-
КОЛСКЕ УСТАНОВЕ И ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ

ЗОНА КОМЛЕКСА ВЕРСКОГ 
ОБЈЕКТА

I.2.3. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ, КОРИ-
ДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈ-
НИЦА И МРЕЖЕ ЈАВНЕ КОМУНАЛ-
НЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУК-
ТУРА

ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРА-
СТРУКТУРА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРА-
СТРУКТУРА

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИН-
ФРАСТРУКТУРА

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРА-
СТРУКТУРА

II ПЛАНСКИ ДЕО
II.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ 

ПОДРУЧЈА
II.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА



9. јун 2011. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 20/2011 - страна 681  

II.2.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА 
И ТИПОЛОГИЈА КАРАКТЕРИСТИЧ-
НИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА И ЦЕЛИ-
НА

ЗОНА САОБРАЋАЈНИЦА И КО-
МУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ЗОНА ПАРКА СА ПРАТЕЋИМ 
САДРЖАЈИМА

ЗОНА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ 
ОБЈЕКАТА МЕШОВИТОГ СТАНО-
ВАЊА

ЗОНА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И 
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 
ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА

ЗОНА КОМПЛЕКСА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ И ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ

ЗОНА КОМЛЕКСА ВЕРСКОГ 
ОБЈЕКТА

II.2.2. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
БИЛАНС ПОВРШИНА (ПЛАНИ-

РАНО СТАЊЕ)
II.2.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, 

ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ 
ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛА

II.2.3.1. Правила парцелације и пре-
парцелације

II.2.3.2. Правила исправке граница 
суседних парцелације

II.2.3.3. Посебни случајеви форми-
рања грађевинске парцеле

II.2.4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ 
УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И 
ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕН-
ТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕО-
ДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ, НИВЕЛАЦИОНЕ 
КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА

II.2.4.1. План регулације
II.2.4.2. Грађевинске линије
II.2.4.3. План нивелације
II.2.4.4. Парцеле и локације за јавне 

површине, садржаје и објекте
II.2.5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КА-

ПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИН-
ФРАСТРУКТУРЕ

II.2.5.1. Саобраћајна инфраструкту-
ра

II.2.5.2. Водопривредна инфра-
структура

II.2.5.3. Електроенергетска инфра-
структура

II.2.5.4. Телекомуникациона инфра-
структура

II.2.5.5. Термоенергетска инфра-
структура

II.2.6. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ 
ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИ-
НА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

II.2.6.1. Јавне зелене површине
II.2.6.2. Зелене површине ограни-

ченог коришћења (полујавне зелене по-
вршине)

II.2.6.3. Јавни објекти од општег 
интереса

II.2.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИ-
КАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ТОПОКЛИ-
МАТСКИМ ФАКТОРИМА, ОРЈЕНТА-
ЦИЈА И ОБЛИКОВАЊЕ ЗГРАДА

ЕНЕРГЕТСКИ АСПЕКТИ КОД 
ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА

ТОПЛОТНА ЗАШТИТА
II.2.8. ЕВИДЕНТИРАНИ И ЗАШ-

ТИЋЕНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ И НЕ-
ПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА

II.2.8.1. Заштићена природна добра
II.2.8.2. Заштићена непокретна кул-

турна добра
II.2.9. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИ-

МА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВ-
НЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧ-
НИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕ-
ТОМ, У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА 
ПРИСТУПАЧНОСТИ

II.2.10. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИ-
ВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ И ЗАШТИТЕ 
ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕ-
ПОГОДА, ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШ-
КИХ НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА
ЗАШТИТА ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХ-

НОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И РАТНИХ 
ДЕЈСТАВА
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II.2.11. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ 
ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА УРБАНИС-
ТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

II.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
II.3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 

ЗОНУ САОБРАЋАЈНИЦА И КОМУ-
НАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

II.3.1.1. Коридори саобраћајне ин-
фраструктуре

II.3.1.2. Комунална инфраструкту-
ра

II.3.2. Правила грађења за зону пар-
ка са пратећим садржајима

II.3.3. Правила грађења за зону 
стамбено-пословних објеката мешовитог 
становања

II.3.4. Правила грађења за зону по-
словних објеката и стамбено-пословних 
објеката вишепородичног становања

II.3.5. Правила грађења за зону 
комлекса предшколске установе и школе

II.3.6. Правила грађења за зону ком-
лекса верског објекта

II.3.7. Правила за озелењавање
II.4. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА 

И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ 
СЕКТОРА3

II.5. ЕТАПЕ И ФАЗЕ ЗА РЕАЛИ-
ЗАЦИЈУ ПЛАНА

Број Назив карте Размера

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:

1.1. Подела планског подручја 
на целине према морфо-
лошким карактеристикама

1:1000

1.2. Постојећа функционална 
организација у планском 
подручју, са претежном на-
меном простора

1:1000

ПЛАНСКИ ДЕО:
2.1. Катастарко-топографски 

план са границом планског 
подручја

1:1000

2.2. Планиране намене површи-
на у границама плана 1:1000

2.3. План површина јавне наме-
не са локацијама објеката 
за јавну употребу и објека-
та од општег интереса

1:1000

2.4.а План саобраћајница са ни-
велацијом 1:1000

2.4.б Геометријски попречни 
профили 1:250

2.5. План хидротехничке ин-
фраструктуре 1:1000

2.6. План електроенергетске, 
ТТ и гасне инфраструктуре 1:1000

2.7. Регулационе и грађевинске 
линије и подела на целине 
према морфолошким, план-
ским и обликовним карак-
теристикама

1:1000

2.8. План парцелације 1:1000
2.9. План препарцелације 1:1000
2.10. Зоне у којима је обавез-

на израда урбанистичког 
пројекта

1:1000

2.11. Модел и тродимензиони 
прикази блока

В) ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА:

1. Одлука о изради Плана детаљне 
регулације блока 50 у Бачкој Па-
ланци

2. Решење о неприступању изради 
извештаја о стратешкој процени 
утицаја на животну средину Пла-
на детаљне регулације блока 50 у 
Бачкој Паланци

3. Прибављени подаци и услови на-
длежних органа и институција за 
израду планског документа

4. Прибављене и коришћене под-
логе и карте - Катастарско-топо-
графски план оверен од надлеж-
ног РГЗ-а

5. Изводи из листа непокретности 
(у електронској форми)

6. Извештај о обављеној стручној 
контроли Концепта плана

7. Изјашњавање наручиоца о одлу-
ци Комисије 

8. Програмски задатак
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ПЛАН 
ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 
БЛОКА 50 У 

БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ 

УВОД

Скупштина Општине Бачка Палан-
ка (у даљем тексту: Наручилац), на ос-
нову члана 38. Статута Општине Бачка 
Паланка (Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, бр. 17/08 и 2/10) поверила је 
израду Плана детаљне регулације блока 
50 у Бачкој Паланци Јавном предузећу 
„Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка“ из Бачке Паланке. На основу 
Закона о планирању и изградњи (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 и 
24/2011), Правилника о садржини, начи-
ну и поступку израде планских докуме-
ната (“Службени гласник РС”, бр. 31/10, 
69/2010 и 16/2011) и Одлуке о изради 
плана детаљне регулације блока 50 у Ба-
чкој Паланци („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 21/2010) струч-
на служба ЈП „Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка“, приступила је 
изради Плана детаљне регулације блока 
50 у Бачкој Паланци (у даљем тексту: 
План).

На 19. седници Комисије за плано-
ве Скупштине Општине Бачка Паланка 
(у даљем тексту: Комисија), одржаној 
03.06.2010., усвојен је Концепт плана 
детаљне регулације блока 50 у Бачкој 
Паланци (у даљем тексту: Концепт), уз 
опцију изјашњавања Наручиоца плана у 
вези предложеног саобраћајног решења у 
блоку, односно планираних саобраћајних 
прикључака на околне саобраћајнице.

Правни основ за доношење плана

План се израђује на основу: 

• Закон о планирању и изградњи 
(“Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 72/09, 81/09 и 
24/2011)

• Правилник о садржини, начину 
и поступку израде планских до-
кумената (“Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 31/10, 
69/2010 и 16/2011)

• Одлука о изради плана детаљне 
регулације блока 50 („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, 
број 22/2009)

Као основ за планска решења ко-
ришћени су и:

• Правилник о општим условима о 
парцелацији и изградњи и садр-
жини, условима и поступку изда-
вања акта о урбанистичким усло-
вима за објекте за које одобрење 
за изградњу издаје општинска, 
односно градска управа (“Сл. 
гласник РС”, број 75/2003)

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

• Правилник о техничким норма-
тивима за приступне путеве, ок-
ретнице и уређене платое за ват-
рогасна возила у близини објека-
та повећаног ризика од пожара 
(“Сл. лист СРЈ”, број 8/95)

• Правилник о техничким нор-
мативима за хидрантску мрежу 
за гашење пожара („Сл. лист 
СФРЈ“, бр. 30/91)

• Правилник о техничким норма-
тивима за заштиту објеката од ат-
мосферског пражњења („Служ-
бени лист СРЈ“, бр. 11/96)

• Правилник о техничким норма-
тивима за изградњу објеката ви-
сокоградње у сеизмичким под-
ручјима ("Службени лист СФРЈ", 
бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 
52/90)

• Закон о одбрани (“Сл. гласник 
СРЈ”, број 43/94, 11/95, 28/96, 
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44/99, 3/2002 и “Сл. гласник РС”, 
бр. 45/91, 58/91, 53/93, 67/93, 
48/94).

• Правилник о техничким норма-
тивима за електричне инстала-
ције ниског напона (“Сл. лист 
СРЈ”, број 28/95)

• Одлука о утврђивању степена 
угрожености насељених места у 
општини Бачка Паланка са рејо-
нима угрожености и одређеном 
врстом и обимом заштите у тим 
рејонима (Општински штаб ци-
вилне заштите, број 82-4/92-05, 
од 10.06.1992.), (у наставку те-
кста: Одлука о утврђивању сте-
пена угрожености)

• Правилник о условима за плани-
рање и пројектовање објеката у 
вези са несметаним кретањем де-
це, старих, хендикепираних и ин-
валидних лица („Службени лист 
РС“, бр. 18/97)

• Закон о енергетици („Сл. гласник 
РС“, број 84/2004)

Плански основ

Плански основ за израду Плана је 
документација вишег реда:

 
• Генерални план насеља Бачка Па-

ланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“ бр. 6/2003 и 
14/2005), (у наставку Генерални 
план)

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Општинској управи Бачке Паланке 
је 09.01.2008. упућен допис са иницијати-
вом за израду Плана детаљне регулације 
блока 50 у Бачкој Паланци. Иницијатива 
је покренута од стране ЈП „Стандард“ из 
Бачке Паланке.

 
• Основни разлози њеног покре-

тања су следећи:

• Блок 50 се наслања на зону цен-
тралних градских садржаја, 
али унутрашњост блока до са-
да није изграђена због пробле-
ма које ствара велика депресија 
земљишта унутар блока. Од-
вођење атмосферских вода још 
увек није решено на адекватан 
начин.

• Осамдесетих година подручје 
обухваћено Планом било је тре-
тирано планском документа-
цијом, али елаборати нису ус-
војени од стране Скупштине 
општине, због великих претход-
них улагања потребних за реали-
зацију понуђених решења. 

• Током 2007. године ЈП „Стандард“ 
је, у складу са Програмом уређи-
вања грађевинског земљишта, 
поручио израду пројектне доку-
ментације за изградњу колекто-
ра атмосферске канализације у 
улици Светозара Милетића, као 
и одвођење атмосферских вода и 
нивелацију блока 50. На основу 
тога, урађен је Идејни пројекат 
нивелације терена и прибављен 
оверен катастарско-топографски 
план. Да би се створили услови 
за израду пројектно-техничке 
документације нивелације и од-
вођења површинских вода, неоп-
ходно је израдити План детаљне 
регулације блока 50.

• У току протеклих неколико годи-
на, повећана је изградња стамбе-
но-пословних и пословних обје-
ката, нарочито у широј зони цен-
тра. Једна од зона највећег ин-
тересовања је блок 50, нарочито 
његова унутрашњост, као и обод-
ни део дуж Улице краља Петра I. 
Неки од новијих објеката својим 
положајем на парцели и у блоку, 
спратношћу и обликовањем, до-
датно компликују будуће квали-
тетно решавање регулације бло-
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ка. Поједине идеје и планиране 
инвестиције немају могућност 
реализације, услед непостојања 
плана детаљне регулације.

• У Генералном плану, у опису 
блокова се наводи да је блок 50 
намењен становању, дечијој ус-
танови и основној школи. Такође 
се наводи обавеза израде плана 
детаљне регулације за овај блок.

Циљ израде Плана је дефинисање 
границе плана са предлогом одређивања 
површина јавне намене. Такође и поде-
ле на урбанистичке целине и зоне према 
урбанистичким показатељима и другим 
карактеристикама. Планом ће се утврди-
ти правила уређења и правила грађења, у 
складу са предвиђеном наменом просто-
ра, мрежа саобраћајница и инфраструк-
туре, нивелациона решења и правила 
регулације. Омогућиће се и економска 
анализа и процена улагања из јавног сек-
тора.

План ће дефинисати и пружити 
нове могућности урбанистичког и ар-
хитектонског обликовања и формирања 
простора у блоку и окружењу, његово 
унапређење, подизање квалитета живота 
и нивоа заштите животне средине.

План је занован на дугорочним пла-
новима развоја насеља, постојећем стању 
и наслеђу, тренутним потреба од општег 
интереса, као и потребама садашњих и 
будућих станара/корисника.

 За правилну и адекватну реализа-
цију и спровођење Плана, не треба фор-
сирати економске ефекте, јер овакви јед-
нозначи квантитативни ефекти могу не-
гативно утицати на квалитетно решење и 
ефекте који произилазе из здравствених, 
социолошких , еколошких и друштвених 
аспеката.

I.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

I.1.1. ПОДЛОГЕ ПОТРЕБНЕ 
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

За предметно подручје израђене су 
катастарско-топографске подлоге у ана-
логном и дигиталном облику, у размери 
1:1000. Подлоге су израђене од стране 
геодетског бироа „KLM“, из Новог Сада. 
На обухваћеном подручју су снимљени и 
уцртани сви постојећи објекти (легални, 
објекти у поступку легализације, еви-
дентирани нелегални објекти), тако да 
се може сматрати да су подлоге ажурне 
у вертикалном и хоризонталном смислу.

I.1.2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

I.1.2.1. НАМЕНА ПОВРШИНА, 
ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ, ВРСТА ИЗГРАДЊЕ, 
ПРИВРЕДНИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ

Планом обухваћен блок 50, налази 
се у широј зони центра и према смерни-
цама из Генералног плана првенствено је 
намењен становању, дечијој установи и 
основној школи.

Блок окружују улице: Краља Петра 
I, Светозара Милетића, Југословенске 
армије и Шафарикова.

У блоку је тренутно најзаступље-
није породично становање. Стамбени 
објекти, смештени су дуж улица које 
оивичавају блок, припадају различитим 
периодима и начинима градње. Архи-
тектонско наслеђе у блоку углавном чине 
партерне куће, на регулационој линији, у 
низу, са ајнфорт капијама. Током времена 
грађени су нови стамбени објекти, ниже 
спратности (до П+1), слободностојећи, 
често увучени од регулационе линије. 
Неки од старијих породичних објеката 
временом су подељени на етажна влас-
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ништва. Поред стамбених објеката, на 
парцелама су бројни помоћни и економ-
ски објекти, углавном у унутрашњости 
блока.

 
Објекти вишепородичног стано-

вања тренутно су заступљени на 2 лока-
ције у блоку. Прва локација је угao ули-
ца Краља Петра I и Светозара Милетића 
(кат. парцела бр. 3664, КО Бачка Паланка 
- град). На њој се налази стамбено-по-
словни објекат у низу, спратности П+3. 
Друга локација је у улици Југословенске 
армије (кат. парцела бр. 3634/1, КО Бачка 
Паланка - град), са стамбено-пословним, 
слободностојећим објектом. Објекат је 
спратности П+1, са приземним деловима 
у дворишту. У току је изградња још два 
вишепородична стамбено-пословна обје-
кта спратности П+3+Пк, у Улици краља 
Петра I (кат. парцела бр. 3569, КО Бачка 
Паланка – град) и П+3 (кат. парцела бр. 
3626, КО Бачка Паланка - град). (слика 1)

Слика 1 – Постојећи објекти вишепородичног 
становања у блоку који се задржавају

Пословање је најзаступљеније у 
виду трговачке, услужне и угоститељске 
делатности у целом блоку, али нарочито 
дуж улице Краља Петра I.

 
Пословни садржаји најчешће зау-

зимају приземља објеката, или њихове 
делове. На углу улица Краља Петра I и 
Шафарикове, налази се стамбено-по-
словни објекат у низу, спратности П+2, 
где су пословни садржаји смештени у 
приземљу и на првом спрату. Поједини, 
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некадашњи стамбени, објекти потпуно 
су адаптирани у пословне – објекат у 
Улици краља Петра I са аутомеханичар-
ском радњом „Кајтез“ ДОО, објекат на 
углу улица Шафарикове и Југословен-
ске армије са угоститељским садржаји-
ма „Идила +“. Постоји тенденција ка 
грађењу нових већих пословних објеката 
у делу блока до Улице краља Петра I, што 
доказују објекат „Газу“ СЗТКР и објекат 
тржног центра „WOW“. (слика 2)

Слика 2 – Постојећи пословни објекти у блоку 
који се задржавају

У блоку се налази предшколска 
установа „Лептирић“, смештена у адап-
тираном делу некадашњег општинског 
објекта. Поред предшколске установе, у 
истом објекту су и станови и пословни 
простор. Објекат је у доста лошем стању, 
а остале присутне намене додатно оте-

жавају рад предшколске установе. Нена-
менска зграда и повећано интересовање 
за смештај деце у предшколске установе, 
на нивоу целе општине, указују на потре-
бу повећања како изграђене, тако и сло-
бодне површине за ову намену.

На углу улица Светозара Милетића 
и Југословенске армије, на парцели бр. 
3639, налази се верски објекат. Делови 
објекта су временом дотрајали, услед 
немогућности улагања у редовно одржа-
вање. Упркос томе, објекат је још увек у 
функцији, као и стамбени објекат (дом за 
свештеника) на истој парцели.

ОБЈЕКТИ ПРЕДВИЂЕНИ 
ЗА РУШЕЊЕ

Анализама и валоризацијом по-
стојећих површина и објеката, а у циљу 
постизања што квалитетнијег урбанис-
тичког решења блока, предвиђене су по-
вршине јавне намене и површине за нове 
инфраструктурне и саобраћајне коридо-
ре, односно корекцију постојећих.

За изградњу и уређење површина и 
објеката јавне намене, што подразумева 
корекцију регулације постојећих улица, 
отварање/пробијање нових улица у циљу 
изградње саобраћајних површина и обје-
ката јавне инфраструктуре, уређења јав-
них зелених површина, Планом је пред-
виђено рушење 3 стамбена (укупне бруто 
развијене површине од око 400 m²) и 4 
помоћна објеката (укупне бруто развије-
не површином од око 270 m²). Од наведе-
не површине, око 598 m² површине обје-
ката потребно је уклонити због извођења 
планираних јавних коридора, док је око 
72 m² објеката потребно уклонити ради 
реализације зоне парка са пратећим садр-
жајима.

У оквиру површине предвиђене 
за формирање новог комплекса предш-
колске и школске установе тренутно не 
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постоје објекти, тако да формирање овог 
комплекса не захтева претходна рушења.

Поједини постојећи објекти се за-
државају, као заштићено културно добро, 
или објекти који се наменом, физичком 
структуром и организацијом уклапају у 
планирано решење. Остали објекти ће 
се уклањати када се за то створе потре-
бе власника и одговарајући услови, а у 
циљу реализације нових објеката пред-
виђених Планом.

I.1.2.2. БИЛАНС ПОВРШИНА 
(ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ) 

НАМЕНА ПОВРШИНА ПОВРШИНА
ha %

А) ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Зона саобраћајница и комунал-
не инфраструктуре 2,20 17,17

Укупна површина јавне на-
мене 2,20 17,17

Б) ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Стамбена зона (породични и 
вишепородични стамбени и 
стамбено-пословни објекти и 
пословни објекти)

9,96 77,76

Зона комплекса предшколске 
установе 0,56 4,37

Зона комплекса верског објекта 0,09 0,70
Укупна површина остале 
намене 10,61 82,83

Укупна површина у граница-
ма предлога обухвата плана 12,81 100

I.1.2.3. КОМУНАЛНА 
ОПРЕМЉЕНОСТ ПРОСТОРА 
ТРАСЕ, КОРИДОРИ И 
РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА

Простор у границама предложеног 
обухвата са северне стране је лоциран уз 
државни пут I реда бр. 18 (Бач – Бачка 
Паланка – Република Хрватска) – који 
је, уједно, и главна насељска саобраћај-
ница, са источне стране уз државни пут 
I реда бр. 7 (Република Хрватска – Нови 
Сад – Бачка Паланка), са јужне стране уз 
општински пут – Улица ЈА и са западне 

стране уз општински пут – Улица Шафа-
рикова. Дате саобраћајнице су изграђене 
савременим коловозним застором.

Унутар блока 50 не постоје из-
грађене саобраћајнице које би биле у 
функцији приступа планираним садр-
жајима, односно у функцији везе са на-
сељем и околном путном мрежом. Самим 
тим што не постоји основна саобраћајна 
мрежа, унутрашњост блока 50 није оп-
ремљена комуналном инфраструктуром. 
Ипак, предметни простор има повољне 
саобраћајне услове за формирање нових 
саобраћајних коридора за прилаз пла-
нираним садржајима (пословни и више-
породични стамбени објекти, комплекс 
предшколске установе и основне школе, 
парковске површине...).

Пешачки саобраћај, као најмасов-
нији облик кретања, заступљен је и на 
обрађиваном подручју. Овоме доприноси 
већ изграђен и оформљен систем пешач-
ких стаза. Наравно, проширењем мреже 
пешачких стаза створиће се повољнији 
услови за лакше просторно повезивање 
постојећих са планираним садржајима.

И мада се бициклистички саобраћај 
одвија на коловозним тракама намење-
ним колском саобраћају, други је по реду 
облик кретања (одмах иза пешачког) по 
заступљености на обрађиваном подручју. 
Управо из тог разлога, посебну пажњу 
треба посветити обезбеђивању потреб-
ног простора за одвијање овог вида са-
обраћаја, као и за стационирање бицика-
ла.

Стационирани саобраћај (као 
уређене групе паркинга) изграђен је је-
дино у оквиру коридора Улице Шафари-
кова. Дати капацитети не задовољавају 
потребе за паркирањем путничких вози-
ла и са лоцирањем нових садржаја нео-
пходно је предвидети нове површине за 
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мирујући саобраћај (паркинг простори, 
јавне гараже).

МРЕЖА И РАСПОЛОЖИВИ 
КАПАЦИТЕТИ ВОДОПРИВРЕДНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Хидролошке карактеристике

Ниво подземне воде на предмет-
ном подручју је у већем делу године под 
непосредним утицајем нивоа воде у Ду-
наву који је удаљен око 700 метара, а у 
зависности је и од степена изграђености 
атмосферске канализације, као и од сте-
пена одржавања исте.

На посматраном подручју ниво 
подземне воде може очекивати на коти 
од око 77,00-80,00 мАНВ, што неће пред-
стављати ограничавајући фактор при 
лоцирању и изградњи објеката, обзиром 
да се планирана нивелација креће у рас-
пону од 81,00 до 82,70 мАНВ. Такође, 
предметни терен је углавном сачињен од 
песка тако да се може рећи да је терен 
природно оцедит.

 
Према томе, ниво подземних вода 

осцилираће испод површине терена од 1 
до 4 метара.

Стање мреже и капацитета 
хидротехничке инфраструктуре

Предметни простор је ободно оп-
ремљен инсталацијама водовода и кана-
лизације. Простор унутар блока је по-
требно опремити инсталацијама водово-
да и канализације.

Снабдевање водом

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

Постојећа водоводна мрежа је из-
ведена по ободним улицама блока. Са 

северне стране блока у ул. Краља Петра 
I изграђен је водовод Ø 125. Са јужне и 
источне стране блока у ул. Југословен-
ске армије и ул. Светозара Милетића 
изграђен је водовод Ø 100, а са западне 
стране блока у ул. Шафарикова Ø 50.

Одвођење отпадних вода

Одвођење отпадних и атмосфер-
ских вода решено је помоћу канализаци-
оне мреже сепаратног типа.

Постојећа канализација отпадних 
вода је изведена по ободним улицама 
блока. Улични цевовод отпадних вода Ø 
300 је изведен са запане стране ул. Све-
тозара Милетића, са јужне стране ул. 
Краља Петра I и са северне стране ул. 
Југословенске армије. Са западне стране 
ул. Шафарикове изведена је канализација 
отпадних вода Ø 400.

Одвођење атмосферских вода

У односу на нивелационе равни 
стамбено и комунално изграђених гра-
ничних улица, централни део блока 50 је 
на нижој равни терена. Представља при-
родни рецепијент за оцеђивање вишљег 
терена. Под утицајем високих подземних 
вода које су на коти 77,0-80,0 м и пада од 
севера према југу и прилива атмосфер-
ских, а немогућности отицања због око-
лине урбанизације, временом су се ство-
риле баре. Зелени покров је формиран од 
искључиво барског биља (преовладава 
трска) на нижим деловима терена и ба-
штенског на вишљим, ближе култивиса-
ним границама блока.

У средишту блока се налази канал 
који је потребно затрпати-изнивелисати 
посматрано подручје и изградити дре-
нажни систем одвођења подземних и по-
вршинских вода на делу канала.

Одводњавање атмосферских вода 
врши се отвореним земљаним јарковима, 
са бетонском облогом на краћим деони-
цама и затвореним канализационим сис-
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темом на левој страни делимично испод 
колских улаза, паркинга и раскрсница.

У ул. Шафариковој постоји изведе-
на зацевљена атмосферска канализација 
Ø 500 са партерним уређењем комплетне 
улице са повезаним олучним вертикала-
ма, паркинг простором, пешачком стазом 
и решеном атмосферском канализацијом 
на предметном партерном уређењу.

МРЕЖА И РАСПОЛОЖИВИ 
КАПАЦИТЕТИ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

На простору у обухвату Плана из-
грађена је кабловска високонапонска 
електроенергетска мрежа, а нисконапон-
ска мрежа је изведена као кабловска и 
надземна, за напајање постојећих потро-
шача. Јужном страном ул. Краља Петра 
I постављен је 20 kV кабловски вод ТС 
110/20 kV „Бачка Паланка 2“ - ТС 20/0,4 
kV „Дрљача“ и нисконапонска мрежа 
изведена самоносивим кабловским сно-
пом на стубовима уз тротоар на којима 
је постављена и јавно осветљење. У ул. 
Шафарикова, ул. Југословенске армије и 
ул. Светозара Милетића постојећа ниско-
напонска мрежа је надземна са претежно 
надземним кућним прикључцима.

За потребе напајања електричном 
енергијом нових садржаја потребно је 
изградити нову електроенергетску мре-
жу и трафостаницу.

МРЕЖА И РАСПОЛОЖИВИ 
КАПАЦИТЕТИ 
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

На обухваћеном простору постоји 
изграђена гасоводна инфраструктура за 
постојеће кориснике.

У насељу Бачка Паланка постоји 
изграђена гасоводна инфраструктура, 
која положајем мреже и капацитетима 

задовољава све постојеће и будуће пот-
рошаче који се могу јавити у насељу.

МРЕЖА И РАСПОЛОЖИВИ 
КАПАЦИТЕТИ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

У оквиру обухвата постоји изграђе-
на телекомуникациона мрежа за потребе 
постојећих корисника. У Улици краља 
Петра I и у ул. Светозара Милетића ТТ 
инсталације су постављене у ТТ канали-
зацију. ТТ кабел је постављен у ул. Ша-
фарикова и ул. Југословенске армије је 
постављен ТТ кабл.

За потребе нових садржаја потреб-
но је изградити одговарајућу телекому-
никациону мрежу.

За потребе нових садржаја и због 
планираног повећање броја становника у 
блоку, потребно је проширити постојећу 
телекомуникациону мрежу.

I.2. ЗАКЉУЧЦИ ИЗ 
КОНЦЕПТА ПЛАНА 

Поводом закључака Комисије, 
Наручилац се након седнице писмено 
изјаснио у вези саобраћајног решења 
предвиђеног Концептом, уз сугестије да 
се у склопу Нацрта плана изврше одређе-
не измене прикључака планираних са-
обраћајница на постојеће саобраћајнице. 
Разлог ових измена су значајне промене 
настале на терену за време израде Кон-
цепта. На парцели Концептом предвиђе-
ној за прикључак једне од планираних 
саобраћајница, изграђен је већи стамбе-
ни објекат, за чији откуп Наручилац није 
заинтересован због неекономичности.

I.2.2. ПОДЕЛА НА 
УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 
ПРЕМА УРБАНИСТИЧКИМ 
ПОКАЗАТЕЉИМА И ТИПИЧНИМ 
КАРАКТЕРИСТИКАМА
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Укупно грађевинско земљиште 
обухваћено Концептом је подељено на 
функционалне зоне:

• зону саобраћајница и комуналне 
инфраструктуре,

• зону парка са пратећим садр-
жајима,

• зону стамбено-пословних објека-
та мешовитог становања,

• зону пословних објеката и стам-
бено-пословних објеката више-
породичног становања,

• зону комплекса предшколске ус-
танове и основне школе,

• зону комплекса верског објекта

ЗОНА САОБРАЋАЈНИЦА И 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Зона постојећих саобраћајница и 
комуналне инфраструктуре у обухвату 
Концепта заузима површину од око 2ha 
20a 10m² .

Планирана зона саобраћајница и 
комуналне инфраструктуре у обухвату, 
након извршених измена саобраћајног 
решења заузимаће приближну површину 
од око 1ha 36a 23m².

ЗОНА ПАРКА СА ПРАТЕЋИМ 
САДРЖАЈИМА

У планском основу, који је служио 
за израду Концепта, наводи се недоста-
так уређених парковских површина и не-
опходност формирања истих, уз смерни-
цу да се зеленим коридорима повезују са 
обалом Дунава. 

 
На основу анкетирања становника 

и корисника у блоку 50, месне заједни-
це „Дунав“, као и неколико састанака са 
општинским званичницима, донешен је 
закључак о заједничком ставу и жељи за 
формирањем уређене парковске површи-
не у блоку. 

 

Део површине унутар блока 50 је 
знатно нижи од околних улица и самим 
тим прихвата највећи део атмосферске 
воде. Формирали су се мањи канали и 
баре, тако да делови површина у блоку 
тренутно нису у употреби.  Предметни 
простор треба да буде обрађен пројект-
но-техничком документацијом за из-
градњу атмосферске канализације, која 
ће омогућити одвођење стајаће воде из 
централног дела блока и тиме створити 
потребне услове за квалитетно уређење 
предметног простора. 

 
На основу горе наведеног, у Кон-

цепту се предлаже формирање парков-
ског комплекса, са спортским теренима, 
отвореном бином, платоима, местима за 
окупљања, вожњу ролера... У оквиру ове 
зоне, мрежом пешачких и бициклистич-
ких стаза, омогућио би се приступ свим 
осталим садржајима у блоку.

 
Цео простор потребно је оплемени-

ти аутохтоним и декоративним врстама.

ЗОНА СТАМБЕНО-
ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 
МЕШОВИТОГ СТАНОВАЊА

Планирана зона стамбено-послов-
них објеката мешовитог становања под-
разумева породично и вишепородично 
становање, са могућношћу отварања по-
словних простора у приземљима.

Зона стамбено-пословних објеката 
вишепородичног становања је површина 
предвиђена за остале намене.

ЗОНА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 
И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ 
ОБЈЕКАТА ВИШЕПОРОДИЧНОГ 
СТАНОВАЊА

У зони пословних и стамбено-по-
словних објеката остављена је могућ-
ност изградње објеката пословања, као и 
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објеката вишепородичног становања са 
обавезним пословним простором у при-
земљима и могућношћу организовања 
пословних простора на осталим етажа-
ма.

 
У овој зони могућа је и изградња 

објекта јавне гараже, уколико се укаже 
потреба. Ова зона има добре урбанис-
тичке и саобраћајно-техничке предиспо-
зиције за изградњу објекта овакве наме-
не. Блок се налази у најужем окружењу 
центра. У суседним блоковима налазе се 
објекти и просторне целине битних наме-
на: комплекс дома здравља, зелена пија-
ца, аутобуска станица, бројни пословни 
објекти... У самом блоку се предвиђа по-
већање густине насељености, увођење 
нових намена и садржаја, што ће додатно 
повећати потребу за паркинг простором. 
Капацитет, величина, могуће локације 
(парцеле у власништву општине) и дру-
ги потребни елементи који се односе на 
изградњу јавне гараже, биће детаљније 
одређени Планом.

ЗОНА КОМПЛЕКСА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
И ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

У блоку 50, у улици Краља Петра 
I, тренутно се налази предшколска уста-
нова. Постојећи објекат није наменски 
пројектован, доста је оштећен, не одго-
вара намени и потребама предшколске 
установе.

 
Концептом се предлаже измештање 

објекта предшколске установе на нову 
локацију која је планирана у унутра-
шњости блока, поред парковских по-
вршина и школског комлекса. Тиме би 
се објединиле површине намењене из-
градњи објеката друштвеног стандарда, 
постигли квалитетнији микролокацијски 
услови за функционисање такве уста-
нове, јер би се удаљила од фреквентног 
саобраћаја главне насељске улице и ос-

талих садржаја који су планирани уз по-
менути коридор исте.

 
Ова зона такође је намењена и 

садржајима нове основне школе, или као 
посебан део комплекса постојеће школе 
у суседном блоку, у складу са потребама 
развоја насеља.

 
Однос површине унутар комлекса 

за појединачне намене основне школе и 
предшколске установе, зависиће од би-
одинамичких карактеристика популације 
и развојних тенденција насеља.

ЗОНА КОМПЛЕКСА 
ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА

На углу улица Светозара Милетића 
и Југословенске армије налази се стари 
молитвени дом, са пратећим стамбеним 
објектом. Ови објекти су стављени под 
претходну заштиту, од стране Завода за 
заштиту споменика и културе. 

 
Намена описане површине се задр-

жава, с тим да ће се оставити могућност 
уклањање пратећих објеката и отварања 
простора око саме цркве. Овим би се до-
били услови за формирање мањег трга, 
додатне визуре у блок и отварање нових 
пешачких праваца.

I.2.3. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ, 
КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА 
САОБРАЋАЈНИЦА И МРЕЖЕ 
ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Због извесних промена насталих на 
терену током израде Плана и изјашња-
вања наручиоца у вези саобраћајног ре-
шења представљеног Концептом, у скло-
пу плана су извршене одређене измене 
саобраћајног решења, тиме и решења 
мреже јавне комуналне инфраструктуре 
у односу на Концепт. Измене ће бити де-
таљно дефинисане планским решењима.
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САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Како унутар блока 50 не постоје 
саобраћајнице изграђене савременим ко-
ловозним застором, планира се изградња 
нових саобраћајних коридора за прилаз 
планираним садржајима (пословни и 
вишепородични стамбени објекти, ком-
плекс предшколске установе и основне 
школе, парковске површине,...). 

Измене везане за саобраћајно ре-
шење Плана у односу на Концепт – кон-
цептом предложена приступна Улица но-
ва 1 се задржава, уз корекцију предвиђе-
них регулационих линија и укидање из-
лаза на Улицу краља Петра I. Нови излаз 
предвиђен је на Улицу Светозара Миле-
тића. Концептом планирана Улица нова 
2 се укида. На местима, Концептом пред-
виђених, излазака улица Нова 1 и Нова 
2, на улице Краља Петра I и Југословен-
ске армије, планирају се колско-пешачки 
прилази кроз наглашене пасаже.

 
Улица нова 1 има карактер приступ-

не улице. Дефинисањем овог уличног ко-
ридора створиће се услови за поступак 
парцелације и препарцелације и форми-
рање нових грађевинских парцела.

Основне елементе попречног про-
фила чине коловозне траке (за колски и 
пешачки саобраћај), као и површинска 
паркиралишта – паркиралишта у склопу 
уличних профила.

Унутар блока 50, независно од са-
мих уличних коридора, предвиђа се из-
градња пешачке и бициклистичке стазе.

Како предвиђен број паркинг мес-
та у уличном коридору и у оквиру са-
мосталних паркинг скупина, увођењем 
нових садржаја унутар блока, не задо-
вољава потребе, предвиђа се и изградња 
паркинг гараже, према условима за избор 
локације који су дати овим Планом.

Улица Шафарикова је значајно оп-
терећена свим облицима саобраћаја, а 
сам капацитет саобраћајнице није задо-
вољавајући услед чега се предвиђа по-
мерање регулационе линије (на источној 
страни уличног коридора Улице Шафа-
рикова) ка унутрашњости блока 50.

ВОДОПРИВРЕДНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

Хидротехничке инсталације које се 
планирају у обухвату Концепта обухва-
тају:

• водовод,
• атмосферску канализацију,
• фекалну канализацију и 
• дренажни систем на делу нивела-

ције средишта блока.

Дуж новопланираних саобраћајни-
ца биће положене инсталације водовода и 
канализације ван коловозне конструкције 
на одговарајућем међусобном одстојању. 
Висински, све подземне инсталације тре-
ба да су међусобно усклађене и то фекал-
на канализација обавезно испод водовода 
и атмосферске канализације.

Евакуација отпадних вода из 
предметног блока, вршиће се помоћу 
система цевасте канализације.

За прихват сувишних атмосфер-
ских вода, планира се изградњом комби-
нованих система канализације којом ће 
се контролисано прихватати све атмос-
ферске воде. 

Оваквим решењем - које укључује 
одговарајуће пречишћавање атмосфер-
ских и отпадних вода - биће очувани и 
заштићени водни и остали природни ре-
сурси.

Снабдевање водом

Решење проблема снабдевања во-
дом за пиће предвиђено је посебном во-
доводном мрежом која ће се везати на 
насељски систем водовода. Водоводном 
мрежом потребно је обезбедити снабде-
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вање свих објеката и корисника простора 
потребним количинама квалитетне воде 
за пиће. 

Измене планског решења снаб-
девања водом (настале због измена са-
обраћајног решења и уличних коридо-
ра), у односу на Концепт су следеће. Ве-
зивање на насељски водоводни систем 
планира се на два места, уместо на три 
места, како је првобитно планирано Кон-
цептом. Везивање система у ул. Шафа-
риковој се задржава, у ул. Југословенске 
армије и у ул. Краља Петра I се укида. 
Ново везивање система планира се у ул. 
Светозара Милетића.

 
Мрежа ће бити повезана у прстен, 

чиме ће се обезбедити уредно и редовно 
снабдевање санитарном водом за пиће. 
Постојећа водоводна мрежа се задржава, 
а по потреби ће се вршити њена рекон-
струкција и доградња.

Предвиђа се изградња секундар-
не водоводне мреже у новоформираним 
уличним коридорима, профила мин. Ø 
100 mm (на основу „Правилника о во-
доснабдевању и техничким условима за 
прикључење на технички систем за во-
доснабдевање“, "Службени лист Општи-
не Бачка Паланка", бр. 2/2007). 

Вода из јавне водоводне мреже мо-
же се користити искључиво за санитарне 
потребе. Није дозвољено коришћење во-
де из водоводне мреже за техничко - тех-
нолошке процесе, противпожарну воду, 
прање и заливање зелених површина. За 
задовољавање тих потреба користити во-
ду из првог водоносног слоја путем соп-
ствених плитких бунара или из површин-
ских вода.

Предложена водоводна мрежа, 
заједно са постојећом, омогућиће несме-
тано снабдевање водом свих предвиђе-
них садржаја.

Одвођење отпадних и 
атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмос-
ферских вода могуће је решити преко 
постојећег канализационог система са 
предложеним проширењем, односно из-
градњом нових или реконструкцијом 
дотрајалих деоница.

Посматрано подручје је делимично 
опремљенo инсталацијама канализације, 
како фекалне, тако и атмосферске. 

Санитарне отпадне воде се при-
купљају засебном фекалном канализаци-
оном мрежом и одводе до уређаја за пре-
чишћавање отпадних вода. Цевна мрежа 
ће се положити до свих корисника.

Све сувишне атмосферске воде са 
подручја обухваћеног планом прихва-
тиће комбинована мрежа затворених и 
отворених канала, и одвести у планира-
но зацевљење у осовину саобраћајнице, 
и одводити до постојећег колектора у ул. 
Шафариковој и планираног колектора у 
ул. Светозара Милетића.

Фекалном канализацијом ће се омо-
гућити одвођење употребљене санитар-
не воде преко постојећих колекторских 
праваца до насељског постројења за пре-
чишћавање отпадних вода и након прера-
де отпадних вода одводити до коначног 
реципијента. 

Атмосферском канализацијом тре-
ба омогућити одвођење атмосферских 
вода са саобраћајница, кровова и осталих 
површина унутар посматраног подручја 
до реципијента. Атмосферске воде у за-
висности од порекла упустити у реци-
пијент након адекватног третмана. 

Атмосферска канализација ће се 
конципирати за меродавне услове (вре-
менски пресек, урбанизованост просто-
ра, рачунска киша итд.), а етапно реали-
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зовати тако да се рационално уклапа у 
будуће решење.

Планирана је изградња канализа-
ционе мреже за отпадне и атмосферске 
воде у новоформираним уличним кори-
дорима.

Предлаже се изградња секундарне 
канализације отпадних вода профила min 
Ø 300 mm (на основу „Правилника о ка-
нализацији“, "Службени лист Општине 
Бачка Паланка", бр. 2/2007), на делу но-
воформираног уличног коридора ул. Но-
ва 1 са северне стране уличног коридора. 
Планирана канализациона мрежа може 
се прикључити на постојећу канализаци-
ону мрежу.

Предлаже се изградња затворене 
армосферске канализације дуж новофор-
мираних уличних коридора где је мини-
малан пречник за атмосферску канализа-
цију Ø 200 mm (на основу „Правилника о 
канализацији“, "Службени лист Општи-
не Бачка Паланка", бр. 2/2007). Предлаже 
се изградња ригола са сливницима дуж 
тротоара и бициклистичких стаза који 
ће бити повезани са зацевљеним колек-
тором дуж новоформираних коридора и 
спојено на планирани колектор у ул. Све-
тозара Милетића.

Предлаже се насипање унутра-
шњости блока ради планиране изградње 
осталог и јавног земљишта. Улаз у блок 
ради насипања и планирања терена је 
планиран са истока, из улице Светозара 
Милетића, преко грађевинске парцеле 
бр. 3644. 

Предложена канализација заједно 
са постојећом омогућиће несметано од-
вођење отпадних и атмосферских вода са 
предметног простора.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА

Напајање електричном енергијом 
садржаја у оквиру планског простора, 
обезбедиће се из постојеће изграђене 
електроенергетске инфраструктуре, као 
и из новопланиране. У делу простора 
где је постојеће становање задржава се 
постојећа електроенергетска инфра-
структура у уличном коридору. За ново-
планирани део становања, образовних 
установа и пословних објеката потребно 
је изградити једну трафостаницу, снаге 
до 2х630kVA или две трафостанице сна-
ге 630kVA 20/0,4 kV напонског преноса, 
што ће бити утврђено након добијања 
претходних услова од “Електровојводи-
на” ДОО Нови Сад. Кроз новопланира-
не улице потребно је изградити ниско-
напонску мрежу. У овом делу простора 
електроенергетска нисконапонска мрежа 
ће бити надземна, на бетонским и челич-
но решеткастим стубовима. На стубове 
ће се поставити и светиљке јавне расве-
те. Прикључење објеката на дистрибу-
тивну мрежу могуће је извести надземно 
или подземно.

Заштиту објеката од атмосферског 
пражњења извести класичном громо-
бранском инсталацијом, по принципу 
Фарадејевог кавеза.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

У делу простора где је постојеће 
становање задржава се постојећа телеко-
муникациона инфраструктура у уличном 
коридору. За новопланирани део стано-
вања, образовних установа и пословни 
објеката потребно је изградити део нове 
телекомуникационе инфраструктуре у 
планираном уличном коридору, као што 
је приказано на графичком прилогу.

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА

Генералним планом насеља Бачка 
Паланка предвиђа се обезбеђење природ-



696 страна - Број 19/2011       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    9. јун 2011. године

ног гаса за производњу топлотне енергије 
и у технолошком процесу производње, 
као еколошки најчистијег и најекономич-
нијег фосилног горива.

Гас за постојеће и планиране пот-
рошаче ће се обезбедити преко доводног 
гасовода до ГМРС (главна мерно-регула-
циона станица) "Бачка Паланка" у Бачкој 
Паланци, а затим од ГМРС преко развод-
них гадовода до МРС (мерно-регулаци-
она станица) и од МРС дистрибутивном 
гасном мрежом и кућним гасним при-
кључком до потрошача.

За новопланирани део становања, 
образовних установа и пословних обје-
ката потребно је изградити део нове 
инфраструктуре у планираном уличном 
коридору, као што је приказано на гра-
фичком прилогу. 

II ПЛАНСКИ ДЕО

II.1. ОПИС ГРАНИЦЕ 
ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА

Почетна описна тачка границе 
планског подручја је тачка 001, која се 
налази на пресеку оса државног пута пр-
вог реда М-7 (Улица краља Петра I) и осе 
пута Шафарикове улице. Граница даље 
прати осу пута Улице краља Петра I до 
тачке 002, која представља тачку пресе-
ка осе пута Улице краља Петра I са про-
дужетком регулационе линије источне 
стране Улице Светозара Милетића. Од 
тачке 002 граница прати регулациону 
линију источне стране Улице Светозара 
Милетића до тачке 003, која представља 
тромеђу катастарских парцела бр. 7320, 
7302 и 3665, КО Бачка Паланка – град. 
У наставку, граница прати северну регу-
лациону линију Доситејеве улице до та-
чке 004, која се налази на наведеној ре-
гулационој линији, на 25 m од тачке 003. 
Граница се даље спушта ка југу, до та-
чке 005, која представља тромеђу катас-
тарских парцела бр. 4995, 4993 и 7302, 

КО Бачка Паланка – град. Од тачке 005 
граница прати јужну регулациону ли-
нију Улице Доситејеве, до тачке 006 која 
предцтавља тромеђу катастарских пар-
цела бр. 7320, 7302 и 4995. У наставку 
граница прати источну регулациону ли-
нију Улице Светозара Милетића до тачке 
007, која се налази на пресеку продужет-
ка наведене регулационе линије са осом 
Улице југословенске армије. Оса пута 
Улице југословенске армије чини јужну 
границу предложеног обухвата, до пре-
сека са осом пута Шафарикове улице у 
тачки 008. У наставку граница прати осу 
Шафарикове улице до тачке пресека са 
осом Улице краља Петра I, односно та-
чке 001.

Границом Плана обухваћене су сле-
деће катастарске парцеле и делови пар-
цела:

3537/2, 3537/1, 3537/3, 3535, 3558/1, 
3559/1, 3558/2, 3559/2, 3560, 3561, 3562/1, 
3563/1, 3562/2, 3563/2, 3564, 3565, 3569, 
3570, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3586, 
3587, 3588, 3596/1, 3596/3, 3596/2, 3597, 
3579, 3586, 3587, 3588, 3596/1, 3596/3, 
3596/2, 3597, 3598, 3605, 3606, 3607/1, 
3608/1, 3609/1, 3607/2, 3608/2, 3609/2, 
3617, 3616, 3618, 3619, 3620, 3621, 3626, 
3627, 3628, 3629/1, 3629/2, 3629/3, 3629/4, 
3662, 3663, 3661/1, 3661/2, 3664, 3660, 
3663, 3659, 3657, 3658, 3655, 3656, 3654, 
3653, 3652, 3651, 3650, 3649, 3647, 3648, 
3646, 3645, 3644, 3643, 3642, 3641, 3640, 
3639, 3636, 3637, 3638, 3634/1, 3634/2, 
3635, 3632/1, 3632/2, 3633/1, 3633/2, 3631, 
3624, 3625, 3622, 3623, 3614/1, 3614/2, 
3615, 3612/1, 3612/2, 3613/1, 3610, 3611, 
3603, 3604, 3601, 3602, 3559, 3600, 3594, 
3595, 3592, 3593, 3590, 3591, 3584, 3585, 
3582, 3583, 3580, 3581, 3573, 3574, 3571, 
3572, 3566/2, 3567/2, 3566/1, 3567/1, 3588, 
3555, 3554, 3556, 3553/3, 3553/4, 3553/1, 
3552, 3551, 3550, 3548, 3549, 3546, 3547, 
3544, 3545, 3543, 3542, 3541, 3540, 3539, 
3538, 7292, 7320, 7303, 7302 и 7313.

КО Бачка Паланка – град. 
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II.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

II.2.1. КОНЦЕПЦИЈА 
УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ 
ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА И ЦЕЛИНА

Укупно грађевинско земљиште 
обухваћено Планом је подељено на функ-
ционалне зоне:

• зону саобраћајница и комуналне 
инфраструктуре,

• зону парка са пратећим садр-
жајима,

• зону стамбено-пословних објека-
та мешовитог становања,

• зону пословних објеката и стам-
бено-пословних објеката више-
породичног становања,

• зону комплекса основне школе и 
дечије установе,

• зону комплекса верског објекта.

ЗОНА САОБРАЋАЈНИЦА И 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Зона постојећих саобраћајница и 
комуналне инфраструктуре у оквиру гра-
ница планског подручја заузима површи-
ну од око 2ha 78a 01m² .

Зона планираних и проширења 
постојећих саобраћајница и комуналне 
инфраструктуре у оквиру граница план-
ског подручја заузима површину од око 
1ha 14a 24m² .

Коридори предвиђених саобраћај-
ница и комуналне инфраструктуре, овим 
Планом предвиђени су као површине јав-
не намене.

ЗОНА ПАРКА СА ПРАТЕЋИМ 
САДРЖАЈИМА

Генералним планом планира се 
повећање површина под зеленилом, 

развој недостајућих и реконструкцијa 
постојећих категорија зеленила и њихово 
међусобно повезивање линијским зеле-
нилом у јединствен систем.

Предметни простор је обрађен и 
пројектно-техничком документацијом за 
изградњу атмосферске канализације, која 
ће омогућити одвођење стајаће воде из 
централног дела блока и тиме створити 
потребне услове за квалитетно уређење 
предметног простора.

 
На основу горе наведеног, Пла-

ном се предлаже формирање парковског 
комплекса, са спортским теренима, от-
вореном бином, платоима, местима за 
окупљања, вожњу ролера... У оквиру ове 
зоне, мрежом пешачких и бициклистич-
ких стаза, омогућио би се приступ свим 
осталим садржајима у блоку.

Подручје предвиђено за парковску 
површину приближно заузима око 1ha 
69a 75m² .

 
Зона предвиђеног парка са пра-

тећим садржајима спада у површине јав-
не намене, са објектима јавне намене.

ЗОНА СТАМБЕНО-
ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 
МЕШОВИТОГ СТАНОВАЊА

Планирана зона стамбено-послов-
них објеката мешовитог становања под-
разумева породично и вишепородично 
становање, са могућношћу отварања по-
словних простора у приземљима. Ова зо-
на обухвата површину од приближно 2ha 
58a 90m². Могућа је и изградња чисто по-
словних објеката, под условима и прави-
лима грађења Плана.

Зона стамбено-пословних објеката 
вишепородичног становања је површина 
предвиђена за остале намене.
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ЗОНА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 
И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ 
ОБЈЕКАТА ВИШЕПОРОДИЧНОГ 
СТАНОВАЊА

У зони пословних и стамбено-по-
словних објеката остављена је могућ-
ност изградње објеката пословања, као 
и објеката вишепородичног становања 
са пословним простором у приземљима 
и могућношћу организовања пословних 
простора на осталим етажама.

У зони је могућа изградња објекта 
јавне гараже, уколико се укаже потре-
ба, због урбанистичке и саобраћајно-
техничке предиспозиције за изградњу 
објекта овакве намене. Блок се налази у 
најужем окружењу центра. У суседним 
блоковима налазе се објекти и простор-
не целине битних намена: комплекс дома 
здравља, зелена пијаца, аутобуска ста-
ница, бројни пословни објекти... У са-
мом блоку се предвиђа повећање густи-
не насељености, увођење нових намена 
и садржаја, што ће додатно повећати 
потребу за паркинг простором. 

Ова зона обухвата површину при-
ближно 4ha 07a 43m².

Зона пословања и вишепородичног 
становања је планирана као површина за 
остале намене.

ЗОНА КОМПЛЕКСА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ И ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ 

Планом се предлаже измештање 
предшколске установе на нову локацију 
која је планирана у унутрашњости бло-
ка, поред парковских површина и школ-
ског комлекса. Тиме би се објединиле 
површине намењене изградњи објеката 
друштвеног стандарда, постигли ква-
литетнији микролокацијски услови за 
функционисање такве установе, јер би се 
удаљила од фреквентног саобраћаја глав-

не насељске улице и осталих садржаја 
који су планирани уз поменути коридор 
исте.

Ова зона такође је намењена и 
садржајима нове основне школе, или као 
посебан део комплекса постојеће школе 
у суседном блоку, у складу са потребама 
развоја насеља.

Однос површине унутар комлекса 
за појединачне намене основне школе и 
предшколске установе, зависиће од би-
одинамичких карактеристика популације 
и развојних тенденција насеља.

Планирана површина предшколске 
установе и основне школе обухвата по-
вршину од око 1ha 02a 19m².

Зона планираног комплекса предш-
колске установе и основне школе пред-
виђена је као површина јавне намене.

ЗОНА КОМЛЕКСА 
ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА

На углу улица Светозара Милетића 
и Југословенске армије налази се стари 
молитвени дом, са пратећим стамбеним 
објектом. Ови објекти су стављени под 
претходну заштиту, од стране Завода за 
заштиту споменика и културе.

 
Намена описане поршине се за-

држава, с тим да ће се оставити могућ-
ност реконструкције пратећих објеката 
на парцели (објекат породичног стано-
вања и помоћни објекти), по условима 
прописаним овим планом и условима 
покрајинског завода за заштиту. Овим би 
се добили услови за формирање мањег 
трга, додатне визуре у блок и отварање 
нових пешачких праваца.

Површина комплекса верског обје-
кта обухвата површину од око 9а 32m².
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Зона комплекса верског објекта је 
планирана као површина за остале наме-
не.

II.2.2. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА 

На основу утврђеног режима ко-
ришћења простора, проистеклог из дефи-
нисаних правила уређења у Генералном 
плану, у оквиру граница планског под-
ручја одређују се површине јавне намене 
– простор одређен за уређење и изградњу 
јавних површина за које се утврђује 
општи интерес. Грађевинско земљиште 
у оквиру граница планског подручја 
је грађевинско земљиште у границама 
градског грађевинског земљишта.

Одређује се земљиште за форми-
рање планираних површина јавне намене 
– уличних коридора (зона саобраћајница 
и комуналне инфраструктуре), зоне ком-
плекса основне школе и дечије установе, 
зоне парка са пратећим садржајима.

У границама плана, налазе се и де-
лови катастарских парцела број 7292 (др-
жавни пут I реда бр. 18), 7320 (државни 
пут I реда бр. 7), 7303, 7302 и 7313 које 
спадају у површине јавне намене. Кори-
дори државних путева I реда задржавају 
се у утврђеној ширини. У Улици Шафа-
рикова планира се корекција регулаци-
оне линије са источне стране. У улица-
ма Краља Петра I, Светозара Милетића 
и Југословенске армије, предвиђена је 
исправка постојећих регулационих ли-
нија.

Све катастарске парцеле, односно 
грађевинске парцеле и делови парцела, 
обухваћене Планом које нису одређене 
као површине јавне намене, чине по-
вршине остале намене. Ове површине 
у границама планског подручја Плана 
представљају простор намењен из-
градњи стамбених, стамбено- пословних 
и пословних објеката, у складу са урба-

нистичким параметрима утврђеним Пла-
ном генералне регулације. Грађевинско 
земљиште може бити у свим облицима 
својине и у промету је. 

Површине јавне намене обухватају 
простор укупне површине око 6,64 ha, 
док остале површине обухватају простор 
укупне површине 6,75 ha.

БИЛАНС ПОВРШИНА 
(ПЛАНИРАНО СТАЊЕ) 

НАМЕНА ПОВРШИНА ПОВРШИНА
ha %

А) ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Зона саобраћајница и кому-
налне инфраструктуре 3,92 29,26

Зона комплекса основне 
школе и дечије установе 1,02 7,62

Зона парка са пратећим 
садржајима 1,70 12,70

Укупна површина јавне 
намене 6,64 49,58

Б) ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Зона стамбено-пословних 
објеката мешовитог стано-
вања

2,59 19,35

Зона пословних објеката и 
стамбено-пословних обје-
ката вишепородичног ста-
новања

4,07 30,4

Зона комплекса верског 
објекта 0,09 0,67

Укупна површина остале 
намене 6,75 50,42

Укупна површина у гра-
ницама предлога обухвата 
плана

13,39 100

II.2.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ 
ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛА

II.2.3.1. Правила парцелације 
и препарцелације

На већем броју катастарских пар-
цела може се образовати једна или више 
грађевинских парцела, на начин и под 
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условима утврђеним Планом, на основу 
пројекта препарцелације.

На једној катастарској парцели мо-
же се образовати већи број грађевисн-
ких парцела, на начин и под условима 
утврђеним Планом, на основу пројекта 
парцелације.

Саставни део пројекта препарцела-
ције, односно парцелације је и пројекат 
геодетског обележавања.

II.2.3.2. Правила исправке 
граница суседних парцелације

Исправка граница суседних парце-
ла врши се у циљу формирања грађевин-
ске/их парцеле/а, као и одређивања гра-
нице површине јавне намене.

Приликом утврђивања услова за 
исправку граница парцела мора се пош-
товати правило да катастарска парцела 
која се придодаје суседној парцели не 
испуњава услове за посебну грађевинску 
парцелу, као и да је мање површине од 
суседне парцеле.

II.2.3.3. Посебни случајеви 
формирања грађевинске парцеле

За грађење, односно постављање 
електроенергетских и телекомуникацио-
них објеката и уређаја, може се формира-
ти грађевинска парцела мање површине 
од површине предвиђене овим Планом 
за дату зону, под условом да постоји 
приступ објекту, односно уређајима, ра-
ди одржавања и отклањања кварова или 
хаварије.

Парцелација, препарцелација и 
исправка граница суседних парцела, са 
тачкама обележавања, приказане су у 
графичким прилозима План парцелације 
и План препарцелације

Списак новоодређених међних та-
чака:
Број тачке X Y

101 609706.95 12632.14
102 609722.97 12631.74
103 609736.90 12631.39
104 609750.80 12631.04
105 609765.70 12630.67
106 609780.72 12630.29
108 610022.46 12578.73
109 609971.66 12574.82
110 609930.90 12524.75
111 609932.72 12575.72
112 609934.03 12612.42
113 609928.53 12612.61
114 609926.97 12575.86
115 609925.40 12524.88
116 609895.32 12525.57
117 609897.43 12576.54
118 609910.64 12576.24
119 609880.32 12525.93
120 609882.72 12576.88
121 609864.57 12526.29
122 609865.78 12577.27
123 609849.97 12526.63
124 609851.67 12577.61
125 609824.82 12527.22
126 609826.87 12578.18
127 609803.90 12527.70
128 609806.93 12578.65
129 609808.71 12615.63
130 609803.21 12615.76
131 609801.19 12578.78
132 609798.39 12527.83
133 609774.82 12528.38
134 609778.09 12579.32
135 609759.83 12528.73
136 609763.38 12579.66
137 609743.50 12529.11
138 609747.70 12580.03
139 609728.48 12529.46
140 609732.68 12580.38
141 609733.59 12580.36
142 609700.98 12530.10
143 609704.73 12581.03
144 609719.73 12580.68
145 609706.33 12618.15
146 609700.84 12618.29
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147 609699.24 12581.15
148 609695.51 12530.66
149 609668.73 12533.16
150 609673.40 12581.75
151 609653.28 12534.58
152 609658.91 12582.09
153 609637.87 12536.01
154 609642.91 12582.46
155 609623.12 12537.38
156 609641.25 12567.57
157 609605.43 12605.90
159 609604.49 12569.81
160 609603.70 12539.18
161 609603.14 12517.25
162 609650.68 12512.73
163 609700.54 12508.10
164 609814.06 12505.46
165 609965.00 12501.95
166 609964.92 12489.39
167 610019.62 12487.73
168 609964.80 12469.85
169 610018.85 12468.62
170 609964.68 12451.72
171 610018.05 12448.95
172 609964.57 12435.39
173 609808.53 12439.02
174 609964.58 12421.97
175 609963.81 12402.45
176 609979.12 12400.44
177 609949.10 12404.37
178 609933.34 12406.43
179 609918.50 12362.95
180 609922.07 12407.91
181 609904.12 12364.83
182 609906.47 12409.95
183 609881.96 12413.16
184 609869.99 12369.29
185 609872.87 12414.35
186 609860.72 12370.51
188 609845.56 12372.49
187 609863.28 12415.61
189 609848.43 12417.55
190 609837.37 12419.00
191 609823.43 12420.82
192 609807.15 12422.96
193 609793.33 12424.76
194 609790.36 12393.62
195 609784.89 12394.25

196 609787.85 12425.25
197 609776.60 12426.54
198 609761.95 12428.22
199 609748.33 12429.78
200 609732.85 12431.55
201 609713.87 12388.35
202 609718.44 12433.20
203 609703.84 12434.88
204 609689.18 12436.56
205 609677.26 12437.93
206 609661.08 12439.78
207 609648.83 12441.18
208 609648.74 12437.56
209 609600.14 12401.47
210 609601.21 12442.90
211 609601.51 12454.54
212 609649.06 12449.97
213 609601.91 12470.08
214 609649.45 12465.16
215 609602.40 12488.84
216 609649.95 12484.63
217 609602.75 12502.33
218 609650.31 12498.59

II.2.4. РЕГУЛАЦИОНЕ 
ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ 
ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ 
ПОДЛОЗИ, НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ 
УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА

II.2.4.1. План регулације

Разграничење површина јавне на-
мене од осталих површина извршено је 
утврђивањем граница јавних површина, 
којe одређују регулационе линије.

Регулациона ширина новопланира-
них улица утврђена је у складу са функ-
ционалним рангом саобраћајница и пот-
ребама смештаја планиране саобраћајне 
и комуналне инфраструктурне мреже у 
коридору улице, као и у складу са наме-
ном простора.
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Регулационе линије улица и повр-
шина јавне намене одређене су на прило-
гу План површина јавне намене са лока-
цијама објеката за јавну намену и обје-
ката од општег интереса и дефинисане 
координатама преломних тачака.

Списак новоодређених преломних 
тачака регулационих линија:

Број тачке X Y
209 609600.14 12401.47
174 609964.58 12421.97
175 609963.81 12402.45
193 609793.33 12424.76
194 609790.36 12393.62
195 609784.89 12394.25
196 609787.85 12425.25
207 609648.83 12441.18
162 609650.68 12512.73
163 609700.54 12508.10
164 609814.06 12505.46
173 609808.53 12439.02
110 609930.90 12524.75
111 609932.72 12575.72
112 609934.03 12612.42
113 609928.53 12612.61
114 609926.97 12575.86
115 609925.40 12524.88
127 609803.90 12527.70
128 609806.93 12578.65
129 609808.71 12615.63
130 609803.21 12615.76
131 609801.19 12578.78
132 609798.39 12527.83
142 609700.98 12530.10
143 609704.73 12581.03
145 609706.33 12618.15
146 609700.84 12618.29
147 609699.24 12581.15
148 609695.51 12530.66
153 609637.87 12536.01
155 609623.12 12537.38
160 609603.70 12539.18

II.2.4.2. Грађевинске линије

У односу на регулационе линије, 
планиране су грађевинске линије. За 
постојеће објекте који се задржавају, или 
су под претходном заштитом, у случају 
реконструкције задржавају се постојеће 
грађевинске линије. За планиране објек-
те у зони стамбено-пословних објеката 
мешовитог становања и зони пословних 
и стамбено-пословних објеката вишепо-
родичног становања, утврђене су улич-
не и дворишне грађевинске линије. Оне 
усклађују односе габарита планираних 
објеката ивичне градње, у непрекинутом 
и прекинутом низу (посебно се односи 
на грађевинске линије задњих и бочних 
дворишта), дефинишу правилну морфо-
логију блока, обезбеђују квалитетно и 
здраво животно окружење изграђеног и 
неизграђеног простора.

Грађевинске линије у границама 
плана, утврђене су као линије до којих 
је дозвољено грађење основних габарита 
приземља објеката. 

По формирању нове грађевинске 
парцеле, за изградњу објеката у прекину-
том и непрекинутом низу, улична грађе-
винска линија треба да се поклапа са ре-
гулационом линијом, а дворишна грађе-
винска линија да јој буде паралелна, на 
одстојању од 14m.

Код објеката који се прекидају код 
приступних улица II реда, грађевинске 
линије треба да су увучене минимално 
7,5m од регулационих линија приступ-
них улица II реда. 

Дворишне грађевинске линије 
бочних габарита угаоних објеката у 
прекинутом низу, треба да су паралелне 
уличним грађевинским линијама, на мак-
сималном одстојању од 12m. 

Угаони објекти који формирају 
прекинут низ, прекидају се на максимал-
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ном одстојању од 24m од регулационих 
линија Улица Шафарикове и Светозара 
Милетића, односно на максималном од-
стојању од 36m од северне регулационе 
линије Улице нова 1.

На раскрсницама улица, грађевин-
ске линије угаоних објеката се ломе на 
5m удаљености са сваке стране угла, у 
односу на пројектовану тачку пресека 
грађевинских линија угаоног објекта. 
Циљ је постизање боље прегледности пе-
шака и возила, „увлачење“ корисника у 
унутрашње садржаје блока и постизање 
атрактивности и наглашавања угла.

У зони комплекса основне школе и 
дечије установе, препоручује се покла-
пање уличних грађевинских линија са 
регулационим линијама. 

Постојеће грађевинске линије и 
планиране грађевинске линије до којих 
је дозвољена градња, дефинисане су гра-
фички у прилогу Регулационе и грађе-
винске линије, подела на целине према 
морфолошким, планским и обликовним 
карактеристикама.

II.2.4.3. План нивелације

Планом хоризонталне регулације 
улице дефинисани су услови за диспо-
зицију саобраћајних површина (коловоз, 
пешачке стазе, бициклистичке стазе, по-
вршине за паркирање, колски прилази), у 
профилу улице, а у односу на регулацио-
ну линију. Утврђена регулациона линија 
условила је постављање осовине ново-
планираних саобраћајница.

У оквиру графичког прилога План 
саобраћајница са нивелацијом дат је по-
ложај саобраћајница у уличном коридору 
одређен теменима осовина саобраћајни-
ца, као и коте нивелете саобраћајнице 
(Улица нова 1).

Ток нивелете је прилагођен пла-
нираним архитектонским садржајима и 
комуналним инсталацијама, при чему се 
водило рачуна да се, уклапањем нивеле-
те у задата ограничења, не прекораче гра-
нични нивелациони параметри. Такође, у 
нивелационом решавању усклађени су и 
интерни односи укрсних саобраћајница, 
односно обезбеђени су нормални усло-
ви повезивања подужног нагиба једне са 
попречним нагибом друге укрсне саоб-
раћајнице и обрнуто. За све саобраћајне 
правце предвиђен је једностран попреч-
ни нагиб коловоза.

У односу на утврђену нивелету са-
обраћајница потребно је испланирати те-
рен пре почетка грађења. Такође, у одно-
су на нивелету саобраћајница утврдити 
висинску коту приземља објеката.

II.2.4.4. Парцеле и локације за јавне 
површине, садржаје и објекте

Површине јавне намене

 Постојеће површине јавне намене 
у обухвату Плана чине делови парцела: 
7292, 7320, 7303 и 7313 , КО Бачка Па-
ланка – град.

Планиране површине јавне наме-
не у обухвату Плана чине следеће це-
ле парцеле: 3543, 3568/1, 3568/2, 3583, 
3585, 3593, 3644, 3631, 3635, 3652, 3653, 
3654, као и делови парцела: 3542, 3537/1, 
3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3544, 3546, 
3548, 3550, 3552, 3553/1, 3553/4, 3559/1, 
3559/2, 3561, 3563/1, 3563/2, 3565, 3557, 
3564, 3570, 3577, 3579, 3587, 3588, 3596/2, 
3596/3, 3598, 3606, 3609/1, 3609/2, 3618, 
3621, 3628, 3629/4, 3629/1, 3638, 3637, 
3634/2, 3633/2, 3633/1, 3625, 3623, 3615, 
3613/1, 3611, 3604, 3602, 3600, 3599, 
3595, 3592, 3591, 3584, 3582, 3581, 3574, 
3572, 3567/2, 3567/1, 3556, КО Бачка Па-
ланка – град.
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Површине јавне намене не могу се 
отуђити из јавне својине.

УЛИЦЕ 

Катасарске парцеле улица дефини-
сане су на следећи начин:

• За постојеће изграђене улице: - 
катастарска парцела улице обух-
вата/подразумева постојеће пар-
целе улице.

• За постојеће улице чији се кори-
дор проширује: - катастарска пар-
цела улице обухвата постојеће 
парцеле улице, са деловима ка-
тастарских парцела, који се пла-
нирају припојити улици.

• За новопланиране улице: - катас-
тарска парцела улице обједињава 
парцеле површина остале наме-
не (целе и делове) Планом пред-
виђене за улицу.

 
• За уређење и изградњу објеката 

јавне намене и површина дру-
гих јавних намена: - катастарска 
парцела комплекса обједињава 
парцеле површина остале наме-
не (целе и делове) Планом пред-
виђене за одређену намену. 

Постојеће и кориговане улице

Постојеће улице чији су делови 
обухваћени планом јесу улице: Краља 
Петра I (на кат. парцели 7292, КО Бачка 
Паланка - град), Светозара Милетића (на 
кат. парцели 7232, КО Бачка Паланка – 
град), Југословенске армије (на кат. пар-
цели 7303, КО Бачка Паланка – град). Ре-
гулационе линије наведених улица, због 
видних ломова и мањих одступања од 
правца, исправиће се поступком исправ-
ке граница суседних парцела.

Део улице Шафарикове, кориговаће 
се проширењем и исправком регулације 
према истоку, обухватајући делове катас-
тарских парцела остале намене (на кат. 
парцели 7313, са деловима катастарских 
парцела бр. 3537/1, 3538, 3539, 3540, 
3541, 3542, 3543, 3544, 3546, 3548, 3550, 
3552, 3553/1, 3553/4, КО Бачка Паланка 
– град)

Нове улице

• Улица Нова 1:

Улицу чине катастарске парцеле 
бр.: 3653, 3654 и 3652 и делови катас-
тарских парцела бр.: 3542, 3543, 3559/1, 
3559/2, 3561, 3557, 3568/1, 3568/2, 
3563/1, 3563/2, 3565, 3570, 3577, 3579, 
3587, 3596/2, 3598, 3606, 3609/1, 3609/2, 
3618, 3621, 3628, 3630, 3629/1, 3629/4, 
3630, 3598, 3597, 3596/3, 3565 и 3564, КО 
Бачка Паланка – град.

Локације за објекте јавне намене

Планом се предвиђа изградња обје-
ката од општег интереса:

 
Комплекс основне школе и дечије 

установе – Комплекс обухвата следеће 
делове катастарских парцела бр.: 3602, 
3604, 3611, 3613/1, 3615, 3623, 3625, 
3631, 3635, 3618, 3621, 3628 и 3630, КО 
Бачка Паланка – град.

Објекат јавне гараже – Конкрет-
на локација за објекат јавне гараже није 
стриктно одређена, али је предвиђена 
у зони пословних објеката и стамбено-
пословних објеката вишепородичног 
становања. Уколико се укаже потреба 
за изградњом јавне гараже, потребно је 
одабрати економски оправдану локацију, 
са најбољим техничким и функцијонал-
ним условима за ову намену. Препору-
чују се: катастарске парцеле у источном 
делу блока бр. 3630, 3621, 3628, или ка-
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тастарске парцеле у западном делу бло-
ка: 3541, 3542, 3559/1, КО Бачка Паланка 
– град . 

Површина објекта/комлекса јавне 
гараже може се сврстати и у површине 
остале намене, у случају приватне ини-
цијативе за изградњу овакве врсте обје-
кта, или сл.

Друге површине јавне намене

Парковска површина са пратећим 
садржајима (спортски терени, наткриве-
на бина, места окупљања, платои, поли-
гони...) - Парковске површине предвиђе-
не планом обухватају катастарске парце-
ле бр.: 3644, као и делове катастарских 
парцела бр.: 3557, 3568/1, 3568/2, 3556, 
3567/1, 3567/2, 3572, 3574, 3581, 3582, 
3583, 3589, 3584, 3585, 3591, 3593, 3592, 
3595, 3600, 3602, 3604, 3611, 3613/1, 
3615, 3623, 3625, 3631, 3633/1, 3633/2, 
3635, 3634/2, 3638 , КО Бачка Паланка – 
град.

Доминантни пешачко-колски при-
ступи кроз пасаже (приступне саобраћај-
нице II реда) – У обухвату плана дефини-
шу се четири доминантна колско-пешач-
ка приступа у блок, кроз наглашене паса-
же, који уједно отварају визуре с улица на 
унутрашње садржаје у блоку. Три су из 
Улице краља Петра I и један из Улице Ју-
гословенске армије. Површине приступа 
дефинисане су регулационим линијама, 
до грађевинске линије објекта/пасажа, а 
предвиђају се на деловима катастарских 
парцела бр.: 3564, 3565, 3596/2, 3629/1, 
3629/4, 3599, 3630 и 3600, КО Бачка Па-
ланка – град . 

У случају неусаглашености наве-
деног списка катастарских парцела и де-
лова катастарских парцела са графичким 
прилогом План површина јавне намене 
са локацијама објеката за јавну употре-

бу и објеката од општег интереса , ме-
родаван је графички прилог.

II.2.5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ 
И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

II.2.5.1. Саобраћајна инфраструктура

Постојећа физичка структура прос-
тора омогућује да се формира правилна 
ортогонална саобраћајна мрежа. Систем 
постојећих и планираних путева (улица) 
прилагођен је могућностима оптималног 
коришћења земљишта.

У зависности од релативног значаја 
посебних функција приступних улица и 
чисто саобраћајне функције разликују се 
два подтипа:

• приступна улица првог реда 
(ПУ1) – Улица нова 1,

• приступна улица другог реда 
(ПУ2) – саобраћајне површине 
које имају скоро занемарљиву 
улогу у обезбеђењу кретања мо-
торних возила.

Приступна улица првог реда 
(ПУ1) – Улица нова 1

Код приступне улице првог реда 
(ПУ1) – Улица нова 1 (полази од Улице 
Шафарикова и излази на Улицу Свето-
зара Милетића) кретање возила је рела-
тивно значајан задатак, те је неопходан 
одређени степен раздвајања возила и пе-
шака (бициклиста) у попречном профилу 
уз одговарајући ниво физичке заштите. 
Највећа дозвољена брзина кретања мо-
торних возила је ограничена на 30km/h.

Ширина попречног профила са-
обраћајнице (регулациона ширина улице) 
одређена је у зависности од њене улоге 
у транспорту и комуналној инфраструк-
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тури, а у складу са условима из Генерал-
ног плана. Регулациона ширина Улице 
нова 1 је променљива и креће се од 21,8 
– 23,05m. Ову саобраћајницу чине две 
коловозне траке за континуалну вожњу, 
пешачке стазе, са обе стране саобраћај-
нице и делом бициклистичкa стазa (која 
се даље одваја и пресеца парковску по-
вршину). Такође, у склопу уличног про-
фила Улице нова 1 налазе се и паркинг 
простори организовани са управном, од-
носно паралелном шемом паркирања.

Дефинисањем овог уличног кори-
дора створиће се услови за поступак пар-
целације и препарцелације и формирање 
нових грађевинских парцела.

Јавне зелене површине у оквиру 
уличних коридора чиниће травни покри-
вач и партерно зеленило. Такође, зависно 
од услова на терену предвидети садњу 
високог и средњег растиња.

Приступна улица другог реда 
(ПУ2) – саобраћајне површине које 
имају скоро занемарљиву улогу у 
обезбеђењу кретања моторних возила

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

Код ових саобраћајних површина 
(три организоване према Улици краља 

Петра I и једна према Улици ЈА) пред-
виђа се висок ниво активности боравка 
у профилу улице уз обезбеђење несме-
таног и сигурног боравка и/или кретања 
пешака и бициклиста у подужном и по-
пречном смислу. Ниво функције датих 
саобраћајних површина је:

• висок – врло висок ниво опслу-
живања у смислу бициклистич-
ког саобраћаја, подужног пешач-
ког саобраћаја и паркирања вози-
ла,

• висок – врло висок ниво опслу-
живања/боравка у смислу по-
пречног пешачког саобраћаја,

• висок – врло висок ниво боравка 
у смислу кретања и игре деце,

• врло низак ниво опслуживања у 
смислу функције саобраћајног 
повезивања.

Укупна ширина ових приступних 
улица је 5,5m. Изузетак представља је-
дино приступна улица уз основну школу, 
где је регулациона ширина утврђена дру-
гачије, односно самa приступна улица 
смештена је у оквиру регулационих ли-
нија којима су утврђене границе парковс-
ке површине. Коришћење ових деоница 
локалне мреже за више категорије функ-
ција, као што је саобраћајно повезивање 
насеља, није прихватљиво.

У оквиру датих саобраћајних повр-
шина не предвиђа се примена ивичњака 
ради оивичења појединих саобраћајних 
површина.

Унутар блока 50, независно од са-
мих уличних коридора, предвиђа се из-
градња пешачке и бициклистичке стазе. 
Дате стазе се налазе једна уз другу, по-
лазе од Улице Шафарикова, и једним де-
лом се налазе у склопу уличног коридора 
Улице нова 1, а затим се одвајају и про-
лазе кроз парковску површину у правцу 
југоистока и даље уз јужну страну ком-
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плекса предшколске установе и основне 
школе до Улице Светозара Милетића.

Улица Шафарикова је значајно оп-
терећена свим облицима саобраћаја, а 
сам капацитет саобраћајнице није за-
довољавајући. Самим тим, намеће се 
потреба за реконструкцијом ове улице. 
При томе се, пре свега, мисли на место 
укрштања Улице Шафарикова са Улицом 
ЈА где је сама уређеност раскрснице и 
њена прилагођеност савременим услови-
ма саобраћаја незадовољавајућа. У том 
смислу, неопходне су интервенције које 
захтевају одређивање нове регулационе 
ширине, ради довођења коловоза у про-
писане ширине, односно обезбеђивања, 
у широј зони приступа раскрсници, одго-
варајуће зоне прегледности ослобођене 
свих континуалних визуелних препрека. 
Како би се обезбедила потребна проме-
на регулационе ширине предвиђа се по-
мерање регулационе линије (на источној 
страни уличног коридора Улице Шафа-
рикова) ка унутрашњости блока 50.

Паркинг скупине у склопу Улице 
Шафарикова се задржавају, док се у ули-
цама Краља Петра I, Светозара Милетића 
и ЈА планира изградња паркинг простора 
са управном шемом паркирања.

Поред стационираног саобраћаја 
у склопу уличних коридора, планира се 
формирање паркинг простора у склопу 
заједничких дворишта, односно на пар-
кинг простору испред основне школе, 
а до којих је приступ омогућен преко 
приступних улица другог реда (ПУ2) које 
се, поред своје основне функције, кори-
сте и као приступни коловози за маневар. 
Приступ до датих паркинг простора омо-
гућен је из Улице нова 1, односно кроз 
пасаже из улица Краља Петра I и ЈА, без 
могућности повезивања те две улице са 
Улицом нова 1.

Према условима из Плана генерал-
не регулације предвиђа се 1 ПМ на 70m2 

корисне површине. На основу датог нор-
матива у планском подручју потребно 
је обезбедити приближно 1047 паркинг 
места.

Предвиђена паркинг места

у профилу Улице Шафарикова 29 ПМ
у профилу Улице краља Петра I 125 ПМ
у профилу Улице Светозара Миле-
тића 64 ПМ

у профилу Улице ЈА 122 ПМ
у профилу Улице нова 1 218 ПМ
у оквиру паркинг простора испред 
основне школе 21 ПМ

у оквиру паркинг простора у окви-
ру заједничких дворишта 176 ПМ

у оквиру самосталних паркинг 
скупина 765 ПМ

Укупно: 1520 ПМ

Ако се укаже потреба предвидети 
изградњу паркинг гараже, према услови-
ма за избор локације који су дати овим 
Планом.

II.2.5.2. Водопривредна 
инфраструктура

Снабдевање водом

Решење проблема снабдевања во-
дом за пиће предвиђено је посебном во-
доводном мрежом која ће се везати на 
насељски систем водовода. Постојећа 
водоводна мрежа се задржава, а по пот-
реби ће се вршити њена реконструкција 
и доградња.

 
Предвиђа се изградња секундар-

не водоводне мреже у новоформираним 
уличним коридорима, профила мин. Ø 
100 mm (на основу „Правилника о во-
доснабдевању и техничким условима за 
прикључење на технички систем за во-
доснабдевање“, "Службени лист Општи-
не Бачка Паланка", бр. 2/2007). 
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Планирана је изградња водоводне 
мреже у новоформираном уличним ко-
ридору дуж ул. Нова 1 са северне стране 
уличног коридора и повезано на ул. Ша-
фариковом и ул. Светозара Милетића.

Положај постојећих и новопредло-
жених инсталација дат је у графичком 
приказу ''План хидротехничке инфра-
структуре'' у размери 1:1000.

Одвођење отпадних и 
атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмос-
ферских вода могуће је решити преко 
постојећег канализационог система са 
предложеним проширењем, односно из-
градњом нових или реконструкцијом 
дотрајалих деоница.

 
Санитарне отпадне воде се при-

купљају засебном фекалном канализаци-
оном мрежом и одводе до уређаја за пре-
чишћавање отпадних вода. Цевна мрежа 
ће се положити до свих корисника.

 
Све сувишне атмосферске воде са 

подручја обухаваћеног планом прихва-
тиће мрежа затворених канала, положе-
них уз уличне саобраћајнице пешачке 
стазе и бициклистичке стазе, и одводити 
до планираног колектора у ул. Светозара 
Милетића.

Фекалном канализацијом ће се омо-
гућити одвођење употребљене санитар-
не воде преко постојећих колекторских 
праваца до насељског постројења за пре-
чишћавање отпадних вода и након прера-
де отпадних вода одводити до коначног 
реципијента. 

Атмосферском канализацијом тре-
ба омогућити одвођење атмосферских 
вода са саобраћајница, кровова и осталих 
површина унутар посматраног подручја 
до реципијента. Атмосферске воде у за-

висности од порекла упустити у реци-
пијент након адекватног третмана.

Атмосферска канализација ће се 
конципирати за меродавне услове (вре-
менски пресек, урбанизованост просто-
ра, рачунска киша итд.), а етапно реали-
зовати тако да се рационално уклапа у 
будуће решење.

Планирана је изградња канализа-
ционе мреже за отпадне и атмосферске 
воде у свим новоформираним уличним 
коридорима.

Предлаже се изградња секундар-
не канализације отпадних вода профила 
min Ø 300 mm (на основу „Правилника о 
канализацији“, "Службени лист Општи-
не Бачка Паланка", бр. 2/2007), на делу 
новоформираног уличног коридора ул. 
Нова 1 са северне стране уличног кори-
дора са оријентацијом према ул. Шафа-
риковој.

Предлаже се изградња затворене 
атмосферске канализације дуж свих но-
воформираних уличних коридора где је 
минималан пречник за атмосферску ка-
нализацију Ø 200 mm (на основу „Пра-
вилника о канализацији“, "Службени 
лист Општине Бачка Паланка", бр. 
2/2007). Предлаже се изградња ригола 
са сливницима дуж тротоара и бицик-
листичких стаза који ће бити повезани са 
зацевљеним колектором дуж новоформи-
раних коридора и спојено на колектор у 
ул. Светозара Милетића.

Предлаже се насипање унутра-
шњости блока ради планиране изградње 
осталог и јавног земљишта. 

 
Граница асанације терена у оквиру 

блока 50, линијски је најприближније по 
унутрашњим границама грађевинских 
парцела. Површина предметне асана-
ције је 5.237 ha, a укупна дужина границе 
Lgat=982.85 m1.
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Улаз у блок ради насипања и пла-

нирања терена је планиран са истока, из 
улице Светозара Милетића, преко грађе-
винске парцеле бр. 3644. 

Предложена канализација заједно 
са постојећом омогућиће несметано од-
вођење отпадних и атмосферских вода са 
предметног простора.

Положај постојећих и предложених 
инсталација канализационог система дат 
је на графичком приказу ''План хидро-
техничке инфраструктуре'' у размери 
1:1000.

II.2.5.3. Електроенергетска 
инфраструктура

Преко подручја обухваћеног 
Планом прелази 20kV кабловски вод 
ТС 110/20 kV „Бачка Паланка 2“- ТС 
20/0,4 kV „Дрљача“, јужном страном ул. 
Краља Петра I, који се испред парцеле 
3596/3 на погодном месту расеца и по 
принципу улаз-излаз наставља до нове 
ТС 20/0,4 kV „Блок 50“ која ће служити 
за нисконапонско напајање електричном 
енергијом садржаја у блоку. Минималан 
потребан простор за постављање ТС је 
димензија 7,1х6,3m. Простор за ТС као 
простор за потребне коридоре каблов-
ских водова предвиђен је уговором о 
службености пролаза и закупу земљишта 
закљученим између власника земљишта 
и „Електровојводине“ ДОО, Нови Сад.

Нисконапонска мрежа се планира 
као кабловска и биће постављена у свим 
новим улицама у обухвату плана у пла-
нираним коридорима који су дати у гра-
фичком прилогу План елекроенергетске, 
ТТ и гасне инфраструктуре.

Планира се јавно осветљење на 
стубовима висине 8,0m, са одговарјућим 
светиљкама које задовољавају стандарде 

за планом одређени простор, док ће ин-
сталације бити постављене у коридоре 
који прате коридоре нисконапонске мре-
же осим у зони са парковским зеленилом 
где нема потребе за нисконапонском мре-
жом. У зонама са парковским зеленилом 
стубови могу бити и нижи од 8,0m, у 
складу са потребама.

II.2.5.4. Телекомуникациона 
инфраструктура

На простору у обухвату Плана из-
грађена је телекомуникациона кабловска 
и надземна мрежа за потребе постојећих 
корисника.

У делу постојећег становања задр-
жава се постојећа телекомуникациона 
инфраструктура у уличном коридору. За 
новопланирани део потребно је изгра-
дити део нове телекомуникационе ин-
фраструктуре у планираном уличном 
коридору, као што је приказано у оквиру 
графичког прилога План електроенер-
гетске, ТТ и гасне инфраструктуре.

Нова телекомуникациона инфра-
структура ће бити изведена подземно. 
Коридори се воде јавном површином и 
прате планиране улице унутар блока 50. 
Укрштање постојећих телекомуникаци-
оних каблова са планираним улицама је 
потребно заштитити постављањем теле-
комуникациох каблова у PVC цеви Ø110.

Постављање инфраструктуре по-
требних за КДС се предвиђа у наведеним 
телекомуникационим коридорима.

II.2.5.5. Термоенергетска 
инфраструктура

За даљи развој гасоводног систе-
ма не предвиђа се значајније повећање 
постојећих капацитета и проширења 
постојећих система. Снабдевање гасом 
планираних објеката на простору обух-
вата Плана предвиђено је из градског га-
сификационог система.
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Постојећа гасоводна мрежа средњег 
притиска представља основу за даљи раз-
вој гасификационог система. Капацитет 
постојеће гасоводне мреже има могућ-
ности за прикључење нових потрошача.

За изградњу и одређивање трасе га-
соводне мреже морају се поштовати те-
хнички нормативи и урбанистички стан-
дарди за изградњу гасоводне мреже.

У оквиру графичког прилога План 
електроенергетске, ТТ и гасне инфра-
структуре предвиђени су коридори у 
којима ће бити смештена комплетна гас-
на инфраструктура. 

II.2.6. УРБАНИСТИЧКИ 
УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Укупна површина обухваћена Пла-
ном подељена је на површине јавне на-
мене и остале површине. У регулацији 
улица није дозвољена изградња објеката, 
осим објеката саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре, урбане опреме и мо-
билијара (надстрешнице јавног превоза, 
рекламни панои, скулптуре, колонаде ...).

Изградња планираних објеката до-
звољена је унутар регулационионих ли-
нија у блоку, односно утврђених грађе-
винских линија објекта, према правили-
ма уређења и грађења датих у Плану.

II.2.6.1. Јавне зелене површине

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

Планом је предвиђено допуњавање 
и проширивање постојећих намена и 
увођење нових. Спровођењем плана и из-

градњом блока формираће се нови улич-
ни коридори и слободне (неизграђене) 
блоковске површине. Новоформирани 
простор потребно је смислено оплемени-
ти, максимално озеленити и линијским 
зеленилом повезати у складну целину.

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

• парковско зеленило,
• улично зеленило.

ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО

У циљу повећања квалитета жи-
вљења и микроклиматских услова у бло-
ку и окружењу, планира се формирање 
парковске површине у југозападном де-
лу унутар блока. Планом се предлаже 
формирање парковског комплекса, са 
спортским теренима, отвореном бином, 
платоима, летњим баштама, дечјим иг-
ралиштима, полигонима за ролере и сл., 
који треба да буду складно повезани и 
чине зелену мрежу са осталим наменама 
и функцијама унутар блока. 

 
Детаљнији опис ове врсте зелених 

површина биће дат у правилима грађења.

УЛИЧНО ЗЕЛЕНИЛО

Површине у склопу уличних кори-
дора треба озеленити у складу са шири-
ном коридора саобраћајница. Основу зе-
лених површина у оквиру уличних кори-
дора чиниће травни покривач и партерно 
зеленило. Формирати и континуиране 
дрвореде у комбинацији са партерним 
формама, тамо где дозвољавају услови 
нових саобраћајних коридора.

 
Паркинг просторе покрити широ-

ким крошњама листопадног дрвећа по-
стављеним у травнату траку дуж паркин-
га. Уколико регулација улице не омогућа-
ва извођење ове траке, обавезно је оста-
вити простор за високо зеленило, тако да 
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се у једном низу налази мин. 3 до макс. 7 
паркинг места.

Постојећу квалитетну вегетацију 
потребно је задржати и сачувати, уз ре-
довне мере неге и одржавања. Ово се по-
себно односи на дрворед платана у улици 
Краља Петра I. 

II.2.6.2. Зелене површине 
ограниченог коришћења 
(полујавне зелене површине)

У посебну категорију зелених 
површина спадају зелене површине 
полујавног карактера, односно зелене 
површине ограниченог коришћења:

• дворишно (блоковско) зеленило,
• зеленило комплекса основне 

школе и дечије установе.

ДВОРИШНО ЗЕЛЕНИЛО

Дворишно зеленило је део зајед-
ничких блоковских површина и као такво 
јавног је карактера, првенствено намење-
но корисницима и станарима у блоку и 
окружењу. 

 
По изградњи објекта и површина за 

паркирање, у зависности од предвиђених 
улаза у објекте и пасаже, извести мрежу 
пешачких стаза уз грађевинске линије 
објеката и до осталих садржаја заједнич-
ких површина. Ове површине потребно 
је озеленити аутохтоним и декоративним 
врстама, по условима Завода за заштиту 
природе, и обезбедити што више затра-
вљених површина. 

 
У оквиру предвиђених зелених 

површина организовати мања места 
окупљања, дечја игралишта, летње ба-
ште, вртове и сл. Планом је дефинисана 
општа концепција заједничких блоков-
ских површина, а детаљнија разрада пар-
терног и хортикултурног уређења треба 
да буде предмет посебних пројеката у то-
ку спровођења плана.

ЗЕЛЕНИЛО КОМПЛЕКСА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ И 
ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ

Хортикултурно уређење слободне, 
неизграђене површине у зонама будућих 
јавних установа – предшколског и/или 
школског комлекса, треба да буде тема 
решавања конкретних архитектонских и 
урбанистичких пројеката. 

 
Избор и организација биљног мате-

ријала у оквиру комплекса, треба да за-
довољавају основне намене и функције 
планираних објеката и да се допуњују са 
урбаним пејсажом осталих зона у блоку, 
нарочито са парковским површинама.

 
Детаљнији опис ове врсте зелених 

површина биће дат у правилима грађења.

II.2.6.3. Јавни објекти од 
општег интереса

ОБЈЕКАТ ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ

У блоку 50, у Улици краља Петра 
I, тренутно се налази предшколска уста-
нова „Лептирић“. Постојећи објекат није 
наменски пројектован, доста је оштећен, 
не одговара намени и потребама предш-
колске установе.

 
Планом се предлаже измештање 

објекта предшколске установе на нову 
локацију која је планирана у унутра-
шњости блока, поред парковских повр-
шина и комплекса основне школе. Тиме 
би се објединиле површине намењене 
изградњи објеката друштвеног стандар-
да, постигли квалитетнији микролока-
цијски услови за функционисање такве 
установе, јер би се удаљила од фреквент-
ног саобраћаја главне насељске улице и 
осталих садржаја који су планирани уз 
поменути коридор исте.

 



712 страна - Број 19/2011       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    9. јун 2011. године

Анкетирањем и разговором са ру-
ководством предшколске установе „Мла-
дост“ из Бачке Паланке, добијене су поје-
дине информације о тренутном стању 
објеката ове намене, као и потребе и сме-
рнице за планирање нових.

 
Тренутно постоје највеће потребе 

за смештај деце узраста од 1 до 3 године. 
У Плану је отварање и одељења за децу 
узраста од 6 месеци до 1 године. Оријен-
тациони укупан број деце која чекају 
смештај, као и предвиђеног новог броја 
који ће се пријавити је око 100. На основу 
важећих стандарда, норматива, Плана ге-
нералне регулације и тренутних потреба, 
неопходно је предвидети површину ком-
лекса од око 2 600 m² у оквиру предвиђе-
не зоне. Потребан простор самог објекта 
износи око 900 - 1000 m², док је за не-
изграђене слободне површине потребно 
обезбедити око 1000 – 1 600 m². 

 
Подржава се и приватна иницијати-

ва изградње и употребе комплекса (при-
ватна забавишта и вртићи...). 

 
Однос површине унутар комплекса 

за појединачне намене школе и дечије 
установе, зависиће од биодинамичких 
карактеристика популације и развојних 
тенденција насеља.

ОБЈЕКАТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Објекат основне школе предвиђен 
је у склопу зоне комплекса основне шко-
ле и дечије установе. 

Планирани објекат може бити на-
мењен садржајима нове основне школе, 
као посебан део комплекса постојеће 
школе у суседном блоку, све у завис-
ности од потреба развоја насеља. Школ-
ски објекат може бити за организовање 
наставе за непотпуну (од I до IV разре-
да), или потпуну основну школу (од I до 
VIII разреда), а такође треба размотрити 

могућност за функционисање усмерене 
наставе или  курсева у истом објекту, по 
сменама. 

 
У зависности од потребе, врсте 

и капацитета школског комлекса, при 
пројектовању је неопходно испоштовати 
важеће стандарде и нормативе у погледу 
изграђених и слободних површина по 
ученику, броју и врсти специјализованих 
учионица, посебних делова комлекса 
(фискултурне и концертне сале, амфи-
театри...) и сл. Евентуални недостајући 
садржаји слободних површина, могу се 
обезбедити у оквиру парковских повр-
шина у непосредном окружењу (наро-
чито са јужне стране комплекса). Оваква 
врста допуњавања школских садржаја 
односи се посебно на површине за игру, 
експериментални врт, спортске терене, а 
додатно је олакшана снажном пешачком 
везом са овим површинама.

ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА

Дечија игралишта је потребно рав-
номерно распоређивати на различитим 
локацијама, у оквиру слободних повр-
шина у блоку. Предвидети их на местима 
удаљеним од саобраћајница и штетних 
утицаја. Такође, планирати их око места 
окупљања, пешачких праваца, платоа и 
сл.

 
Игралишта се формирају за децу од 

1-3 год. и 3-6 година, по следећим усло-
вима:

• капацитет деце 15-20 за децу до 3 
год. и 30-50 за децу до 6 год.

• потребна површина 2 m² по дете-
ту или 0,15 m² по становнику за 
децу до 3 год.

• потребна површина 5 m² по де-
тету или 0,5 m² по становнику за 
децу до 6 год.

Материјали за израду елемената 
за дечија игралишта треба да су здрави 
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и еколошки прихватљиви (могућност 
рециклаже). Елементе игралишта и пра-
тећу опрему постављати тако да се оси-
гура максимална безбедност деце у току 
употребе.

 
Подлога за дечија игралишта треба 

да је затрављена, посута песком, ситним 
шљунком, а стазе предвидети од природ-
них материјала – дрвета, камена, или од 
елемената у комбинацији са травом (бе-
хатона, RECYFIX травних решетки...). 
За облагање површина платоа и стаза иг-
ралишта препоручује се и употреба еле-
мената и наменске подлоге од рецикли-
ране гуме. Ови производи показују добре 
перформансе при амортизацији удара и 
еколошки су прихватљиви (старим про-
изводима од гуме дају нову употребну 
вредност). 

ПРИВРЕМЕНИ МОНТАЖНИ 
ОБЈЕКТИ И ЛЕТЊЕ БАШТЕ

На јавним површинама у блоку до-
звољено је постављати монтажно-демон-
тажне објекте: киоске за продају штампе, 
јавне тоалете, билборде, рекламне паное, 
тотеме и јарболе, фрижидере за сладолед. 
Такође се могу постављати баште испред 
угоститељских објеката.

 
Мање монтажне објекте поставља-

ти у складу са одговарајућом општин-
ском Одлуком. 

 
У случају организовања јавних ма-

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

Сва заузећа јавних површина мо-
рају бити временски ограничена. Изузе-
так су јавни тоалети, за које је неопходно 
обезбедити прикључке на одговарајућу 
комуналну инфраструктуру.

ОБЈЕКАТ ЈАВНЕ ГАРАЖЕ

Планирани објекат мора да се ук-
лопи у регулационо и обликовно решење 
дато овим Планом у прилогу Регулаци-
оне и грађевинске линије, подела на цели-
не према планским и обликовним карак-
теристикама, и испоштује максималну 
дозвољену спратност, ужи и шири урба-
ни контекст. Могу се градити и подзем-
не етаже, уколико то дозволе технички, 
геолошки и хидролошки услови. Обје-
кат не сме буком, гасовима, нити на би-
ло који начин угрозити остале намене у 
блоку и ширем окружењу.

У току планирања јавне паркинг га-
раже потребно је једновремено сагледати 
експлоатационе и конструктивне крите-
ријуме. Сходно томе дају се следеће пре-
поруке:

• минимални капацитет јавне пар-
кинг гараже, с обзиром на ре-
жијске трошкове, износи око 200 
паркинг места, а максимални, с 
обзиром на саобраћајне услове 
улаза-излаза, око 1200 паркинг 
места; 

• број улаза-излаза зависи од капа-
цитета; за капацитете до 400 пар-
кинг места довољан је један улаз 
и један излаз, а преко тога по пра-
вилу је потребно да гаража буде 
повезана са две саобраћајнице;

• најудаљеније паркинг место од 
улаза не би требало да буде на 
растојању већем од 1000m, а нај-
дужи пешачки пут до самостал-
них комуникација може изно-
сити макс. 50m код надземних, 
односно 30m код подземних пар-
кинг гаража;

• оптимална диспозиција паркинг 
места је у систему две паркинг 
алеје са једносмерним кретањем 
(искључује потребу увођења се-
мафорске сигнализације);
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• са становишта конструктивног 
система, најповољнија је управна 
шема, а са функционалне стране 
најпогоднији је конструктивни 
растер са стубовима на ивицама 
паркинг алеја.

Оставља се отворена могућност 
статуса саме јавне гараже - извођење мо-
же финансирати Општина, али могуће су 
и приватне иницијативе, давање у закуп 
и сл. 

 
Препоручљиво је да јавна гаража 

садржи и пратеће и додатне садржаје, 
предвиђене овим планом. Дозвољено је и 
извођење паркинг гаража у оквиру самих 
објеката у блоку, ради допуне предвиђе-
ног паркинг простора, повећања квали-
тета становања, пословања...

II.2.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

У складу са енергетском политиком 
Републике Србије, Планом се одређују 
мере енергетске ефикасности ради 
остваривања дугорочних циљева у об-
ласти енергетике за предметно подручје, 
посебно везаних за:

• обезбеђивање услова за 
унапређење енергетске ефикас-
ности у обављању енергетске де-
латности и потрошњи енергије;

• стварање услова за стимулисање 
коришћења обновљивих извора 
енергије и комбиноване произ-
водње електричне и топлотне 
енергије;

• унапређење животне средине. 

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
ТОПОКЛИМАТСКИМ 
ФАКТОРИМА, ОРИЈЕНТАЦИЈА 
И ОБЛИКОВАЊЕ ЗГРАДА

Најбоље искоришћење погодности 
сунчевог зрачења имају објекти који се 

развијају у правцу исток-запад, са отво-
рима према југу. Савремени хигијенски 
нормативи захтевају да трајање осунча-
ности на референтни дан (21. фебруара 
или 21. октобра) не буде краће од два са-
та.

Највиши објекти у блоку планира-
ни су у северном делу блока, дуж Улице 
краља Петра I, чиме је побољшана осун-
чаност свих објеката, а истовремено се 
штити простор од хладних ваздушних 
маса са севера. 

По Плану, постојећи дрворед пла-
тана у Улици краља Петра I, се задржава 
и биће највиши дрворед у блоку. С об-
зиром да је лоциран на северној страни 
блока, имаће битну улогу у ветрозаш-
тити, са минималним негативним ути-
цајем сенки. Увођењем нових дрвореда 
и максималним озелењавањем у блоку, 
обезбеђује се равномернији и повољнији 
температурни режим. Температура рас-
тиња нижа је за 3-5˚С, у односу на темпе-
ратуру околног ваздуха.

Улица нова 1 испланирана је управ-
но у односу на правац дувања доминант-
них и најјачих ветрова.

Препоручује се што већа оријента-
ција зграде према југу (са одступањем до 
12˚ ка истоку). Оваквом оријентацијом се 
током зиме добија 10-30% више укупног 
сунчевог зрачења у односу на северну 
страну. Такође је потребно орјентиса-
ти што веће површине зидова и прозо-
ра објеката ка југу, а тежити њиховом 
смањењу на северној страни. Просторије 
које не захтевају сунчеву енергију треба 
лоцирати у северним деловима објекта. 
Повећањем степена рефлексије терена и 
површина, које се налазе испред јужних 
зидова, повећава се осветљеност просто-
рија на јужној страни објекта и хватање 
зимског соларног зрачења. Повећање 
количине уведене сунчеве светлости 
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и топлоте у зградама може се повећати 
употребом материјала, односно покрива-
ча терена са већим степеном рефлексије, 
или додатним рефлектујућим површина-
ма на горњем и доњем делу прозора јуж-
не орјентације (надстрешнице и капци). 
Препоручује се употреба материјала са 
већим коефицијентом рефлексије, у зави-
сности од типа површине: светлији мал-
тери, светлији бетони, светла опека (ре-
флексија 75-50%), светле површине/боје 
фасада (рефлексија 60%), камен, опека, 
цемент, челични лим (35-20%).

ЕНЕРГЕТСКИ АСПЕКТИ 
КОД ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА

Запремина објекта у великој мери 
утиче на топлотне и вентилационе губит-
ке. Генерално гледајући на утицај вели-
чине и форме зграде на енергетске потре-
бе, изводе се следећи закључци:

• код већих објеката доминирају 
губици услед вентилације, па је 
потребно оптимализовати венти-
лацију;

• потрошња енергије за грејање се 
повећава код објеката уске фор-
ме, а смањује код широких обје-
ката, посебно код оних са атрију-
мима, где се умањује и потребна 
енергија за осветљење.

 
Један од најбољих видова очувања 

природних услова животне средине и 
очувања енергије, представља примена 
биоклиматске и соларне архитектуре. 

Биоклиматска архитектура заснива 
се на природним принципима оптимиза-
ције микроклиматских услова и макси-
малном прилагођавању структуре при-
родном окружењу.

Соларна архитектура се заснива на 
примени соларне енергије, као чистог, 
неисцрпног облика енергије. Могуће је 
примењивати је концентрисаним систе-

мима соларних централа, или појединач-
но на објектима. На објектима у блоку, 
новим и постојећим, потребно је мак-
симално применити активне и пасивне 
системе соларне градње. Активни систе-
ми грејања зграда се заснивају на меха-
ничким помагалима (различити системи 
соларних плоча), док пасивни системи 
користе захватање и акумулирање сун-
чеве енергије, искључиво грађевинским 
решењима.

При пројектовању се препоручује 
базирање на принципима вишеспратних 
самогрејних зграда. Оваква врста зграда 
може се изводити на свим теренима не-
зависно од подземних вода и облика те-
рена, а могу бити са директним (директ-
но осунчан зид, директно осунчавање 
са стакленом баштом/терасом и сл.) или 
индиректним пријемом сунчеве енергије 
(зид резервоар, Тромбов зид, зид колек-
тор са подземним резервоаром и сл.), 
или са удаљеним пријемницима топло-
те (удаљени отвори пријемници, удаље-
ни колектор са подземним резервоаром 
и сл.). Озелењавањем спољних и делом 
унутрашњих зидова повећава се топлот-
на заштита и оплемењује околина (бочна 
вегетација на 10cm одвојеном растеру, 
озељењавање балкона, тераса и кровова 
и сл.).

ТОПЛОТНА ЗАШТИТА

Топлотна заштита је обавезан фак-
тор при пројектовању објеката у блоку, 
због своје вишеструке важности:

• удобност (заштита од сувишне, 
односно недовољне топлоте);

• уштеда топлотне енергије;
• спречавање појаве кварова на ин-

сталацијама услед кондезације 
водене паре.

Проток топлоте кроз грађевинске 
елементе представља савладавање отпо-
ра протоку граничних ваздушних слоје-
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ва и грађевинских елемената, одређене 
количине топлоте (унутрашњи ваздух) и 
њен излазак у спољни ваздух. Проток то-
плоте се не може зауставити, али се може 
смањити употребом материјала са малим 
коефицијентом топлотне проводљивости 
(l). Ово су природни или вештачки тер-
моизолациони материјали.

Термоизолација је обавезна на свим 
стамбеним и пословним објектима и де-
ловима објеката у блоку. Не препоручује 
се употреба термоизолационих материја-
ла као што су минерална и камена вуна, 
због својих штетних дејстава. Као адек-
ватнију топлотну заштиту користити сти-
ропор плоче, или природне термоизола-
ционе материјале, као што трска, слама, 
различита сува биљна влакна, плута и сл. 
Посебно се препоручује употреба тршча-
них плоча, које се користе као топлотна и 
звучна изолација подова, зидова, тавани-
ца поткровља... Шире подручје и регион 
обилује трском, плоче од трске се лако 
обрађују и монтирају и имају врло мали 
коефицијент топлотне проводљивости 
(ƛ=0,03-0,05 W/mK).

II.2.8. ЕВИДЕНТИРАНИ И 
ЗАШТИЋЕНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ И 
НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА

II.2.8.1. Заштићена природна добра

У оквиру планског подручја нема 
регистрованих заштићених природних 
добара, као ни добара предвиђених за 
заштиту.

Као природна вредност може се 
сматрати дрворед платана у делу Улице 
краља Петра I обухваћене Планом. По-
требно је предузети мере заштите који-
ма би се осигурало адекватно одржавање 
платана.

II.2.8.2. Заштићена непокретна 
културна добра

ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА 
КОЈЕ СЕ ПРЕ ОБНОВЕ ИЛИ 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ 
ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ 
ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИ

У оквиру простора обухваћеног 
Планом налазе се два објекта стављена 
под претходну заштиту од стране Завода 
за заштиту споменика културе Војводине 
(слика 3).

• Молитвени дом у Улици Југосло-
венске армије бр. 95, на катастар-
ској парцели бр. 3639, КО Бачка 
Паланка – град. Сакрални обје-
кат мањих димензија подигнут 
је у стилу еклектике. Објекат је 
специфичан по намени и изгледу, 
што ствара додатне могућности 
отварања блока и формирања тр-
га у овом делу насеља.

• Стамбено-пословни објекат у 
Улици краља Петра I бр. 88, на 
катастарској парцели бр. 3662, 
КО Бачка Паланка – град. Обје-
кат П+1 је на регулацији, у не-
прекинутом низу, са доминант-
ном угоститељском делатношћу. 
Грађен је у духу модерне и може 
се адекватно уклопити у будући 
концепт блока.
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Слика 3 – Заштићени верски и стамбено-по-
словни објекат 

АРХЕОЛОГИЈА

Према подацима добијеним од 
Покрајинског завода за заштиту споме-
ника културе у границама обухвата пла-
на нема евидентираних амбијенталних 
целина или археолошких налазишта.

II.2.9. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА 
СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ 
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, 
У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА 
ПРИСТУПАЧНОСТИ

Приликом планирања и пројекто-
вања јавних, саобраћајних и пешачких 
површина (тротоара и пешачких стаза, 
пешачких прелаза, паркинга, прилаза до 
објеката, хоризонталне и вертикалне ко-
муникације у јавним и стамбеним објек-
тима) морају се обезбедити услови за 
несметано кретање деце, старих, хенди-
кепираних и инвалидних лица, у складу 
са Правилником о условима за планирање 
и пројектовање објеката у вези са несме-
таним кретањем деце, старих, хендике-
пираних и инвалидних лица ("Службени 
гласник РС", бр. 18/97), као и осталим 
важећим прописима и стандардима који 
регулишу ову област.

II.2.10. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 
И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ 
НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

При предузимању мера заштите од 
пожара, потребно је првенствено обез-
бедити адекватан приступ ватрогасним 
и возилима других хитних служби, као 
део јавног пута или засебну саобраћај-
ницу. Изградња највећег дела објеката 
планирана је по принципу прекинутог, 
или непрекинутог низа, стога је обавез-
но да сваки објекат предвиђен у оваквој 
просторној организацији има обезбеђен 
пасаж, односно приступ двориштима за 
интервентна возила на сопственој пар-
цели. Пасажи морају бити минимално 
димензионисани у складу са габаритом 
ватрогасних возила – минималне ши-
рине 3,5 m и минималне висине 4,5 m. 
Без пасажа се могу пројектовати једино 
стамбени објекти предвиђени као прекид 
низа и јавни објекти уколико се предвиде 
као прекид низа, или слободностојећи. У 
овом случају, прилаз двориштима ових 
објеката биће обезбеђен преко дела сло-
бодне површине сопствене парцеле. Нај-
мања ширина коловоза за једносмерно 
кретање возила је 3,5 m, док за двосмер-
но износи 6 m. 

Планиране су широке саобраћајни-
це у блоку, да би се спречило евентуално 
ширење пожара са једне на другу прос-
торну целину. Планирањем зелених по-
вршина у блоку (зона парка, зелене повр-
шине заједничких блоковских површи-
на, јавно зеленило уличних коридора), 
обезбеђује се додатна заштита ширења 
и преношења пожара. При пројектовању 
објеката високоградње максимално ис-
поштовати минимална међусобна рас-

II.2.8.2. Заштићена непокретна 
културна добра

ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА 
КОЈЕ СЕ ПРЕ ОБНОВЕ ИЛИ 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ 
ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ 
ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИ

У оквиру простора обухваћеног 
Планом налазе се два објекта стављена 
под претходну заштиту од стране Завода 
за заштиту споменика културе Војводине 
(слика 3).

• Молитвени дом у Улици Југосло-
венске армије бр. 95, на катастар-
ској парцели бр. 3639, КО Бачка 
Паланка – град. Сакрални обје-
кат мањих димензија подигнут 
је у стилу еклектике. Објекат је 
специфичан по намени и изгледу, 
што ствара додатне могућности 
отварања блока и формирања тр-
га у овом делу насеља.

• Стамбено-пословни објекат у 
Улици краља Петра I бр. 88, на 
катастарској парцели бр. 3662, 
КО Бачка Паланка – град. Обје-
кат П+1 је на регулацији, у не-
прекинутом низу, са доминант-
ном угоститељском делатношћу. 
Грађен је у духу модерне и може 
се адекватно уклопити у будући 
концепт блока.
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тојања и висине, прописане правилима 
грађења овог Плана и Плана генералне 
регулације.

Поставку спољње и унутрашње 
хидрантске мреже прилагодити горе на-
веденом правилнику. Карактеристике 
спољње хидрантске мреже дефинисаће 
се на основу конкретне локације. По-
жар на сваком објекту може се гасити 
са најмање два спољна хидранта. Пош-
то је највећи део планираних објеката 
веће спратности, на месту прикључка 
хидрантске мреже на јавну водоводну 
мрежу поставити прикључак за ватро-
гасно возило. Унутрашњи хидранти се се 
смештају у пролазе, степенишне просто-
ре и путеве за евакуацију, у непосредној 
близини улазних врата просторија које 
могу бити угрожене пожаром, тако да не 
ометају евакуацију.

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
НЕПОГОДА

За планиране нове објекте, или 
при реконструкцији постојећих, морају 
се радити пројекти за громобранске ин-
сталације. Пројекат мора бити усклађен 
са грађевинским делом пројекта, као и 
пројектима осталих инсталација. Проје-
кат мора садржати све техничке услове 
прописане законом и одговарајућим пра-
вилницима.

На сеизмолошкој карти публикова-
ној 1987. године која приказује очекива-
ни максимални интензитет земљотреса, 
подручје Бачке Паланке налази се у зо-
ни интензитета 6°MCS и 7°MCS за по-
вратни период од 100 година и 7°MCS за 
повратни период од 200 година. Објекти 
високоградње у сеизмичким подручји-
ма пројектују се тако да земљотреси 
најјачег интезитета могу проузроковати 
оштећења носивих конструкција, али не 
сме доћи до рушења тих објеката. При 
пројектовању и одређивању носећих 

конструкција објеката, користити про-
рачунске моделе, стандарде и прописане 
нормативе важећих правилника. Да би се 
смањила угроженост предметне терито-
рије, дефинишу се безбедне површине у 
оквиру слободних простора – паркови, 
игралишта, платои, тргови, које би се 
користиле као безбедносне зоне за ева-
куацију и збрињавање становништва у 
случају земљотреса.

ЗАШТИТА ОД ТЕХНИЧКО-
ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА 
И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

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 нај-
мање за три лица. Могу се плани-
рати као оставе, радионице, при-
ручне просторије и сл.;

• кућна склоништа (за зграде са 
више станова) могу се планирати 
као друштвене просторије, гара-
же, бициклане, изложбени прос-
тори и сл.;

• блоковска склоништа (за ви-
ше зграда) могу се планирати 
као простори за спорт и рекре-
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ацију, простори за друштвене 
активности, простори са угости-
тељским, трговинским или ус-
лужним 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 предузећа 
односно установа;

• склоништа градити у складу 
са прописом за изградњу скло-
ништа и условима добијеним од 
надлежног органа за одбрану.

II.2.11. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ 
ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Израда урбанистичког пројекта 
обавезна је за следеће локације:

• За грађевинске парцеле у зони 
пословних објеката и стамбено-
пословних објеката вишепоро-
дичног становања и зони стам-
бено-пословних објеката мешо-
витог становања, у случају да се 
на њима граде чисто пословни 
објекти (укључујући и објекат 
јавне гараже).

• За грађевинску парцелу у зони 
верског објекта, уколико се на 
њој гради нови пословни обје-
кат, уместо постојећег стамбеног 
објекта. Детаљна урбанистич-
ка разрада неопходна је првен-
ствено због стилског уклапања 
са архитектуром верског објекта 
под претходном заштитом и пла-
нираног окружења. У случају 
изградње новог стамбено-посло-
вног, односно стамбеног објекта 
на парцели, није неопходна де-
таљнија урбанистичка разрада, 
бећ стриктно поштовање правила 

прописаних овим Планом и прет-
ходних услова које даје покрајин-
ски завод за заштиту споменика 
културе.

• За зону комплекса предшколске 
установе и школе. Прерасподела 
земљишта по наменама у окви-
ру зоне, врста образовања пла-
нираних установа, капацитети, 
однос изграђеног и неизграђеног 
простора, зависиће од демограф-
ског развоја и потреба насеља, 
важећих стандарда и норматива 
у области образовања. Стога се 
указује потреба за детаљнијом 
урбанистичком разрадом ове зо-
не, када се за то укаже потреба.

II.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

У највећем делу обухваћеног прос-
тора, породичне куће и помоћни објекти 
замењиваће се вишепородичним стамбе-
ним, стамбено пословним и пословним 
објектима. За рушење су планирани сви 
објекти који нису у складу са планира-
ном наменом, или обликовним решењем 
и објекти који су унутар утврђених ре-
гулационих линија. Рушење планира-
них објеката и репланирање простора у 
обухвату су део дугорочне планске кон-
цепције и биће условљени социјолош-
ким, економским и другим факторима.

Постојећи објекти који се наменом, 
архитектонско-урбанистичким каракте-
ристикама могу задржати у планираним 
оквирима и принципима градње и прос-
торне организације су:

• Стамбено-пословни објекат у 
низу, спратности П+3, на углу 
улица Краља Петра I и Светоза-
ра Милетића (на кат. парцели бр. 
3664, КО Бачка Паланка – град). 
(слика 1)
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• Стамбено-пословни објекат у ни-
зу (тренутно у изградњи), спрат-
ности П+3+Пк, у Улици краља 
Петра I (на кат. парцели бр. 3569, 
КО Бачка Паланка – град). (слика 
1)

• Стамбено-пословни објекат у ни-
зу (тренутно у изградњи), спрат-
ности П+3 (на кат. парцели бр. 
3626, КО Бачка Паланка - град)

• Пословни објекат „Газу“ СЗТКР, 
у низу, спратности П+2, у Улици 
краља Петра I (на кат. парцели 
бр. 3597, КО Бачка Паланка - 
град). (слика 2)

• Тржни центар „WOW“, објекат 
у прекинутом низу, спратности 
П+1+Пк, у Улици краља Петра I 
(на кат. парцели бр. 3560, КО Ба-
чка Паланка – град). (слика 2)

Постојећи објекти који се задржа-
вају, а стављени су под претходну зашти-
ту од стране покрајинског завода за заш-
титу споменика културе:

• Верски објекат, у прекинутом ни-
зу, спратности П, у улици Југо-
словенске Армије бр. 95 (на кат. 
парцели бр. 3639, КО Бачка Па-
ланка – град). (слика 3)

• Стамбено-пословни објекат у 
низу, спратности П+1, у улици 
Краља Петра I бр. 88 (на кат. пар-
цели бр. 3662, КО Бачка Паланка 
– град). (слика 3)

 
Поред намене становања, у блоку 

се планирају и пратеће функције ста-
новања – пословање и јавни објекти од 
општег интереса. Пратеће функције се не 
односе само на подручје у обухвату, већ и 
на потребе ближег окружења и целокуп-
ног насеља. Ово се односи првенствено 
на планирано измештање и проширење 
комплекса предшколске установе, плани-
рани комплекс основне школе, парковске 
површине и паркинг гараже.

Градња нових објеката планира се 
ободом блока и унутрашњих улица, по 
принципу ивичне градње, формирајући 
унутрашња дворишта, намењена зајед-
ничкој употреби станара (зелене површи-
не, дечја игралишта, окупљања, парки-
рање возила...). Одступања од принципа 
ивичне градње нових објеката могу се 
правити при планирању и пројектовању 
јавних објеката од општег интереса (ком-
плекса предшколске и школске установе, 
пратећих објеката у парку...).

 
Правила грађења Плана одређена 

су по дефинисаним функционалним 
зонама (целинама). 

II.3.1. Правила грађења 
за зону саобраћајница и 
комуналне инфраструктуре

II.3.1.1. Коридори саобраћајне 
инфраструктуре

За изградњу целокупне саобраћај-
не инфраструктуре у оквиру планског 
подручја обавезна је изграда техничке 
документације у складу са Законом о јав-
ним путевима („Службени гласник РС“, 
број 101/05 и 123/07) и Правилником о 
основним условима које јавни путеви 
изван насеља и њихови елементи морају 
да испуњавају са гледишта безбедности 
саобраћаја („Службени лист СФРЈ“, број 
35/81 и 45/81).

II.3.1.1.1. Државни пут I реда

У оквиру граница планског под-
ручја са северне стране налази се држав-
ни пут I реда бр. 18 (Бач – Бачка Паланка 
– Република Хрватска), док се са источне 
стране налази државни пут I реда бр. 7 
(Република Хрватска – Нови Сад – Бачка 
Паланка).
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У свему се придржавати одредаба 
Закона о јавним путевима („Службени 
гласник РС“, број 101/05 и 123/07).

Земљишни појас – континуална 
површина са обе стране усека и насипа; 
ширине најмање 1,0m, мерено од линија 
које чине крајње тачке попречног про-
фила јавног пута ван насеља на спољну 
страну.

Заштитни појас – површина уз иви-
цу земљишног појаса, на спољну страну, 
са сваке стране јавног пута; ширине за 
државне путеве I реда 20,0m; служи за 
заштиту јавног пута и саобраћаја на ње-
му.

Појас контролисане изградње – 
површина са спољне стране од границе 
заштитног појаса на којој се ограничава 
врста и обим изградње објеката; ширине 
исте као и заштитни појас; служи за заш-
титу јавног пута и саобраћаја на њему.

Врста и обим изградње објеката у 
појасу контролисане изградње утврђе-
на је Планом, у свему према графичком 
прилогу План намене површина.

Ограде, дрвеће и засади поред јав-
них путева подижу се тако да не ометају 
прегледност јавног пута и не угрожавају 
безбедност саобраћаја.

Приликом реконструкције колово-
за предметног државног пута I реда, у 
широј зони изградње саобраћајног при-
кључка (раскрснице), са леве и десне 
тране у правцу раста стационаже потреб-
но је испунити следеће:

• минималне ширине саобраћајних 
трака 3,0-3,5m,

• применити издигнуте ивичњаке 
или ивичне траке ширине 0,3-
0,35m,

• рачунску брзину кретања возила 
од 50km/h,

• новопројектовану коловозну 
конструкцију димензионисати 
за осовинско оптерећење од нај-
мање 11,5t по осовини,

• без додатних саобраћајних трака 
за успорење/убрзање возила,

• са евентуалним додатним са-
обраћајним тракама за лева скре-
тања на основном правцу.

Приликом планирања инсталација 
водити рачуна о следећем:

• траса инсталација мора се 
пројектно усагласити са 
постојећим инсталацијама поред 
и испод јавног пута,

• укрштање са јавним путем пред-
видети искључиво механичким 
подбушивањем испод трупа пу-
та, управно на пут, у прописаној 
заштитној цеви,

• заштитна цев мора бити пројек-
тована на целој дужини између 
крајњих тачака попречног про-
фила пута (изузетно спољна иви-
ца коловоза), увећана за по 3,0m 
са сваке стране,

• минимална дубина инсталација и 
заштитних цеви од најниже коте 
коловоза до горње коте заштитне 
цеви износи 1,35m,

• минимална дубина инсталација и 
заштитних цеви испод путног ка-
нала за одводњавање (постојећег 
или планираног) од коте дна ка-
нала до горње коте заштитне це-
ви износи 1,0m,

• уколико се инсталације воде па-
ралелно, морају бити поставље-
не мин. 3,0m од крајње тачке по-
пречног профила пута (ножице 
насипа трупа пута или спољне 
ивице путног канала за одводња-
вање) изузетно ивице коловоза 
уколико се тиме не ремети режим 
одводњавања коловоза,

• на местима где није могуће задо-
вољити наведене услове мора се 
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испројектовати и извести адек-
ватна заштита трупа предметног 
пута.

Прикључак прилазног пута 
на државни пут I реда

Према Генералном плану укрштање 
са државним путем I реда потребно је ре-
шити у нивоу са обезбеђењем потребних 
елемената безбедности и са увођењем 
одговарајуће сигнализације. У оквиру 
планског подручја предвиђа се изградња 
једног прикључка на државни пут I реда 
бр. 7 на стационажи km 2+034.00 (пре-
клоп са државним путем I реда бр. 18 на 
стационажи km 100+672.00), наспрам 
постојећег прикључка Улице Доситеје-
ва на предметни државни пут, уз обез-
беђење зона потребне прегледности за 
несметано функционисање саобраћаја на 
предметном путу и осталих мера безбед-
ности. Граница планског подручја дефи-
нисана је тако да комплетна четворокра-
ка раскрсница буде обухваћена.

За планиране прикључне двосмер-
не саобраћајнице (постојећа Улица До-
ситејева и новопланирана Улица нова 1) 
потребно је испунити следеће:

• ширине саобраћајних трака од 
минимално 3,0m,

• рачунску брзину кретања возила 
од 50km/h,

• новопројектовану коловозну 
конструкцију димензионисати 
за осовинско оптерећење од нај-
мање 11,5t по осовини,

• полупречнике лепеза у зони 
раскрснице утврдити на основу 
криве трагова меродавног вози-
ла.

Прикључак Улице нова 1 на држав-
ни пут I реда извести за случај да на др-
жавном путу I реда није потребна засеб-
на манипулативна трака за возила која 
скрећу лево. 

Повезивање постојећих и нових 
садржаја планирати у складу са Зако-
ном о јавним путевима („Службени гла-
сник РС“, број 101/05 и 123/07), уз обез-
беђење припритета безбедног одвијања 
саобраћаја на државном путу I реда.

Прикључак, односно саобраћајна 
површина којом се повезује Улица нова 
1 са државним путем I реда, може се гра-
дити уз сагласност јавног предузећа које 
управља државним путевима.

Прилазни пут – Улица нова 1 који 
се прикључује на државни пут I реда 
мора се изградити са тврдом подлогом 
или са истим коловозним застором као и 
јавни пут на који се прикљује, у ширини 
од најмање 5,0m и у дужини од најмање 
40,0m, рачунајући од ивице коловоза ја-
вног пута.

II.3.1.1.2. Коридори саобраћајница 
у оквиру блока 50

Димензионисање основних функ-
ционалних елемената геометријског и 
нормалног попречног профила изврше-
но је на основу основних програмских 
елемената којима су дефинисани захте-
ви проточног саобраћаја, пешачких кре-
тања, инсталација, као и просторних 
ограничења постојећег стања.

Нове саобраћајне површине по-
требно је формирати према датом урба-
нистичком решењу.

Ширина коловоза Улице нова 1 из-
носи 6,0m, односно саобраћајницу чине 
две коловозне траке ширине 3,0m. Пе-
шачке стазе су ширине 2,5m, са обе стра-
не саобраћајнице. У профилу Улице нова 
1, са северне и јужне стране саобраћај-
нице, предвиђа се формирање паркира-
лишта организованог са управном, од-
носно паралелном шемом паркирања.
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Коловозну конструкцију приступне 
Улице нова 1 димензионисати за средње 
тешко саобраћајно оптерећење и са ка-
рактеристикама које морају да задовоље 
саобраћајнице унутар насеља.

Како се на приступним улицама 
функционалног подтипа ПУ2 проточни 
саобраћај одвија ниским брзинама на 
заједничкој површини предвиђеној за 
приоритетно кретање или боравак пеша-
ка и/или бициклиста у уличном профилу 
и како је саобраћајно оптерећење мало 
не врши се подела коловоза по возним 
тракама нити има потребе за применом 
континуалних средњих разделних трака. 
Изузетак представља једино приступна 
улица уз основну школу, где је оквиру 
попречног профила примењен одређен 
степен раздвајања возила и пешака (би-
циклиста) уз одговарајући ниво физичке 
заштите.

Све планиране саобраћајне правце 
нивелационо ускладити и опремити са-
временим коловозним застором, што ће 
омогућити оптимално функционисање 
саобраћаја на овом простору. Колово-
зе планираних саобраћајница, у висин-
ском смислу, прилагодити нивелационом 
решењу које је дато у Плану. За све са-
обраћајне правце предвиђен је једно-
стран попречни нагиб коловоза.

На местима укрштања планира-
не саобраћајнице са Улицом Шафари-
кова потребно је изградити трокраке 
раскрснице функционалног нивоа „Ф“ – 
раскрсница са пресециштима саобраћај-
ница мањег значаја и саобраћајног опте-
рећења, са јединственим коловозима. У 
широј зони приступа раскрсници мора 
бити обезбеђена одговарајућа зона пре-
гледности ослобођена свих континуал-
них визуелних препрека.

Све планиране саобраћајнице су у 
рангу секундарне (локалне) градске пут-

не мреже и њихова изградња мора бити у 
складу са нормативима и стандардима за 
такву врсту објеката.

Паркинг простор

Паркинг скупине у склопу Улице 
Шафарикова се задржавају, док се у ули-
цама Краља Петра I, Светозара Милетића 
и ЈА планира изградња паркинг простора 
са управном шемом паркирања.

Поред стационираног саобраћаја 
у склопу уличног коридора, планира се 
формирање паркинг простора у склопу 
заједничких дворишта, односно на пар-
кинг простору испред основне школе, 
а до којих је приступ омогућен преко 
приступних улица другог реда (ПУ2). 
Дате приступне улице, код којих посеб-
не функције по свом значају вишестру-
ко надмашују чисто саобраћајну функ-
цију кретања возила, користе се и као 
приступни коловози за маневар. Приступ 
до датих паркинг простора омогућен је 
из Улице нова 1, односно кроз пасаже из 
улица Краља Петра I и ЈА. Дате паркинг 
скупине представљају паркиралишта на-
мењена дуготрајном паркирању, што до-
пушта да се примене пројектне шеме које 
најбоље одговарају условима локације – 
у овом случају управна шема паркирања. 
Циљ је да се рационално искористи рас-
положива површина и паркиралиште оп-
лемени елементима пејзажне архитекту-
ре.

За путничка возила препоручује се 
управна шема паркирања, димензије јед-
ног паркинг места износе мин. 2,5(2,25)
х5,0(4,75)m. Приликом примене пара-
лелене шеме паркирања димензије јед-
ног паркинг места износе мин. 6,0(5,7)
х2,5(2,25)m.

У оквиру паркиралишта форми-
раних у профилима улица потребно је 
предвидети да се у једном низу налази 3 
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(изузетно до 7) паркинг места, како би се 
обезбедио простор за високо зеленило. 
Такође, при пројектовању паркиралишта 
неопходно је обезбедити и просторе за 
стубове за осветљење и контејнере за 
смеће.

У оквиру свих наведених простора 
за паркирање неопходно је обезбедити 
потребан број паркинг места резервиса-
них за хендикепиране особе (обично 1 
место на 15 – 20 паркинг места); она се 
изводе са већом ширином (3,5m) како би 
се створио неопходан простор за излазак 
и улазак у возило особа са умањеним мо-
гућностима кретања.

Зависно од локације паркинг прос-
тора одлучити се за одговарајући тип ко-
ловозне конструкције паркинга (асфалт-
бетонска коловозна конструкција, поп-
лочавање префабрикованим бетонским 
елементима, примена елемента бетон – 
трава).

У оквиру и у околини самосталних 
паркинг скупина предвидети изградњу 
пешачких стаза како би се омогућио без-
бедан пешачки саобраћај између паркинг 
простора и околних садржаја.

Бициклистичка стаза

Бициклистичка стаза полази од 
Улице Шафарикова, и једним делом се 
налази у склопу уличног коридора Улице 
нова 1, а затим се одваја и пролази кроз 
парковску површину у правцу југоис-
тока и даље уз јужну страну комплекса 
предшколске установе и основне школе 
до Улице Светозара Милетића. Ширина 
бициклистичке стазе је 2,5m.

Као технички облик бициклистичке 
површине која се планира у блоку 50 иза-
брана је бициклистичка стаза – физички 
одвојена бициклистичка површина, чија 

је функција да обезбеди неометану и 
безбедну површину за бициклисте и во-
заче мопеда. Имајући у виду просторне 
могућности, бициклистичка стаза је ор-
ганизована као двосмерна. Бициклистич-
ка стаза треба да је од пешачке површи-
не одвојена ивичњаком који је издигнут 
највише 5cm у односу на бициклистичку 
површину.

На местима где улази у подручје 
мешовитог саобраћаја, бициклистичка 
стаза треба да буде обојена другачијом 
бојом, чиме би се бициклистичка стаза 
додатно нагласила и смањила могућност 
саобраћајних незгода.

Хоризонтални радијуси бицик-
листичке стазе треба да износе најмање 
10m (најмањи могућ хоризонтални ра-
дијус је 3,5m, јер у случају мањег радију-
са брзина бициклисте пада испод 12km/h, 
што доводи до нестабилности).

Нивелета бициклистичке стазе 
треба да прати постојећу нивелету те-
рена са неопходним интервенцијама на 
довођењу у правилан и потребан гео-
метријски смисао. У зони укрштања са 
постојећим саобраћајницама (Улица Ша-
фарикова и Улица Светозара Милетића), 
нивелету бициклистичке стазе, у висин-
ском смислу, прилагодити нивелационом 
решењу датих саобраћајница на које се 
прикључује.

За коловозну конструкцију бицик-
листичке стазе предлаже се: слој чистоће 
10cm, подлога од бетона дебљине 12cm, 
застор од асфалтног тепиха 3cm. Препо-
ручљиво је да површина бициклистичке 
траке буде различите боје, најбоље црве-
не, како би се додатно нагласила.

Пешачке стазе и платои

Пешачке стазе и платое градити 
применом бетонских елемената, при че-
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му је потребно ускладити боје и облике 
примењених елемената са околним ам-
бијентом. Ово, поред обликовног и визу-
елног значаја, има и практичну сврху при 
изградњи и реконструкцији подземних 
инсталација.

Пешачке стазе пројектовати и гра-
дити тако да се обезбеди несметано 
кретање лица са посебним потребама, 
у складу са Правилником о условима за 
планирање и пројектовање објеката у 
вези са несметаним кретањем деце, ста-
рих, хендикепираних и инвалидних лица 
(„Службени гласник РС“, број 18/97).

Одводњавање

Одводњавање површинских вода 
са свих саобраћајних површина решити 
изградњом система атмосферске канали-
зације, који се састоји у попречном сли-
вању и површинском подужном вођењу 
до места прихватања (сливника), и даље 
кроз подземно каналисање, прикључци-
ма и подужним водовима, довођењу до 
места за пречишћавање и испуштање у 
реципијент.

Сви елементи саобраћајница да-
ти су у оквиру графичких прилога План 
саобраћајница са нивелацијом и Геомет-
ријски попречни профили. Приликом 
пројектовања и изградње обавезно је 
придржавати се датих елемената.

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ 
УЛИЧНИХ КОРИДОРА

Формирањем регулација и са-
обраћајних површина дефинишу се и 
површине намењене формирању зелених 
површина у оквиру уличних коридора. 
Дате зелене површине су погодне за по-
дизање дрвореда, при чему је потребно 
водити рачуна о просторним могућнос-
тима – ширина ивичних разделних тра-
ка (задовољење услова за нормалан раз-
вој насада), удаљеност од инсталација, 

саобраћајних трака и објеката, као и да 
формирање уличног зеленила не сме да 
омета нормално кретање пешака, лица са 
посебним потребама и саобраћаја. Зеле-
не површине које немају потребну ши-
рину за формирање дрвореда озеленити 
травом, украсним шибљем и другим рас-
тињем. Озелењавање извршити тако да 
се не омета прегледност.

Основни задатак ових зелених по-
вршина је да изолују пешачке токове и 
ободне зграде од колског саобраћаја и 
створе повољне санитарно – хигијенске 
и микроклиматске услове и повећају ес-
тетске квалитете градског пејзажа. Од 
укупне површине под саобраћајницама, 
око 30% треба да је под зеленилом.

У ширим уличним профилима 
могуће је формирати групе садница 
лишћара и четинара са спратом шибља. 
Пожељно је да ширина зеленог појаса 
између коловоза и тротоара буде између 
2,5 – 3,5m. Ради безбедности саобраћаја 
дрвеће садити 2,0m од ивице коловоза, а 
шибље 2,0m од ивице зелене траке. Рас-
тојање стабала од објеката не би требало 
да буде мање од 4,5 – 7,0m, што зависи од 
избора врста. Растојање између дрворед-
них садница је најмање 5,0m, а у завис-
ности од врсте креће се од 5,0 до 15,0m.

Композициони принципи озелења-
вања улица треба да стварају максималне 
погодности за кретање саобраћаја и пе-
шака и заштиту од буке и атмосферских 
гасова. Неопходно је стварати и повољ-
није услове за сагледавање пејзажа у то-
ку кретања.

За новопланиране улице у којима 
не постоје дрвореди потребно је изабра-
ти по једну врсту дрвећа (липа, дивљи 
кестен, јавор, сафора,...) и тиме обезбе-
дити индивидуалност улице. При томе 
треба водити рачуна о карактеру улице, 
правцу доминантног ветра, као и сме-
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ни фенолошких аспеката. Цветњаке не 
треба лоцирати на целој дужини зеле-
ног појаса уз саобраћајницу, већ само 
на појединим деловима (код пешачких 
прелаза, на раскрсницама). При избору 
врста за улично зеленило треба водити 
рачуна да осим декоративних својста-
ва (фенолошке особине), саднице буду 
прилагођене условима раста у уличним 
профилима (отпорност на збијеност тла, 
водни капацитет земљишта, прашину, га-
сове) и инфраструктурним коридорима.

II.3.1.2. Комунална инфраструктура

ВОДОПРИВРЕДНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

Снабдевање водом:

• Снабдевање водом обезбедити 
прикључењем на насељски водо-
водни систем;

• Није дозвољено пројектовање 
других инсталација изнад или 
испод цеви водовода;

• Јавна водоводна мрежа у насељи-
ма, уграђује се по правилу на јав-
ној површини и то у зелени појас 
или тротоар.

• Размак између водоводне мреже 
и осталих подземних инстала-
ција (електричног кабла, ПТТ ка-
бла, гацовода и канализационих 
цеви) у уздужном (водоравном) 
правцу, мора износити најмање 
50 cm;

• Код попречног укрштања, размак 
између водоводне мреже и оста-
лих подземних инсталација по 
висини мора износити најмање 
30 cm, код чега каблови морају 
бити у заштитној цеви и означе-
ни траком.

• Водоводна мрежа не сме бити по-
стављена испод канализационих 
цеви, нити кроз ревизиона окна 

канализације; канализационе це-
ви се постављају испод цевоводе 
воде за пиће;

• При евентуалном укрштању са 
водоводним цевима, друге ин-
сталације се по правилу полажу 
изнад;

• Минимално хоризонтално рас-
тојање паралелног вођења дру-
гих подземних инсталација и це-
вовода канализације је 0,8 m;

• Хоризонтално растојање других 
подземних инсталација од бетон-
ских шахтова мора бити мини-
мум 0,4 m;

• Минимална дубина укопавања 
цеви водоводне мреже износи 
1,20 m;

• Применити исту врсту цеви која 
је до сада уграђивана.

Све радове на изградњи водоводне 
мреже изводити уз претходно прибавље-
не мишљење и сагласности надлежне во-
допривредне организације на пројектно-
техничку документацију.

Услови за прикључење на 
водоводну мрежу:

• У зависности од врсте и наме-
не планираних објеката, као и 
потребних количина планирати 
прикључке на најприступачнијем 
делу јавне водоводне мреже, во-
дећи рачуна о хидрауличком про-
рачуну. Пројектовање нове водо-
водне мреже и прикључење обје-
ката на водоводни систем мора 
бити у складу са „Правилником о 
водоснабдевању и техничким ус-
ловима за прикључење на техни-
чки систем за снабдевање“ (Сл. 
лист општине Бачка Паланка, бр. 
2/2007).

• За потребе технолошких процеса 
предвидети снабдевање из локал-
них извора снабдевања; 
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• Дубину водоводне мреже на 
месту прикључења свести на ду-
бину постојеће мреже.

Одвођење отпадних и 
атмосферских вода:

• За прихват отпадних вода изгра-
дити канализациону мрежу;

• Минимална дубина укопавања 
износи 80 cm;

• При евентуалном укрштању са 
канализационим инсталацијама, 
друге инсталације полажу се по 
правилу изнад канализационих 
цеви;

• Хоризонтално растојање дру-
гих подземних инсталација од 
шахтова , мора бити минимум 0,4 
m;

• Изградњом објеката у близини 
постојећих инсталација и објека-
та канализације, не сме се довести 
у питање одвођење фекалних во-
да, нити нормално коришћење и 
одржавање канализационе мреже 
и пратећих објеката;

• Пројекат јавне канализације и 
техничко решење појединих де-
лова морају бити усклађени са 
системом коанализације који је у 
фиункцији;

• Крајњи реципијент за прихват 
ових вода биће уређај за пре-
чишћавање, а потом река Дунав;

• Евакуацију атмосферских вода 
са саобраћајница, као и вода са 
кровова објеката вршити преко 
атмосферске канализационе мре-
же;

• Атмосферску канализацију пред-
видети као зацевљену; 

Све радове на изградњи канализа-
ционе мреже изводити уз претходно при-
бављене мишљње и сагласност надлежне 
организације на пројектно-техничку до-
куменатацију.

Услови за прикључење на 
фекалну канализацију:

• Одвођење отпадних вода оријен-
тисати ка најприступачнијем де-
лу јавне канализационе мреже, 
водећи рачуна о хидрауличком 
прорачуну;

• Пројектовање нове канализаци-
оне мреже и прикључење објека-
та на канализациони систем мора 
бити у складу са Правилником о 
канализацији (Сл. лист општине 
Бачка Паланка, бр. 2/2007).

Услови за прикључење на 
атмосферску канализацију:

• Површинске воде и воде из олу-
ка одвести са парцеле слободним 
падом према улици са најмањим 
падом од 1,5%;

• Површинске воде са једне парце-
ле не могу се усмеравати према 
другој парцели;

• Није дозвољено упуштање ат-
мосферских вода у систем фекал-
не канализације.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА

Положај прикључног ормара при-
лагодити условима ЈП "Електродистри-
буција", Нови Сад тако да буде на фасади 
објекта или у специјалним случајевима 
на другим местима. Прикључак извести 
кабловским нисконапонским водом пре-
ко кабловске прикључне кутије, у скла-
ду са електроенергетским условима ЈП 
"Електродистрибуција", Нови Сад.

Правила грађења у оквиру уличних 
коридори:

• целокупну електроенергетску 
мрежу и трафостанице градити 
у складу са важећим законским 
прописима и техничким услови-
ма,
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• трафостанице градити као зи-
дане, монтажно – бетонске или 
стубне, за рад на 20kV напонском 
нивоу,

• трафостанице градити на јавној 
површини. Минимална површи-
на за изградњу МБТС трафоста-
нице треба да буде 5,0х6,0m, 
минимална удаљеност од других 
објеката треба да буде 3,0m,

• средњенапонску мрежу градити 
подземно,

• нисконапонска мрежа може бити 
грађена подземно,

• стубове електроенергетске мре-
же поставити у уличним коридо-
рима, минимално 1,0m од колово-
за општинских путева, односно у 
складу са условима надлежног 
предузећа за државне путеве, ван 
колских прилаза објектима,

• у оквиру радне зоне електрое-
нергетска мрежа ће бити грађења 
подземно по условима грађења 
за подземну електроенергетску 
мрежу.

При полагању подземне електрое-
нергетске мреже у оквиру обухвата Пла-
на поштовати следеће услове који се од-
носе на полагање подземне електроенер-
гетске мреже у насељу:

• електроенергетске каблове по-
лагати у уличним зеленим повр-
шинама поред саобраћајница и 
пешачких стаза или, уколико за 
то нема могућности, испод пе-
шачких стаза,

• дубина полагања каблова не сме 
бити мања од 0,8m,

• електроенергетску мрежу по-
лагати најмање 0,5m од темеља 
објеката и 1,0m од општинских 
саобраћајница, односно по усло-
вима надлежног предузећа за др-
жавне путеве,

• при укрштању са саобраћајни-
цом кабл мора бити постављен у 

заштитну цев, а угао укрштања 
треба да буде око 90º,

• при паралелном вођењу енер-
гетских и телекомуникационих 
каблова најмање растојање мора 
бити 0,5m за каблове напона до 
10kV, односно 1,0m за каблове на-
пона преко 10kV. Угао укрштања 
треба да буде 90º,

• паралелно полагање електрое-
нергетских каблова и цеви водо-
вода и канализације дозвољено је 
у хоризонталној равни при чему 
хоризонтално растојање мора би-
ти веће од 0,5m,

• није дозвољено полагање елек-
троенергетског кабла изнад или 
испод цеви водовода или канали-
зације,

• при укрштању електроенергет-
ских каблова са цевоводом гасо-
вода вертикално растојање мора 
бити веће од 0,3m, а при прибли-
жавању и паралелном вођењу 
0,5m,

• светиљке јавног осветљења пос-
тавити на стубове за расвету,

• користити расветна тела у складу 
са новим технологијама развоја, 
а према захтевима зоне у оквиру 
које 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 о заш-
тити објеката од атмосферског 
пражњења („Службени лист 
СРЈ“, број 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 
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1kV до 400kV („Службени лист 
СФРЈ“, број 65/88 и 18/92) и дру-
гим важећим законским прописи-
ма и техничким условима, као и 
условима надлежног предузећа.

Правила грађења на јавним 
зеленим површинама:

• целокупну електроенергетску 
мрежу и трафостанице градити 
у складу са важећим законским 
прописима и техничким услови-
ма,

• трафостанице градити као зида-
не или монтажно-бетонске. Ми-
нимална површина за изградњу 
трафостанице треба да буде 
5,0х6,0 m, минимална удаљеност 
од других објеката треба да буде 
3,0 m,

• средњенапонску мрежу 20kV и 
нисконапонску каблирати по ус-
ловима грађења за подземну мре-
жу,

• јавно осветљење поставити на 
декоративне канделабре.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

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

Правила грађења у оквиру уличних 
коридора:

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

• ТТ мрежа ће се углавном градити 
подземно,

• дубина полагања ТТ каблова тре-
ба да је најмање 0,8m,

• ТТ мрежу полагати у уличним 
зеленим површинама (удаље-
ност од високог растиња мин. 

1,5m) поред саобраћајница на 
растојању најмање 1,0m од са-
обраћајница, или поред пешач-
ких стаза. У случају да се то не 
може постићи ТТ каблове пола-
гати испод пешачких стаза,

• при укрштању са саобраћајница-
ма каблови морају бити поста-
вљени у заштитне цеви, а угао 
укрштања треба да буде 90°,

• при паралелном вођењу са елек-
троенергетским кабловима нај-
мање растојање мора бити 0,5m 
за каблове напона до 10kV и 
1,0m за каблове напона преко 
10kV. При укрштању најмање 
растојање мора бити 0,5m, а угао 
укрштања 90°,

• при укрштању са цевоводом га-
совода, водовода и канализације 
вертикално растојање мора бити 
веће од 0,3m, а при приближа-
вању и паралелном вођењу 0,5m,

• уређаји и опрема УПС поставиће 
се у метално кућиште - слобод-
ностојећи орман на јавној повр-
шини.

Правила грађења на 
осталим површинама:

• подземну телекомуникацио-
ну мрежу градити по условима 
грађења подземне телекомуника-
ционе мреже на површинама јав-
не намене,

• објекти за смештај телекомуни-
кационих уређаја мобилне теле-
комуникационе мреже и опреме 
за РТВ и КДС, мобилних центра-
ла, базних радио станица, као и 
антене и антенски носачи могу 
се поставити на појединачним 
грађевинским парцелама у окви-
ру радне зоне,

• објекат за смештај телекомуника-
ционе и РТВ опреме може бити 
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зидани или монтажни, или смеш-
тен на стубу,

• мимимална површина за потребе 
РБС треба да буде 10,0х10,0m,

• комплекс са телекомуникацио-
ном опремом и антенски стуб мо-
ра бити ограђен,

• у комплекс се поставља антенски 
стуб са антенама, а на тлу се по-
стављају контејнери базних ста-
ница,

• напајање електричном енергијом 
вршиће се из нисконапонске мре-
же 0,4kV,

• до комплекса за смештај мобил-
не телекомуникационе опреме и 
антенских стубова са антенама 
обезбедити приступни пут, мини-
малне ширине 3,0m, до најближе 
јавне саобраћајнице,

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

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА

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

Гасовод ниског притиска се води 
подзмено и надземно. Када се гасовод во-
ди подземно дубина полагања гасовода 
је 0,6-1,0 m од његове горње ивице. Пре-
поручује се дубина од 0,8 m. Изузетно је 
дозвољена дубина 0,5 m код укрштања 
са другим укопаним инсталацијама или 
на изразито тешком терену, уз примену 
додатних техничких мера заштите. Лока-
ција ровова треба да је у зеленом појасу 
између тротоара и ивичњака улице, тро-
тоара и ригола, тротоара и бетонског ка-
нала. На локацији где нема зеленог појаса 
гасовод се води испод уличног тротоара, 

бетонираних платоа и површина или ис-
под уличних канала за одвод атмосферс-
ке воде на дубини 1,0 m од дна канала 
или ригола. Изузетно, гасовод се полаже 
дуж трупа пута, уз посебне мере заштите 
од механичких и других оштећења.

Трасе ровова за полагање гасне 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 дозвољена 
растојања укрштање

пара-
лелно 
вођење

други гасовод  0,2 m 0,4 m
водовод, канализација 0,2 m 0,4 m
телефонски каблови 0,3 m 0,5 m
технолошка канализа-
ција 0,2 m 0,4 m

бетонски шахтови и 
канали 0,2 m 0,4 m

железничка пруга и ин-
дустријски колосек 1,5 m 5,0 m

топловод: прорачунско растојање које обез-
беђује да температура ПЕ цеви не буде изнад 
20°C
високо зеленило - 1,5 m
темељ грађевинских 
објеката - 1,0 m

локални путеви и улице 1,0 m 0,5 m
магистрални и регио-
нални путеви 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, 
заштитне цеви или подземног пролаза.

За укрштање и паралелно вођење 
гасовода са железничком пругом, путе-
вима и улицама, потребна је сагласност 
одговарајућих организација.
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Дистрибутивни гасовод се не пола-
же испод зграда и других објеката висо-
коградње. Надземно полагање дистрибу-
тивног гасовода се врши само изузетно, 
уз посебну заштиту од механичких, тем-
пературних и утицаја стварања конденза-
та.

Удаљеност укопаних стубова елек-
тричне расвете, ваздушне нисконапонске 
и ПТТ мреже мора бити толика да не уг-
рожава стабилност стубова, али не мање 
од 0,5 m слободног размака. Надземни 
делови гасовода морају бити удаљени од 
стубова далековода, високонапонских и 
нисконапонских водова за најмање виси-
ну стуба+3m.

При полагању дистрибутивних 
гасовода треба предузети одговарајуће 
мере заштите постојећих инсталација у 
радном појасу.

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

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

• пролаз испод кућне саобраћај-
нице се ради раскопавањем или 
подбушивањем, у складу са ду-
бином рова;

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

Код паралелног вођења гасовода 
у односу на горе наведене објекте при-
мењују се минимална одстојања из ва-
жећих прописа уз додатак 1,0 до 2,0 m, у 
зависности од могућности на терену.

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

Услове и сагласност за прикључење 
на гасну мрежу је потребно затражити од 
надлежне комуналне службе.

II.3.2. Правила грађења за зону 
парка са пратећим садржајима

Врста и намена објеката 
који се могу градити

Формирање парковске површине 
се предвиђа у југозападном делу унутар 
блока. Пошто се парковска зона планира 
у окружењу претежно вишепородичног 
становања и градског центра, биће у ин-
тензивној употреби. Стога се препору-
чује њена допуна додатним садржајима: 
спортски терени, полигони, рампе, дечја 
игралишта, отворене и наткривене бине, 
мањи амфитеатри, павиљони и сл. 

Услови за формирање 
грађевинске парцеле

Парцелу формирати фазно, препар-
целацијом планираних парцела и делова 
парцела за ову намену.

 
Зона парка финално ће се састојати 

из једне грађевинске парцеле (приказано 
у графичком прилогу План препарцела-
ције).

Концепција уређења и обликовања

У оквиру ове зоне, мрежом 
пешачких и бициклистичких стаза, 
повезују се остали композиоциони 
елементи и садржаји. 
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Зонирањем површина могу се 
издвојити следеће функционалне зоне од 
укупне површине парка:

• миран одмор и шетња и
дечија игралишта (за претшколски 

узраст), спортски терени, јавна дешаваа 
и сл.

 
У оквиру парковске површине не 

могу се градити објекти чија је функција 
супротна основној функцији парка, од-
носно објекти који нису наведени овим 
Планом као пратећи садржаји парка.

 
У укупном билансу парка алеје, 

путеви и стазе треба да заузму од 5-20% 
површине.

 
Парк опремити вртно - архитектон-

ским елементима и уредити у вртно – у 
пејсажном или мешовитом стилу. Нај-
мање 70% површине парка треба да буде 
под зеленилом.

 
Примена водене архитектуре у ок-

виру парка је могућа, уз сугестију да се 
искористе већ постојећа денивелација, уз 
адекватно опремање, уређење, облико-
вање и уклапање у урбани пејзаж и мор-
фологију. Могуће је и извођење мањих 
платоа (места окупљања), на местима от-
варања визура, укрштања пешачких пра-
ваца, као што је приказано у графичким 
прилозима План саобраћајница са ни-
велацијом и Регулационе и грађевинске 
линије и подела на целине према морфо-
лошким, планским и обликовним карак-
теристикама.

 
Цео простор потребно је оплемени-

ти аутохтоним и декоративним врстама. 
Дрвореде садити у склопу мреже пешач-
ких стаза у блоку, као логичан наставак 
линијског зеленила и дрвореда уличних 
коридора.

 
Озелењавање ускладити са под-

земном и надземном инфраструктуром и 

техничким нормативима за пројектовање 
зелених површина.

 
Парковски комплекс потребно је 

опремити урбаном опремом и мобилија-
ром (клупе, улична расвета...), а препору-
чује се и естетско побољшавање урбаног 
пејзажа поставком скулптура, колонада, 
аркада... У склопу парка, дуж пешачких 
стаза, се морају постављати корпе за от-
патке, а број и распоред зависи од фре-
квентности кретања пешака.

 
Конструктивни и остали елементи 

објеката могу бити од савремених мате-
ријала (челик, разне врсте стакла, веш-
тачки камен...) али се снажно препору-
чује употреба природних материјала у 
завршној обради објекта – дрво, камен, 
опекарски и земљани производи...

 
Пешачке стазе треба да буду од 

природних материјала: камена, дрвета, 
клинкера или од дискретних бехатон еле-
мената. Денивелације стаза савладавати 
благим степеницама и рампама, како би 
се омогућило комфорно кретање пешака. 
Поплочање пешачких стаза комбиновати 
са травнатим површинама.

 
Није дозвољено мењати подлогу 

у парку због постављања летње/зимске 
баште. За летњу/зимску башту, могу се 
постављати једино монтажни дрвени по-
дијум (евентуално у комбинацији са че-
личном конструкцијом), уколико то усло-
ви на конкретној локацији дозвољавају. 
Затварање зимских башти дозвољено је 
једино сведено декоративном комбина-
цијом стакла (или плексигласа), челика и 
дрвета.

Објекти у склопу парка својим 
архитектонским изразом морају бити 
усклађени са урбанистичким контек-
стом у ком настају (нарочито пејзажним 
уређењем), као и са временским контек-
стом. Препоручује се употреба чистих и 
сведених елемената. Архитектонским об-
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лицима, употребљеним материјалима и 
бојама мора се тежити ка успостављању 
јединствене естетски визуелне целине на 
нивоу парка, као и целог блока.

Услови за изградњу других 
објеката на парцели

У оквиру зоне парка са пратећим 
садржајима, планира се изградња обје-
ката, као саставних делова урбаног фраг-
мента, зелених површина и као допуна 
постојећих намена. Они би допринели 
повећању квалитета свих аспеката жи-
вљења у блоку и окружењу, посебно со-
цијолошких и рекреативних. 

 
Под пратећим садржајима/објекти-

ма (поред инфраструктурних) подразу-
мевају се: спортски терени, полигони и 
рампе за ролере, бицикле и сл., дечја иг-
ралишта, и наткривена бина, мањи амфи-
театри, павиљони и сл. 

• Објекат наткривене бине – Би-
ну предвидети на локацији где 
се отварају визуре пешацима, на 
укрштању фреквентнијих пешач-
ких праваца. Организовати је та-
ко да са објектима и слободним 
површинама у окружењу чини 
форму мањег отвореног трга. 
Потребно је да бина буде флекси-
билно дизајнирана и пројектова-
на, односно да наменом обухвати 
што више различитих манифес-
тација и догађаја. Предвидети је 
као благо уздигнут надкривени 
плато, уз додатни пратећи (отво-
рен или затворен) простор. Бина 
мора бити окренута ка поплоча-
ној, или делимично поплочаној 
површини за публику, са могућ-
ношћу приступа возила за снаб-
девање или хитне интервенције. 
(слика 4)

 

Слика 4 – Пример наткривене бине у парку

• Спортски терени, полигони и 
рампе – Спортски терени су за-
мишљени као независан део пар-
ковског комплекса, или евентуал-
на допуна предшколских и школ-
ских садржаја у близини. Број 
и врста терена нису стриктно 
одређени, већ зависе од самих 
развојних потреба насеља. По-
требно их је лоцирати у делу пар-
ка где ће се смањити негативан 
међусобни утицај са осталим на-
менама. Орјентација терена мора 
бити што приближнија правцу 
север-југ.

Хабајућа подлога терена може бити 
од различитих материјала, у зависности 
од врсте терена, или као наменски затра-
вљена подлога. 
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Поједине површине спортских те-
рена могу бити и вишенаменске, првен-
ствено се односи на поставку монтажног 
клизалишта у зимском периоду. 

 
Полигони за скејт и ролере могу 

бити денивелисани опремљени рампама, 
али је потребно да буду лако приступни 
својим корисницима. (слика 5)

Слика 5 – Пример спортских терена, скејт 
рампи и полигона у оквиру парковских површи-

на 

• Дечја игралишта – Планирано је 
постављање дечјих игралишта на 
више локација у оквиру парковс-
ке површине. Игралишта треба 
равномерно распоредити у окви-
ру зоне и уклопити са урбаним 
пејзажом. Игралишта могу бити 
допуна недостајућих слобод-
них површина и игралишта зоне 
предшколске и школске устано-
ве, посебно у источном делу зоне 
парка. (слика 6)

Од саобраћајних објеката планира 
се извођење пешачких и бициклистич-
ких стаза, са мањим платоима на мести-
ма укрштања битних пешачких праваца. 
Стазе и платои треба да формирају мре-
жу за једноставно и брзо функционисање 
пешачког и бициклистичког саобраћаја 
у оквиру јавних зелених површина и 
складно повезивање свих намена у бло-
ку. (слика 6).
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Слика 6 – Примери пешачких и бициклистичких 
стаза, платоа и дечјих игралишта у парку

Од осталих објеката инфраструкту-
ре неопходно је извођење: електроинста-
лација, јавне расвете, водовода, канализа-
ције, са мањим монтажним или сталним 
санитарним чвором (јавним тоалетом).

Није дозвољено ограђивање парце-
ле, нити њених делова. 

Постављање ограде је дозвољено у 
случајевима: 

• површина за лоцирање контејне-
ра и комуналног отпада, где се 
могу поставити ограде по усло-
вима Плана,

• спортских терена, где се може 
поставити транспарентна заш-
титна ограда (од жице, канапа, 
или сл.), уз терене, димензија у 
зависности од врсте спорта.

 
Уколико услови дозвољавају, могу 

се поставити заштитни елементи, деко-
ративног типа (мањи стубови, пирамиде, 
лопте...) ради спречавања непрописног 
паркирања возила и заузимања парков-
ских површина. 

Услови и начин приступа 
парцели и паркирање возила

Планирана парковска површина 
мора бити што доступнија и приступач-
нија корисницима, у погледу пешачког 
и саобраћаја немоторним возилима (би-
циклима, ролерима, скејтом...). Унутар 
саме зоне, доступност ће се омогућити 
мрежом пешачких и бициклистичких 
стаза. 

 
Због садржаја јавног типа, парков-

ски комплекс има приступе са јавних 
путева у случају повремене доставе, или 
интервенција хитних служби:

 
• директно, са планиране улице 

Нове 1 унутар блока и Улице 
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Светозара Милетића, са источне 
стране блока;

• са колско-пешачког приступа 
кроз наглашени пасаж из Улице 
Југословенске армије, са јужне 
стране блока.

 
Унутар самог парка се планира из-

градња мање манипулативне и паркинг 
површине за потребе садржаја у парку 
довожење опреме до наткривене бине. 
Ова површина може послужити и као 
евентуална допуна паркинг површина 
комплекса дечије установе и основне 
школе. У сврху паркирања користиће се 
и околни паркинзи у склопу уличног ко-
ридора.

II.3.3. Правила грађења за зону 
стамбено-пословних објеката 
мешовитог становања

Врста и намена објеката 
који се могу градити

У овој зони предвиђена је градња 
објеката који подразумевају породично 
и вишепородично становање у оквирима 
истог дела простора (блока). Тип мешо-
витог становања се одликује свим осо-
бинама које поседују и његови саставни 
делови – вишепородично и породично 
становање. Код овог типа становања тре-
ба посебно водити рачуна да се не угрозе 
услови породичног становања. У завис-
ности од величине парцеле, у оквиру ове 
зоне, дозвољена је изградња и пословних 
и јавних објекта. Пословне делатности 
које се могу дозволити су из домена тр-
говине на мало, угоститељства и услуж-
не делатности, тј. оне делатности које 
својим радом не угрожавају примарну 
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 објекта.

 
У оквиру стамбеног и стамбено-

пословног објекта породичног типа мо-
же се дозволити изградња максимално 4 
стамбене јединице. 

 
У оквиру ове зоне није дозвољена 

изградња: производних објеката, економ-
ских објеката и помоћних 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.

Објекти се могу градити у 
непрекинутом низу и прекинутом 
низу. 

Услови за формирање 
грађевинске парцеле

1 Услови за образовање грађевинске 
парцеле вишепородичних 
објеката су следећи:

• за објекте у прекинутом и непре-
кинутом низу минимална шири-
на парцеле је 15,0 m,

• за све врсте вишепородичних и 
вишеспратних пословних објека-
та грађевинска парцела је мини-
малне површине 600,0 m2.

Услови за образовање грађевинске 
парцеле намењене породичном 
становању су следећи:

• за објекте у прекинутом и непре-
кинутом низу минимална шири-
на парцеле је 12,0 m, 
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• минимална величина парцеле је 
200,0 m². 

Положај објекта на парцели
У овој зони могу се градити објекти 

у непрекинутом и у прекинутом низу. 
Низови се прекидају на местима продо-
ра уличних коридора, или пешачко-кол-
ских прилаза, по утврђеним правилима 
грађења.

 
Однос грађевинске и регулационе 

линије зависи од ширине уличног кори-
дора, односно пешачко-колског прилаза:

• У постојећим улицама које ок-
ружују блок, као и у планираној 
улици у блоку, регулациoна и 
грађевинска линија се поклапају.

• На местима доминантних колско-
пешачких прилаза у блок (и отва-
рања визура), обавезно је увући 
грађевинску линију објеката пре-
кинутог низа, у односу на регу-
лациону, на начин дефинисан у 
правилима уређења.

• Габарити приземља планираних 
објеката не смеју прелазити де-
финисане грађевинске линије 
(приказане у прилогу Регулаци-
оне и грађевинске линије и подела 
на целине према морфолошким, 
планским и обликовним каракте-
ристикама).

Највећи дозвољени 
индекси заузетости 

Због специфичности самог блока, 
заузетост парцеле дефинисана је улич-
ним и дворишним грађевинским линија-
ма.

Највећа дозвољена спратност 
и висина објекта

Спратност објеката у овој зони де-
финише се по намени објеката који се 
граде и осталим условима:

• Спратност објеката вишепоро-
дичног становања је максимално 
П+3 (максимално 15,0 m од коте 
заштитног тротоара објекта до 
слемена).

• Спратност објеката породичног 
становања је од минимално П+1, 
до максимално П+2 (максимално 
15,0 m од коте заштитног трото-
ара објекта до слемена). 

• Објекти где је приземље и део 
првог спрата предвиђено за фор-
мирање улаза у блок и отварање 
визуре могу да имају једну етажу 
више од осталих објеката у бло-
ку, у делу изнад пасажа (улаза у 
блок). Површина те етаже може 
бити већа од површине за пасаж 
до 100%. 

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

Најмања дозвољена међусобна 
удаљеност објеката

Међусобна удаљеност планираних 
вишеспратних објеката је:

• међусобна удаљеност објеката у 
прекинутом низу је минимално 
16,0 m,

• вишеспратни објекат не може 
заклањати директно осунчање 
другом објекту (укупна виси-
на објекта) више од половине 
трајања директног осунчања.

Услови за изградњу других објеката 
на истој грађевинској парцели

Препоручује се изградња/поста-
вљање игралишта за децу од 1-3 год. и 
3-6 година:

• могу да се лоцирају на удаље-
ности 30-50 m од стана, за децу 
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до 3 год. и 50-100 m, за децу 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 дете-
ту или 0,15 m² по становнику за 
децу до 3 год.

• потребна површина 5 m² по де-
тету или 0,5 m² по становнику за 
децу до 6 год.

Није дозвољено ограђивање парце-
ле, нити њених делова. Изузетак су повр-
шине за лоцирање контејнера и комунал-
ног отпада, где се могу поставити ограде 
по условима Плана. Уколико се укаже 
потреба могу се поставити заштитни 
елементи - мањи покретни или монтаж-
но-демонтажни стубови (од метала, др-
вета, рециклиране гуме, пластике и сл.) 
ради спречавања непрописног пролаза 
моторних возила паркирања и заузимања 
слободних површина.

Услови и начин обезбеђивања 
приступа парцели и 
простора за паркирање

Свака грађевинска парцела мора да 
има приступ на јавни пут – колски и пе-
шачки прилаз.

Код објекта који се гради целом 
ширином парцеле у склопу непрекинутог 
или прекинутог низа, мора се обезбедити 
колско-пешачки пролаз ка унутрашњем 
делу 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 по-
већаног ризика од пожара (''СЛ. лист СРЈ'' 
бр 8/1995). Уколико су пролази предвиђе-
ни за фреквентнији пешачки саобраћај и 
отварање визура, њихова ширина је мин. 
5,5 m, а висина обухвата и део 1. спра-
та, до таванице (мин. 7m). Ови пролази 
назначени су у графичком прилогу Регу-
лационе и грађевинске линије и подела на 

целине према морфолошким, планским и 
обликовним карактеристикама.

Колски прилаз треба да има следеће 
карактеристике приступног пута за ват-
рогасна возила, у складу са Правилником 
о техничким нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објеката 
повећаног ризика од пожара („Службени 
лист СРЈ“, број 8/95):

• најмања ширина коловоза: 
- за једносмерно кретање возила је 

3,5m, 
- за двосмерно кретање возила је 

6,0m,
• унутрашњи радијус кривине 

који остављају точкови возила је 
7,0m, а спољашњи радијус кри-
вине је 10,5m,

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

Пешачки прилаз је минималне ши-
рине 1,5m.

За паркирање возила за сопствене 
потребе у оквиру грађевинске парцеле 
намењене изградњи вишепородичног 
стамбено-пословног објекта мора се 
обезбедити паркинг простор за парки-
рање возила по правилу - један стан једно 
паркинг место, односно на 70 m2 корисне 
површине једно паркинг место.

За паркирање возила за сопствене 
потребе у оквиру грађевинске парцеле 
породичног становања мора се обезбеди-
ти паркинг место, тј. простор за парки-
рање возила по правилу један стан једно 
паркинг место.

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

Уколико се при издавању локацијс-
ке дозволе утврди да парцела неће за-
довољити потребан број паркинг места, 
инвеститор је дужан да разлику броја 
паркинг места надокнади финансирањем 
уређења јавних површина у блоку и из-
градње јавних паркинга. Финансирање 
ће се спровести на основу одлуке на-
длежног органа који спроводи план.

Обезбеђивање места за смештај 
контејнера за комунални отпад

Обавеза сваког власника и ко-
рисника земљишта и грађевина, је да о 
свом трошку, а према утврђеној намени и 
прописаним условима одржава и уређује 
појединачну грађевину, припадајући 
простор и јавну површину.

Такође се утврђује обавеза инвес-
титора да о свом трошку уз грађевину 
обавезно планира, уређује и гради про-
писану површину/просторију за смештај 
контејнера за комунални отпад. Сваки 
вишеспратни објекат мора да има повр-
шину предвиђену за смештај контејнера 
за комунални отпад на сопственој пар-
цели. То подразумева да се, приликом 
пројектовања објекта, дефинише место 
у близини јавне површине (улице), лако 
доступно комуналном возилу.

Могуће је за више објеката уредити 
једну локацију, уколико је могуће исп-
шотовати услове везане за потребан број 
контејнера (зависи од броја домаћинста-
ва) и удаљеност од места становања.

 
Опремање вишепородичног типа 

становања у блоку, препоручује се типи-
зираним контејнерима за смеће, по моде-
лу - један контејнер на 15 станова. Пла-
тои за лоцирање контејнера морају бити 
поплочани лако перивом подлогом, са 
сливом атмосферских вода са овог места 

у сливник. Контејнерска места треба да 
су око 1 х 1,5m и потребно их је оградити 
оградом, висине контејнера.

Алтернативно и препоручљиво ре-
шење су подземни контејнери. Ова врс-
та контејнера базира се на укопавању 
у земљу потпуно или у највећем делу. 
Предности решења су: знатно повећање 
капацитета за одлагање, непропусни ма-
теријали посуда и врећа, немогућност 
приступа (животиња и људи) садржају, 
знатно смањење трошкова сакупљања и 
одвожења отпада, мала улагања у моди-
фикацију превозних камиона, смањење 
негативних утицаја при високим темпе-
ратурама, буке, времена пражњења, по-
вољнија могућност селектовања отпада... 

Заштита суседних објеката/површина 

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

 
Испади на објекту не могу прелази-

ти грађевинску линију више од 1,2 m и то 
на делу објекта вишем од 2,5 m. 

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

• транспарентне браварске конзол-
не надстрешнице у зони призем-
не етаже - 2,0 m по целој ширини 
објекта са висином изнад 3,0 m,

• платнене надстрешнице са ма-
сивном браварском конструк-
цијом - 1,0m од спољне ивице 
тротоара на висини изнад 3,0 m, 
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• конзолне рекламе мање од 1,2 m 
на висини изнад 3,0 m, а макси-
мално до коте пода првог спрата. 

Грађевински елементи као еркери, 
доксати, балкони, улазне надстрешнице 
без стубова, на нивоима изнад приземља 
могу да пређу грађевинску линију (рачу-
најући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада) и то:

• на делу објекта према предњем 
дворишту, односно улици, до 1,2 
m; укупна површина грађевин-
ских елемената може бити и до 
100% уличне фасаде изнад при-
земља, уколико дозвољавају ос-
тали услови прописани планом,

• на деловима објекта према 
бочним двориштима до 0,9 m, 
али укупна површина грађевин-
ских елемената не може прећи 
30% бочне фасаде изнад при-
земља,

• на делу објекта према задњем 
дворишту (најмањег растојања од 
задње линије суседне грађевин-
ске парцеле од 5,0 m) до 1,2 m, 
али укупна површина грађевин-
ских 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 3,0m 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 функ-
ције 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 зидо-
ви - 0,15 m до дубине од 2,6 m ис-
под површине тротоара, а испод 
те дубине - 0,5 m,

• шахтови подрумских просторија 
до нивоа коте тротоара - 1,0 m.

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

Изградњом крова не сме се нару-
шити ваздушна линија суседне парце-
ле, а одводња атмосферских падавина 
са кровних површина мора се решити у 
оквиру грађевинске парцеле на којој се 
гради објекат.

Архитектонско и естетско обликовање 

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

Фасаде објеката могу бити од 
савремених материјала (разне врсте 
стакла, вештачки камен...) али се снажно 
препоручује употреба природних 
материјала - природног камена, фасадне 
опеке или опекарских производа 
у комбинацији са малтерисањем и 
кречењем (квалитетном фасадном бојом) 
у светлим пастелним бојама. Обавезно је 
усагласити 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. 10°.

 
Нагиб косог крова је од 25° – 35°. 

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 поткровне 

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 
воде из клима-уређаја. Препоручује се 
уградња централних инсталација за 
климатизацију.

 
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 ме-

сто за истицање фирми, уколико су у 
приземљу објекта предвиђени локали, 
или ако је у питању пословни објекат. 
Висина места за истицање фирми треба 
да буде усклађена са суседним објектима. 
Уколико не постоје претходно изграђени 
објекти, место за истицање фирми је из-
над локала, а не сме да прелази коту пода 
првог спрата.

У оквиру зоне, неопходно је обез-
бедити зелене површине, као просторе 
за миран одмор, изграђена дечија игра-
лишта и травњаке за игру и одмор. Ос-
новна улога ових површина је побољ-
шање животне средине, односно микро-
климе, одмор и рекреација. Ове зелене 
површине треба повезивати са осталим 
категоријама зеленила 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 цве-
тњацима.
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Услови за обнову и 
реконструкцију објеката

Обнова и реконструкција по-
стојећих објеката може се дозволити под 
следећим условима:

• замена постојећег објекта новим 
објектом може се дозволити у ок-
виру услова датих 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 на-
мена датих овим Планом.

II.3.4. Правила грађења за 
зону пословних објеката и 
стамбено-пословних објеката 
вишепородичног становања

Правила грађења Зоне стамбено-
пословних објеката мешовитог стано-
вања, а која се односе на Положај обје-
кта на парцели, Највећи дозвољени ин-
декси заузетости, Најмању дозвољену 
међусобну удаљеност објеката, Услове 
за изградњу других објеката на истој 
грађевинској парцели, Услове и начин 
обезбеђивања приступа парцели и прос-
тора за паркирање, Обезбеђивање мес-
та за смештај контејнера за комунал-
ни отпад, Заштиту суседних објеката/
површина, Архитектонско и естетско 
обликовање и општи део Услова за обно-
ву и реконструкцију објеката, важе и за 
Зону пословних објеката и стамбено-по-
словних објеката вишепородичног ста-
новања.

Врста и намена објеката 
који се могу градити

Зона обухвата северну половину 
блока. 

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 
пословању 

• пословне објекте (на засебној 
парцели).

За остваривање садржаја посло-
вања у стамбено-пословним објектима 
намењује се у првом реду приземље, а по 
потреби ниже етаже. Под пословањем се 
подразумевају и јавни садржаји (здрав-
ство, образовање, култура).

 
Објекти се могу градити у непреки-

нутом низу и прекинутом низу.
 
У овој зони могућа је и изградња 

објекта јавне гараже, уколико се укаже 
потреба. 

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

Услови за формирање 
грађевинске парцеле

Као што је дефинисано Планом 
генералне регулације, услови за образо-
вање грађевинске парцеле вишепородич-
них објеката су следећи:
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• за објекте у прекинутом и непре-
кинутом низу минимална шири-
на парцеле је 15,0 m,

• за све врсте вишепородичних и 
вишеспратних пословних објека-
та грађевинска парцела је мини-
малне површине 600,0 m2.

Највећа дозвољена спратност 
и висина објекта

Спратност објеката у овој зони де-
финише се по деловима блока у којима се 
граде и осталих услова:

• Спратност објеката у Улици 
краља Петра I је од минимално 
П+2 до максимално П+4. 

• Спратност објеката који излазе 
на Улицу Шафарикова, Светоза-
ра Милетића и планирану Улицу 
нова 1 је максимално П+3. 

• Објекти где је приземље и део 
првог спрата предвиђено за фор-
мирање улаза у блок и отварање 
визуре могу да имају једну етажу 
више од осталих објеката у бло-
ку, у делу изнад пасажа (улаза у 
блок). Површина те етаже може 
бити већа од површине за пасаж 
до 100% (максимална висина 
објеката П+5 је 21м, од коте тро-
тоара). 

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

Услови за обнову и 
реконструкцију објеката

• стамбено-пословни објекат у 
Улици краља Петра I бр. 88 (на 
кат. парцели бр. 3662, КО Ба-
чка Паланка – град), уврштен у 
претходну заштиту, може се ре-
конструисати и/или доградити 
под условима Плана и уз прет-
ходне услове надлежног завода 

за заштиту споменика културе; 
због планиране веће спратности 
у окружењу, препоручује се до-
градња једне, односно две ета-
же, у зависности од постојећих 
конструктивних карактеристика 
објекта (слика 7).
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Слика 7– примери успешне реконструкције и 
интерполације старог и новог на објекту и у 

урбаном контексту

II.3.5. Правила грађења за 
зону комлекса предшколске 
установе и школе

Врста и намена објеката 
који се могу градити

Ова зона планирана је у унутра-
шњости самог блока, повучена од фре-
квентнијег саобраћаја, окружена ста-
новањем и парковским површинама. У 
оквиру ње дозвољена је градња објека-
та предшколског образовања свих узра-
ста, као и објеката основног образовања 
(евентуално за функционисање усмерене 
наставе или курсева у истом објекту, по 
сменама). 

 
Пословни садржаји су могући у 

оквиру објекта, уколико су у складу 
са функцијом и потребама образовања 
(мање књижаре, продавнице школског 
прибора, фотокопирнице, продавнице 
брзе хране и пекаре, кафетерије...).

Услови за формирање 
грађевинске парцеле

Парцелу формирати фазно, препар-
целацијом планираних парцела и делова 
парцела за ову намену, тако да у коначној 
реализацији чине јединствену просторно 

функционалну целину, како је предвиђе-
но Планом. 

Међусобни однос површина на-
мењених предшколском и школском об-
разовању и садржајима унутар компле-
кса, одредиће се потребама насеља и на 
основу демографског развоја.

Положај објекта на парцели

Планирани објекти треба да буду 
удаљени од фреквентнијих саобраћајни-
ца (улице које окружују блок) најмање 
око 50 m.

 
У овој зони могу се градити објекти 

као: слободностојећи, у непрекинутом 
и у прекинутом низу, атријумског типа, 
у групној форми (павиљонског типа). 
Снажно се препоручује подржавање 
уличне форме Улице нова 1, тако што ће 
објекти и/или делови објеката формира-
ти непрекинут или прекинут низ, уз ову 
улицу. Слободне и неизграђене површи-
не би, у том случају, биле више оријен-
тисани ка зони парка, чинећи целину и 
складан прелаз. 

 
Препорука је да се планирани 

објекти поставе предњом фасадом на 
грађевинску линију која се поклапа са 
регулационом линијом Улице нова 1. 
Грађевинска линија може бити увучена 
у односу на регулациону линију улице, 
уколико се покаже оправданим, али не 
више од 5,0 m.

Заузетост и изграђеност 
грађевинске парцеле

При формирању структуре зем-
љишта за предшколску установу и шко-
лу, потребно је испоштовати прописе и 
норме дате Планом генералне регулације 
и важећим правилницима, као и остала 
правила грађења овог Плана.
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Параметри и показатељи за дефини-
сање потребне површине парцеле, као и 
структуре земљишта (однос изграђеног и 
неизграђеног простора) су следећи:

Предшколске установе

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

10-15,
• површина комплекса 25 m²/по де-

тету,
• потребна изграђена површина 8 

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

детету.

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

пама 10-15 ,
• површина компелкса 25-30 m²/по 

детету,
• потребна изграђена површина 8 

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

детету.

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,
• комплекс опремљен отвореним 

спортским теренима и фискул-
турном салом,

• слободне површине 25-30 m²/по 
ученику,

• 1 ПМ на 70 m2 пословног прос-
тора.

Зелене површине треба да чине 
40-50% школског комплекса. Уколико 
се покаже као оправдано решење, зеле-
не површине могу заузимати и мању по-

вршину комплекса, под условом да деца 
предшколског узраста, односно ученици, 
несметано могу користити зелене повр-
шине и садржаје из околне зоне парка са 
пратећим садржајима. 

Највећа дозвољена спратност 
и висина објекта

Максимална дозвољена спратност 
објеката у овој зони је П+2 (приземље+две 
етаже+поткровље). 

 
Према усвојеним нормама код нас и 

у свету, зграда за основну школу може да 
има највише приземље и два спрата. 

 
За објекат предшколске установе 

не препоручује се спратност преко П+1, 
нарочито за јаслени узраст (1-3 године).

 
Могуће је извођење подземних ета-

жа, уколико то дозвољавају услови тере-
на и под условом да се у склопу њих не 
налазе просторије у којима раде ученици.

Најмања дозвољена међусобна 
удаљеност објеката

Међусобна удаљеност вишеспрат-
них објеката је:

• међусобна удаљеност између 
слободностојећих објеката је по-
ловина висине вишег објекта, а 
минимално 5,0 m,

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

• међусобна удаљеност слобод-
ностојећих вишеспратних обје-
ката и објеката који се граде у 
прекинутом низу износи најмање 
половину висине вишег објекта, 
а не може бити мања од 4m.
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Услови за изградњу других објеката 
на истој грађевинској парцели

На грађевинским парцелама у зони 
дозвољава се изградња пратећих објека-
та, чија би намена била допуна садржаји-
ма образовања главног објекта, односно 
главних објеката. Пратећи објекти могу 
бити фискултурна сала, вишенаменски 
простор (целодневни боравак ученика, 
амфитеатар, галерија и сл.), кухиња и тр-
пезарија, радионице и сл.

 
Наведени објекти се могу градити и 

као анекси, са приступима из комуника-
ција главног објекта и посебним присту-
пима споља, за евентуално коришћење 
ван радног времена главног објекта. Уко-
лико се пратећи објекти граде као засеб-
ни објекти, морају се обезбедити пропу-
сници, топле везе, или у крајњем случају 
надкривене комуникације.

 
Могу се постављати ограде на 

грађевинској парцели. Ограде на регула-
ционој линији могу бити транспарентне 
или комбинација зидане и транспарент-
не, 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 огра-
де и капије морају бити на грађевинској 
парцели која се ограђује. Препоручује се 
ограђивање живом зеленом оградом. Код 
отворених терена могуће је постављање 
транспарентне ограде (од жице, канапа, 
и сл.) висине која ће зависити од врсте 
спорта којој је терен намењен и околних 
намена и објеката.

Услови и начин обезбеђивања 
приступа парцели и 
простора за паркирање

Предвиђено је да возила моторног 
саобраћаја имају приступ комплеку са 

Улице нова 1. Приступ пешацима (и би-
циклистима) обезбедио и из зоне парка, 
са јужне стране, из Улице Светозара Ми-
летића и из стамбено-пословних зона у 
окружењу, преко доминантних пешачких 
праваца и пасажа (приступних улица II 
реда).

 
Паркирање обезбедити у оквиру 

парцеле, али приоритет при организо-
вању слободних површина треба да имају 
образовне намене. За потребе паркирања 
у овој тони употребљаваће се паркинг 
површне предвиђене у склопу јавних по-
вршина у окружењу.

Архитектонско и естетско обликовање 

За остваривање одговарајућих рад-
них услова, посебну пажњу треба обра-
тити на положај зграде, правилну оријен-
тацију, неопходан број и величину прос-
торија.

 
При функционалној разради обје-

кта/објеката и дефинисању материјала, 
потребно је испоштовати просечне нор-
ме и посебне хигијенско-техничке захте-
ве прописане важећим правилницима и 
одредити потребе насеља у датом момен-
ту.

 
У посебном делу зграде неопход-

но је обезбедити простор за обављање 
посебног музичког васпитања и образо-
вања. Зидови у овом делу зграде треба да 
имају звучну изолацију.

 
За реализацију педагошког рада 

са телесно инвалидним ученицима по-
требно је уклањање или ублажавање ар-
хитектонских препрека како би се овим 
ученицима омогућио лакши приступ 
школској згради, учионици, санитарном 
чвору, кретање ходницима...

 
При обликовању и изградњи 

предшколских и школских објеката треба 
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настојати да зграда буде функционална, 
довољно пространа и економична. Про-
порције, материјали, складност облика и 
боја треба пријатно да делује на ученике 
и децу предшколског узраста и омогући 
им здрав боравак и савремен приступ ра-
ду. 

 
Препоручује се пројектовање чис-

тих, ритмичних фасада, без примене ек-
лектичких елемената. Архитектонским 
облицима, употребљеним материјалима 
и бојама мора се тежити ка успостављању 
јединствене естетски визуелне целине на 
нивоу улице, као и целог блока.

 
Фасаде објеката могу бити од са-

времених материјала (разне врсте стакла, 
вештачки камен...) али се снажно препо-
ручује употреба природних материјала 
- природног камена, фасадне опеке или 
опекарских производа у комбинацији са 
малтерисањем и кречењем (квалитетном 
фасадном бојом) у светлим пастелним 
бојама.

 
Кровови могу бити равни или у на-

гибу.
 
Грађевински елементи као еркери, 

доксати, балкони, улазне надстрешнице 
без стубова, на нивоима изнад приземља 
могу да пређу грађевинску линију (рачу-
најући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада) на делу 
објекта према предњем дворишту, од-
носно улици, до 1,2 m. Укупна површи-
на грађевинских елемената може бити и 
до 100% уличне фасаде изнад приземља, 
уколико дозвољавају остали услови про-
писани планом.

 
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/учени-

ку (пошто је у питању гушће насељено 
градско ткиво, површина по ученику мо-
же 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.

 
Зелене површине испред саме згра-

де школе треба да су потчињене архи-
тектури и декоративно обрађене са више 
цветног материјала, декоративног ши-
бља и дрвећа. При избору биљних врста 
водити рачуна да нису отровне, да немају 
бодље и што је веома важно, да одгова-
рају условима станишта. Избор врста 
треба да буде довољно разноврстан да би 
ученике упознао са биљним богатством. 
У исте сврхе треба формирати школски 
врт који треба да се састоји из повртња-
ка, цветињака, дендро - врта, воћњака, по 
могућности и тераријума.

 
Постојеће школске комплексе уре-

дити на основу елемената предложеног 
решења, у складу са просторним могућ-
ностима (слика 8).
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Предшколске установе треба да 
пруже услове за безбедан боравак и да 
задовоље здравствено - хигијенске ус-
лове. Потребно је предвидети величину 
отвореног простора од најмање 15 m2/
детету. У оквиру ових површина потреб-
но је предвидети терене за игре (лоп-
том, ритмичке 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 ис-
ти начин као и зелене површине школа. 
Предшколске установе уредити према 
овом концепту, у складу са просторним 
могућностима.

Недостајуће зелене површине и иг-
ралишта предшколског, односно школ-
ског комплекса, могу се допунити садр-
жајима парка у непосредном окружењу.

Слика 8 – примери концепције основних школа 
и предшколских установа, адекватних за 

предметну локацију у блоку

II.3.6. Правила грађења за зону 
комлекса верског објекта

Правила грађења Зоне стамбено-
пословних објеката мешовитог стано-
вања, а која се односе на Најмању доз-
вољену међусобну удаљеност објеката, 
Обезбеђивање места за смештај кон-
тејнера за комунални отпад, Заштиту 
суседних објеката/површина, и општи 
део Архитектонског и естетског обли-
ковања , важе и за Зону комплекса вер-
ског објекта . 

Врста и намена објеката 
који се могу градити

Зона се састоји из једне парцеле, 
на углу улица Југословенске армије и 
Светозара Милетића. У овој зони нала-
зи се верски објекат, уврштен у претход-
ну заштиту, стога ће доминантна намена 
парцеле бити верска.

 
Парцела је намењена и становању. 

Уз верски објекат, на истој па парцели на-
лази стамбени породични објекат (дом за 
свештеника).Оставља се могућност ре-
конструкције овог објекта, по условима 
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надлежног завода за заштиту споменика 
културе.

Врсте делатности евентуалних по-
словних садржаја по реконструкцији 
стамбеног објекта морају бити примере-
не, пре свега верској намени објекта по-
ред и стамбеној зони у окружењу. То су 
пре свега, јавни и комерцијални садржаји 
и услужне делатности. 

 
У оквиру стамбеног и стамбено-

пословног објекта породичног типа мо-
же се дозволити изградња максимално 4 
стамбене јединице. 

Положај објекта на парцели

Верски објекат се задржава у фор-
ми којој јесте – прекинут низ. Уколико 
дође до реконструкције постојећег стам-
беног објекта, задржати форму непреки-
нутог низа.

Највећа дозвољена спратност 
и висина објекта

Максимална спратност стамбеног 
објекта у случају реконструкције и до-
градње је П+2.

Услови за изградњу других објеката 
на истој грађевинској парцели

Зона обухвата мању површину и 
на њој већ постоје изграђени објекти, па 
додатна изградња објеката у оквиру зоне 
није дозвољена. Уколико постоји потре-
ба за гаражама, организовати их у склопу 
приземља, или дела приземља планира-
ног стамбеног објекта.

 
Пошто је примарни објекат на пар-

цели јавног карактера, није дозвољено 
ограђивање парцеле, нити њених делова. 
Изузетак су површине за лоцирање кон-

тејнера и комуналног отпада, где се могу 
поставити ограде по условима Плана. 

 
Уколико услови дозвољавају, могу 

се поставити заштитни елементи (мањи 
стубови, пирамиде, лопте...) од различи-
тих материјала, ради спречавања непро-
писног паркирања возила и заузимања 
слободних површина истим.

Услови и начин обезбеђивања 
приступа парцели и 
простора за паркирање

Парцела тренутно има пешачке и 
колске приступе са улица Југословенске 
армије и Светозара Милетића, који се 
планирају задржати. 

За паркирање возила за сопствене 
потребе у случају вишепородичног стам-
бено-пословног објекта, или стамбеног 
породичног објекта, мора се обезбедити 
паркинг простор за паркирање возила 
по правилу - један стан једно паркинг 
место, односно на 70 m² бруто развијене 
површине једно паркинг место.

 
Осим паркинг површина за станаре 

стамбеног објекта, могу се обезбедити и 
додатна паркинг места за посетиоце вер-
ског објекта, према условима и потре-
бама корисника, мада се у ту сврху мо-
гу користити и паркинг места у оквиру 
околних јавних површина.

Битно је нагласити отварање визура 
и пешачких праваца ка блоку и из њега, 
преко ове зоне. Стога је битно да се сло-
бодна површина око постојећих објеката 
што више отвори. 

Архитектонско и естетско обликовање 

Зелене површине у дворишту орга-
низовати у виду сквера. Скверови су мање 
зелене површине јавног коришћења, које 
су намењене краткотрајном одмору ста-
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новника или декоративном оформљењу 
градских тргова, улица, јавних и админи-
стративних објеката. Сквер треба да за-
довољи рационалну организацију пешач-
ког кретања, места за одмор и уметничку 
карактеристику сваког елемената који 
учествује у композицији. Основне еле-
менте сквера треба да чине платои, стазе 
и различите категорије засада. 

 
Препоручује се опремање сквера 

урбано - архитектонским елементима, 
као што су справе за игру деце, урба-
ни мобилијар, елементи спољног осве-
тљења и др. 

Услови за обнову и 
реконструкцију објекта

• Верски објекат - је уврштен у 
претходну заштиту, од стране 
покрајинског завода за заштиту 
споменика културе. Задржава се 
у свом оригиналном концепту, 
а сви радови на њему (санација, 
реконструкција, адаптација...) 
морају имати сагласности Заво-
да за заштиту споменика културе 
Војводине.

• Пратећи стамбени објекат - мо-
гућа реконструкција и доградња 
постојећег стамбеног објекта на 
парцели, по условима Плана и уз 
претходне услове надлежног за-
вода за заштиту споменика кул-
туре. 

II.3.7. Правила за озелењавање
Да би озелењавање насеља дало 

очекиване резултате у будућности нужно 
је:

• Поштовати просторне диспози-
ције разних категорија зеленила 
дефинисаног овим Планом;

• Обезбедити што је могуће већи 
проценат заступљености разних 
категорија зеленила у комплекси-
ма појединих основних намена у 
насељу;

• За делове насеља у којима је 
предвиђена даља урбанистичка 
разрада применити опште по-
ставке дате овим Планом;

У деловима насеља који се даље 
не разрађују урбанистичком докумен-
тацијом, озелењавање ће се спроводи-
ти према условима издатим у складу са 
овим Планом и осталом техничком доку-
ментацијом у складу са Законом. За озе-
лењавање је неопходна геодетска подло-
га са снимљеном хоризонталном и верти-
калном представом терена и комплетном 
инфраструктуром. Озелењавање ускла-
дити са подземном и надземном инфра-
структуром и техничким нормативима 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-
на старости.

У циљу унапређења животне среди-
не, микроклиматских услова и амбијен-
талних вредности, концепт озелењања 
простора усмерен је на повећање зелених 
површина, подизањем јавног и блоков-
ског (дворишног) зеленила, као и јавне 
зелене површине парковског карактера.
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II.4. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

Саобраћајна инфраструк-
тура

Врста 
радова

Површина
(m2)

Јединична цена
(дин./m2)

Укупна цена
(дин.)

Прикључак на државни пут I 
реда изградња 95,70 6.000,00 574.200,00

Приступна улица првог реда 
(ПУ1)
- Улица нова 1

изградња 2758,05 4.500,00 12.411.225,00

Приступне улице другог реда 
(ПУ2)
- три саобраћајне површине 
организоване према Улици 
краља Петра I и једна према 
Улици ЈА

изградња 2066,46 4.000,00 8.265.840,00

Паркинг простор изградња 5468,81 3.500,00 19.140.835,00

Бициклистичка стаза изградња 1199,14 3.000,00 3.597.420,00

Пешачке стазе и платои изградња 3870,17 3.000,00 11.610.510,00

Укупно: 55.600.030,00

Хидротехничка инфра-
структура 

Јединица 
мере

Дужина
m`

Јединична цена
дин./јединици 

мере

Укупна цена
дин.

Изградња уличне водово-
дне мреже m` 443,40 10.000,00 4.434.000,00

Изградња уличне канали-
зације отпадних вода m` 350,00 10.000,00 3.500.000,00

Изградња дренажне ка-
нализације и уличне ка-
нализације атмосферских 
вода

m`
Дренажне 713,00

Атмосферска 
1055,80

11.000,00 19.456.800,00

Изградња колектора ат-
мосферске канализације 
у ул. Светозара Миле-
тића

m` 308,00 21.100,00 6.498.800,00

Нивелација терена уну-
тар блока m2 52371,84 850,00 44.516.064,00

Укупно: 78.405.664,00

Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура Укупна цена (дин.)

МБТС 20/0,4kV 2х630kVA 5.480.000,00

Високонапонска мрежа 360.000,00

Нисконапонска мрежа 1.350.000,00

Јавна расвета 2.000.000,00

Телекомуникациона мрежа 1.500.000,00

Укупно: 10.690.000,00
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ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Јединица 
мере Количина Јединична 

цена (дин.)
Укупна цена

(дин.)
Прибављање потребне документације (геодетски послови)
Пројекат парцелације и препарцелације парцела 80 10.000,00 800.000,00
Пројекат геодетског обележавања парцела 80 10.000,00 800.000,00
Пројекат утапања парцела 80 10.000,00 800.000,00
Укупно: 2.500.000,00
Откуп земљишта и објеката
Откуп земљишта за формирање улица m2 11.500 1.150,00 13.225.000,00

Откуп објеката предвиђених за рушење ради 
формирања површина јавне намене m2

стамбени 
400

помоћни
+300

30.000,00

10.000,00
15.000.000,00

Накнада за вишегодишње засаде (паушално) паушално 5.000.000,00
Укупно: 33.225.000,00

Израда пројеката опремања земљишта јавне намене

Пројекат изградње коловоза

2% пред-
виђене 
вредности 
радова

500.000,00

Пројекат изградње паркинг површина

2% пред-
виђене 
вредности 
радова

400.000,00

Пројекат изградње пешачких стаза

2% пред-
виђене 
вредности 
радова

220.000,00

Пројекат изградње бициклистичких стаза

2% пред-
виђене 
вредности 
радова

100.000,00

Пројекат изградње атмосферске канализације

2% пред-
виђене 
вредности 
радова

390.000,00

Пројекат изградње канализације отпадних вода 2% пред-
виђене 
вредности 
радова

70.000,00

Израда геомеханичког елабората и пројекта 
нивелације терена паушално 800.000,00

Прибављање сагласности од јавних предузећа 
и надлежних институција паушално 5.000,00

Укупно: 2.485.000,00
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Опремање земљишта јавне намене
Нивелација земљишта m2 52.372 750,00 39.278.880,00
Изградња коловоза
- прикључак на пут I реда
- прикључак на улицу I реда
- прикључак на улицу II реда

m2

95,70
2758,05
2.066,46

6.000,00
4.500,00
4.000,00

574.200,00
12.411.225,00
8.265.840,00

Изградња паркинг површина m2 5.468,81 3.500,00 19.140.835,00
Изградња бициклистичких стаза m2 1.199,14 3.000,00 3.597.420,00
Изградња пешачких стаза и платоа m2 3.870 3.000,00 11.610.510,00
Изградња дренажне и атмосферске канализа-
ције m` 713

+1.056 11.000,00 19.459.000,00

Изградња колектора атмосферске канализације m` 308 21.100,00 6.498.800,00
Изградња уличне канализације отпадних вода m` 350 10.000,00 3.500.000,00
Изградња уличне водоводне мреже m` 444 10.000,00 4.440.000,00
Изградња електроенергетске инфраструктуре:
- МБТС 20/0,4kV 2х630kVA
- Високонапонска мрежа
- Нисконапонска мрежа
- Јавна расвета

5.480.000,00
360.000,00

1.350.000,00
2.000.000,00

9.190.000,00

Изградња телекомуникационе инфраструктуре 1.500.000,00
Изградња гасне инсталације паушално 1.000.000,00
Озелењавање уличних коридора паушално 1.000.000,00

Укупно: 141.466.710,00

Уређење парковских површина и зелених површина ограниченог коришћења, није 
обухваћено овом економском анализом, већ ће бити предмет урбанистичких пројеката.

УКУПНО: 179.676.710,00

Процена вредности потребних улагања је утврђена на основу цена из јануара 2011. 
године.

II.5. ЕТАПЕ И ФАЗЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА

1. Реализација плана по ободу блока
2. Спровођење урбане комасације у централном делу блока (са циљем формирања  

површине за јавне намене)
3. Решавање имовинско-правних односа
4. Израда пројеката за инфраструктурно опремање и опремање јавног земљишта
5. Изградња садржаја у унутрашњости блока
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