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На основу члана 35. став 7. Зако-
на о планирању и изградњи („Службени 
гласник Републике Србије“, број 72/09, 
81/09 и 24/11) и члана 38. став 1. тачка 6. 
Статута општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист општине Бачка Паланка“, број 
17/08 и 2/10), Скупштина општине Бачка 
Паланка, на својој 6. седници одржаној 
26. новембра 2012. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАН 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
НАСЕЉА ПИВНИЦЕ

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се измење-
ни и допуњени План генералне регула-
ције насеља Пивнице (у даљем тексту: 
План).

Члан 2.

Изради Плана приступило се пре 
свега да би се План ускладио са новим 
Законом, јер је важећи донет на основу 
старог Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“ број 47/2003 и 
34/2006) и како би се испоштовали захте-
ви за промене у плану намене површина 
од стране наручиоца. У плану су извр-
шене промене намене површина у блоку 
41, где је проширено радно подручје на 
уштрб спортско – рекреативног компле-
кса. Такође део сквера између блокова 41 
и 46 је намењен зеленој пијаци. У блоку 
40 је измењена мрежа саобраћајница и 
радне површине су проширене на уштрб 
стамбеног подручја. Све измене су спро-
ведене по захтеву наручиоца Плана и 
Месне заједнице Пивнице.

Члан 3.

Саставни део ове Одлуке је План, 
израђен од стране ЈП „Дирекција за из-
градњу општине Бачка Паланка“, Бачка 
Паланка, Трг братства и јединства 36 (у 
даљем тексту: Обрађивач планског доку-
мента), под бројем Е-16/12.

Члан 4.

План садржи текстуални и гра-
фички део.

Текстуални део садржи:

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

I.1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА         
      УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА
I.2. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА
I.3. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ         
      РЕЈОНА НАСЕЉА
I.4. ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА        
      ИЗРАДУ ПЛАНА
I.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
ІI ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
II.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА          
       НАСЕЉА
II.2. ТИПОЛОГИЈА КАРАКТЕРИСТИЧ-
НИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ПОДРУЧЈА 
И КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА 
ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ
II.2.1. Намена површина у границама 
обухвата Плана
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште ван грађевин-
ског реона
Пољопривредно земљиште
Биланс површина у обухвату Плана
Граница изворишта
Граница мерно-регулационе станице

Граница вашаришта
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II.3. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА НА ПОВРШИНЕ ЗА ЈАВ-
НЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

II.3.1. Површине за јавне намене

II.3.2. Површине за остале намене

II.4. НАМЕНА ПОВРШИНА У ОБУХ-
ВАТУ ПЛАНА И ОПШТА ПРАВИЛА 
УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

II.4.1. Површине јавне намене

Комплекс дечије установе

Комплекс школе

Комплекс здравствене станице

Комплекс дома културе

Спортско-рекреативни комплекс

Парк и сквер

Заштитно зеленило

Комплекс зелене пијаце

Вашариште и теретни терминал

Гробље

Извориште са постројењем за поправку 
квалитета воде

Уређај за пречишћавање отпадних вода

Ретензије

Каналско земљиште

Комплекс ватрогасног дома

Комплекс МРС

Улични коридор

II.4.2. Површине остале намене

Подручје становања

Стамбено подручје средње густине

Стамбено подручје мање густине

Радно подручје

Радне површине-производне и складиш-
не делатности

Радне површине-услужне делатности

Комплекс верског објекта

II.5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ, РЕГУЛАЦИЈЕ 
САОБРАЋАЈНИЦА И МРЕЖЕ ЈАВНЕ 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 
ЗЕЛЕНИЛА

II.5.1. Саобраћајна инфраструктура

II.5.2. Водопривредна инфраструктура

II.5.3. Електроенергетска инфраструктура

II.5.4. Термоенергетаска инфраструктура

II.5.5. Телекомуникациона инфраструк-
тура

II.5.6. Јавне зелене површине

II.6. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА

II.6.1. План генералне регулације

II.6.2. План генералне нивелације

II.7. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ

II.7.1. Услови заштите непокретних кул-
турних добара

II.7.2. Услови заштите природних добара

II.7.3. Услови заштите животне средине

II.7.4. Услови заштите од елементарних 
непогода и ратних разарања

II.8. ЛОКАЦИЈЕ ПРОПИСАНЕ ЗА 
ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ

II.8.1. Подручја за која се обавезно доно-
си план детаљне регулације и предвиђе-
ни рокови за израду

II.8.2. Локације за које се обавезно ради 
урбанистички пројекат

II.8.3. Локације за које је обавеза распи-
сивања јавних архитектонских или урба-
нистичких конкурса33

II.9. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕ-
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРА-
НИЦА ПАРЦЕЛА

II.10. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАС-
НОСТИ ИЗГРАДЊЕ

II.11. СРЕДЊЕРОЧНИ ПРОГРАМ ЗА 
УРЕЂИНАЊЕ ЈАВНОГ ГРАЂЕВИН-
СКОГ ЗЕМЉИШТА
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ІІІ ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА ИН-
ФРАСТРУКТУРЕ НА ПОЉОПРИВРЕД-
НОМ ЗЕМЉИШТУ

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА ВИ-
СОКОГРАДЊЕ НА ПОЉОПРИВРЕД-
НОМ ЗЕМЉИШТУ

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИН-
СКОМ ЗЕМЉИШТУ

III.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВР-
ШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ИЗ-
ГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ОД ОПШТЕГ ИН-
ТЕРЕСА

III.1.1. Комплекс дечје установе

III.1.2. Комплекс школе

III.1.3. Комплекс здравствене станице

III.1.4. Комплекс дома културе и биоско-
па

III.1.5. Комплекс библиотеке

III.1.6. Спортско – рекреативни комплекс

III.1.7. Парк и сквер

III.1.8. Заштитно зеленило

III.1.9. Зелена пијаца

III.1.10. Вашариште са теретним терми-
налом

III.1.11. Гробље
III.1.12. Извориште са постројењем за по-
правку воде
III.1.13. Комплекс уређаја за пречишћа-
вање отпадних вода
III.1.14. Ретензије
III.1.15. Каналско земљиште
III.1.16. Комплекс месне заједнице и ват-
рогасне гараже
III.1.17. Комплекс МРС
III.1.18. Државни пут II реда 104 - обилаз-
ница
III.1.19. Улични коридор
Саобраћајне површине:
Водопривредна инфраструктура:
Електроенергетска инфраструктура:
Гасоводна инфраструктура:
Телекомуникациона инфраструктура:
Улично зеленило:
III.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОСТА-
ЛИМ ПОВРШИНАМА
III.2.1. Подручје становања
III.2.2. Радна подручја и комплекси
III.2.3. Комплекс верског објекта

Графички део садржи:

Бр. Назив графичког приказа Размера

1 Постојеће стање – подела обухвата плана на зоне и целине и постојећа 
функционалан организација у насељу 1:5000

2 Граница подручја обухваћеног Планом са основном наменом површина 1:10000

3 Урбанистичка регулације зе зоне за које није предвиђена израда ПДР-а 1:5000

4 Претежна намена површина и објекти од општег интереса 1:5000

5 Саобраћајно решење са нивелационим котама раскрсница 1:5000

6 Водопривредна инфраструктура - снабдевање водом 1:5000

7 Водопривредна инфраструктура - одвођење вода 1:5000

8 Енергетска,ТТ и гасна инфраструктура 1:5000

9 Начин спровођења плана генералне регулације 1:10000
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Члан 5.

По доношењу План се обајвљује у 
„Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка“, а објављује се и у електронском 
облику, односно доступан је и путем ин-
тернет странице органа надлежног за до-
ношење Плана.

План се ради потписивања, овера-
вања и архивирања израђује у пет при-
мерака у аналогном и шест примерака у 
дигиталном облику.

Све примерке Плана у аналогном 
облику пре оверавања потписује Об-
рађивач планског документа, одговор-
ни урбаниста који је руководио израдом 
плана и овлашћено лице органа који је 
донео План.

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

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.

Два примерка донетог, потписа-
ног и овереног Плана у аналогном обли-
ку и два примерка у дигиталном облику 
чувају се у органу надлежном за спро-
вођење Плана.

Два примерка донетог, потписа-
ног и овереног Плана у аналогном обли-
ку и два примерка у дигиталном облику 
чувају 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 6.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-100/2012
26. новембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мита Лачански, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
НАСЕЉА ПИВНИЦЕ 

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“, Бачка Паланка 

Е-16/12 

Директор: Александар Богуновић

Одговорни урбаниста:

Владимир Драгичевић, дипл. инж.арх. - мастер 

Бачка Паланка, новембар 2012. године 

НАЗИВ: ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ПИВНИЦЕ

НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ: Бојан Радман

ИНВЕСТИТОР: Општина Бачка Паланка

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: 

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“ 

Трг братства и јединства 36, Бачка Паланка

ДИРЕКТОР: Александар Богуновић

БРОЈ ПРОЈЕКТА: Е-16/12

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: Владимир Драгичевић, дипл. инж. арх. - мастер 

СТРУЧНИ ТИМ: Владимир Драгичевић, дипл. инж. арх. - мастер, Мирослав 
Бајац, дипл. инж. арх. Сандра Којић, дипл. грађ. инж. Жељка Драгичевић, дипл. грађ. 
инж. Борис Милић, дипл. инж. ел.
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САДРЖАЈ: 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО: 

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
I.1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ 

ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛА-
НА

I.2. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА 

I.3. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ 
РЕЈОНА НАСЕЉА

I.4. ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ 
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

I.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

ІI  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

II.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА НА-
СЕЉА 

II.2. ТИПОЛОГИЈА КАРАКТЕ-
РИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ПОД-
РУЧЈА И

КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА 
ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ

II.2.1. Намена површина у границама 
обухвата Плана

Грађевинско земљиште

Грађевинско земљиште ван грађевин-
ског реона

Пољопривредно земљиште

БИЛАНС ПОВРШИНА У ОБУХВА-
ТУ ПЛАНА

ГРАНИЦА ИЗВОРИШТА .

ГРАНИЦА МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНЕ 
СТАНИЦЕ

ГРАНИЦА ВАШАРИШТА
II.3. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА НА ПОВРШИНЕ ЗА 
ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

II.3.1. Површине за јавне намене

II.3.2. Површине за остале намене 

II.4. НАМЕНА ПОВРШИНА У ОБУХ-
ВАТУ ПЛАНА И ОПШТА ПРАВИЛА 
УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

II.4.1. Површине јавне намене

КОМПЛЕКС ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ

КОМПЛЕКС ШКОЛЕ 

КОМПЛЕКС ЗДРАВСТВЕНЕ СТА-
НИЦЕ

КОМПЛЕКС ДОМА КУЛТУРЕ

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ КОМ-
ПЛЕКС 

ПАРК И СКВЕР  

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 

КОМПЛЕКС ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ 

ВАШАРИШТЕ И ТЕРЕТНИ ТЕР-
МИНАЛ

ГРОБЉЕ

ИЗВОРИШТЕ СА ПОСТРОЈЕЊЕМ 
ЗА ПОПРАВКУ КВАЛИТЕТА ВОДЕ 

УРЕЂАЈ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТ-
ПАДНИХ ВОДА  

РЕТЕНЗИЈЕ

КАНАЛСКО ЗЕМЉИШТЕ

КОМПЛЕКС ВАТРОГАСНОГ ДОМА

КОМПЛЕКС МРС

УЛИЧНИ КОРИДОР

II.4.2. Површине остале намене

ПОДРУЧЈЕ СТАНОВАЊА

Стамбено подручје средње густине

Стамбено подручје мање густине

РАДНО ПОДРУЧЈЕ

Радне површине-производне и скла-
дишне делатности

Радне површине-услужне делатности

Комплекс верског објекта
II.5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ, РЕГУЛА-
ЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦА И МРЕ-
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ЖЕ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРА-
СТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА

II.5.1. Саобраћајна инфраструктура

II.5.2. Водопривредна инфраструкту-
ра

II.5.3. Електроенергетска инфра-
структура 

II.5.4. Термоенергетаска инфраструк-
тура

II.5.5. Телекомуникациона инфра-
структура

II.5.6. Јавне зелене површине 

II.6. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА

II.6.1. План генералне регулације 

II.6.2. План генералне нивелације 

II.7. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ

II.7.1. Услови заштите непокретних 
културних добара

II.7.2. Услови заштите природних до-
бара

II.7.3. Услови заштите животне среди-
не

II.7.4. Услови заштите од елементар-
них непогода и ратних разарања 

II.8. ЛОКАЦИЈЕ ПРОПИСАНЕ ЗА 
ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ

II.8.1. Подручја за која се обавезно 
доноси план детаљне регулације и пред-
виђенирокови за израду

II.8.2. Локације за које се обавезно 
ради урбанистички пројекат 

II.8.3. Локације за које је обавеза 
расписивања јавних архитектонских или 
урбанистичких конкурса
II.9. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕ-
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРА-
НИЦА ПАРЦЕЛА
II.10. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАС-
НОСТИ ИЗГРАДЊЕ

II.11. СРЕДЊЕРОЧНИ ПРОГРАМ ЗА 
УРЕЂИНАЊЕ ЈАВНОГ ГРАЂЕВИН-
СКОГ ЗЕМЉИШТА

ІІІ  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА ИН-
ФРАСТРУКТУРЕ НА ПОЉОПРИВРЕД-
НОМ ЗЕМЉИШТУ

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА ВИ-
СОКОГРАДЊЕ НА ПОЉОПРИВРЕД-
НОМ ЗЕМЉИШТУ

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИН-
СКОМ ЗЕМЉИШТУ 

III.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВР-
ШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ИЗ-
ГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ОД ОПШТЕГ ИН-
ТЕРЕСА

III.1.1. Комплекс дечје установе 

III.1.2. Комплекс школе 

III.1.3. Комплекс здравствене станице 

III.1.4. Комплекс дома културе и би-
оскопа 

III.1.5. Комплекс библиотеке

III.1.6. Спортско - рекреативни ком-
плекс

III.1.7. Парк и сквер

III.1.8. Заштитно зеленило

III.1.9. Зелена пијаца 

III.1.10. Вашариште са теретним тер-
миналом

III.1.11. Гробље 

III.1.12. Извориште са постројењем за 
поправку воде

III.1.13. Комплекс уређаја за пре-
чишћавање отпадних вода

III.1.14. Ретензије

III.1.15. Каналско земљиште
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III.1.16. Комплекс месне заједнице и 
ватрогасне гараже

III.1.17. Комплекс МРС 51

III.1.18. Државни пут II реда 104 - оби-
лазница

III.1.19. Улични коридор

Саобраћајне површине: 

Водопривредна инфраструктура: 

Електроенергетска инфраструктура: 

Гасоводна инфраструктура: 

Телекомуникациона инфраструкту-
ра: 

Улично зеленило: 
III.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОСТА-
ЛИМ ПОВРШИНАМА 

III.2.1. Подручје становања

III.2.2. Радна подручја и комплекси

III.2.3. Комплекс верског објекта

ГРАФИЧКИ ДЕО: 

Бр. Назив графичког приказа Размера

1 Постојеће стање - подела обухвата плана на зоне и целине и постојећа 
функционалан организација у насељу 1:5000

2 Граница подручја обухваћеног Планом са основном наменом 
површина 1:10000

3 Урбанистичка регулације зе зоне за које није предвиђена израда 
ПДР-а ... 1:5000

4 Претежна намена површина и објекти од општег интереса 1:5000
5 Саобраћајно решење са нивелационим котама раскрсница ... 1:5000
6 Водопривредна инфраструктура - снабдевање водом ... 1:5000
7 Водопривредна инфраструктура - одвођење вода ... 1:5000
8 Енергетска,ТТ и гасна инфраструктура ... 1:5000
9 Начин спровођења плана генералне регулације ... 1:10000
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ПРИЛОГ: 

Општа документација 

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

I.1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ 
ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА 
ПЛАНА 

У складу са Законом планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“ број 
71/09, 81/09 и 24/11, у даљем тексту За-
кон) и на основу Програма за уређење 
грађевинског земљишта у општини Ба-
чка Паланка за 2011. годину, ЈП “Дирек-
ција за изградњу општине Бачка Палан-
ка“ приступила је изради измена и допу-
на Плана генералне регулације насеља 
Пивнице (у даљем тексту План). Одлука 
о измени и допуни Плана генералне ре-
гулације насеља Пивнице је објављена у 
„Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка“ број 28/2010 од 17.12.2010. 

Измене и допуне се врше пре 
свега да би се План ускладио са новим 
Законом, јер је важећи донет на основу 
старог Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“ број 47/2003 и 
34/2006) и како би се испоштовали неки 
захтеви за промене у плану намене по-
вршина од стране наручиоца. Измене се 
односе на промену намене у блоку 41, где 
је проширено радно подручје на уштрб 
спортско - рекреативног комплекса. Та-
кође део сквера између блокова 41 и 46 
је намењен зеленој пијаци. У блоку 40 је 
измењена мрежа саобраћајница и радне 
површине су проширене на уштрб стам-
беног подручја. Све измене су спроведе-
не по захтеву наручиоца Плана и Месне 
заједнице Пивнице. 

У тренутку израде овог Пла-
на у току је и израда Просторног плана 
општине Бачка Паланка, који је про-

шао јавни увид у периоду 15.12.2011.-
15.01.2012.године и стручну контролу од 
стране Комисије за планове општине Ба-
чка Паланка 04.04.2012. Покрајински се-
кретаријат за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине дао је саглас-
ност на Нацрт Просторног плана општи-
не Бачка Паланка 21.05.2012. године. Сва 
планска решења из нацрта Просторног 
плана општине Бачка Паланка која се 
односе на насеље Пивнице су импламен-
тирана и усклађена са овим Планом са 
претпоставком да ће таква бити и када се 
Просторни план усвоји. 

Основни циљ Плана генералне 
регулације насеља Пивнице је стварање 
планског основа за утврђивање страте-
гије организованог просторног развоја, 
заштиту, уређење и наменско коришћење 
простора као и стварање услова за 
уређење и изградњу насеља. Као основно 
опредељење, испоштоване су одреднице 
просторно-планске документације ви-
шег реда (Просторни план општине Ба-
чка Паланка „Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 10/2010). 

Циљ израде Плана је дефинисање 
концепције уређења и услови изградње 
насеља. Планом се дефинише подручје 
обухвата, граница грађевинског рејона 
насеља, основна намена површина, ге-
нерална регулациона и нивелациона ре-
шења инфраструктуре, услови заштите 
и други услови као и правила грађења, а 
све у складу са Законом и Правилником 
о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената („Службени гла-
сник РС“ број 31/2010, 69/2010 и 16/2011, 
у даљем тексту Правилник). 

Садржина Плана прописана је 
чланом 25. 26. 29. 30. 31 и 32. Закона и 
чланом 23. и 27. Правилика. План је 
урађен у складу са наведеним члановима 
Закона и Правилника. 
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I.2. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА 

Обухват Плана генералне регула-
ције насеља Пивнице дефинисан је: 

 - са севера: у правцу истока јуж-
ном међом парцеле 4172, затим 
се поклапа са границом грађе-
винског реона по премеру до 
постојеће међне камене белеге 
бр.90, а затим у правцу истока 
обухвата катастарске парце-
ле 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 
4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 
4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 
4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 
4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 
4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 
4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 
4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 
4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 
4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 
4260, 4261 и 4262. Од постојеће 
међне камене белеге бр.94 гра-
ница обухвата Плана се покла-
па са границом грађевинског 
реона по премеру до постојеће 
међне камене белеге бр.16 

 - са истока: у правцу југа гра-
ница обухвата Плана се по-
клапа са постојећом границом 
грађевинског реона по преме-
ру до четворомеђе парцела 281, 
282, 4574 и 4575, где у правцу 
истока обухвата катастарс-
ке парцеле 282, 283, 284, 285, 
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 
и 293 до постојеће међне ка-
мене белеге бр.32. Одавде се 
граница у правцу југа поклапа 
са постојећом границом грађе-
винског реона по премеру до 
четворомеђе парцела 1939/1, 
1939/2, 4766 и 4767 где у правцу 
истока обухвата катастарске 
парцеле 1939/2, 1940/1 и 1940/2 
до постојеће међне камене бе-
леге бр.48. 

 - са југа: од постојеће међне 
камене белеге бр.48 граница 
обухвата Плана се поклапа са 
постојећом границом грађе-
винског реона по премеру до 
постојеће међне камене белеге 
бр.57. Овде граница у правцу 
југа обухвата катастарске пар-
целе 5028, 5029, 5030, 5031 и 
5032 и део пута, парцела 6790 
до постојеће међне камене бе-
леге бр.61. Одавде се граница 
у правцу запада поклапа са 
постојећом границом грађе-
винског реона по премеру до 
постојеће међне камене белеге 
бр.72. 

 - са запада: од постојеће међне 
камене белеге бр.72 граница 
обухвата Плана се у правцу 
севера поклапа са постојећом 
границом грађевинског реона 
по премеру до постојеће међне 
камене белеге бр.79. Овде гра-
ница обухвата Плана у правцу 
запада обухвата катастарске 
парцеле 5189, 5190, 5191, 5192, 
5193, 5194, 5195, 5196, 5197, 
5198, 5199, 5100, 5101, 5102, 
5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 
5108, 5109 и 5210, 6777, 6917, 
6918, 5211, 5212, 5213, 5214, 
5215, 5216 и 5217, део парцеле 
6919/1, 4110, 411 и 4112, део пар-
целе 6919/2, 4061, 4062, 4063, 
4064, 4065, 4066 и 4067, 4113, 
4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119 
и 4120 и део пута, парцела 6786. 

Површина обухвата Плана износи 
cca 478 ha . 

I.3. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ 
РЕЈОНА НАСЕЉА 

Почетна тачка описа  грани-
це грађевинског реона је тачка бр.1, 
постојећа међна камена белега бр.87, која 
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се налази на тромеђи пољског пута, пар-
целе 1033 и 6836 и парцеле 4172. 

Од тачке бр.1 граница грађевин-
ског реона у правцу истока пресеца 
пољски пут, парцела 1033 и прати се-
верну међу парцеле 1032 до тачке бр.2, 
која се налази на тромеђи пољског пута, 
парцела 6842 и парцела 1032 и 4173/2, 
постојећа међна камена белега бр.88. 

Од тромеђе граница у правцу 
југа прати источну међу парцеле 1032 
до тачке бр.3, која се налази на тромеђи 
пољског пута, парцеле 6842 и 1031 и пар-
целе 1032, постојећа међна камена белега 
бр.89. 

Одавде граница у правцу исто-
ка пресеца пољски пут, парцела 1031 и 
прати јужну међу пољског пута, парцела 
6850/1 и пресецајући пут, парцела 1010 
долази до тачке бр.4, која се налази на 
тромеђи пута, парцела 1010 и парцела 
1006 и 4210, постојећа међна камена бе-
лега бр.90. 

Од тачке бр.4 граница наставља у 
правцу истока пресецајући пут, парцела 
1006 и прати јужну међу парцела 4210, 
4211, 4221, 4222, 4225, 4226, 4227, 4228, 
4229, 4230 и 4231 до тачке бр.5, која се 
налази на четворомеђи парцела 983/3, 
985, 4231 и 4231, постојећа међна камена 
белега бр.91. 

Од четворомеђе граница наставља 
у правцу истока и прати јужну међу пар-
цела 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 
4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 
4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 
4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 
4259, 4260 и 4261, до тачке бр.6, која се 
налази на четворомеђи парцела 940, 941, 
944 и 4261, постојећа међна камена беле-
га бр.92. 

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

и 4262, постојећа међна камена белега 
бр.93. 

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

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

Од тачке бр.9 гарница у правцу 
истока прати северну међу парцела 2-4 
до тачке бр.10, која се налази на тромеђи 
Улице Јована Поповића, парцела 2730 и 
парцела 4 и 4263, постојећа међна камена 
белега бр.2. 

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

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

Одавде граница у правцу истока 
прати јужну међу пољског пута, парцела 
6852 до тачке бр.13, која се налази на тро-
међи путева, парцеле 6852 и 48 и парцеле 
43, постојећа међна камена белега бр.6. 

Од тачке бр.13 граница у правцу 
севера пресеца пољски пут и прати ис-
точну међу парцеле 4420 до тачке бр.14, 
која се налази на тромеђи парцела 50, 
4420 и 4421, постојећа међна камена бе-
лега бр.7. 
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Одавде граница у правцу југоис-
тока прати северну међу парцела 50, 52, 
54, 55/1 и 55/2 до тачке бр.15, која се на-
лази на четворомеђи пута, парцеле 2732 
и 6788 и парцела 55/2 и 4424/2, постојећа 
међна камена белега бр.8. 

Овде граница пресеца пут до та-
чке бр.16, која се налази на тромеђи пута 
и парцела 56 и 4430, постојећа међна ка-
мена белега бр.9. 

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

Овде граница мења правац ка југу 
и прати источну међу парцела 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 и 68, 70 и 72 
до тачке бр.18, која се налази на четворо-
међи парцела 72, 89, 91 и 4445, постојећа 
међна камена белега бр.18. 

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

Од тачке бр.19 граница у правцу 
севера прати западну међу парцела 161, 
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171 и 172 до тачке бр.20, која се нала-
зи на тромеђи парцела 172, 4432 и 4433, 
постојећа међна камена белега бр.13. 

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

Одавде граница наставља у истом 
правцу и прати северну међу парцела 
173/2 и 174 до тачке бр.22, која се нала-
зи на тромеђи парцела 174, 4449 и 4450, 
постојећа међна камена белега бр.16. 

Од тачке бр.22 граница у правцу 
југа прати источну међу парцеле 174 и 
пресецајући пољски пут, парцела 6879 
долази до тачке бр.23, која се налази на 
међи пута и парцеле 4463, постојећа међ-
на камена белега бр.17. 

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

Одавде граница у правцу истока 
прати северну међу парцела 202, 204, 205 
206, 208, 209, 201 и 211 до тачке бр.26, која 
се налази на тромеђи парцела 211, 4456 
и пољског пута, парцела 6878, постојећа 
међна камена белега бр.22. 

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

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

Од тромеђе граница скреће у 
правцу југозапада и прати јужну међу 
парцела 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
235 и 236 до тачке бр.29, која се налази 
на тромеђи парцела 236, 239 и 4464/1, 
постојећа међна камена белега бр.26. 

Одавде граница у правцу југоис-
тока прати западну међу парцеле 4464/1, 
пресеца пут, парцела 248 и даље ка ју-
гоистоку прати западну међу парцела 
4582 и 4583 до тачке бр.30, која се нала-
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зи на тромеђи парцела 271, 272 и 4583, 
постојећа међна камена белега бр.28. 

Од тачке бр.30 граница у правцу 
североистока прати северну међу парце-
ла 272, 273, 275, 277, 279, 280 и 281 до та-
чке бр.31, која се налази на четворомеђи 
парцела 281, 282, 4574 и 4575. 

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

Одавде граница дужином од цца 
102m у правцу истока прати северну 
међу улице до тачке бр.33, која се налази 
на међи улице и парцеле 287. 

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

Од тромеђе граница у правцу ју-
гоистока прати западну међу пољског 
пута, парцела 6885 до тачке бр.35, која се 
налази на тромеђи пољских путева, пар-
целе 6885 и 6888 и парцеле 295, постојећа 
међна камена белега бр.33. 

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

Одавде граница у правцу југа пра-
ти западну међу парцеле 4621 до тачке 
бр.37, која се налази на тромеђи парцела 
1915, 4621 и 4622, постојећа међна камена 
белега бр.40. 

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

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

Од тромеђе, граница у правцу ис-
тока прати северну међу парцела 1919 и 
1920, пресеца пут, парцела 6895 и њего-
вом јужном међом долази до тачке бр.40, 
која се налази на тромеђи пута и парцела 
1930 и 1931/2, постојећа међна камена бе-
лега бр.45. 

Одавде граница у правцу југоис-
тока прати северну међу парцела 1931/2, 
1932 - 1939/1 до тачке бр.41, која се нала-
зи на четворомеђи парцела 1939/1, 1939/2, 
4766 и 4767. 

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

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

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

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

Одавде граница у правцу запада 
прати јужну међу парцела 1941/1, 1941/2, 
1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1949 - 1951, 
1953 - 1960, 1962 и долази до тачке бр.46, 
која се налази на тромеђи парцела 1962, 
1964 и 4776, постојећа међна камена бе-
лега бр.52. 
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Од тромеђе граница у правцу југа 
прати источну међу парцеле1964 до тачке 
бр.47, која се налази на тромеђи пољског 
пута, парцела 6904 и парцела 1964 и 4766, 
постојећа међна камена белега бр.53. 

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

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

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

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

Овде граница пресеца пут до та-
чке бр.52, која се налази на тромеђи пута, 
парцела 6790, канала, парцела 6766 и пар-
целе 2680, постојећа међна камена белега 
бр.62. 

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

Одавде граница наставља у правцу 
севера пратећи источну међу пољског 
пута, парцела 6976 и пресецајући канал, 
парцела 6776 долази до тачке бр.54, која 

се налази на североисточној међи канала, 
парцела 6776 и парцеле 2669, постојећа 
међна камена белега бр.68. 

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

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

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

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

Одавде граница мења правац и ка 
истоку прати северну међу канала, пар-
цела 6775 и пресецајући канал, парцела 
2612 долази до тачке бр.59, која се налази 
на тромеђи улице, парцела 2751, канала 
и парцеле 2611, постојећа међна камена 
белега бр.76. 

Од тачке бр. 59 граница у правцу 
севера прати источну међу канала, пар-
цела 6775 до тачке бр.60, која се налази 
на тромеђи канала, пута, парцела 2561 и 
парцеле 2560, постојећа међна камена бе-
лега бр.77. 

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

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

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

Овде граница у правцу севера 
пресеца регионални пут и долази до та-
чке бр.64, која се налази на тромеђи реги-
оналног пута, Улице економске, парцела 
1033 и парцеле 4172, постојећа међна ка-
мена белега бр.86. 

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

Укупна површина грађевинског 
реона насеља Пивнице износи цца 417,31 
ha . 

I.4. ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ 
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

Плански основ за израду овог 
документа представља Просторни план 
општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
10/2010) 

Као правни основ, приликом из-
раде Концепта поштоване су одредбе 
следећих законских, подзаконских аката, 
правилника: 

1. Закон о планирању и изградњи 
(“Службени гласник РС” број 
72/09 и 81/09 - исправка, 64/10-
УС и 24/11),

2. Правилник о садржини, на-
чину и поступку израде план-
ских докумената (“Службени 

гласник Републике Србије” 
број 31/10, 69/10 и 16/11),

3. Правилник о општим прави-
лима за парцелацију, регула-
цију и изградњу (“Службени 
гласник РС” број 50/2011)

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

5. Закон о заштити животне сре-
дине (“Службени гласник РС” 
број 135/04, 36/09, 36/09-др за-
кон, 72/09-др закон, 43/11-УС),

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

7. Закон о заштити природе 
(„Службени гласник РС“ број 
36/09, 88/10, 91/10-исправка),

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

9. Закон о културним добрима 
(„Службени гласник РС“ број 
71/94, 52/11-др закон, 99/11-др 
закон), Закон о јавним путе-
вима („Службени гласник РС“ 
број 101/05, 123/07 и 101/11), 

10. Правилник о техничким нор-
мативима за приступне путе-
ве, окретнице и уређене платое 
за ватрогасна возила у близини 
објеката повећаног ризика од 
пожара (“Службени лист СРЈ” 
број 8/95), 

11. Закон о енергетици („Службе-
ни гласник РС“ број 57/2011, 
80/2011-исправка),

12. Закон о телекомуникацијама 
(„Службени гласник РС“ број 
44/03, 36/06 и 50/09),
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13. Правилник о техничким стан-
дардима приступачности 
(„Службени лист РС“, број 
19/12),

14. Закон о ванредним ситуација-
ма („Службени гласник РС“ 
број 111/2009 и 92/11),

15. Закон о одбрани („Службени 
гласник РС“ број 116/07, 88/09, 
88/09-др закон, 104/09-др за-
кон).

16. Остали законски и подзакон-
ски акти.

I.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Простор обухваћен Планом према 
функцији, намени простора је већином 
стамбеног карактера са заступљеном 
пољопривредном производњом. Цен-
тар насеља је постављен на укрштању 
две осе, Улице Маршала Тита и Улице 
војвођанске и чине га месна канцеларија, 
месна заједница, школа, пошта, зелена 
пијаца... У западном делу насеља је фор-
мирано радно подручје вече површине, 
око 10ha док је у источном смештена 
депонија. У насељу су од садржаја за-
ступљене и ретензије, спортско-рекреа-
тивне површине, зелене површине, вер-
ски објекти, гробље... 

Мрежа саобраћајница је дефо-
рмисаног ортогоналног типа, са доми-
нантним правцем, Улицом Маршала 
Тита која повезује насеље са Бачком Па-
ланком и суседним насељем Ратковом у 
правцу исток-запад (некадашњи држав-
ни пут Р-104 а сада општински пут). Ули-
ца војвођанска је доминантна оса која се 
пружа од севера ка југу, од границе до 
границе грађевинског рејона. Осим глав-
не улице, општинског пута, остале са-
обраћајнице су приступног карактера и 
немају већи значај на нивоу повезивања 
са осталим насељима. Тренутно, мрежа 

улица задовољава потребе функциони-
сања насеља. 

Постојећа водоводна мрежа по-
крива скоро цело грађевинско подручје 
насеља Пивнице. Експлоатација подзем-
не воде се врши у простору постојећег 
водозахвата, у северном делу насеља, 
преко три постојећа бунара. Сама техно-
логије прераде воде и бунари су лошем 
стању, тако да треба извршити поправку 
квалитета воде као и проширити капаци-
тете. 

Одвођење отпадних вода није 
решено на нивоу насеља, већ индиви-
дуално, у склопу појединачних парцела 
постоје септичке јаме. Велики број њих 
није изграђен у складу са потребама са-
нитарно-хигијенске заштите. Одвођење 
атмосферских вода је решено системом 
отворених канала у склопу уличних ко-
ридора. Вода се одводи у мрежу мелиора-
тивних канала који тангиреју или се за-
вршавају уз границу насеља и постојеће 
ретензије у склопу насеља. 

Постојећа депонија у источном 
делу насеља не одговара санитарним и 
хигијенским условима заштите простора 
и пошто се планира изградња регионал-
не депоније предвиђено је њено укидање. 

Снабдевање насеља Пивнице 
електричном енергијом се врши преко 
20kV далековода, из ТС 110/20kV „Врбас 
1”, инсталисане снаге 2x31,5 МVA, пре-
ко расклопног постројења 20kV „Савино 
Село” са извода Пивнице или 20kV да-
леководом, преко расклопног постројења 
20kV „Савино Село” са извода Деспото-
во. Онапајање је тренутно квалитетно и 
сигурно и у случају значајног повећања 
потрошње електричне енергије и макси-
малне једновремене снаге. 

Становништо се у насељу се пре-
тежно бави пољопривредом, пошто је 
привреда у задњој деценији забележила 
пад. Већина домаћинстава је са заступље-
ном пољопривредном производњом, 
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мањег или већег капацитета. У обухвату 
плана, највећи део површине (око 80%) је 
намењен становању са пољопривредним 
активностима и објектима. 

ІI  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

II.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА 
НАСЕЉА 

Основни циљ у области будућег 
кретања популације насеља је зауста-
вљање негативних тенденција у кретању 
укупног броја становника и спречавању 
даљег погоршања виталних карактерис-
тика популације. 

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

Према попису из 2011. укупан број 
становника у насељу Пивнице износи 
3309, број домаћинстава је 1308 и број 
станова 1651, што је за 537 становника 
мање у односу на попис из 2002, када је 
евидентирано укупно 3846. 

Основни циљ израде Плана гене-
ралне регулације насеља Пивнице у об-
ласти привреде је обезбеђење простор-
них услова за развој стабилне привредне 
структуре која ће у будућности омогући-
ти одрживо коришћење постојећих ре-
сурса и компаративних предности овог 
подручја. У профилисању будуће при-
вредне структуре насеља активности 
треба усмерити на подстицање развоја 
пољопривреде и пратећих капацитета 

за прераду пољопривредних производа, 
затим на развој мале привреде (у првом 
реду везане за локално сировинско за-
леђе), занатство, услужне делатности и 
домаћу радиност као и на проширење 
мреже објеката намењених свакоднев-
ном снабдевању становништва. 

Концепција и програмски елемен-
ти будућег привредног развоја утврђени 
су на основу сагледавања развојних по-
тенцијала насеља (природних и створе-
них), досадашњих развојних тенденција, 
циљева и могућности будућег привред-
ног развоја насеља. Основни приоритети 
чија ће реализација омогућити ревитали-
зацију привреде и динамизирање развој-
них процеса су: 

 - бржи развој пољопривредне 
производње,

 - развој мале привреде, занат-
ства, услужних делатности и 
домаће радиности,

 - развој угоститељства, засно-
ван на природним и створеним 
потенцијалима,

 - изградња и опремање мреже 
и објеката инфраструктуре у 
складу са пројектованим

 - потребама становника и свих 
насељских функција. 

Развој мале привреде и приватног 
предузетништва пре свега треба усмери-
ти на развој производних програма који 
су засновани на потпунијем коришћењу 
локалних сировина, створених и природ-
них ресурса. Као посебно активне у том 
смислу издвајају се производња и прера-
да пољопривредних производа, угости-
тељство, занатство, личне услуге и до-
маћу радиност. Развој трговине пратиће 
динамику раста осталих привредних об-
ласти. Развој трговине на мало оствариће 
се кроз бољу организацију и модерниза-
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цију малопродајне мреже и уз изградњу 
специјализованих објеката са савреме-
ним системом услуживања потрошача. 

Изградња свих планираних при-
вредних капацитета мора се вршити уз 
строго поштовање мера заштите живот-
не средине прописаних Законом и овим 
Планом. Принципи и правила организа-
ције будуће просторне структуре при-
вредних активности у насељу су следећи: 
обезбеђивање просторних услова за раз-
вој делатности са великим просторним 
захтевима, обезбеђивање просторних ус-
лова за развој делатности са специфич-
ним просторним захтевима (загађивачи), 
обезбеђење просторних услова за из-
градњу инфраструктуре и обезбеђивање 
просторних услова за развој мреже капа-
цитета намењених свакодневном снабде-
вању и услугама. Утврђена је просторна 
организација капацитета рада кроз сле-
деће облике просторно организационих 
јединица: радне зоне, појединачни ком-
плекси унутар насељског ткива, поједи-
начни капацитети рада у склопу парцела 
са другом основном наменом. 

У склопу основног насељског тки-
ва (центар насеља и становање) могу се 
градити и развијати они капацитети чија 
технологија рада нема негативних ути-
цаја на животну средину (бука, вибра-
ције, загађење воде, ваздуха и тла), који 
нису у колизији са преовлађујућим на-
меном и где просторне могућности пар-
целе-коефицијент изграђености, степен 
искоришћености земљишта и сл. то до-
звољавају. 

На основу прогнозираног броја 
становника и броја домаћинстава дефи-
нисана је површина за зону становања, за 
задовољавање основних потреба стано-
вништва. На основу ових података и на 
основу затеченог стања дефинисани су 
инфраструктурни капацитети, потреба 
за њиховим ширењем, односно, потреба 

за изградњом нових инфраструктурних 
капацитета. 

Сагледавањем старосне струк-
туре становништва и евидентирањем 
стања и капацитета јавних служби (а све 
у складу са организовањем јавних служ-
би, у складу са хијерархијским нивоом 
насеља утврђеним Просторним планом 
Републике Србије) и објеката за задо-
вољавање заједничких потреба и зашти-
те становништва дефинисани су следећи 
циљеви: 

1. У области васпитања и образо-
вања: У насељу постоји основ-
на школа што је у овој области 
задовољавајуће за насеље. Оно 
што је у планском периоду не-
опходно решити јесте проши-
рење овог комплекса, дефини-
сање комплекса комбиноване 
дечије установе и уређење 
и изградња оба комплекса у 
складу са Правилницима који 
ову област регулишу. 

2. У области здравствене зашти-
те: у насељу постоји комплекс 
здравствене станице и апотеке 
као и комплекс ветеринарске 
станице. Комплекси се задржа-
вају у постојећим површинама 
а у будућности треба тежити 
њиховом осавремењивању и 
опремању са неопходним садр-
жајима. 

3. У области културе: приори-
тетан задатак у планском пе-
риоду је образовање коплекса 
биоскопа (или дома културе) и 
разграничење од осталих јав-
них садржаја. Сви постојећи 
објекти културе се задржавају 
уз потребу њиховог реконстру-
исања у планском периоду. 

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

5. Насеље има изражен проблем 
са недостатком или незадо-
вољавајућом површином за ко-
муналне површине. Неопходно 
је у будућности решити про-
блем измештања зелене пија-
це, проширења: гробља и изво-
ришта, дефинисати површине 
за: теретни терминал, уређај за 
пречишћавање отпадних вода 
и комплекс мерно-регулационе 
станице (МРС). 

6. Основни циљ у домену са-
обраћаја у будућности би био: 
изградити обилазницу-регио-
нални пут, остварити систем 
насељских саобраћајница које 
треба да задовоље све исказа-
не захтеве за превозом људи и 
добара, створити услове за из-
градњу капацитета за немотор-
на кретања, пешачки и бицик-
листички саобраћај и изгра-
дити капацитете стационар-
ног саобраћаја. Испуњавањем 
ових постављених циљева за-
довољиће се захтеве за пости-
зањем бољег нивоа заштите 
животне средине. 

7. За задовољавање заједничких 
потреба становника Пивница 
неопходно је решити проблем: 
водоснабдевања, одвођење от-
падних и атмосферских вода, 
обезбедити квалитетно снаб-
девање електричном енер-
гијом. Неопходно је омогући-
ти и снабдевање насеља са 
природним гасом како би се 
створили услови за смањење 
грејања објеката на чврсто и 

течно гориво. На тај начин би 
се повољшали услови заштите 
животне средине. 

8. Планирање насеља и стварање 
планског основа за његово на-
предовање и пораст (и задржа-
вање) становништва мора се 
спроводити у складу са Зако-
ном о заштити животне среди-
не. 

II.2. ТИПОЛОГИЈА 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ 
ГРАЂЕВИНСКИХ ПОДРУЧЈА И 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА 
ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ 

Сагледавањем затеченог стања на 
терену, дефинисањем приоритета и пот-
реба развоја насеља предложен је обух-
ват Плана са дефинисањем основне на-
мене површина у оквиру предложеног 
обухвата. 

II.2.1. Намена површина у границама 
обухвата Плана 

У оквиру предложене границе 
обухвата Плана дефинисана је основ-
на намена површина: грађевинско и 
пољопривредно земљиште. 

Грађевинско земљиште 

Грађевински рејон насеља: Након 
сагледавања затеченог стања и уважа-
вања исказаних потреба насеља дефини-
сана је нова граница грађевинског рејона 
насеља. Грађевинско земљиште у грани-
ци грађевинског рејона насеља заузима 
површину од око 417,31ha. 

Грађевинско земљиште у грађе-
винском рејону насеља је подељено на 
површине јавне немене и површине оста-
ле намене а детаљно ће бити објашњено 
у поглављима која следе. 
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Грађевинско земљиште ван 
грађевинског реона 

Ивориште са постројењем за по-
правку квалитета воде: Површина која 
се резервише за извориште ван границе 
грађевинског рејона насеља износи око 
5,1ha. На овој површини би било по-
требно изградити, осим бунара и уређај 
за поправку квалитета воде као и оста-
ле пратеће садржаје. Ово грађевинско 
земљиште би било дефинисано као јавно 
грађевинско земљиште. 

Општински пут-обилазница: Да 
би обезбедили елиминацију транзита из 
центра насеља дефинисали смо нову тра-
су регионалног пута кроз урбани простор 
Пивница. Једним делом траса општин-
ског пута пролази кроз насеље а другим 
делом по ободу грађевинског рејона (са 
југозападне стране-у правцу Раткова. 
Грађевинско земљиште општинског пу-
та-обилазница би било дефинисано као 
јавно грађевинско земљиште за које је 
обавезна израда плана детаљне реагула-
ције (који је законски основ за  експро-
пријацију и израду документације). 

Вашариште са теретним термина-
лом: Западно од грађевинског рејона на-
сеља, између грађевинског рејона насеља 
и планиране нове трасе регионалног 
пута, планирана је површина за ваша-
риште са теретним терминалом. На овој 
локацији већ постоји изграђен приступ-
ни пут са постојећег регионалног пута 
и саобраћајне површине са колском ва-
гом. Површина за ову намену износи око 
1,85ha. Ово грађевинско земљиште би 
било дефинисано као јавно грађевинско 
земљиште. 

Мерно регулациона станица: 
Планирано је да разводни гасовод до 
Пивница дође из правца Бачке Паланке 
(Силбаша). За потребе обезбеђивања ус-
лова за гасификацију насеља планирана 
је локација мерно регулационе станице 
јужно од грађевинског рејона насеља, са 

десне стране пута Силбаш-Пивнице. За 
комплекс мерно регулационе станице 
треба обезбедити површину око 300m 
. Ово грађевинско земљиште би било 
дефинисано као јавно грађевинско 
земљиште. 

Противградна станица: Проти-
вградна станица је постојећи садржај 
западно од грађевинског рејона насеља 
Пивнице, уз регионални пут. Неопходно 
је у планском периоду дефинисати пар-
целу као грађевинско земљиште-проти-
вградна станица са приступним путем и 
одвојити је од обрадивог пољопривред-
ног земљишта. 

Пољопривредно земљиште 

У границама обухвата Плана 
налазе се и површине под пољопри-
вредним земљиштем. У оквиру обух-
вата Плана обухваћено је укупно око 
53,71ha пољопривредног земљишта. Ово 
земљиште је углавном у приватном влас-
ништву са мањим индивидуалним пар-
целама. 

На пољопривредном земљишта у 
обухвату Плана је дозвољена изградња 
за потребе пољопривредног домаћин-
ства, за изградњу објеката у функцији 
пољопривредне производње  а све у 
складу са Законом о пољопривредном 
земљишту. У граници обухвата Плана 
није дозвољена изградња сточних фар-
ми. У складу са Законом за заштиту жи-
вотне средине и важећим подзаконским 
актима који ову област регулишу доз-
вољена је изградња мини фарми (капа-
цитет до 50 условних грла-једно условно 
грло 500kg). 
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Биланс површина у обухвату Плана 

Ред. бр. Основа намена површина 
у обухвату плана

Површина
ha a m2 %

1. Грађевинско земљиште 424 29 00 88,76

Грађевински рејон насеља 417 31 00

Извориште са постројењем за поправку квалитета воде 05 10 00

Вашариште са теретним терминалом 01 85 00

Мерно регулациона станица - 03 00

2. Пољопривредно земљиште 53 71 00 11,24

Σ Површина у обухвату Плана 478 00 00 100,00
Табела бр. 1. 

Напомена: Податак о површини основне намене је добијен графичким очита-
вањем! 

Граница изворишта 

Локација планирана за извориште налази се северно од насеља и обухвата парцеле 
4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219. 

Површина локације за извориште износи цца 5,1 ha . 

Граница мерно-регулационе станице 

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

Граница вашаришта 

Локација планирана за вашариште налази се западно од насеља. Са северне стра-
не је омеђено општинским путем, са истока грађевинским рејоном насеља а са запада 
трасом планиране обилазнице и обухвата делове парцела 4113-4120. Површина локације 
износи цца 1,85ha. 

II.3. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ПОВРШИНЕ ЗА ЈАВНЕ И 
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Овим Планом дата је подела грађевинског земљишта на површине за јавно и оста-
ле намене у оквиру границе грађевинског рејона. 

II.3.1. П овршине за јавне намене 

За грађевинско земљиште јавне намене, у оквиру границе грађевинског рејона, дат 
је списак целих парцела које су дефинисане као јавна површина-површина од општег ин-
тереса и које су у државној својини. Списак целих парцела дат је према намени површине 
од општег интереса. 
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КОМПЛЕКС ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ 

 - катастарска парцела број: 1610; 

КОМПЛЕКС ШКОЛЕ 

 - катастарска парцела број: 1751, 
1752; 

ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ 

Месна заједница, ватрогасна гаража: 

 - катастарска парцела број: 1609; 

Месна канцеларија, пошта: 

 - катастарска парцела број: 
1612/1, 1612/2; 

Биоскоп: 

 - катастарска парцела број: 
1573/1; 

Библиотека: 

 - катастарска парцела број: 1611; 

Омладински дом: 

 - катастарска парцела број: 469; 

КОМПЛЕКС ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ 

Амбуланта: 

 - катастарска парцела број: 1743 

Ветеринарска амбуланта: 

 - катастарска парцела број: 993; 

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ  
КОМПЛЕКС 

Фудбалски терен: 

 - катастарска парцела број: 1186; 

Спортско-рекреативни центар: 

 - катастарска парцела број: 1190, 
1191; 

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 

 - катастарска парцела број: 2141, 
2631, 2635; ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА 

 - катастарска парцела број: 
1573/2, 1573/3, 1573/4, 1573/5 и 
2740; ГРОБЉЕ 

 - катастарска парцела број: 26, 
33, 2675; 

ИЗВОРИШТЕ СА ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА 
ПОПРАВКУ КВАЛИТЕТА ВОДЕ 

 - катастарска парцела број: 1004, 
1005; 

РЕТЕНЗИЈЕ 

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

 - катастарска парцела број: 435, 
1514, 1574, 2612; ТРАФО СТА-
НИЦА 

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

 - катастарска парцела број: 1916; 

УЛИЧНИ КОРИДОР 

 - Улица Марчокова: катастарска 
парцела број 314; 

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

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

 - Улица Чмеликова: катастарска 
парцела број 625; 

 - Улица млинска: катастарска 
парцела број 1711; 

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

 - Улица Хвјездослава: катастар-
ска парцела број 630; 

 - Улица Јаношикова: катастар-
ска парцела број 661; 

 - Улица Црепара: катастарска 
парцела број: 5, 7; 
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 - Улица Људевита Штура: катас-
тарска парцела број 2742; 

 - Улица економска: катастарска 
парцела број 1033, 1079; 

 - Улица првоборачка: катастар-
ска парцела број 2743; 

 - Улица радничка: катастарска 
парцела број 2744; 

 - Улица полет: катастарска пар-
цела број: 1106, 1105; 

 - Улица фискултурна: катастар-
ска парцела број 1185; 

 - Улица вашариште: катастарска 
парцела број 1009; 

 - Улица маршала Тита: катас-
тарска парцела број 2740; 

 - Улица борачка: катастарска 
парцела број 1436; 

 - Улица Жарка Зрењанина: ка-
тастарска парцела број 1494; 

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

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

 - Улица партизанска: катастар-
ска парцела број: 2751, 2681; 

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

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

 - Улица Марчокова: катастарска 
парцела број 314; 

 - Улица Иве Лоле Рибара: катас-
тарска парцела број 1869; 

 - Улица Николе Тесле: катастар-
ска парцела број 1988; 

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

 - Улица војвођанска: катастар-
ска парцела број 2732, 2748; 

 - Улица Јована Поповића: катас-
тарска парцела број 2730, 2747; 

 - Улица Змај Јовина: катастар-
ска парцела број 1468; 

 - Улица прашка: катастарска 
парцела број 2745; 

 - Улица генерала Вјеста: катас-
тарска парцела број 467; 

 - Улица пролаз: катастарска 
парцела број 121; 

 - Улица виноградарска: катас-
тарска парцела број 1921; 

 - Парошки пут: катастарска пар-
цела број 175; 

 - пут: катастарска парцела број 
314; 

 - пут: катастарска парцела број 
48; 

 - пут: катастарска парцела број 
1031; 

 - пут: катастарска парцела број 
1010; 

 - пут: катастарска парцела број 
1173; 

 - пут: катастарска парцела број 
2561; 

 - пут: катастарска парцела број 
1880; 

 - пут: катастарска парцела број 
27; 

 - пут: катастарска парцела број 
1192; 

 - пут: катастарска парцела број 
1002, и део парцеле 1005; 
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 - пут: катастарска парцела број 
2639; 

 - пролаз: катастарска парцела 
број 2566; 

 - пролаз: катастарска парцела 
број 248; 

Напомена: Катастарске парцеле 
које су овим Планом дефинисане као по-
вршина јавне намене а које нису у држав-
ној својини, могу да задрже свој имовин-
ски статус, у складу са одредбама Зако-
на, осим у случају формирања уличних 
коридора где је обавезно проглашење 
јавног интереса и изузимање замљишта. 
Планиране регулационе линије су дефи-
нисане на графичком прилогу број 3. 

Списак преломних тачака нових 
регулационих линија са координатама: 

Бр. x координата y координата
1 613031.34 5037415.33
2 613212.93 5037364.88
3 613029.58 5037410.67
4 613205.8 5037327.91
5 613218.39 5037363.36
6 613279.41 5037346.41
7 613214.12 5037343.84
8 613211.93 5037330.45
9 613272.05 5037322.75
10 613156.11 5037446.31
11 613163.23 5037457.69
12 613147.32 5037556.83
13 613155.30 5037557.47
14 613407.49 5037329.67
15 613412.38 5037304.94
16 613396.3 5037316.59
17 613009.43 5037009.89
18 613049.56 5037030.37
19 613083.28 5037030.85
20 613042.87 5037015.49
21 613085.53 5037015.88
22 613170.87 5037042.56
23 613306.04 5037066.55
24 613353.63 5037042.94
25 613380.09 5037044.45
26 613374.52 5037059.18
27 613356.49 5037058.27
28 613307.79 5037081.88

29 613417.33 5037003.81
30 613448.93 5037003.63
31 613478.59 5036994.5
32 613506.93 5036989.2
33 613583.23 5036971.55
34 613623.68 5036962.69
35 613439.17 5036783.52
36 613606.11 5036747.03
37 613599.44 5036722.82
38 613600.1 5036715.62
39 613608.47 5036790.63
40 613612.93 5036784.47
41 613737.41 5036811.65
42 613739.8 5036804.94
43 613787.68 5036840.55
44 613788.97 5036833.48
45 613798.99 5036844.6
46 613796.02 5036836.48
47 613839.35 5036859.16
48 613841.3 5036852.43
49 613937.09 5036881.67
50 613985.87 5036885.84
51 614000.06 5036883.46
52 614023.11 5036884.98
53 614073.85 5036892.38
54 614129.05 5036892.82
55 614162.13 5036891.15
56 614178.54 5036888.25
57 614194.92 5036888.68
58 614212.0 5036886.31
59 614256.88 5036887.47
60 613576.24 5036565.33
61 613613.67 5036567.33
62 613580.39 5036545.52
63 613651.56 5036549.33
64 613532.56 5036365.24
65 613603.17 5036380.81
66 613617.54 5036384.03
67 613632.71 5036395.43
68 614970.4 5038286.33
69 614970.01 5038287.78
70 615023.41 5038313.52
71 614753.93 5037518.04
72 615033.49 5037584.01
73 615071.92 5037660.86
74 615154.23 5037699.23
75 615365.72 5037524.62
76 615365.72 5037527.19
77 615440.51 5037563.63
78 615446.08 5037551.54
79 615452.81 5037544.73
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80 615499.94 5037440.07
81 615436.18 5037411.18
82 615184.32 5037297.03
83 615115.23 5037265.65
84 615134.66 5037156.98
85 615293.0 5037193.2
86 615494.15 5037283.3
87 615548.74 5037308.19
88 615553.72 5037321.39
89 615540.0 5037280.14
90 615528.32 5037282.56
91 615297.8 5037178.91
92 615229.02 5036961.5
93 615177.02 5036940.04
94 615172.99 5036900.16
95 613947.42 5037744.90
96 614012.14 5037791.62
97 614013.36 5037796.06
98 614111.23 5037842.01
99 614088.90 5037889.10

II.3.2. П овршине за остале намене

Остало грађевинско земљиште 
чине све катастарске, односно грађевин-
ске парцеле у грађевинском рејону које 
нису дефинисане као површине јавне 
намене. Остало грађевинско земљиште 
може бити у свим облицима својине и у 
промету је. 

II.4. НАМЕНА ПОВРШИНА У 
ОБУХВАТУ ПЛАНА И ОПШТА 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

II.4.1. Површине јавне намене 

За задовољавање заједничких пот-
реба становништва Пивница дефинисане 
су површине за јавне намене за уређење 
и изградњу јавних објеката од општег 
интереса. 

Комплекс дечије установе 

У насељу се морају обезбедити ус-
лови за 100%-тни обухват деце у предш-
колској установи узраста од 4-6 година и 
30%-тни обухват деце узраста од 1-3 годи-

не. У складу са оценом постојећег стања 
и прогнозом броја деце узраста од 1-6,99 
година утврђено је да је неопходно, у ок-
виру расположивих капацитета, дефини-
сати нову површину за дечију установу и 
комплекс уредити, изградити и опреми-
ти у складу са важећим Правилницима 
и потребама за осавремењивањем васпи-
тања и образовања најмлађих. Планира-
но је да коплекс дечије установе буде у 
блоку број 29. поред библиотеке и месне 
канцеларије. Комплекс ће заузимати по-
вршину од око 650m2. 

Комплекс школе 

У насељу се морају обезбедити ус-
лови за 100%-тни обухват деце у основ-
ној школи узраста 7-14 година. У складу 
са оценом постојећег стања и прогно-
зом броја деце узраста од 7-14,99 година 
утврђено је да је неопходно проширити 
постојећи комплекс основне школе и 
комплекс уредити, изградити и опреми-
ти у складу са важећим Правилницима 
и потребама за осавремењивањем вас-
питања и образовања најмлађих. Про-
ширењем постојећег комплекса основне 
школе планирано је заузимање једне пар-
целе број 1752 према истоку. Комплекс ће 
заузимати површину од око 0,96hа. 

Комплекс здравствене станице 

Задржава се комплекс здравстве-
не станице и апотеке и комплекс вете-
ринарске амбуланте на постојећим ло-
кацијама у постојећим габаритима. Ре-
конструкција и изградња у оквиру оба 
комплекса је плански задатак. Комплекс 
здравствене станице и апотеке заузима 
површину од око 1780m2. Комплекс вете-
ринарске амбуланте заузима површину 
од 1594m2. 

Комплекс дома културе 

Приоритетан задатак за будућ-
ност је дефинисање комплекса објекта 
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културе (библиотека, биоскоп). На самом 
објекту културе треба радити у смислу 
побољшања услова за задовољавање 
потреба становништва Пивница у обла-
сти културе. 

Разграничење површина за пот-
ребе библиотеке и биоскопа од других 
намена биће урађено кроз план детаљ-
не регулације. Површина планирана за 
комплекс биоскопа (који би у планском 
периоду могао да се пренамени у ком-
плекс дома културе) износи око 0,224hа. 
Комплекс омладинског дома заузима по-
вршину од 0,967hа. У планском периоду 
на овој површини би требало радити на 
реконструкцији постојећег објекта и из-
градњи пратећих садржаја. 

Спортско-рекреативни комплекс 

Планирано је задржавање посто-
јећих и заузимање нових површина за 
спорт и рекреацију у западном делу на-
сеља, у блоку број 41. Комплекс фудбал-
ског терена се задржава на постојећој 
локацији уз могућност ширења за потре-
бе изградње помоћних терена и других 
пратећих садржаја. У оквиру површи-
не за спортско-рекреативни центар се 
планира изградња отворених, уређених 
простора, погодних за различите врсте 
спортских активности, са уређеним са-
нитарним просторијама, осталим пра-
тећим просторијама, изградња покриве-
них објеката физичке културе, уређене 
површине и садржаје за најмлађе и сл. 

У оквиру постојећих и планира-
них спортско-рекреативних површи-
на зелене површине ће чинити значајан 
проценат комплекса. Планира се њихово 
уређење и опремање у парковском стилу. 
Укупна планирана површина за спорт-
ско-рекреативни комплекс износи око 
8,2hа. Обавезна је израда урбанистичког 
пројекта за проширење комплекса. 

Парк и сквер 

С обзиром да у насељу недостају 
парковске површине овим Планом се 
предвиђа формирање скверова укупне 
површине од око 1,43hа. Ове површине 
треба озеленити декоративним врстама 
и опремити урбаним мобилијаром. 

Заштитно зеленило 

Заштитно зеленило ће бити фор-
мирано уз део мреже малиоративних 
канала, уз гробље, у зони ретензија и на 
деградираним површинама, у складу са 
условима из овог Плана. Укупна повр-
шина за заштитно зеленило износи око 
1,65hа. 

Комплекс зелене пијаце 

Нова пијаца, површине од око 
0,53hа, је планирана у центру насеља, у 
непосредној близини постојеће локације. 
Пијацу треба изградити и опремити у 
складу са савременим захтевима пот-
рошача и продаваца. Оно што би мог-
ло да се сугерише јесте изградња и тр-
жног центра на осталом грађевинском 
земљишту, у делу који се ослања на по-
вршину за комплекс зелене пијаце. 

Такође, у оквиру Улице Маршала 
Тита, између блокова 41 и 46 планирана 
је нова зелена пијца, укупне површине 
око 84,4а. Уређење и изгрaдњу ове пијаце 
треба спровести на основу урбанистич-
ког пројекта. 

Вашариште и теретни терминал 

Нова локација за вашариште и те-
ретни терминал је планирана изван гра-
нице грађевинског рејона насеља, на за-
паду, уз регионални пут, на локацији где 
се већ налази део уређених саобраћајних 
површина и колска вага. Опредељење 
за ову локацију је близина изворишта и 
одредишта роба и расположиви, дели-
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мично и опремљен простор, који се може 
организовати у ове сврхе. Површина ва-
шаришта и теретног терминала је око 
1,85ha. 
Гробље 

У Пивницама, као постојећи садр-
жаји, су регистроване три локације за 
гробље. У северном делу насеља, у бло-
ку број 39. је постојеће насељско гробље, 
површине П=5,1295ha, за које је Месна 
заједница исказала потребу ширења јер 
је површина коју заузима већим делом 
попуњена. Проширење овог гробља је 
планирано за око 1,14ha на незаузету по-
вршину у истом блоку, североисточно од 
постојеће локације. Услови за уређење 
и изградњу за ново гробље стећи ће се 
по изради и усвајању плана детаљне ре-
гулације. У источном делу насеља, у 
блоку број 10 је постојеће православно 
гробље које се задржава у постојећој по-
вршини (П=2,7588ha). У јужном делу на-
сеља је старо немачко гробље, површине 
П=0,3399ha, које се задржава. Укупна по-
вршина намењена за гробље у Пивница-
ма износи око 9,37ha. 

Извориште са постројењем за 
поправку квалитета воде 

Садашње техничко решење снаб-
девања водом насеља Пивнице треба 
преиспитати у следећим елементима: 

1. Већу количину „сирове” воде, 
лако обновљиве, лакше је обез-
бедити из прве издани са дуби-
не од око 80m него са дубине 
од око 250m. 

2. Воде, било из прве издани 
или субартерске издани треба 
поправити у погледу захте-
ва Правилника о хигијенској 
исправности, с тим што у пр-
вој издани нема гаса метана. 

3. Неопходно је урадити посебан 
елаборат о величини зона са-

нитарне заштите из којег ће се 
видети које мере треба преду-
зети у циљу заштите квалите-
та „сирове” воде. 

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

На овој локацији потребно је из-
градити: бунаре, уређај за поправку ква-
литета воде као и остале пратеће садр-
жаје. Ово грађевинско земљиште се де-
финише као површина јавне намене. По-
вршина која се резервише за извориште 
ван границе грађевинског рејона насеља 
износи око 5,1ha. 

Уређај за пречишћавање отпадних 
вода 

Отпадне воде из насеља ће се, на-
кон пречишћавања до условљеног степе-
на чистоће, испуштати у реципијент-ме-
лиоративни канал. Локација пречистача 
утврђена је на најнизводнијем делу на-
сеља, на супротној страни од локације 
водозахвата и најближа је коначном ре-
ципијенту, каналу Савино Село-Нови 
Сад. Канализациона мрежа може бити 
гравитациона или вакум што ће се ана-
лизирати на нивоу Идејног пројекта. По-
вршина овог комплекса је око 0,975ha. 

Ретензије 

По ободу насеља постоји више де-
пресија које су формиране у прошлости 
кад је настајало насеље. То су била по-
зајмишта земље за изградњу стамбених 
објеката. Постојеће депресије се задржа-
вају за прихватање вишка површинских 
вода, након проласка киша екстремно 
јаког интензитета, из којих ће се вода 
поступно празнити у систем мелиора-
тивних канала. Њихова површина може 
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бити и вишенаменска, могу се површин-
ски незнатно и смањити, али укинути 
никако и то уз предходну израду урба-
нистичког пројекта и идејног пројекта за 
прорачун кишне канализације. Ретензије 
су саставни део система посебне насељс-
ке кишне канализације која се мора ура-
дити на нивоу Идејног пројекта. Укупна 
површина коју заузимају ретензије изно-
си око 15,56ha. 

Каналско земљиште 

Кроз насеље не пролазе мелиора-
тивни канали који имају основну фук-
цију прихватања и одвођења сувишних 
вода са пољопривредних површина. 
Постоје мелиоративни канали који пола-
зе од насеља и чија је обавеза да приме 
и атмосферске воде са површине грађе-
винског реона. То су најузводније деони-
це тих канала на које ће се прикључити 
будућа кишна канализација насеља. 

На подручју насеља потребно је 
постојећу мрежу мелиорационих ка-
нала редовно одржавати у границама 
пројектованих елемената, уз уважавање 
ограничења датих у водопривредним ус-
ловима надлежног водопривредног пре-
дузећа. Површина коју заузима каналско 
земљиште у грађевинском рејону насеља 
износи око 0,65ha. 

Комплекс ватрогасног дома 

За потребе заштите становништва 
и насеља од пожара, у централном делу 
насеља, уз главну насељску саобраћај-
ницу, је постојећи објекат ватрогасне 
гараже, уз објекат месне заједнице, на 
површини дефинисаној као централни 
садржаји. Морају се изградити и уредити 
саобраћајне површине које ће обезбеди-
ти брзо деловање у случају акцидентних 
ситуација и обезбедити довољна количи-
на и притисак воде. 

Комплекс МРС 

Мерно-регулациона станица је 
део комуналне инфраструктуре, у функ-
цији мерења и регулације притиска за 
дистрибутивну гасну мрежу. Планирано 
је да се насеље на гасну мрежу прикључи 
гасоводом средњег притиска, из правца 
Деспотова, односно Бачке Паланке. За 
објекат мерно-регулационе станице тре-
ба резервисати површину од око 300m2 
и обезбедити прикључак на: саобраћајну, 
електроенергетску и тт инфраструктуру. 
Овим Планом дефинисана је локација у 
оквиру једне од ретензија насеља, уз пут 
за Деспотово и Бачку Паланку. 

Улични коридор 

Улични коридор је део грађе-
винског земљишта јавне намене у ком 
је утврђена (или ће бити утврђена) ре-
гулација и нивелација: саобраћајне, во-
доводне, канализационе, енергетске и 
телекомуникационе инфраструктуре и 
површине намењене за подизање улич-
ног зеленила. У уличном коридору даће 
се услови за изградњу перспективног пе-
шачког, стационарног, бициклистичког 
саобраћаја (по потреби) као и услови за  
прикључење грађевинских парцела ја-
вног и осталог грађевинског земљишта 
на исте. Даће се услови за полагање, 
паралелно вођење и укрштање за исте 
и различите инфраструктурне инстала-
ције, услови прикључења на инсталације 
као и услови за полагање инсталација у 
односу на дрвеће и шибље. 

Улични коридори имају различи-
те хијерархијске нивое у зависности од 
значаја улице у насељу. У складу са хије-
рархијским нивоом улице, у будућности 
треба да буду изграђени са површинама 
за пешачки саобраћај (најмање са једне 
стране улице пешачка стаза), за дина-
мички саобраћај (коловоз за двосмерни 
или најмање за једносмерни саобраћај са 
мимоилазницама) као и површинама за 
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стационарни саобраћај док ће се повре-
мена паркирања обављати у оквиру 
предбашта. Систем саобраћајних капа-
цитета треба да чини једну јединствену 
целину која се надовезује на главну на-
сељску саобраћајницу и која прикупља 
сав интерни саобраћај. 

У оквиру уличних коридора ће 
бити формирано линијско зеленило (ви-
соки, средњи и ниски лишћари или пар-
терно зеленило) у зависности од ширине 
уличног профила које ће повезати зелене 
површине насеља, посебно јавне, у сис-
тем зелених површина. 

II.4.2. Површине остале намене 

Остале површине у грађевинском 
рејону се могу поделити условно на три 
претежне намене земљишта: подручје 
становања, подручје рада и комплекси 
верских објеката. У оквиру прве две 
зоне извршена је даља подела у скла-
ду са њиховим локацијским условима и 
потребама, односно, дата је њихова пре-
овлађујућа намена. У складу са дефини-
саном преовлађујућом наменом дају се 
услови за изградњу објеката с тим да ће 
се, у оквиру сваког подручје, наводити за 
коју врсту објеката се услови за изградњу 
не могу издавати. Остале површине су 
у насељу заступљене око 310,83hа, од-
носно, заузимају површину насеља од 
око 74,34%. 

Подручје становања 

Општи услови који важе за под-
ручје становања су следећи: 

 - на грађевинској парцели у 
овом подручју дозвољена је из-
градња само једног објекта са 
стамбеном наменом (стамбена 
намена у целини, у већем или 
мањем делу објекта); - на пар-
цели вишепородичног стано-
вања није дозвољена изградња 

пословних, производних или 
сладишних објеката; 

 - пословање које се може поја-
вити је из области: трговине 
на мало, угоститељства, здрав-
ствене и социјалне заштите, 
културне и друштвене актив-
ности општег карактера. 

За обе врсте становања које су 
планиране у насељу, површина коју зау-
зимају износи од око 278,16hа. 

Стамбен о подручје средње густине 

Стамбено подручје средње гу-
стине је планирано у центру насеља, уз 
постојеће и планиране јавне службе и 
друге јавне садржаје. Ово подручје  је 
планирано за реализацију опште стамбе-
не зоне-зоне са појавним обликом више-
породичних и породичних објеката, са 
дозвољеним већим стапеном заузетости 
грађевинске парцеле, могућношћу реа-
лизације и само пословних садржаја на 
грађевинској парцели. За ово стамбено 
подручје планирана је површина од око 
11,91ha. 

Специфичност овог подручје у од-
носу на стамбено подручје мање густине 
је у следећем: 

 - степен заузетости грађевин-
ске парцеле би био максимал-
но 40% под објектима висо-
коградње са минимум 30% по-
вршина под зеленилом; 

 - грађевинска парцела у овој 
зони може да се намени и за 
чисто пословање и то из об-
ласти: трговине на мало, угос-
титељства, здравствене и со-
цијалне заштите, културне и 
друштвене активности општег 
карактера. 

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

 - производне делатности у овом 
подручју се не могу дозволити.

Стамбен о подручје мање густине 

Стамбено подручје мање густине 
је по површини највише заступљена у 
грађевинском рејону насеља Пивнице. У 
овој зони је углавном заступљено поро-
дично становање са објектима у преки-
нутом низу и слободностојећим објекти-
ма. У грађевинском рејону насеља Пив-
нице има још увек делимично незаузе-
тих блокова и то највише у ободном делу 
насеља. Такође, за потребе становања, 
планирана је могућност погушћавања 
постојећих блокова (блокови 3., 30., 41. 
и 42.). Површина за ову зону износи око 
266,25ha. 

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

 - степен искоришћености грађе-
винске парцеле би био макси-
мално 40% са миниму 30 зеле-
нила;

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

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

 - производне делатности малог 
обима и трговина на велико 
на грађевинској парцели у овој 
зони би се дозволиле уз обез-

беђивање услова заштите жи-
вотне средине. 

Радно подручје 

Задржане су све површине 
постојећих радних комплекса у насељу 
осим постојеће површине комплекса от-
купне станице у центру насеља, у блоку 
20. Нове радне зоне у источном и запад-
ном делу насеља су првенствено намење-
не оним привредним активностима које 
због своје делатности (буке, издувних 
гасова, потреба и обима саобраћајних 
кретања, и сл.) не могу бити лоциране 
у оквиру зоне становања. Радна зона у 
источном делу насеља ће се моћи при-
вести намени по укидању, измештању 
постојеће депоније из насеља и санирању 
деградиране површине. Укупна површи-
на за радну зону у грађевинском рејону 
насеља Пивнице би била око 32,7ha. 

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

 - степен заузетости грађевинске 
парцеле максимално 70%;

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

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

Радне површине-производне и 
складишне делатности 

Радне површине са производним 
и складишним делатностима, у грађе-
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винском рејону насеља, појављују се као 
постојећи и планирани садржаји. Заузи-
мају око 32,04ha површине грађевинског 
рејона насеља Пивнице. 

Постојећи радни садржај су регис-
тровани у блоку број: 45., 46., 41., 37., 29. 
и 14. Нове површине за изградњу произ-
водних и складишних делатности плани-
ране су у блоку: 42., 41. и 10. Опредељење 
за локацију у блоку 42. и 41. је слободно 
земљиште и близина постојећег регио-
налног пута-главне насељске саобраћај-
нице и планиране обилазнице- регио-
налног пута. Опредељење за локацију у 
блоку 10. је: 

 - деградирано земљиште у 
грађевинском рејону насеља, 
које се мора санирати и рекул-
тивисати (са кога се мора да из-
мести депонија смећа), 

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

 - могућност прикључења на 
главну насељску саобраћајни-
цу (тренутно регионални пут) 
при самом излазу пута из на-
сеља и

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

Радне површине - услужне делатности 

У северозападном делу насеља, 
уз главну насељску саобраћајницу-реги-
онални пут, као постојећи садржај, ре-
гистрован је комплекс мотела-ловачки 
дом, у блоку број 41. Локација мотела је 
повољна (положај главне насељске са-
обраћајнице и близина  планиране трасе 
регионалног пута, близина постојећих 
и будућих спортскорекреативних садр-

жаја). Укупна површина овог садржаја 
износи око 0,63ha. 

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

Комплекс верског објекта 

У насељу Пивнице постоје два 
већа комплекса верског објекта-еванге-
листичка црква са портом и православна 
црква са портом. Ови комплекси су из-
двојени као специфични, већ дефиниса-
ни, са изграђеним објектима. Евентуал-
но ширење постојећег комплекса може 
се дозволити само на остало грађевинско 
земљиште. У насељу постоји још вер-
ских објеката у оквиру зоне становања. 
Реконструкција и изградња новог вер-
ског комплекса, ако се појави потреба 
за тим, може се одобрити у оквиру било 
које зоне у насељу, на осталом грађевин-
ском земљишту, по условима који важе 
за зону у којој се објекат гради. Ова два 
већа комплекса верског објекта заузи-
мају површину од око 86,6а. 

II.5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ, 
РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦА 
И МРЕЖЕ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА 

II.5.1. Саобраћајна инфраструктура 

Овим Планом утврђена је са-
обраћајна матрица насеља Пивнице тј. 
утврђен је хијерархијски ниво насељских 
улица: локални пут, сабирна улица са до-
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датном функцијом саобраћајног повези-
вања, сабирна улица и приступна улица. 

Све ове улице чине нову са-
обраћајну матрицу насеља Пивнице. 
Њиховом реконструкцијом успоставиће 
се рационалност у изградњи, оптимална 
безбедност и функционалност одвијања 
саобраћајних токова у насељу. 

Насељски систем улица чине: 

 - државни пут II реда - део који 
се измешта и чија се изградња 
планира, 

 - сабирна улица са додатном 
функцијом саобраћајног пове-
зивања - део постојеће трасе 
државног пута, 

 - локални пут-планирана из-
градња, - сабирна улица и 

 - приступне улице. 

Ове саобраћајнице чине једну 
унију насељских саобраћајница које 
својом изграђеношћу треба да пруже ви-
соки ниво саобраћајне услуге свим по-
тенцијалним корисницима. 

Дат је предлог изградње сепари-
сане бициклистичке стазе дуж сабирне 
улице са додатном функцијом саобраћај-
ног повезивања, димензионисана да за-
довољи очекивани обим кретања ове по-
пулације на нивоу насеља. 

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

У оквиру насеља обавеза власни-
ка теретних возила и трактора је да се 
паркирају у оквиру властите парцеле. 
За транзитне кориснике је планиран те-
ретни терминал у оквиру површине ва-
шаришта. Изградњом и опремањем ове 
површине ће се задовољити захтеви по-
тенцијалних корисника. 

Јавни превоз и у будућности ће се 
организовати на истим принципима као 
до сада. У планском периоду треба усме-
рити активности на повећање фреквен-
ција проласка аутобуса, нарочито у врш-
ним часовима, како би се подигао ниво 
превозне услуге. У будућности се мора 
подићи ниво опремљености аутобуских 
стајалишта ради подизања конфора ус-
луга потенцијалним путницима. 

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

II.5.2. Водопривредна инфраструктура 

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

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

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

II.5.3. Електроенергетска инфраструктура 

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

1. Петра Драпшина 250 kVA СТС ЕВ

2. Б.Радичевића 400 kVA МБТС 
ЕВ

3. Војвођанска 250 kVA СТС  ЕВ
4. Милетићева 250 kVA СТС  ЕВ

5. В.Караџића 400 kVA МБТС 
ЕВ

6. К.Нађ 400 kVA МБТС 
ЕВ

7. Црква 400 kVA ЗТС ЕВ
8. Јанко 400 kVA ЗТС ЕВ
9. Масарикова 250 kVA СТС ЕВ
10.Кудељара 250 kVA ЗТС ЕВ
11.Ново Село 250 kVA СТС  ЕВ
12.Млекара 160 kVA ЛТС  Т
13.Задруга 400 kVA ЗТС Т

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

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

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

План пораста потрошње за наредни период се заснива на плану развоја привреде и 
демографским показатељима. Потрошњу електричне енергије насеља Пивница за план-



30. новембар 2012. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 36/2012 - страна 1421  

ски период од 20 година рачунамо у од-
носу на почетну планску 2005. годину по 
следећој формули: 

А (МWh) = Ао (МWh) (1+p) n, где је: 

 - Ао(МWh) - потрошња остварена у 
почетној планској години (8187) 

 - p (%) - просечна годишња стопа 
раста потрошње електричне енер-
гије за плански период (3%) 

 - n - број година у планском периоду 
(20). 

На тај начин израчуната потро-
шња за 2025. годину износиће 14786,6 
МWh. 

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

P (МW) = А (М Wh ) = 14786,6 = 3,68 
                 4000 h          4000 

P (МW) = 3,69 

Потребну инсталисану снагу тра-
фостанице рачунамо уз претпоставку да 
је, најоптималнији режим рада при опте-
рећењу од 0,80% називне снаге, при факто-
ру снаге (cos φ) приближно 1. 

Pт (МVA)  =   P(М W )  =  3,69  = 4,62
                   cos φ. 0,81   х 0,8

Pт (МVA) = 4,62

број трафостаница рачунат је 
у односу на јединицу типске снаге од 
630kVA, прифактору снаге (cos φ) при-
ближно 1, износи:

Н (ком) =  Pт(М VA )  =  4,62  = 7,33
                 0,630 МVA      0,63 

Н (ком) = 8  

У сврху постизања квалитета на-
пона напајања у насељу је потребно из-
градити довољан број трафостаница, 
како за постојеће, тако и за планиране 

потрошаче. У потпуности реконструиса-
ти мрежу за 20kV напон. 

Електроенергетска мрежа ће бити 
углавном надземна на бетонским и гвоз-
денорешеткастим стубовима. У делови-
ма насеља где су планиране: парковске 
површине, радне зоне, спортско-рекреа-
тивне површине, мрежа ће се каблирати. 

Поправљање квалитета испору-
ке и напонских прилика у мрежи реша-
ваће се локално по потреби, изградњом 
нових средњенапонских и нисконапон-
ских објеката. Градиће се углавном мон-
тажно бетонске и стубне трафостанице. 
Највећи број трафостаница градиће се у 
радним зонама и подручјима где је пла-
нирано становање. 

У деловима насеља где су плани-
ране радне зоне и где постоји ваздушна 
средњенапонска и нисконапонска мрежа, 
мрежу је потребно каблирати. 

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

У насељу је потребно изградити 
квалитетну јавну расвету. Мрежа јавног 
осветљења ће се каблирати у деловима 
насеља где је електроенергетска мрежа 
каблирана а у деловима насеља где је 
електроенергетска мрежа ваздушна, све-
тиљке за јавно осветљење ће се поста-
вљати по стубовима електроенергетске 
мреже. Мрежу јавног осветљења дуж 
главних саобраћајница треба реконстру-
исати а у центру насеља поставити ра-
светна тела на декоративне канделабре. 

За расветна тела користити жи-
вине светиљке високог притиска или 
натријумове ниског (високог) притиска, 
како би се добио одговарајући ниво осве-
тљености саобраћајница у складу са пре-
порукама ЈКО-а (Југословенски комитет 
за осветљење). 
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II.5.4. Термоенергетаска 
инфраструктура 

У насељу Пивнице се до сада ко-
ристило чвсто гориво (дрво, угаљ), теч-
но гориво (мазут, лож уље) и електична 
енергија за производњу топлотне енер-
гије. 

За потрошаче топлотне енргије 
у насељу Пивнице планира се гасифи-
кација насеља, односно, коришћење 
природног гаса за производњу топлот-
не енергије, као еколошки најчистијег и 
најекономичнијег фосилног горива. 

Природни гас за снабдевање на-
сеља Пивнице ће се обезбедити из правца 
Бачке Паланке (Силбаша), изградњом 
Разводног гасовда и МРС „Пивнице” и 
дистрибутивне гасоводне мреже у на-
сељу до потрошача. 

Постојећа гасоводна инфраструк-
тура у општини Бачка Паланка има ка-
пацитета за гасификацију свих насеља у 
општини. 

II.5.5. Телекомуникациона 
инфраструктура 

У насељу је изграђена подземна и 
надземна телекомуникациона мрежа на 
дрвеним стубовима и са кровним разво-
дом. Ова мрежа је недовољног капаци-
тета те је одвијање телекомуникациног 
саобраћаја отежано. 

У насељу није изграђен кабловски 
дистрибутивни систем за пренос и дист-
рибуцију радио и ТВ сигнала. Изграђена 
је базна радио станица мобилних телеко-
муникација. 

У Пивницама ће једна поштанска 
јединица са укупно 2 шалтерске службе 
бити довољна за квалитетно одвијање 
поштанског саобраћаја у планском пери-
оду. Са овим поштанским капацитетом 
достићи ће се следећа доступност: 

 - 3300 становника на једну по-
штанску јединицу и 

 - 1650 становника на једну шал-
терску службу. 

У насељу треба поставити 2 по-
штанска ковчежића чиме ће се достићи 
доступност од 1650 становника на један 
поштански ковчежић. 

За свако домаћинство потребно 
је обезбедити по један телефонски при-
кључак и довољно резерве за службене 
кориснике. Према демографском плану 
за 2025. годину у Пивницама ће живети 
3300 становника, а број домаћинстава ће 
бити око 1340. 

Према демографском плану пла-
нира се капацитет телефонске централе 
од око 1500 телефонских прикључака. На 
тај начин достићи ће се густина од 45,5 
прикључака на 100 становника. Телефон-
ска централа је дигитална аутоматска, у 
рангу крајње централе, а повезана је оп-
тичким каблом са надређеном центра-
лом у Бачкој Паланци. 

Месна ТТ мрежа ће у потпуности 
бити каблирана. Каблови ће се полагати 
у зеленим појасевима дуж саобраћајница 
и пешачких стаза. Где то потребе нала-
жу, месну ТТ мрежу полагати обостра-
но дуж улица, у супротном само са једне 
стране улице. 

Обезбедити потребан број теле-
фонских линија и извести резерве до 
места прикључења планираних јавних 
телефонских говорница по плановима 
развоја  предузећа за телекомуникације. 

Изградњом антенских система 
и базних станица мобилне телефоније, 
према плановима развоја надлежних 
предузећа, омогућити рад овог система 
телекомуникација на целом планском 
подручју. Тачан положај планираних ба-
зних станица биће дефинисан у завис-
ности од конкретних услова које буде за-
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хтевао систем мобилне телефоније који 
ће бити у примени. 

За квалитетан пријем и дистри-
буцију радио и ТВ сигнала изградити 
КДС-кабловски дистрибутивни систем. 
Мрежу кабловског дистрибутивног сис-
тема градити подземно, где је то могуће 
непосредно поред трасе ТТ мреже или у 
истим трасама, по обостраном споразу-
му власника истих. 

Кабловски дистрибутивни систем 
обухвата развођење сигнала од главне 
станице до прикључних кутија. Мрежа 
је типа звезде, тј. разводи се од главне 
станице, грана дуж насеља, преко: 

 - примарног развода (веза из-
међу разводних ормана), 

 - секундарног развода (водо-
ви који се полажу вертикално 
дуж вишеспратница и каблови 
који повезују разводне ормане 
и појединачне индивидуалне 
објекте) и 

 - терцијални развод (развођење 
у локалима, становима и инди-
видуалним објектима). 

У графичком прилогу приказана 
је примарна мрежа КДС, која је предмет 
овог плана.

II.5.6. Јавне зелене површине 

Јавне зелене површине ће чини-
ти: улично зеленило, зеленило паркова и 
скверова, заштитно зеленило као и зеле-
нило у оквиру комплекса јавних устано-
ва и комплекса комуналних површина. У 
оквиру уличних коридора, на слободним 
неизграђеним површинама ће се форми-
рати улично зеленило. 

II.6. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА 

II.6.1. План генералне регулације 

План генералне регулације на-
сеља Пивнице урађен је на основу мреже 

саобраћајница и намене површина а као 
геодетска основа послужила је карта која 
је формирана од катастарских планова у 
размери Р=1:1000 и Р=1:2500. 

Овим Планом се све постојеће 
саобраћајнице са својим регулационим 
линијама задржавају а планиране са-
обраћајнице су приказане у графичким 
прилозима. 

II.6.2. План генералне нивелације 

Као геодетска подлога за израду 
плана генералне нивелације послужила 
је државна карта у размери Р=1:5000. На-
сеље Пивнице се налази на надморској 
висини од 83,50 до 85,40m. 

Планом генералне нивелације 
дате су оријентационе коте прелома ни-
велете осовине собраћајница, интерпо-
ловане коте и падови нивелете осовине 
саобраћајница, приказане у графичком 
прилогу. 

За израду детаљне урбанистич-
ке и пројектне документације утврдити 
подужни нагиб саобраћајнице дефини-
тивно након геомеханичких испитивања 
и геодетског снимања терена. Коте ге-
нералне нивелације код израде и реали-
зације пројекта обавезно преносити са 
постојеће државне нивелманске мреже. 

II.7. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ 

II.7.1. Услови заштите непокретних 
културних добара 

Захтев за издавање услова за пот-
ребе израде овог Плана (у фази израде 
измена и допуна) упућен је Покрајин-
ском заводу за заштиту споменика кул-
туре дана 17.3.2012. године. 

У Просторном плану општине Ба-
чка Паланка, за насељено место Пивни-
це (УП МЗ Пивнице) су регистровани: 
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Сакрална архитектура: 

 - Српска православна црква 
посвећена Успењу Пресвете 
Богородице. Решењем бр.171 
од 24.03.1958. године, Завода 
за заштиту и научно проуча-
вање споменика културе АПВ, 
заштићен је као културно до-
бро. Словачка евангелистичка 
црква из 1825. године, Паро-
хијски дом. 

Евидентирана непокретна кул-
турна добра 

Објекти народног градитељства: 

 - Кућа, Улица мршала Тита 
бр.22; Кућа, Милетићева бр.18; 
Кућа, Партизанска бр.44; Са-
лаш 1292 породице тир на 
крају Војвођанске улице; Кућа, 
Милетићева бр.94; Кућа, Ми-
летићева бр.54; Кућа, Војвођан-
ска бр.45; Кућа, Штефанико-
ва бр.58; Амбар, Масарикова 
бр.128. 

II.7.2. Услови заштите природних до-
бара 

На основу података из области 
заштите животне средине, добијених од 
Завода за заштиту природе Србије у вези 
израде овог Плана, на подручју обух-
ваћеном Планом генералне регулације 
насеља Пивнице нема регистрованих 
заштићених нити предложених за заш-
титу природних добара. 

При изради урбанистичке доку-
ментације за привредне капацитете по-
требно је уградити неопходне мере за 
заштиту воде, ваздуха и земљишта, у 
складу са Законом. Уколико се у току 
радова наиђе на природно добро које је 
геолошко-палеонтолошког или минеро-
лошко-петрографског порекла (за које се 
претпостави да има својство природног 
споменика), извођач радова је дужан да о 
томе обавести Завод за заштиту природе 

и да предузме све мере како се природно 
добро не би оштетило до доласка овла-
шћеног лица. 

II.7.3. Услови заштите животне 
средине 

С обзиром да је анализом 
постојећег стања животне средине уочен 
одређени степен деградације природних 
ресурса, у контексту заштите животне 
средине предметног подручја неопход-
но је предузети одређене мере заштите 
воде, ваздуха и земљишта. 

У контексту заштите вода од за-
гађења потребно је: 

 - Обезбедити снабдевање водом 
за пиће и санитарне потребе 
преко насељског водоводног 
система са новог изворишта. 

 - Изградити уређај за пречишћа-
вање отпадних вода са терито-
рије насеља. 

 - Изградити сепаратни канали-
зациони систем, што значи да 
ће се посебно одводити сувиш-
не атмосферске воде а посебно 
фекалне отпадне воде. До из-
градње насељског канализаци-
оног система фекалне отпадне 
воде евакуисати путем бетон-
ских водонепропусних септич-
ких јама које ће се периодично 
празнити аутоцистернама ан-
гажовањем надлежног кому-
налног предузећа. 

 - Задржати постојеће ретензије 
које се налазе на територији 
насеља Пивнице за прихва-
тање атмосферских и повр-
шинских вода. Оне ће се увек 
моћи поступно празнити у 
систем мелиоративних канала. 
Ретензије су саставни део сис-
тема посебне насељске кишне 
канализације. 
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У контексту заштите ваздуха и 
земљишта потребно је за производне 
погоне у насељу (који врше имисију 
одређених аерозагађивача) предвидети 
контролна мерења параметара који ка-
рактеришу квалитет ваздуха. Заштиту 
ваздуха као природног ресурса од за-
гађења извршити гасификацијом чита-
вог насеља. Формирати заштитно зеле-
нило чија је главна функција смањење 
неповољних услова макросредине убла-
жавање доминантних ветрова, смањење 
загађења ваздуха, неповољног дејстава 
саобраћаја, везивање земљишта и заш-
тита од пожара. 

У контексту заштите земљишта, 
токсичне растворе и различите нераз-
градиве материјале, који се користе у 
току производње или се јављају као от-
пад у процесу произовiдње потребно 
је одлагати у одговарајуће контејнере 
а потом транспортовати од стране на-
длежних комуналних организација. 
Као приоритетни задатак у контексту 
заштите земљишта у планском периоду 
предтавља затварање постојеће дивље 
депоније и њена хитна рекултивација. 
У циљу заштите земљишта као природ-
ног ресурса потребно је вршити контро-
лисану примену агротехничких мера у 
пољопривредној производњи, 

За пројекте који могу имати зна-
чајне утицаје на животну средину, на-
длежни орган ће донети одлуку о потре-
би израде Студије о процени утицаја на 
животну средину, у складу са Законом 
о процени утицаја на животну среди-
ну („Службени гласник РС” бр.135/2004 
и 88/2010) и Правилником о садржини 
студије о процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник РС” 
бр.69/2005). 

Општина Бачка Паланка се укљу-
чила у реализацију принципа Стратегије 
управљања отпадом и у складу са тим 
потписала је Споразум о формирању 

региона за управање отпадом за више 
општина. Након формирања региона за 
управљање отпадом, израђен је План уп-
рављања отпадом на нивоу локалне са-
моуправе, који је прецизирао начин и ди-
намику сакупљања отпада и лоцирање 
трансфер станице на својој територији. 

Такође је израђен и Регионал-
ни план управљања отпадом , којим се 
утврђује политика региона и потреба 
формирања мреже траснфер и сакупљач-
ких станица у односу на положај регио-
налне депоније. У погледу рационалног 
и одрживог управљања отпадом, дефи-
нисани су циљеви локалних заједница, 
организација и институционална струк-
тура региона и мрежа објеката (регио-
нална депонија ће се налазити у Новом 
Саду). 

Трансфер станице или претовар-
не станице су локације где се отпад из 
локалних возила за скупљање отпада 
привремено складишти и претовара у 
већа возила којим се одвози на санитар-
ну депонију. Трансфер станица за сва на-
сељена места уопштине Бачка Паланка, 
па и насеље Пивнице, ће се налазити на 
месту постојеће депоније отпада у Бачкој 
Паланци. 

За постојећу депонију комуналног 
отпада у Пивницама неопходно је изра-
дити радни план са програмом мера и 
динамиком прилагођавања рада за пери-
од до 31. децембра 2012. године, у складу 
са чланом 96. Закона о управљању от-
падом и Уредбом о одлагању отпада на 
депоније. Према наведеном Закону, члан. 
97, Јединица локалне самоуправе дужна 
је да у року од годину дана од дана сту-
пања на снагу Закона изради попис неу-
ређених депонија на свом подручју, а у 
року од две године изради пројекте сана-
ције и рекултивације неуређених депо-
нија, на које сагласност даје Аутономна 
Покрајина Војводина. 
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Третман отпада животињског 
спроводити у складу са Законом о вете-
ринарству, који подразумева нешкодљи-
во уклањање лешева животиња и других 
отпадака животињског порекла до обје-
ката за сабирање, прераду или уништа-
вање отпада животињског порекла на 
начин који не представља ризик по друге 
животиње, људе или животну средину. 
Локација сточног гробља за насеље Пив-
нице је дефинисана Просторним планом 
општине Бачка Паланка, северозападно 
од насељеног места у оквиру атара. 

II.7.4. Услови заштите од 
елементарних непогода и ратних 
разарања 

Један од основних циљева пла-
нирања будуће просторне организације 
насеља Пивнице је и смањење повреди-
вости а повећање отпорности насеља у 
ванредним условима. Овај циљ се пости-
же кроз стриктно поштовање урбанис-
тичких и других услова и норматива. 

Заштита од поплава обезбедиће 
се: 

 - Поштовањем основне намене 
канала који пролазе поред и 
кроз насеље и имају најваж-
нију улогу у евакуацији атмос-
ферских вода из насеља. Мора 
се сачувати интегритет детаљ-
не каналске мреже и припа-
дајућих објеката. 

 - Поштовањем важећих прописа 
приликом пројектовања и из-
градње хидротехничких обје-
ката (карактеристике канала, 
мостова, пропуста и сл.). 

Заштита од пожара обезбедиће 
се: 

 - поштовањем задатих регула-
ционих и грађевинских линија; 

 - дефинисањем изворишта за 
снабдевање водом насеља, 
обезбеђивањем потребног ка-
пацитета насељске водоводне 
мреже тј. обезбеђивањем про-
точног капацитета и притиска 
за ефикасно гашење пожара; 

 - градњом саобраћајница према 
датим правилима (потребне 
минималне ширине, минимал-
ни радијуси кривина и слично);

 - поштовањем прописа при 
пројектовању и градњи обје-
ката (удаљеност између произ-
водних, складишних и објека-
та специјалне намене, услови 
складиштења лако запаљивих 
течности, гасова и експлозив-
них материја); 

 - обезбеђивањем услова за из-
градњу/реконструкцију ком-
плекса ватрогасне гараже. 

Заштиту објеката од атмосфер-
ског пражњења обезбедиће се: 

 - извођењем громобранске ин-
сталације у складу са одгова-
рајућом законском регулати-
вом. 

Заштита од града обезбеђена је: 

 - Постојећом противградном 
станицом „Пивнице” са које се 
током сезоне одбране од града 
испаљују противградне ракете 
које спадају у 1. категорију екс-
плозивних материја. 

Заштита од земљотреса обезбе-
диће се: 

 - Сви грађевински објекти мо-
рају бити прорачунати на от-
порност на земљотрес јачине 
најмање 70 mcs. 

 - Морају се испоштовати про-
писане минималне ширине са-
обраћајних коридора, како би 
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се обезбедили слободни про-
лази у случају зарушавања. 

Склањање становништва обез-
бедиће се поштовањем одредби Закона о 
ванредним ситуацијама („Службени гла-
сник РС“ број 111/2009 и 92/11), и Закона 
о одбрани („Службени гласник РС“ број 
116/07, 88/09, 88/09-др закон, 104/09-др 
закон), у заклонима који могу да се граде 
у случају непосредне ратне опасности.

II.8. ЛОКАЦИЈЕ ПРОПИСАНЕ ЗА 
ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ 

II.8.1. Подручја за која се обавезно 
доноси план детаљне регулације и 
предвиђени рокови за израду 

Графичким прилогом број 3. је де-
финисана урбанистичка регулација на 
нивоу целог грађевинског подручја на-
сеља. Дефинисане су нове регулационе 
линије и дате су преломне тачке, са спис-
ком и координатама. Због тога је обавеза 
израде плана детаљне регулације про-
писна само за за деоницу обилазнице 
општинског пута, извориште ван грађе-
винског реона и ново гробље. 

У случају да се укаже потреба за 
изменом урбанистичке регулације која 
је дата у овом Плану, може се радити 
план детаљне регулације за део насеља, 
блок, улицу... У том случају је потребно 
детаљно дефинисати и рокове за израду, 
одлуком о изради плана. Забрана градње 
нових и реконструкције постојећих обје-
ката тада ће важити на простору обух-
ваћеном планом детаљне регулације у 
периоду од доношења одлуке о изради 
до усвајања плана. 

За дефинисање нове трасе и по-
вршине јавне намене општинског пут 
- обилазнице, део изворишта у атару и 
проширење гробља у северном делу на-

сеља потребна је израда плана детаљне 
регулације. Рок за израду ова два плана 
је 2015 година. 

II.8.2. Локације за које се обавезно 
ради урбанистички пројекат 

Урбанистички пројекат за из-
градњу неопходно је урадити за: 

 - све радне комплексе за које се 
(на основу „Уредбе о утврђи-
вању Листе пројеката за које 
је обавезна процена утицаја 
и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена ути-
цаја на животну средину”) 
тражи израда процене утицаја 
на животну средину и 

 - све нове комплексе верског 
објекта,

 - нову пијацу,

 - комплекс дечје установе,

 - комплекс школе,

 - комплекс дома културе и био-
скоп,

 - за проширење спортско-рекре-
ативног комплекса у блоку 41,

 - парк и сквер,

 - пијацу,

 - вашариште,

 - подручје изворишта у оквиру 
грађевинског реона,

 - комплекс пречистача отпад-
них вода и

 - колпекс МРС.

II.8.3. Локације за које је обавеза 
расписивања јавних архитектонских 
или урбанистичких конкурса 

На простору обухваћеним Пла-
ном није прописана обавеза израде ар-
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хитектонских или урбанистичких кон-
курса. Уколико се укаже потреба или 
законска обавеза за израдом истих, на-
длежни орган самоуправе, предузеће 
или друго правно лице може у складу са 
важећим прописисма спровести конкурс 
на одређеној локацији. 

II.9. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ 
ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА 

Приликом формирања нових пар-
цела свака парцелација, препарцелација 
и исправка граница парцела треба да 
буде у складу са правилима грађења и 
планираним регулационим и грађевин-
ским линијама из овог Плана. 

II.10. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 

Основни корак ка енергетски ефи-
касној изградњи представља поштовање 
одредби Закона, и парвила уређења и 
грађења из Плана, у смислу обезбеђи-
вања одговарајућих услова за осунчање, 
проветравање објеката, квалитетних 
уличних и блоковских простора, пошто-
вањем висина, габарита, димензија пар-
цела, минималних ширина уличних про-
фила... 

Приликом пројектовања, из-
градње, уређења и експлоатације обје-
ката и слободних површина одговорно 
и штедљиво поступање са енергентима 
којих има све мање је врло важно. Сва-
ки поступак би требало да води рачуна 
о економичности, еколошкој оправда-
ности и уштеди енергије, као допринос 
заштити животне средине, природних 
елемената и климатских услова. 

Мере за енергетски ефикасну 
градњу можемо поделити у две групе: 

 - активне и 

 - пасивне. 

Активне мере - коришћење 
обновљивих и јефтиних извора 
енергије 

Приликом пројектовања објеката 
потребно је посветити пажњу примени 
система и метода које користе обновљи-
ве изворе енергије: сунца, ветра, воде, 
земљине топлоте и биомасе. Овим се 
постижу значајне уштеде у економском 
смислу и чувају се ресурси који нису об-
новљиви у сагледивим временским окви-
рима. 

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

Системи за загревање воде у објек-
тима, као што су топлотне пумпе и солар-
ни колектори остварују значајне уштеде 
у потрошњи у однсу на конвенционалне. 
Применом топлотних пумпи у зимском 
периоду могу се догревати стамбене и 
просторије друге намене, док се лети оне 
могу користити за расхлађивање вазду-
ха у просторији. Соларна енергија се уз 
помоћ колектора користи за догревање 
топле воде. Комбиновањем ових систе-
ма са конвенционалним (грејање на гас, 
централни системи са даљинским упра-
вљањем, електрична енергија...) се могу 
постићи значајне уштеде у потрошњи 
енергије и до 80%. 

Пасивна градња 

Пасивна и нискоенергетска из-
градња подразумева поступке приликом 
пројектовања и изградње нових (или ре-
конструкције постојећих) објеката који-
ма се умањују ефекти хлађења објекта у 
зимском и загревања у летњем раздобљу. 
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Пасивна и нискоенергетска градња подразумева следеће основне поступке 

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

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

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

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

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

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

Коришћење обновљивих извора енергије 

Сунчева енергија се, с обзиром на повољну осунчаност и број сунчаних дана у 
току године, може користити као обновљиви извор енергије који ће користити производ-
ни објекти већих капацитета. 

Према Студији Атласа ветрова, на територији АП Војводине, подручје Општине 
се налази у зони повољних ветрова (3,5-4m/s) на висинама преко 50 m изнад тла, а наро-
чито 100 m изнад тла, што одговара савременим ветроелектранама снаге 2-2,5 MW, где је 
експлоатација енергије ветра економски исплатива. 

Стварни потенцијал, као и исплативост коришћења ових потенцијала установиће 
се детаљним испитивањем и израдом неопходне документације. У оквиру пољопривред-
ног земљишта које је обухваћено овим Планом није дозвољена изградња ветроенергана. 

II.11. СРЕДЊЕРОЧНИ ПРОГРАМ ЗА УРЕЂИНАЊЕ ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА 

Преглед средњорочног програма уређивања јавног грађевинског земљишта (из-
градња саобраћајница и јавне комуналне инфраструктуре, озелењавање и уређење јавне 
површине) на основу ПЛАНА је следећи: 

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
дуж/m цена/дин Укупно

за изградњу нове деонице државног пута 1950 40 000,00 78 000 000,00
за реконструкцију приступних улица 4850 25 000,00 121 250 000,00
бициклистичке стазе 1600 3 000,00 4 800 000,00
Укупно: 204 050 000,00

2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 
Снабдевање водом 
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1. бунари дубине до 80m 2 ком ≈ 15 000 000,00
2. постројење за поправку квалитета воде ≈ 30 000 000,00
3. резервоар чисте воде ≈ 6 000 000,00
4. потисна станица ≈ 5 000 000,00
5. улична водоводна мрежа ≈ 5 000 000,00
Укупно: 61 000 000,00
Канализација отпадних вода
1. пречистач ≈ 30 000 000,00
2. улични канали ≈ 30 000 000,00
Укупно: 60 000 000,00
Канализација атмосферских вода ≈ 20 000 000,00
Укупно: ≈ 20 000 000,00
Укупно: 141 000 000,00

3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА
ТС 20/0,4 kV 4 600 000,00
20 kV  мрежа 3 820 000,00
нисконапонска мрежа и јавна расвета 3 720 000,00
Укупно: 12 140 000,00

4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА
Мерно регулациона станица 6 600 000,00
Дистрибутивна гасна мрежа 32 900000,00
Укупно: 38 500 000,00

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА
телекомуникациона мрежа 18 250 000,00
Укупно: 18 250 000,00

6. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Категорија зеленила Површина m2 Јед.цена дин/m2 Укупно дин

1. Формирање скверова1) Σ 22 652,0 
60%-13 591,0 1500 дин 20 386 500,00

2. Заштитно зеленило2) Σ 16 457,0 200 дин 3 291 400,00

3. Зеленило спорта и рекреације 3) Σ 87 361,0 
40%-34 944,0 450 дин 15 724 800,00

Σ 39 402 700,00
1) Зеленило сквера се формира на 60% површине

2) Заштитно зеленило подразумева формирање високог зеленила на мин 30% укупних површина

3) Зеленило спорта и рекреације чини 40% укупних површина

Укупна средства потребна за уређење јавног грађевинског земљишта
Саобраћајна инфраструктура 204 050 000,00
Водопривредна инфраструктура 141 000 000,00
Електроенергетска инфраструктура 12 140 000,00
Термоенергетска инфраструктура 38 500 000,00
Телекомуникациона инфраструктура 18 250 000,00
Јавне зелене површине 39 402 700,00
Укупно 268 479 950,00
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Потребна средства ће се прециз-
није утврђивати приликом појединачног 
извођења радова, у складу са годишњим 
програмом уређивања јавног грађевин-
ског земљишта, а у складу са предмером 
и предрачуном из прибављене техничке 
документације. 

Финансирање уређивања јавног 
грађевинског земљишта обезбедиће се 
из средстава остварених од: 

 - закупнине за грађевинско 
земљиште, 

 - накнаде за уређивање грађе-
винског земљишта, 

 - накнаде за коришћење грађе-
винског земљишта и − других 
извора. 

ІІІ  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
И КОРИШЋЕЊА НА 
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

Законом о пољопривредном 
земљишту („Сл. гласник РС”, бр. 62/2006 
и 41/2009) регулисана су општа прави-
ла уређења пољопривредног земљишта. 
Општи услови уређења земљишта 
на основу Закона о пољопривредном 
земљишту регулишу се доношењем Ос-
нова заштите, коришћења и уређења 
пољопривредног земљишта. 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРЕ НА 
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

Саобраћајна инфраструктура: 
Правила грађења саобраћајне инфра-
структуре у атару насеља би били оба-
везно преузимање услова из пројекта 
комасације где су дати основни параме-
три за све некатегорисане путеве и који 
се морају се поштовати. Изградњу са-

обраћајне инфраструктуре у атару мора 
пратити одговарајућа документација и 
израда Главних пројеката. 

Водопривредна инфраструкту-
ра: За лоцирање објеката у зони мели-
орационих канала услов је да се у појасу 
ширине 14,0m од ивице канала не могу 
лоцирати никакви објекти. У овом поја-
су се морају предвидети испусти за ат-
мосферске воде који ће се укопати на 
минимум 1,0m испод површине како 
би се осигурао континуитет радне ста-
зе за пролаз. У мелиорационе канале је 
забрањено испуштати било какве непре-
чишћене отпадне воде, изузев условно 
чистих атмосферских вода. Све друге 
отпадне воде које се уливају у мелиора-
ционе канале морају бити пречишћене у 
рангу II класе воде према Уредби о ка-
тегоризацији водотока и Уредби о кла-
сификацији вода („Сл. гласник СРС”, бр. 
5/68). Исто тако морају се задовољити од-
редбе Правилника о опасним материјама 
које се не смеју уносити у воде („Сл. гла-
сник СФРЈ”, бр. 30 и 7/66). Поред канала 
треба садити појасеве меких лишћара 
(топола, врба и сл.) у складу са Законом 
о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/2010) и 
водопривредним условима. 

Водоводну и канализациону мре-
жу-одвођење отпадних фекалних вода 
градити у путним појасу (претходно 
прибавити услове и сагласности надлеж-
ног комуналног 
предузећа). 

Електроенергетска инфра-
структура: Планирану електроенер-
гетску мрежу на подручју атара поста-
вљати тако да се у најмањој могућој 
мери не ремети уређено пољопривредно 
земљиште. За објекте у атару обезбеди-
ти напајање електричном енергијом са 
најближе постојеће 20kV мреже, преко 
20kV водова и нових дистрибутивних 
трафостаница 20/0,4kV напонског пре-
носа. Трафостанице могу бити стубне, 
зидане, монтажно-бетонске. Електрое-
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нергетску мрежу градити надземно, по 
потреби и подземно уз путне правце по 
условима из Електроенергетске саглас-
ности надлежног предузећа у Врбасу. 
Мрежа може бити грађена и ван путних 
праваца уз сагласност власника парцела. 

Гасна инфраструктура: Гасо-
водну мрежу градити на основу главних 
пројеката у складу са важећим закони-
ма. Гасовод високог и средњег притис-
ка, ГМРС и МРС у атару градиће се на 
основу Просторног плана општина Ба-
чка Паланка и плана детаљне регула-
ције. Уколико се у атару укаже потреба 
за изградњом гасовода ниског притиска 
услови ће се издавати на основу услова 
уграђених у правилима грађења у укви-
ру грађевинског рејона насеља из овог 
Плана. 

Телекомуникациона инфра-
структура: Телекомуникациону мрежу 
градити подземно у путним појасу а на 
основу услова уграђених у правилима 
грађења у уквиру грађевинског рејона 
насеља из овог Плана. 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА 
ВИСОКОГРАДЊЕ НА 
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

Објекти за потребе пољопривредног 
домаћинства (салаши) 

На земљишту пољопривредне на-
мене је дозвољена изградња објеката за 
потребе пољопривредног домаћинства, 
где су објекти породичног становања у 
функцији пољопривредне производње, 
као и салаша у функцији пољопривредне 
производње. Услови за изградњу и рекон-
струкцију објеката за потребе пољопри-
вредног домаћинства и салаша издаваће 
се на основу овог Плана и услова за заш-
титу животне средине. За изградњу наве-
дених објеката просторних ограничења 

у смислу максималне величине парцеле 
нема. 

Величина парцеле за изградњу 
објеката за потребе пољопривредног до-
маћинства (салаша) је минимум 5000 m2. 
Парцела мора бити комунално опремље-
на: приступни пут, санитарна вода из ја-
вног водовода или сопственог бунара, во-
донепропусна септичка јама, обезбеђено 
снабдевање електричном енергијом (мо-
гуће је коришћење и обновљивих извора 
енергије) и др. 

Удаљеност од границе грађевин-
ског подручја, спортско-рекреативних 
и других јавних комплекса за објекте за 
робно сточарску производњу (стаје за уз-
гој стоке), треба да буде у складу са зако-
ном и другим правилницима који регу-
лишу ову област. 

За потребе пољопривредног до-
маћинства дозвољена је изградња: 

 - породичног стамбеног објекта; 

 - помоћног објекта у функцији 
стамбеног објекта (гаража за 
путничко возило, остава хране 
за сопствене потребе, подрум, 
бунар, цистерна за воду, водо-
непропусна септичка јама и 
сл.); 

 - економског објекта (стакленик, 
сушница, пушница, објекат за 
складиштење пољопривред-
них производа за сопствене 
потребе: поврћа, воћа, жита-
рица, производа животињског 
порекла и сл., магацин хране за 
животиње, магацин пољопри-
вредних производа, објекат 
за смештај пољопривредне 
мехнизације, сточна стаја, 
ђубриште, објекат за скла-
диштење осоке и сл.). 

 - пословног објекта (објекат за 
храну, пиће и смештај за пот-
ребе организовања туристич-
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ке понуде на салашу, само ако 
постоји и пољопривредна про-
изводња на салашу); 

 - објеката/површина за спорт и 
рекреацију (за сопствене пот-
ребе или за потребе организо-
вања туристичке понуде, само 
ако постоји и пољопривредна 
производња на салашу); 

уз обезбеђивање санитарно-вете-
ринарских, хигијенско-техничких, еко-
лошких, противпожарних и других ус-
лова и уз неопходну инфраструктурну 
опремљеност парцеле. 

Парцеле се могу ограђивати 
транспарентном оградом висине макси-
мално 2,2 m. Ограда и стубови ограде се 
постављају на удаљености од минимум 
1,0 m од међне линије. Није дозвољена 
изградња породичног стамбеног обје-
кта без изградње објеката за потребе 
пољопривредне производње. Дозвоље-
на је изградња само једног породичног 
стамбеног објекта. Максимални габарит 
стамбеног објекта у основи је 200m2, 
максимална спратност објеката је П+Пк, 
са могућношћу изградње подрума, уко-
лико то хидролошки услови дозвољавају, 
минимална удаљеност стамбеног објекта 
од суседне парцеле је минимум 1,0 m, од 
атарског пута 5,0 m, а од јавног пута у 
складу са Законом о јавним путевима. 

Може се градити више помоћних 
објеката уз стамбени објекат, у складу 
са потребама пољопривредног домаћин-
ства. Максимална спратност помоћног 
објекта уз стамбени објекат је П. Доз-
вољена је изградња засебног објекта-
подрума, који може бити укопан или по-
луукопан, уколико то хидролошки усло-
ви дозвољавају. Минимална удаљеност 
помоћног објекта од породичног стамбе-
ног објекта и суседне парцеле је 5,0 m. 

Водонепропусна септичка јама 
гради се на минимум 3,0 m од свих обје-
ката и од границе суседне парцеле. 

Дозвољена је изградња еко-
номских објеката само ако на парцели 
постоји или се гради породични стамбе-
ни објекат за потребе пољопривредног 
домаћинства. Дозвољена је изградња 
више економских објеката, у складу са 
потребама пољопривредног домаћин-
ства. Максимална спратност економског 
објекта је П. Минимална удаљеност еко-
номског објекта од породичног стамбе-
ног, односно пословног објекта је 20,0 
m а од суседне парцеле удаљеност је 
минимум 1,0 m. Минимална удаљеност 
економског објекта: стаје, ђубришта од 
бунара је 20,0 m. 

Може се градити више економ-
ских објеката као што су магацин хране 
за животиње, магацин пољопривредних 
производа, шупа за смештај пољопри-
вредне механизације и сл., у складу са 
потребама пољопривредног домаћин-
ства. Максимална спратност ових обје-
ката је П. Минимална удаљеност обје-
ката од породичног стамбеног објекта је 
6,0 m а од суседне парцеле минимална 
удаљеност је 5,0 m. 

Дозвољена је изградња објеката 
за складиштење пољопривредних про-
извода за сопствене потребе: поврћа, 
воћа, житарица, производа животињског 
порекла и сл. Дозвољена је изградња за-
себног објекта-подрум пића, који може 
бити полуукопан или укопан, уколи-
ко то хидролошки услови дозвољавају. 
Максимална спратност објекта је П+Пк, 
односно у зависности од усвојеног техно-
лошког поступка складиштења. Мини-
мална удаљеност објекта од породичног 
стамбеног објекта и од границе суседне 
парцеле је 5,0 m. 

Могућа је изградња пословних 
објеката: објекти за пружање услуга хра-
не, пића и смештаја, за потребе организо-
вања туристичке понуде на салашу, само 
ако постоји и пољопривредна произ-
водња на салашу. Дозвољена је изградња 
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само једног пословног објекта. Макси-
мална спратност пословног објекта је 
П+Пк. Минимална удаљеност пословног 
објекта од породичног стамбеног објекта 
и од границе суседне парцеле је 5,0 m а 
од економског објекта удаљеност је ми-
нимум 20,0 m. 

Дозвољена је изградња објекта за 
спорт и рекреацију за сопствене потребе 
или за потребе организовања туристич-
ке понуде, само ако постоји и пољопри-
вредна производња на салашу. Макси-
мална спратност објекта је П. Минимал-
на удаљеност објекта/површине од поро-
дичног стамбеног објекта и од границе 
суседне парцеле је 5,0 m а од економског 
објекта минимална удаљеност је 20,0 m. 

При изградњи нових објеката, 
односно реконструкцији постојећих, во-
дити рачуна о архитектонској аутентич-
ности објеката на салашима у Војводини. 

Воћарско-виноградарски објекти 

 - површина нових парцела на 
којима је могућа изградња 
воћарско-виноградарског обје-
кта износи минимум 1000 m2, 
с тим да се најмање 80 % повр-
шине парцеле мора користити 
као воћњак или виноград; 

 - облик парцеле треба да је, по 
правилу, правоугаони; 

 - површина воћарско-виногра-
дарског објекта износи мак-
симум 30,0 m2 (затворени 
део објекта). Дозвољена је из-
градња надстрешнице, лође, 
трема, пергола испред и у 
склопу објекта, и уколико нису 
застакљене не рачунају се у га-
барит објекта; 

 - минимална удаљеност објекта 
од границе суседне парцеле је 1,0 
m а од суседовог објекта 10,0 m; 

 - спратност објекта је приземље 
(код нагнутих терена могућа је 
изградња подрума); 

 - осим изградње виноградар-
ских кућица, дозвољава се из-
градња објекта за смештај воћа 
површине максимум 80,0 m2, 
спратности приземље (П); ми-
нимална удаљеност објекта од 
границе суседне парцеле је 1,0 
m, а од суседовог објекта 10,0 m; 

 - објекат градити од природних 
материјала, са косим кровом, 
максималног нагиба 40º без 
назитка; 

 - парцеле се могу ограђивати 
транспарентном оградом мак-
сималне висине 1,50 m. 

Парцеле на којима постоје из-
грађене виноградарске куће и објекти на 
њима, задржавају се, осим ако нису у су-
протностима са другим прописима (во-
допривреда, ифраструктурни коридори, 
заштита животне средине). 

Објекти у функцији примарне 
пољопривредне производње 

Дефинисање локације за изградњу 
објеката за потребе примарне пољопри-
вредне производње и за потребе скла-
диштења и прераде пољопривредних 
производа, треба извршити након потпу-
не анализе природних одлика (рељефа, 
педолошких, геолошких, метеоролош-
ких и хидролошких карактеристика), 
као и других услова (близина и могућ-
ност прикључења на јавни пут и осталу 
инфраструктуру, утицај на окружење и 
животну средину и др). Такође, при из-
бору локације за изградњу неопходно је 
водити рачуна о квалитету земљишта и 
где год је то могуће објекте лоцирати на 
земљиштима слабијих бонитетних ка-
рактеристика. 
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Парцела треба да буде комунал-
но опремљена и то приступним путем 
ширине минимум 3,5 m, унутрашњим 
саобраћајницама, санитарном и водом 
за потребе производње, унутрашњом 
канализационом мрежом, електричном 
енергијом. За изградњу нових објеката 
за потребе пољопривредне производње 
обавезна је израда урбанистичког проје-
кта у складу са условима из овог Плана 
и прибављеним условима надлежних ор-
ганизација и јавних предузећа у чијој је 
надлежности њихово издавање. 

Фарме (стаје за гајење стоке) 

Фарма је газдинство за држање и 
узгој животиња: копитара, папкара, жи-
вине и кунића, пужева и др. Комплекс 
фарме градити у складу са овим Планом 
и Правилником о ветеринарско-санитар-
ним условима објеката за узгој и држање 
копитара, папкара, живине и кунића 
"Службени гласник РС", бр. 81/06). 

Удаљеност фарми од стамбених 
објеката, спортско-рекреативних и дру-
гих јавних објеката и комплекса морају 
бити у складу са законима и правилни-
цима који регулишу ову област, a нај-
мање 500 m, зависно од величине, капа-
цитета и врсте животиња које се на њој 
држе и производе. Минимална удаље-
ност објеката од државних путева I реда 
(осим аутопута) је 20,0 m и државних 
путева II реда је 10,0 m, са саобраћајним 
прикључком преко постојећих атарских 
путева. Минимална удаљеност од осе 
крајњег железничког колосека је 25,0 m, 
уз сагласност ЖТП-а. 

Ови објекти морају се лоцира-
ти на компактном и добро оцедитом 
земљишту, по могућству слабије бони-
тетне класе. Величину парцеле дефини-
сати у складу са капацитетом и врстом 
производње, с тим да се мора обезбедити 
довољно простран круг фарме, који ће 
омогућити повезаност свих функционал-
них делова. 

У оквиру фарме треба формира-
ти два одвојена блока - технички и про-
изводни. Технички блок подразумева 
изградњу објеката за смештај радника, 
складишта хране, карантинске просто-
рије, машински део, просторије за ве-
теринарске прегледе, мини кланицу за 
принудна клања и сл. Неопходно је обез-
бедити посебан простор за уништавање 
или одлагање угинулих животиња. У 
производном делу налазе се објекти за 
узгој животиња, који морају бити по-
дељени по категоријама - за приплодне 
животиње, за узгој подмлатка и за тов. 

Максимална спратност објеката у 
комплексу је П+Пк, максимална спрат-
ност објеката за узгој животиња и помоћ-
них објеката је приземље (П). 

Сви објекти намењени држању и 
узгоју стоке морају бити пројектовани и 
грађени према нормативима и стандар-
дима за изградњу ове врсте објеката и 
конкретне врсте животиња, уз примену 
санитарно-ветеринарских, хигијенско-
техничких, еколошких, противпожарних 
и других услова. Унутрашње саобраћај-
нице треба градити тако да се обезбеди 
кружни ток саобраћаја (чисти и прљави 
путеви). Простор за одлагање стајског 
ђубрива мора бити смештен, односно из-
грађен тако да се спречи загађивање око-
лине, насупрот правцу главних ветрова 
и мора да буде удаљен минимално 50,0 
m од објеката за животиње. 

Парцеле се морају ограђивати 
оградом висине максимално 2,2 m. Огра-
да и стубови ограде се постављају на 
удаљеност од минимум 1,0 m од међне 
линије или на међну линију уз приба-
вљену сагласност суседа. 

Повезивање фарме са мрежом јав-
них саобраћајница обезбедити приступ-
ним путем одговарајуће ширине, изграђе-
ним од чврстог материјала. За изградњу 
нових фарми, као и за потребе повећања 
капацитета или пренамене објеката у 
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друге садржаје у функцији пољопри-
вредне производње на постојећим фарма-
ма, неопходна је израда урбанистичког 
пројекта. За реконструкцију и доградњу 
објеката на постојећој фарми услови ће 
се издавати на основу Плана. 

Стакленици и пластеници 

У циљу побољшања пољопри-
вредне производње на пољопривредном 
земљишту је дозвољена изградња или 
постављање стакленика и пластеника. 
Уз стакленике је дозвољена изградња 
пратећих објеката за потребе њиховог 
функционисања. Удаљеност оваквих 
објеката од међних линија је минимално 
3,0 m. 

Парцеле се морају ограђивати 
оградом висине максимално 2,2 m. Огра-
да и стубови ограде се постављају на 
удаљеност од минимум 1,0 m од међне 
линије или на међну линију уз приба-
вљену сагласност суседа. 

Објекти за смештај пољопривредне 
механизације, репроматеријала, 
примарну прераду и складиштење 
пољопривредних производа 
(пољопривредна економија, 
машински парк) 

У ове објекте се убрајају објекти 
за смештај свих видова пољопривредне 
механизације, радионице за оправку во-
зила сопственог возног парка, објекти за 
смештај, сушење и чување пољопривред-
них производа биљног и животињског 
порекла, ђубрива и другог репромате-
ријала (полуотворене и затворене хале, 
надстрешнице, силоси, трапови, под-
на складишта, хладњаче и др.), објекти 
за примарну прераду и складиштење 
пољопривредних производа као што 
су житарице, индустријско и лековито 
биље, цвеће, поврће, воће, производи жи-

вотињског порекла и др., и други слични 
објекти у функцији пољопривредне про-
изводње (сушнице, пушнице, кланице и 
сл.). 

Изградња ових објеката је до-
звољена уз примену хигијенско-
техничких, еколошких, противпожар-
них и других услова и комплетну инфра-
структурну опремљеност: приступни 
пут, санитарна вода, електроинстала-
ције, водонепропусна септичка јама и др. 
Минимална удаљеност ових објеката од 
границе суседне парцеле је 10,0 m. 

Максимална спратност објеката је 
П, односно у зависности од технолошког 
процеса производње, са могућношћу из-
градње подрума, уколико то хидролош-
ки услови дозвољавају. 

Парцеле се могу ограђивати огра-
дом висине максимално 2,2 m. Ограда и 
стубови ограде се постављају на удаље-
ност од минимум 1,0 m од међне линије 
или на међну линију уз прибављену са-
гласност суседа. 

Објекти за потребе гајења и 
приказивања старих аутохтоних 
сорти биљних култура и раса домаћих 
животиња 

Овакви објекти се могу форми-
рати по принципу салаша. Уколико се 
на локацији граде сточне стаје, удаље-
ност од грађевинског подручја, спорт-
ско-рекреативних и других јавних ком-
плекса мора бити у складу са законима 
и другим правилницима који регулишу 
ову област. 

Минимална удаљеност објеката 
од суседних парцела је 3,0 m. Макси-
мална спратност објеката је П+Пк, са 
изградњом подрума, уколико то хидро-
лошки услови дозвољавају. Комплекс 
мора бити минимално комунално оп-
ремљен: приступни пут, санитарна вода, 
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електроинсталације, водонепропусна 
септичка јама и др. 

Парцеле се морају ограђивати 
оградом висине максимално 2,2 m. Огра-
да и стубови ограде се постављају на 
удаљеност од минимум 1,0 m од међне 
линије или на међну линију уз приба-
вљену сагласност суседа. 

Објекти за гајење печурки, пужева 

Изградња ових комплекса и обје-
ката је усмерена на мање квалитетном 
земљишту а у складу са нормама и пра-
вилницима који регулишу ову област. 
Минимална удаљеност свих објеката од 
суседних парцела је 3,0 m. Максимална 
спратност објеката је П, са изградњом 
подрума, уколико то хидролошки услови 
дозвољавају. Комплекс, мора бити мини-
мално комунално опремљен: приступни 
пут, санитарна вода, електроинстала-
ције, водонепропусна септичка јама и др. 
Парцеле се морају ограђивати оградом 
висине максимално 2,2 m. Ограда и сту-
бови ограде се постављају на удаљеност 
од минимум 1,0 m од међне линије или 
на међну линију уз прибављену саглас-
ност суседа. 

Објекти за гајење риба (рибњаци) 

Дефинисање локације за изградњу 
рибњака вршити након претходних ана-
лиза расположивих количина и квалите-
та воде, која ће се користити за пуњење 
рибњака. За подизање рибњака на обра-
дивом пољопривредном земљишту по-
требна је сагласност Министарства за 
пољопривреду. 

Границе рибњака морају бити 
обележене видљивим обележјима. При-
ликом изградње одвојити окна по ка-
тегоријама у складу са технологијом 
производње: младичњаке, товилишта и 
зимовнике. У саставу рибњака морају да 
постоје уливно-изливни објекти, уставе, 

аератори, хранидбене платформе и наси-
пи који спречавају продор спољних вода 
у комплекс рибњака. У оквиру техничког 
дела неопходно је обезбедити посебну 
просторију за ветеринарске прегледе 
и дневно праћење здравственог стања 
и прираста популације. За уклањање 
смећа и штетних отпадака мора постоја-
ти уређено место или изграђен техни-
чки уређај, који онемогућава загађење 
рибњака и његове околине. Минимална 
удаљеност објеката од суседних парцела 
је 3,0 m а максимална спратност је П+Пк. 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА 
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

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

• Конструкцију објекта прилаго-
дити осцилацијама изазваним 
земљотресом јачине 7°МЦС 
скале. 

• За све евентуалне радове на 
обухваћеним објектима и ло-
калитетима који подлежу ме-
рама заштите на основу Закона 
о културним добрима („Служ-
бени гласник РС“ број 71/94, 
52/11-др закон, 99/11-др закон) 
обавеза је власника-носиоца 
права коришћења да прибави 
дозволу надлежног Завода за 
заштиту споменика културе. 

• Спроводити мере и услове 
заштите природних и радом 
створених вредности животне 
средине у складу са Законом о 
заштити животне средине. 

• Уколико се у току радова наиђе 
на природно добро које је ге-
олошко-палеонтолошког или 
минеролошко-петрографског 
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порекла (за које се претпоста-
ви да има својство природног 
споменика), извођач радова је 
дужан да о томе обавести За-
вод за заштиту природе и да 
предузме све мере како се при-
родно добро не би оштетило до 
доласка овлашћеног лица. 

• При пројектовању и грађењу 
обавезно се придржавати од-
редби Закона о заштити од 
пожара („Сл. гласник РС”, бр. 
111/2009). 

• Основе поставке за изградњу 
објеката за склањање станов-
ништва и материјалних добара 
су дате у Закону о ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС”, 
бр. 111/2009 и 92/2011). 

III.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА 
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
И ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ОД 
ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

Објекти намењени јавном ко-
ришћењу као и прилази до истих морају 
бити урађени у складу са Правилником 
о техничким стандардима приступач-
ности („Сл. гласник РС”, бр. 19/2012). 

Саобраћајна, водопривредна, 
енергетска и тт нфраструктура, за пот-
ребе опремања комплекса јавних уста-
нова, комуналних комплекса и површи-
на намењених јавном коришћењу ће се 
у потпуности градити у складу са ва-
жећим Законима и Прописима који сваку 
појединачну област уређују: 

Саобраћајна инфраструктура: 
За сваку грађевинску парцелу јавног 
грађевинског земљишта мора се обезбе-
дити колски и пешачки прилаз. У оквиру 
грађевинске парцеле саобраћајне повр-
шине могу се градити у следећим окви-
рима: 

• Минимална ширина колског 
прилаза и саобраћајнице је 
3,5m са унутрашњим радију-
сом кривине од мин. Р=5,0m 
или 7,0m тамо где је неопходна 
проходност због противпожар-
них услова. 

• У оквиру парцеле обезбедити 
простор за паркирање возила 
за сопствене потребе уз обез-
беђивање простора за путнич-
ка возила 5,0х2,5m. Обезбеди-
ти паркинг места (минимал-
но) по систему једно паркинг 
(гаражно) место на 70,0m2 
корисне површине, с тим да 
најмање половина возила буде 
смештена у гаражи. 

• За сваку парцелу обезбедити 
пешачки прилаз у ширини од 
минимално 1,5m. 

Водопривредна инфраструкту-
ра: За грађевинску парцелу јавног грађе-
винског земљишта мора се обезбедити 
прикључак на насељску водоводну и ка-
нализациону мрежу: 

 - Прикључак извести преко во-
домера који се поставља на 
парцели корисника, на мин. 
1,0m иза регулационе линије. 

 - Одводњу условно чистих повр-
шинских вода решавати у ок-
виру парцеле затвореним сис-
темом канализације, риголама 
или нивелацијом према зела-
ним површинама или уличним 
каналима. 

 - Одвођење отпадних фекалних 
вода решити затвореним кана-
лизационим системом у окви-
ру парцеле а прикључак на на-
сељску канализациону мрежу 
извести по условима надлеж-
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ног комуналног предузећа 
(када се за то стекну услови). 

Енергетска, т елекомуникациона и 
РТВ инфраструктура: 

• На грађевинској парцели ја-
вног грађевинског земљишта 
ову инфраструктуру у целости 
каблирати. 

• Дубина полагања енергетских 
каблова треба да је најмање 
0,8m. 

• Начин полагања ових кабло-
ва, при укрштању, паралел-
ном вођењу, минимално међу-
собно растојање, у односу на 
саобраћајну и водопривред-
ну инфраструктуру и дрвеће/
шибље изводити у складу са 
важећим прописима који ове 
области регулишу. 

• Расветна тела поставити на де-
коративне стубове. 

• За расветна тела користити 
живине светиљке високог при-
тиска или натријумове ниског 
(високог) притиска како би се 
добио одговарајући ниво ос-
ветљености саобраћајница у 
складу са препорукама ЈКО-а. 

• Заштиту од атмосферског 
пражњења извести класичним 
громобранским инсталацијама 
у облику Фарадејевог кавеза 
према класи нивоа заштите 
објеката у складу са „Правил-
ником о техничким нормати-
вима за заштиту објеката од 
атмосферског пражњења” (Сл.
лист СРЈ бр. 11/96). 

• Трафостанице градити као зи-
дане или монтажно бетонске 
унутар парцела или објеката. 

Озелењавање простора грађе-
винске парцеле јавног грађевинског 
земљишта изводити уз поштовање про-
цента заступљености зеленила у сваком 
појединачном комплексу. 

• Озелењавање ускладити са 
подземном и надземном ин-
фраструктуром и техничким 
нормативима за пројектовање 
зелених површина. 

• За комплексе за које је пред-
виђена даља урбанистичка 
разрада применити опште по-
ставке озелењавања дате овим 
Планом. 

• За комплексе за које није пред-
виђена даља урбанистичка раз-
рада услови за озелењавање ће 
се спроводити у складу са овим 
Планом и осталом техничком 
документацијом у складу са 
Законом. Неопходна је геодет-
ска подлога са хоризонталном 
и вертикалном представом те-
рена и снимљеном постојећом 
инфраструктуром. 

III.1.1. Комплекс дечје установе 

Комплекс предшколске установе 
је у блоку бр. 29. Дозвољена је рекон-
струкција објекта у циљу побољшавања 
хигијенско-техничких и функционалних 
захтева на основу услова из овог Плана. 

Обезбедити следеће услове:

 - обухват деце (од 3-7 година) 70 %

 - изграђена површина 5,5m2/ по 
детету

 - слободна површина 10-15m2/по 
детету

 - степен заузетости земљишта 
мах 30%

 - обезбедити минимум озелење-
них површина  30 % 
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У оквиру површине отвореног 
простора потребно је предвидети терене 
за игру (лоптом, ритмичке игре, слобод-
но кретање и трчање), простор у који се 
постављају справе са пешчаником а по 
могућности и „градилиште” за децу. Зе-
лене површине треба да буду декоратив-
но обрађене са више цветног материјала, 
декоративног шибља и дрвећа. При избо-
ру биљних врста водити рачуна да нису 
отровне, да немају бодље и што је веома 
важно, да одговарају условима станишта. 
Дефинисање и изградња у овом комплек-
су решиће се на основу урбанистичког 
пројекта. 

Дечије установе се могу отва-
рати и у оквиру осталог грађевинског 
земљишта (на основу услова из овог Пла-
на) уз услов да задовоље прописане нор-
мативе (Правилник о ближим условима 
за почетак рада и обављање делатности 
установа за децу „Сл. гласник РС”, 50/94 
и измене Правилника -„Сл, гласник РС”, 
6/96). 

III.1.2. Комплекс школе 

Проширење постојећег комплекса 
основне школе и нову изградњу објеката 
изводити у блоку бр. 1 на основу урба-
нистичког пројекта. 

Обезбедити следеће услове:

 - обухват деце (од 7-15 година) 
100 % 

 - изграђена површина 7,5m2/по 
ученику

 - слободна површина 25-30m2/
по ученику

 - степен заузетости земљишта 
30%

 - обезбедити минимално зеле-
них површина 30% 

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 тампон 
треба да буде довољно густ и широк, 
састављен од четинарског и листопадног 
дрвећа и шибља, да би обезбедио повољ-
не микроклиматске услове, умањио буку 
и задржао издувне гасове и прашину са 
околних саобраћајница. Зелене површи-
не испред саме зграде школе треба да су 
потчињене архитектури и декоративно 
обрађене са више цветног материјала, 
декоративног шибља и дрвећа. При избо-
ру биљних врста водити рачуна да нису 
отровне, да немају бодље и што је вео-
ма важно, да одговарају условима ста-
ништа. Избор врста треба да буде довољ-
но разноврстан да би ученике упознао са 
биљним богатством. У исте сврхе може 
се формирати школски врт. Услови за ре-
конструкцију постојећих објеката (изу-
зев за доградњу) ће се издавати на основу 
услова из овог Плана а за нову изградњу 
на основу урбанистичког пројекта. 

III.1.3. Комплекс здравствене станице 

Амбуланта, апотека: Комплекс 
ове здравствене станице се задржава у 
постојећим габаритима. На објектима је 
дозвољена реконструкција у складу са 
важећим Правилницима који ову област 
уређују и у складу са условима из овог 
Плана: 

 - степен заузетости земљишта 
70%

 - обезбедити минимално зеле-
них површина 30%
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Треба задржати постојеће габари-
те, висине, кровне нагибе и покривач. У 
случају промене фенестрације ускладити 
изглед објекта са постојећим. Материја-
лима на фасади и бојама тежити оства-
ривању амбијанталне целине са околним 
јавним објектима. 

Ближи услови за изградњу одређе-
ни су Правилнико о изменама и допуна-
ма Правилника о условима за обављање 
здравствене делатности у здравственим 
установама и другим облицима оба-
вљања здравствене делатности („Сл. гла-
сник РС”, бр. 44/2005). 

Ветеринарска станица: У овом 
комплексу је дозвољена реконструкција 
у складу са важећим Правилницима који 
ову област уређују и у складу са услови-
ма из овог Плана: 

 - степен заузетости земљишта 
70%

 - обезбедити минимално зеле-
них површина 30%

III.1.4. Комплекс дома културе и 
биоскопа 

За комплекс дома културе неоп-
ходно је израдити урбанистички проје-
кат ако се укаже потреба за реконструк-
цијом или доградњом објекта. До израде 
урбанистичког пројекта објекат се задр-
жава у постојећим габаритима а на њему 
су дозвољено извођење реконструкције у 
складу са важећим Правилницима који 
ову област уређују и у складу са услови-
ма из овог Плана: 

 - степен искоришћености зем-
љишта 70%

 - степен изграђености: 2,1%

 - обезбедити минимално зеле-
них површина 30%

III.1.5. Комплекс библиотеке

У оквиру објекта задржати прос-
торије библиотеке а за плански период 
обезбедити:

 - обухват 25 % свих становника 
преко 7 година старости

 - бр. књига по становнику 1,5 
књига/стан

 - површина 80 књига/m2

 - пратећи простор 10m2/по за-
посленом

 - остали простор 0,03m2/по уче-
нику

III.1.6. Спортско - рекреативни 
комплекс 

Постојећи фудбалски терен у бло-
ку број 41. са пратећим објектом се за-
држава а услови за уређење, реконструк-
цију и изградњу приликом проширења 
издаваће се на основу урбанистичког 
пројекта и важећих прописа који регули-
шу ову област. 

Површине за мале спортове и 
фудбалски терен треба озеленити пар-
ковским зеленилом у складу са простор-
ним могућностима. Зелене површине у 
спортско-рекреативном комплексу треба 
да буду распоређене тако да створе сенку 
на јужним експозицијама. Њихова функ-
ција је пре свега заштитна, мелиоратив-
на, санитарно-хигијенска и друштве-
но-социјална. На местима окупљања 
посетилаца, применити парковска ре-
шења применом декоративних врста. У 
просеку 40-50% спортско рекреативних 
површина треба да је под зеленилом а 
минимално 30%. Услови за уређење и 
изградњу овог комплекса су следећи: 

 - Степен заузетости земљишта 
је максимално 30%

 - У оквиру комплекса обезбе-
дити довољан број паркинг 
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површина за очекиван број по-
сетилаца и запослено особље, 
обезбедити потребне сервисне 
саобраћајнице као и прилазе 
возилима специјалне намене.

 - Осим објеката и терена на-
мењених спорту и рекреацији 
дозвољена је и изградња угос-
титељско-туристичких објека-
та.

Правилником о ближим услови-
ма за обављање делатности у области 
физичке културе („Сл. Гласник СРС”, 
28/1989) и Правилником о условима за 
обављање спортских  активности и де-
латности („Сл. Гласник РС”, бр. 30/99) 
прописани су ближи услови за наведене 
објекте. 

III.1.7. Парк и сквер 

Парк је уређена површина која ће 
имати највећи ефекат остварења функ-
ција побољшања микроклимата и орга-
низације одмора становништва. Компо-
зиционо чини целину у којој мрежа пар-
ковских путева и стаза повезује остале 
композиоционе елементе: пољане, пла-
тое са местима за одмор, игру деце и за-
баву. Парк опремити вртно-архитектон-
ским елементима, уредити у вртно-пеј-
сажном стилу или мешовитом. Најмање 
70% површине парка треба да буде под 
зеленилом. Парковску површину уреди-
ти аутохтоним и декоративним садним 
материјалом. 

Сквер је мања зелена површина за 
јавно коришћење која је намењена крат-
котрајном одмору становника или деко-
ративном оформљењу насељских тргова, 
улица, јавних и административних обје-
ката. Скверови треба да задовоље раци-
оналну организацију пешачког кретања, 
места за одмор и уметничку карактерис-
тику сваког елемената који учествује у 
композицији. Основне елементе сквера 

треба да чине платои, стазе и различите 
категорије засада. Стазе и платои тре-
ба да чине 35% територије сквера, зеле-
не површине 60-65% (од тога цветњаци 
2-4%) а објекти 0-5% од укупне површи-
не. Значајни елеменат сквера су разли-
чити урбано-архитектонски елементи, 
урбани мобилијар, елементи спољног ос-
ветљења и др. 

Услови за уређење и изградњу 
паркова и скверова се могу издавати на 
основу предходно израђеног урбанис-
тичког пројекта. 

III.1.8. Заштитно зеленило 

На овим површинама није доз-
вољена изградња објеката. Дозвољено 
је озелењавање у складу са станишним 
условима. Површину озеленити ауто-
хтоним садним материјалом. Заштитно 
зеленило припада еколошком подсисте-
му а његова главна функција је смањење 
неповољних услова микросредине, убла-
жавање доминантних ветрова, смањење 
загађења ваздуха, неповољног дејстава 
саобраћаја, везивање земљишта и зашти-
та од пожара. 

III.1.9. Зелена пијаца 

Зелене пијаце су планиране на две 
локације, у оквиру центра насеља и у 
оквиру јавне површине Улице Маршала 
Тита. 

Зелене пијаце треба уредити и из-
градити на основу урбанистичког проје-
кта, примењујући важеће правилнике и 
законе из области изградње комуналних 
објеката, санитарне заштите... Уз пија-
цу у центру насеља, на грађевинском 
земљишту остале намене, може се пред-
видети и изградња пословно-тржног 
објекта уз изградњу саобраћајно-мани-
пулативних површина потребног капа-
цитета. 
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III.1.10. Вашариште са теретним 
терминалом 

Овај комплекс треба да се уре-
дити и изградити у складу са условима 
из предходно урађеног урбанистичког 
пројекта, и важећих правилника који ову 
област регулишу. 

III.1.11. Гробље 

Насељско гробље, као постојећи 
садржај, налази се у северном делу 
грађевинског подручја насеља. Повр-
шина постојећег гробља је већ заузета. 
Постојеће гробље треба допунити зеле-
нилом, које треба да је уређено у парков-
ском стилу а ободом комплекса форми-
рати заштитно зеленило. 

На основу плана детаљне регула-
ције створиће се услови за реализацију 
новог насељског гробља у складу са За-
коном о сахрањивању и гробљима („Сл. 
гласник РС”, бр. 20/1977, 24/1985, 6/1989, 
53/1993, 67/1993, 48/1994 и 101/2005). 
Код изразито архитектонске концепције 
гробља однос површина за сахрањивање 
према осталим садржајима је 60:40% док 
је код пејсажне 40:60%. Функционална 
подела новог гробља (ако се ради о изра-
зито архитектонској концепцији гробља) 
треба да се састоји од следећих односа: 

 - 60% намењено гробним местима

 - 20% заштитни зелени појас и 
парковски обликован простор

 - 16% површине за саобраћајнице

 - 3% трг за испраћај

 - 1% остали садржаји

Ако се ради о пејсажној кон-
цепцији гробља функционална подела 
новог гробља, тј. однос површина за са-
храњивање према осталим садржајима 
је онда 40:60%. Избор садног материјала 
треба да је такав да се избегава претера-
но засенчење, околина треба да буде дос-

тојанствена, мирна са превагом зелене 
боје разних нијанси. У појасу зеленила 
формирају се места за одмор, пре свега 
у близини улаза и прилаза гробљу. Треба 
тежити постизању јединственог обеле-
жавања гробова. 

Уз комплекс гробља треба обезбе-
дити простор за паркирање аутомобила 
и бицикла потребног капацитета. 

III.1.12. Извориште са постројењем за 
поправку воде 

Овај комплекс мора се уредити и 
изградити у складу са условима из пре-
дходно урађеног плана детаљне рагула-
ције (за део ван грађевинског реона) и 
урбанистичког пројекта (део у окврру 
грађевинског реона) и важећих правил-
ника који ову област регулишу а у скла-
ду са следећим препорукама: 

1. Утврдити локацију бунара за 
захват подземне воде цевас-
тим бунарима који ће „сирову” 
воду захватати било из прве 
или друге субартерске издани. 
Лоцирати потребан број буна-
ра на оптималном међусобном 
удаљењу. 

2. На истом простору спровести 
поправку квалитета „сирове” 
воде у смислу захтева Правил-
ника (Сл. лист СРЈ, бр. 92/2008) 
и након тога потискивати у 
уличну мрежу. 

3. Усвојену концепцију провери-
ти студијом истражених хид-
рогеолошких радова и тек на-
кон тога урадити Идејни проје-
кат новог изворишта воде. 

4. Израдити елаборат зона и поја-
сева санитарне заштите изво-
ришта и објеката за снабде-
вање водом за пиће. 
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5. Сви радови на пројектовању и 
изградњи водоводног система 
морају се извести у складу са 
законом и уз сагласност на-
длежних органа. 

На овој локацији потребно је из-
градити: бунаре, уређај за поправку ква-
литета воде као и остале пратеће садр-
жаје. 

III.1.13. Комплекс уређаја за 
пречишћавање отпадних вода 

Услови за уређење и изградњу 
овог комплекса је обавезна израда урба-
нистичког пројекта комплекса уређаја за 
пречишћавање отпадних вода на основу 
важећих прописа који ову област уређују. 
Концепција прикупљања и евакуације 
је да се канализациона мрежа у насељу 
оријентише према истоку ка уређају за 
пречишћавање отпадних вода. У скла-
ду са Директивама ЕУ може се предви-
дети екстезивни начин пречишћавања 
отпадних вода. Пре испуштања у реци-
пијент-мелиоративни канал, концентра-
ција појединих загађујућих материјала у 
еуфленту мора задовољавати услове које 
прописује надлежно водопривредно пре-
дузеће. 

III.1.14. Ретензије 

На овим површинама није доз-
вољена изградња објеката. Дозвољено је 
озелењавање у складу са станишним ус-
ловима. Ретензије су међусобно повезане 
системом канала, којим ће се оне увек 
моћи поступно празнити системом мели-
оративних канала. Површина намењена 
за ретензије може се вишенаменски ко-
ристити (као уређена јавна зелена повр-
шина у периодима без или са малом ко-
личином атмосферских падавина и сл.), 
уз напомену да се њена основна функ-
ција-прихватање сувишних површин-
ских вода, никако не сме угрозити. На 

овим површинама могу се садити меки 
лишћари (топола, врба и сл.) у складу са 
Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 
46/91) и водопривредним условима. 

III.1.15. Каналско земљиште 

За лоцирање објеката у зони мели-
орационих канала услов је да се у поја-
су ширине 7,0m од ивице канала не могу 
градити објекти, постављати ограде, са-
дити трајне засаде и сл. ради обезбеђи-
вања радно инспекцијске стазе. У овом 
појасу се морају предвидети испусти 
за атмосферске воде који ће се укопати 
на минимум 1,0m испод површине како 
би се осигурао континуитет радне ста-
зе за пролаз. У мелиорационе канале је 
забрањено испуштати било какве непре-
чишћене отпадне воде, изузев условно 
чистих атмосферских вода. Све друге 
отпадне воде које се уливају у мелиора-
ционе канале морају бити пречишћене у 
рангу II класе воде према Уредби о ка-
тегоризацији водотока и Уредби о кла-
сификацији вода („Сл. гласник СРС”, бр. 
5/1968). Исто тако морају се задовољити 
одредбе Правилника о опасним мате-
ријама које се не смеју уносити у воде 
(„Сл. гласник СФРЈ”, бр. 3/1966 и 7/1966). 
Поред канала треба садити меке лишћаре 
(топола, врба и сл.) у складу са Законом 
о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/2010) и 
водопривредним условима. 

III.1.16. Комплекс месне заједнице и 
ватрогасне гараже 

Овај коплекс је постојећи садржај 
у центру насеља, у блоку бр. 29. Услови 
за уређење и изградњу овог комплекса је 
следећи: 

 - Степен заузетости земљишта 
је максимално 70%

 - У оквиру комплекса обезбеди-
ти довољан број саобраћајних 
површина (приступних, ма-
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нипулативних и паркинг по-
вршина) за возила специјалне 
намене. 

III.1.17. Комплекс МРС 

Услови за образовање грађевинске 
парцеле, за изградњу и уређење компле-
кса МРС ће се стећи по предходно урађе-
ном пројекту парцелеције и урбанистич-
ком пројекту а на основу важећих закона 
и прописа који ову област регулишу. 

III.1.18. Државни пут II реда 104 - 
обилазница 

За државни пут се установља-
ва коридор од 30m. У оквиру коридора 
центрично се поставља планум пута у 
ширини од 2o3,5m са банкинама ширине 
1,2m као и са капацитетима за правилно 
одводњавање трупа пута. Попречни на-
гиб државног пута је једностран и изно-
си 2%. У оквиру коридора се поставља 
одговарајућа саобраћајна сигнализација. 
Укрштање државног пута са насељским 
улицама се задржава у нивоу с тим што 
се морају обезбедити услови за правилно 
укрштање у нивоу. При формирању заш-
титног и линијског зеленила уз пут руко-
водити се одредбама Закона о путевима. 
За реализацију обилазнице обавезна је 
израда плана детаљне регулације. 

III.1.19. Улични коридор 

За улични коридор дати су ус-
лови за уређење, изградњу и полагање 
јавне инфраструктуре појединачно. У 
постојећим уличним коридорима услови 
за дефинисање и изградњу нових инфра-
структурних мрежа (водоводна, кана-
лизациона, гасна мрежа и сл.) и услове 
за њихово полагање/изградњу су дати у 
правилима грађења за све инфраструк-
турне објекте тако да се изградња може 
вршити на основу овог Плана. Приликом 
изградње инфраструрних објеката треба 

исходовати техничке услове надлежних 
предузећа за потребе издавања локацијс-
ке дозволе. 

Саобраћајне површине: 

Код пројектовања јавних путева 
у насељу меродавне су смернице за њи-
хово обликовање утврђене у: Упутстви-
ма за пројектовање градских саобраћај-
ница, Правилнику о условима које са 
аспекта безбедности саобраћаја морају 
да испуњавају путни објекти и други 
елементи јавног пута („Сл. лист СРЈ”, 
бр. 50/2011) и Правилнику о ближим са-
обраћајно-техничким и другим условима 
за изградњу, одржавање и експлоатацију 
аутобуских станица и аутобуских стаја-
лишта („Сл. гласник РС”, бр. 11/2006). 
За све саобраћајнице обавезна је израда 
главних пројеката. 

Јавни пут-сабирна улица са до-
датном функцијом саобраћајног повези-
вања: 

 - Задржава се постојећа регула-
ција саобраћајнице;

 - Коловоз има ширину 7m тј две 
саобраћајне траке са ширином 
од 3,5m и банкином 1,25m;

 - Носивост коловозне конструк-
ције је за средњи саобраћај;

 - Нагиб коловоза је једностран;

 - Паркирање путничких возила 
је ван коловоза за динамички 
саобраћај, ивично или сепари-
сано;

 - Искористити саобраћајницу за 
вођење интерног теретног и ја-
вног саобраћаја;

 - Бициклистичка стаза ће се из-
градити у ширини од 2,0m од 
савремене конструкције;

 - Вођење интерних пешачких 
токова дуж главне насељске 
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саобраћајнице вршити преко 
изграђених пешачких стаза са 
ширином од мин. 1,5m уз регу-
лациону линију. 

Јавни пут-сабирна улица: 

 - Задржава се постојећа регула-
ција уличних коридора сабир-
них улица. У деловима насеља 
где се уводи нова регулација 
минимална ширина уличног 
коридора сабирне улице је 
15,0m; 

 - Коловоз сабирне саобраћај-
нице је широк 6m (минимум 
5,5m) у зависности од значаја 
сабирне улице у мрежи на-
сељских саобраћајница; 

Носивост коловозне конструкције 
за сабирне улице је за средњи саобраћај 
или лак саобраћај;

 - Нагиб коловоза је једностран;

 - Паркирање дуж сабирних ули-
ца организовати ван коловоза 
(ивично или сепарисано-завис-
но од конкретних услова);

 - Вођење интензивних пешач-
ких токова вршити по пешач-
ким стазама (ширина 1-1,5m) 
уз регулациону линију.

Јавни пут-приступна улица:

 - Приступне улице изводити 
за двосмерни и једносмерни 
саобраћај у зависности од ин-
тензитета саобраћаја у зони и 
дужине улице;

 - саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај градити са две траке 
2х3m (2х2,75m) или за једно-
смерни саобраћај са ширином 
3,5m (мин.3m) са мимоилаз-
ницама (ако се за њима укаже 
потреба;

 - Носивост коловозне конструк-
ције у овим улицама је за лаки 
саобраћај;

 - Нагиб коловоза је једностран;

 - Раскрснице и кривине тако 
геометријски обликовати да 
омогућују задовољавајућу пре-
гледност и безбедност учесни-
ка у саобраћају. 

Водопривредна инфраструктура: 

 - Снабдевање водом обезбедити 
из постојећег и планираног из-
воришта; 

 - Израдити главне пројекте за 
реконструкцију постојеће и из-
градњу нове водоводне мреже; 

 - Сви радови на пројектовању и 
изградњи водоводног система 
морају се извести у складу са 
законом и уз сагласност на-
длежних органа; 

 - На територији целог насеља 
изградити канализациону мре-
жу и то као сепаратну тако да 
се посебно прихватају сани-
тарне, а посебно атмосферске 
воде; 

 - Пре упуштања у реципијент, 
отпадне воде пречистити до 
степена који пропише надлеж-
но водопривредно предузеће; 

 - Насељске отпадне воде ће се 
одводити до уређаја за пре-
чишћавање отпадних вода који 
ће бити лоциран у источном 
делу насеља; 

 - Атмосферску канализацију 
градити као отворену кишну 
канализацију за условно чисте 
атмосферске воде које се не 
пречишћавају а делимично као 
зацевљену, тамо где ширина 
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уличног профила не дозвољава 
изградњу отворених канала; 

 - Атмосферске воде пре 
упуштања у реципијент очис-
тити од механичких нечистоћа 
на таложнику, односно сепара-
тору; 

 - Крајњи реципијент за прихват 
свих отпадних вода на под-
ручју Пивница биће мелиора-
тивни канал. 

Електроенергетска инфраструктура: 

 - Трафостанице градити као зи-
дане, монтажно бетонске или 
стубне, за рад на 20kV напон-
ском нивоу. 

 - Средњенапонску мрежу, 20kV, 
градити надземну и каблира-
ну. 

 - Нисконапонска мрежа може 
бити ваздушна, грађена на бе-
тонским и гвоздено решеткас-
тим стубовима и подземна. 

 - Електроенергетске каблове 
полагати на зеленим површи-
нама поред саобраћајница и 
пешачких стаза или, уколико 
за то нема могућности, испод 
пешачких стаза. 

 - Дубина полагања каблова не 
сме бити мања од 0,8m. 

 - Електроенергетску мрежу по-
лагати најмање 0,5m од темеља 
објеката и 1,0m од саобраћај-
ница; 

 - При укрштању са саобраћај-
ницом кабел мора бити поста-
вљен у заштитну цев а угао 
укрштања треба да буде око 
90°. 

 - При паралелном вођењу енер-
гетских и телекомуникацио-

них каблова најмање растојање 
мора бити 0,5m за каблове на-
пона до 10kV, односно 1,0m за 
каблове напона преко 10kV. 
Угао укрштања треба да буде 
90°. 

 - Паралелно полагање електро-
енергетских каблова и цеви 
водовода и канализације доз-
вољено је у хоризонталној рав-
ни при чему хоризонтално рас-
тојање мора бити веће од 0,5m. 

 - Није дозвољено полагање 
електроенергетског кабла из-
над или испод цеви водовода 
или канализације. 

 - При укрштању електроенер-
гетских каблова са цевоводом 
гасовода вертикално растојање 
мора бити веће од 0,3m а при 
приближавању и паралелном 
вођењу 0,5m. 

 - Светиљке јавног осветљења 
поставити на стубове електро-
енергетске мреже у улицама 
где је електроенергетска мрежа 
грађена ваздушно. Где је елек-
троенергетска мрежа грађена 
подземно расветна тела поста-
вити на стубове за расвету. 

Гасоводна инфраструктура: 

Гасоводну мрежу градити на ос-
нову главних пројеката у складу са ва-
жећим законским прописима. Услови 
за пројектовање, грађење и испитивање 
гасовода средњег притиска одређени су 
Правилником о техничким условима 
и нормативима за безбедан транспорт 
течних и гасовитих угљоводоника („Сл. 
лист СФРЈ”, бр. 25/85, са применом до до-
ношења новог важећег прописа). 

Гасовод мора бити заштићен од 
подлокавања, плављења, нестабилности 
тла, одрона земљишта и других опаснос-
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ти које могу изазвати његово померање 
или додатно оптерећење. Гасовод треба 
да је заштићен од деловања корозије око-
лине. 

Технички нормативи за пројекто-
вање и полагање гасовода од ПЕ цеви за 
радни притисак до 4 бара одређени су 
одговарајућим Правилником за транс-
порт гасовитих горива. 

Дубина полагања гасовода је 0,6-
1,0m од његове горње ивице. Препору-
чује се дубина од 0,8m. Изузетно је до-
звољена дубина 0,5m код укрштања са 
другим укопаним инсталацијама или на 
изразито тешком терену уз примену до-
датних техничких мера заштите. 

Локација ровова треба да је у зе-
леном појасу између тротоара и ивичња-
ка улице, тротоара и ригола, тротоара и 
бетонског канала. На локацији где нема 
зеленог појаса гасовод се води испод 
уличног тротоара, бетонираних платоа 
и површина или испод уличних канала 
за одвод атмосферске воде, на дубини 
1,0m од дна канала или ригола. Изузет-
но, гасовод се полаже дуж трупа пута, уз 
посебне мере заштите од механичких и 
других оштећења. 

Трасе ровова за полагање гас-
не инсталације, укрштање и паралел-
но вођење са другим инсталацијама се 
пројектују у складу са важећим пропи-
сима, условима и сагласностима надлеж-
них органа. Укрштање дистрибутивног 
гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши 
се уз његово полагање у заштитну цев 
или канал, изузев ако се прорачуном до-
каже да то није потребно. При томе се 
мора обезбедити природна вентилација 
канала, заштитне цеви или подземног 
пролаза. ДГ се не полаже испод зграда 
и других објеката високоградње. Над-
земно полагање ДГ се врши само изузет-
но, уз посебну заштиту од механичких, 
температурних и утицаја стварања кон-
дензата. При полагању дистибутивних 

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

Телекомуникациона инфраструктура: 

• ТТ мрежа ће се у потпуности 
градити подземно. 

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

• ТТ мрежу полагати у уличним 
зеленим површинама (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 по-
лагати испод пешачких стаза. 

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

• При паралелном вођењу са 
електроенергетским кабло-
вима најмање растојање мора 
бити 0,5m за каблове напона до 
10kV и 1,0m за каблове напона 
преко 10kV. 

• При укрштању најмање рас-
тојање мора бити 0,5m а угао 
укрштања 90о. При укрштању 
са цевоводом гасовода, водово-
да и канализације вертикално 
растојање мора бити веће од 
0,3m а при приближавању и 
паралелном вођењу 0,5m. 

• Дубина полагања каблова за 
потребе КДС треба да је нај-
мање 0,8m, на међумесним ре-
лацијама 1,2m. 

• Мрежу КДС полагати у улич-
ним зеленим површинама 
(удаљеност од високог рас-
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тиња минимално 1,5m), поред 
саобраћајница на растојању 
најмање 1,0m од саобраћајни-
ца, или поред пешачких ста-
за. У случају да се то не може 
постићи каблове КДС полага-
ти испод пешачких стаза. 

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

• При паралелном вођењу са 
електроенергетским кабло-
вима најмање растојање мора 
бити 0,5m за каблове напона до 
10kV и 1,0m за каблове напона 
преко 10kV. 

• При укрштању најмање рас-
тојање мора бити 0,5m а угао 
укрштања 90о. При укрштању 
са цевоводом гасовода, водово-
да и канализације вертикално 
растојање мора бити веће од 
0,3m а при приближавању и 
паралелном вођењу 0,5m. 

У случају постављања надземне 
мреже КДС у насељу, док се не стекну 
услови за изградњу подземне мреже, мо-
рају се поштовати следећи услови: 

• Самоносиви кабел КДС-а пос-
тавити на носаче преко изо-
латора, на стубове нискона-
понске мреже по условима на-
длежне Електродистрибуције 
у Врбасу. 

• Одстојање најнижег кабла 
КДС-а од површине тла тре-
ба да износи најмање 3,5m. 
На прелазима преко улица 
иста висина треба да износи 
најмање 5m. Уколико се овај 
услов не може постићи, кабел 
поставити подземно на дубини 
најмање 0,8m. 

• Најмање растојање од најни-
жих проводника електроенер-
гетске мреже мора бити 1m. 

• За напајање дистрибутивних 
појачивача потребно је обезбе-
дити прикључак на електрич-
ну мрежу (220V, 50hz). 

Улично зеленило: 

Основни задатак ових зелених 
површина је да изолују пешачке токове 
и зграде уз регулацију од колског са-
обраћаја, да створе повољне санитарно-
хигијенске и микроклиматске услове и 
повећају естетске квалитете пејсажа. Од 
укупне површине уличног коридора 30% 
треба да је под зеленилом. 

У свим улицама у којима постоји 
довољна ширина уличног профила фор-
мирати једностране или двостране дрво-
реде или засаде шибља. У ширим улич-
ним профилима могуће је формирати 
групе садница лишћара и четинара са сп-
ратом шибља. Пожељно је да ширина зе-
леног појаса између коловоза и тротоара 
буде између 2,5-3,5m. Ради безбедности 
саобраћаја дрвеће садити 2m од ивице 
коловоза а шибље 2m од ивице зелене 
траке. Растојање стабала од објеката не 
би требало да буде мање од 4,5-7m, што 
зависи од избора врста. Растојање између 
дрворедних садница је најмање 5m а у 
зависности од врсте креће се од 5-15m. 

Композициони принципи озе-
лењавања улица треба да стварају макси-
малне погодности за кретање саобраћаја 
и пешака и заштиту станова од буке и 
атмосферских гасова. Неопходно је ства-
рати и повољније услове за сагледавање 
пејсажа у току кретања. За сваку улицу 
у којима не постоје дрвореди је потреб-
но изабрати по једну врсту дрвећа (липа, 
дивљи кестен, јавор, млеч и др.) и тиме 
обезбедити индивидуалност улице. При 
томе треба водити рачуна о карактеру 
улице, правцу доминантног ветра као и 
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смени фенолошких аспеката. Цветњаке 
не треба лоцирати на целој дужини тра-
ке улице, већ само на појединим делови-
ма (у близини станица јавног саобраћаја, 
код пешачких прелаза, на раскрсницама). 
При избору врста за улично зеленило 
треба водити рачуна да сем декоратив-
них својстава (фенолошке особине), буду 
прилагођене условима раста у уличним 
профилима (отпорност на збијеност тла, 
водни капацитет земљишта, прашину, 
гасове). Постојеће дврвореде неговати и 
заштитити. 

Све уличне зелене површине заш-
титити а дрвеће уништено при изградњи 
објеката надокнадити новим садницама 
под условима и на начин који одређује 
општина, односно орган који издаје доз-
волу за градњу објеката а на основу Зако-
на о заштити животне средине. При фор-
мирању заштитног и линијског зеленила 
уз саобраћајнице руководити се, одред-
бама Закона о путевима. 

III.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА 
ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА 

III.2.1. Подручје становања 

 - При пројектовању и грађењу 
стамбених објеката придржа-
вати се важећег Правилника. 

 - За остале објекте придржавати 
се одредби техничких прописа 
и услова који конкретну област 
регулишу. 

 - На грађевинској парцели доз-
вољена је изградња само јед-
ног стамбеног објекта (стамбе-
но-пословног, пословно-стам-
беног). 

а) Врста и намена објеката 

У оквиру ове зоне, у зависности од 
величине парцеле може се дозволити из-
градња следећих објеката: 

Услови за стамбену зону средње 
густине: 

1. Главни објекат: 

Намена: породични стамбени 
објекат, породични стамбено-пословни 
објекат, пословно-стамбени објекат, по-
словни објекат, вишепородични стамбе-
ни објекат и вишепородични стамбено-
пословни објекат. 

Врста: главни објекат може да се 
гради као слободностојећи, двојни или 
као објекат у прекинутом низу. 

2. Економски објекат: 

Намена: економски објекат уз 
стамбени објекат породичног типа (пуш-
нице, сушнице, настрешница за машине 
и возила, магацин хране за сопствену 
употребу и сл.). 

Врста: објекат се гради као сло-
бодностојећи, двојни или као објекат у 
прекинутом низу. 

3. Помоћни објекат: гаража, летња 
кухиња, остава, септичка јама, бунар... и 
помоћни објекат уз стамбени објекат ви-
шепородичног типа и уз пословни обје-
кат (гаража за путничко возило, остава и 
сл.). 

У овој зони пословне делатности 
које се могу дозволити су из области: тр-
говине на мало, угоститељства и услуж-
них делатности с тим да се морају обез-
бедити услови заштите животне средине. 

Услови за стамбену зону мање гу-
стине: 

1. Главни објекат: 

Намена: породични стамбени 
објекат, породични стамбено-пословни 
објекат, пословно-стамбени објекат, по-
словни објекат, вишепородични стам-
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бени објекат и вишепородични стамбе-
но-пословни објекат и мањи производни 
или складишни објекат. 

Врста: главни објекат може да се 
гради као слободностојећи, двојни или 
као објекат у прекинутом низу. 

2. Економски објекат: 

Намена: економски објекти јза 
гајење животиња (стаје за гајење коња, 
штале за гајење говеда, објекти за гајење 
живине, коза, оваца и свиња, као и 
објекти за гајење голубова, кунића, ук-
расне живине и птица), пратећи објекти 
за гајење домаћих животиња (испусти за 
стоку, бетонске писте за одлагање чвр-
стог стајњака, објекти за складиштење 
осоке), објекти за складиштење сточне 
хране (сеници, магацини за складиштење 
концентроване сточне хране, бетониране 
сило јаме и сило тренчеви), објекти за 
складиштење пољопривредних произ-
вода (амбари, кошеви) и други слични 
објекти на пољопривредном газдинству 
(објекти за машине и возила, пушнице, 
сушионице и сл.). 

Врста: објекат се гради као сло-
бодностојећи, двојни или као објекат у 
прекинутом низу. 

3. Помоћни објекат: гаража, ос-
тава, септичка јама, бунар, цистерна за 
воду... 

У овој зони пословне делатности 
које се могу дозволити су из области: тр-
говине на мало и велико, угоститељства 
и услужних делатности, с тим да су обез-
беђени услови заштите животне средине. 
Производне делатности малог обима у 
овој зони се могу дозволити уз обезбеђи-
вање услова заштите животне средине. 
У оквиру зоне становања није дозвоље-
на изградња производних и складишних 
објеката већих капацитета. 

б) Услови за образовање грађевинске 
парцеле 

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине: 

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

• за слободностојећи објекат ми-
нимална ширина парцеле је 
12,0m, минимална површина 
парцеле је 300,0m2;

• за двојни објекат минимал-
на ширина парцеле је 16,0m 
(2х8,0m), минимална површи-
на је 400,00m2 (2х200,00m2);

• за објекат у прекинутом низу 
минимална ширина парцеле 
је 10,0m, минимална величина 
парцеле је 300,0m2; 

• за образовање грађевинске 
парцеле намењене породичном 
становању пољопривредног 
типа обезбедити минималну 
ширину парцеле од 15,0m; 

Услови за образовање грађевинске 
парцеле намењене вишепородичном ста-
новању су следећи: 

• за слободностојећи вишепоро-
дични стамбени објекат мини-
мална ширина парцеле је 20,0m 
а за објекат у прекинутом низу 
минимална ширина парцеле је 
15,0m; 

• за све врсте вишепородич-
них стамбених објеката ми-
нимална површина парцеле је 
600,0m2. 

в) Положај објеката на парцели 

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине: 

Објекти се граде на грађевинској 
линији или унутар површине ограниче-
не грађевинским линијама. Грађевинска 
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линија може се поклапати са регулаци-
оном линијом осим ако се у приземној 
етажи планира и гаража. У том случају 
грађевинска линија је на 5,0m од регула-
ционе линије. Главни објекат се на пар-
цели гради уз границу парцеле претежно 
северне (односно западне) оријентације. 

Изградња породичних објеката 
на парцели може се дозволити под сле-
дећим условима: 

• Основни габарит слобод-
ностојећег објекта (без испада) 
може да се дозволи на мини-
мално 1,0m од границе парцеле 
претежно северне (односно за-
падне) оријентације, односно, 
основни габарит са испадима 
не може прећи границу парце-
ле.

• основни габарит слобод-
ностојећег објекта (без испада) 
може да се дозволи на мини-
мално 3,0m од границе парце-
ле претежно јужне (односно 
источне) оријентације.

• Основни габарит двојног обје-
кта (без испада) може да се до-
зволи на минимално 4,0m од 
границе парцеле. 

• Основни габарит објекта у 
прекинутом низу од границе 
парцеле претежно северне (од-
носно западне) оријентације 
је 0,0m, а од границе парцеле 
претежно јужне (односно ис-
точне) оријентације је 4,0m 
(растојање основног габарита 
без испада). 

Изградња вишепородичних обје-
ката на парцели може се дозволити под 
следећим условима: 

• Основни габарит вишепоро-
дичног објекта (без испада) 
може се дозволити у односу на 
границу суседне грађевинске 

парцеле: за слободностојећи 
објекат је минимално 2,5m, за 
објекат у прекинутом низу је 
4,0m. 

Изградња пословних/производ-
них објеката на парцели може се дозво-
лити под истим условима као и за поро-
дичне стамбене објекте. 

г) Дозвољени степен заузетости 

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине: на грађевинској парцели 
степен заузетости је максимално 40%. 

д) Дозвољена спратност и висина 
објеката 

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине: 

Спратност стамбеног објекта по-
родичног типа (породични стамбени 
објекат, стамбено-пословни објекат и по-
словно-стамбени објекат) је од П до мак-
симално П+1+Пк. Дозвољена је изградња 
подрумске, односно сутеренске етаже 
ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе. Укупна висина 
објекта не може прећи 12,0m. 

Спратност стамбеног објекта ви-
шепородичног типа у зони средње гу-
стине је од П+1 до максимално П+2+Пк. 
У зони мање густине до П+1+Пк. Доз-
вољена је изградња подрумске, односно 
сутеренске етаже ако не постоје сметње 
геотехничке и хидротехничке природе. 
Укупна висина објекта не може прећи 
15,0m. 

Спратност пословног објекта је 
максимално П+1 (дозвољена је изградња 
подрумске етаже ако постоје услови за 
то). Укупна висина објекта је максимал-
но 9,0m. 

Спратност производног објекта је 
максимално П (дозвољена је изградња 
подрумске етаже ако постоје услови за 
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то). Укупна висина објекта је максимал-
но 6,0m. 

Економски објекат (гаража, летња 
кухиња, остава, магацин, сточна стаја) је 
максималне спратности П а максималне 
висине до 5,0m. Економски објекат (пуш-
нице, сушнице, кош, амбар, настрешни-
це за машине и возила и др.) је максимал-
не спратности П, а максималне висине 
7,0m. 

Помоћни објекат-остава је макси-
малне спратности П а максималне висине 
4,0m. Дозвољена је изградња подрумске 
етаже ако не постоје сметње геотехничке 
и хидротехничке природе. 

ђ) Међусобна удаљеност објеката 

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине: 

Удаљеност слободностојећег 
стамбеног објекта породичног типа од 
других објеката не може бити мања од 
4,0m (основни габарит са испадом). 

Удаљеност слободностојећег 
стамбеног објекта вишепородичног типа 
од других објеката не може бити мања од 
5,0m (основни габарит са испадом). 

Пословни, економски и помоћни 
објекат могу да се граде на међусобном 
размаку од 0,0m ако су задовољени са-
нитарни, противпожарни и други техни-
чки услови, односно међусобни размак 
не може бити мањи од 4,0m ако пословни 
објекат има отворе са те стране, тј. међу-
собни размак не може бити мањи од по-
ловине висине вишег објекта. 

Удаљеност економског објекта 
(сточна стаја) од: стамбеног, пословног, 
производног и неких економских обје-
кта (у складу са санитарно-хигијенским 
условима и условима заштите животне 
средине) не може бити мања од 15,0m. 

Удаљеност економског објекта-ђу-
бриште и пољски клозет од стамбеног, 

пословног, производног и неких економ-
ских објекта (у складу са санитарно-хи-
гијенским условима и условима зашти-
те животне средине) и бунара не може 
бити мања од 25,0m. Ђубриште се гради 
на минимално 1,0m од границе суседне 
парцеле уз услов да се гради ободни зид 
висине 1,0m (да не би дошло до разаси-
пања) и да је материјал од којег се гради 
ђубриште водонепропусан. 

Удаљеност економских објеката 
у којима се складишти запаљиви мате-
ријал од других објеката не може бити 
мања од 6,0m. 

Међусобни размак између економ-
ских објеката (на истој парцели) може 
бити 0,0m (ако су задовољени услови 
противпожарне заштите) односно мини-
мално половина вишег објекта. 

е) Услови за изградњу других објеката 
на истој грађевинској парцели 

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине: 

Помоћни и економски објекат се 
граде у истој линији као и главни обје-
кат. Ако се економски делови суседних 
парцела непосредно граниче, растојање 
нових економских објеката од границе 
парцеле не може бити мање од 1,0m. Еко-
номски објекат на парцели где је двојни 
објекат се гради на 0,0m од заједничке 
границе парцеле. 

Ограде на регулационој линији 
могу бити транспарентне или комби-
нација зидане и транспарентне ограде 
с тим да укупна висина ограде од коте 
тротоара не сме прећи висину од h=1,4m. 
Капије на регулационој линији се не 
могу отварати ван регулационе линије. 
Транспарентна ограда се поставља на 
подзид висине максимално 0,2m а код 
комбинације зидани део ограде може 
ићи до висине од 0,9m. Висина ограде на 
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углу не може бити виша од 0,9m од коте 
тротоара због прегледности раскрснице. 
Ограда, стубови ограде и капије морају 
бити на грађевинској парцели која се 
ограђује. Бочне стране и задња страна 
грађевинске парцеле може се ограђивати 
живом зеленом оградом, транспарент-
ном оградом или зиданом оградом до 
висине максимално h=1,4m. Дозвољено 
је преграђивање функционалних цели-
на у оквиру грађевинске парцеле (раз-
граничење стамбеног од економског 
дела парцела, стамбеног од пословно- 
производног дела парцеле) уз услов да 
висина те ограде не може бити већа од 
висине спољне ограде. 

Ако се грађевинска парцела у ок-
виру зоне становања намењује за чисто 
пословање, односно производњу, оба-
везна је израда урбанистичког пројекта 
уз услов да објекти својом делатноћу не 
угрожавају животну средину. Услови за 
изградњу објеката на парцели су услови 
дати у овом Плану за зону становање. 

ж) Обезбеђивање приступа парцели и 
простора за паркирање возила 

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине: 

За сваку грађевинску парцелу у 
оквиру ове зоне мора се обезбедити кол-
ско-пешачки прилаз ширине мин. 3,0m 
и пашачки прилаз мин. ширине 1,0m. 
За грађевинску парцелу намењену поро-
дичном становању пољопривредног типа 
колско-пешачки прилаз је мин. ширине 
4,0m. За грађевинску парцелу на којој се 
планира изградња пословног/производ-
ног објекта мора се обезбедити колско-
пешачки прилаз мин. ширине 3,5m и пе-
шачка стаза мин. ширине 1,5m. 

За паркирање возила за сопстве-
не потребе у оквиру грађевинске парце-
ле мора се обезбедити паркинг место тј. 

простор за паркирање возила по прави-
лу: један стан једно паркинг место, мин. 
једно паркинг место на 70m2 пословног/
производног простора тј. у складу са ва-
жећим прописима који одређену делат-
ност уређују. У оквиру парцеле мора се 
обезбедити потребна ширина саобраћај-
но-манипулативног простора. 

з) Заштита суседних објеката 

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине: 

Испади на објекту не могу прела-
зити грађевинску линију више од 1,6m, 
односно регулациону линију више од 
1,2m и то на делу објекта вишем од 3,0m. 
Ако је хоризонтална пројекција испада 
већа онда се она поставља у односу на 
грађевинску, односно регулациону ли-
нију. Грађевински елементи на нивоу 
приземља могу прећи грађевинску ли-
нију (рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције ис-
пада) и то: 

• транспарентне браварске кон-
золне надстрешнице у зони 
приземне етаже мање од 2,0m 
по целој ширини објекта с ви-
сином изнад 3,0m, 

• платнене надстрешнице са ма-
сивном браварском конструк-
цијом мање од 1,0m од спољне 
ивице тротоара на висину из-
над 3,0m, 

• конзолне рекламе мање од 
1,2m на висини изнад 3,0m. 

Грађевински елементи као еркери, 
доксати, балкони, улазне надстрешнице 
без стубова, на нивоу првог спрата могу 
да пређу грађевинску линију (рачунајући 
од основног габарита објекта до хоризон-
талне пројекције испада) и то: 
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• на делу објекта према предњем 
дворишту мање од 1,2m, али 
укупна површина грађевин-
ских елемената не може прећи 
50% уличне фасаде изнад при-
земља, 

• на делу објекта према бочном 
дворишту претежно северне 
(односно западне) оријентације 
мање од 0,6m, али укупна по-
вршина грађевинских елеме-
ната не може прећи 30% бочне 
фасаде изнад приземља, 

• на делу објекта према бочном 
дворишту претежно јужне (од-
носно источне) оријентације 
мање од 0,9m, али укупна по-
вршина грађевинских елеме-
ната не може прећи 30% бочне 
фасаде изнад приземља, 

• на делу објекта према задњем 
дворишту (најмањег растојања 
од стражње линије суседне 
грађевинске парцеле од 5,0m) 
мање од 1,2m, али укупна по-
вршина грађевинских елемена-
та не може прећи 30% стражње 
фасаде изнад приземља. 

Отворене спољне степенице могу 
се постављати на предњи део објекта ако 
је грађевинска линија увучена у одно-
су на регулациону линију за 3,0m и ако 
те степенице савлађују висину од 0,9m. 
Степенице које савлађују висини вишу 
од 0,9m улазе у основни габарит објекта. 
Изградњом степеница до висине од 0,9m 
не сме се ометати пролаз и друге функ-
ције дворишта. 

Изградња објеката у прекинутом 
низу може се дозволити уз услов да се не 
наруши граница парцеле до које се гради 
објекат. Стопе темеља не могу прелазити 
границу суседне парцеле, осим уз саглас-
ност власника или корисника парцеле, 
односно уз сагласност органа управе на-
длежног за послове урбанизма и стамбе-

но-комуналне делатности. Грађевински 
елементи испод коте тротоара-подрумс-
ке етаже, могу прећи грађевинску (од-
носно регулациону линију) рачунајући 
од основног габарита објекта до хоризон-
талне пројекције испада и то: 

• стопе темеља и подрумски зи-
дови мање од 0,15m до дубине 
од 2,6m испод површине тро-
тоара, а испод те дубине мање 
од 0,5m,

• шахтови подрумских просто-
рија до нивоа коте тротоара 
мање од 1,0m, 

• стопе темеља не могу прела-
зити границу суседне парцеле, 
осим уз сагласност  власника 
или корисника парцеле. 

Отварање отвора на просторијама 
за становање као и атељеима и послов-
ним просторијама на бочним фасадама 
може се дозволити ако је међусобни раз-
мак између објеката (укупно са испади-
ма) једнак или већи од 4,0m. Ако је међу-
собни размак од 3,0m до 4,0m дозвољено 
је отварање отвора на просторијама нес-
тамбене намене уз услов да доња кота на 
коју се оставља отвор буде једнака или 
више од 1,8m. 

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

Површинске воде са једне грађе-
винске парцеле не могу се усмеравати 
према другој парцели. Површинске воде 
са парцеле одводити слободних падом, 
према риголама, односно према улици 
са најмањим падом од 1,5%. Површинске 
и друге отпадне воде из економског дво-
ришта одводе се регулисано до ђубриш-
не јаме. 
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и) Услови за прикључење на 
комуналну инфраструктуру 

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине: 

Саобраћајна инфраструктура: 
Колско-пешачки прикључак на јавни пут 
извести у складу са условима из овог 
Плана и јавног предузећа које газдује 
јавним грађевинским земљиштем-улич-
ним коридором. 

Водопривредна инфраструктура: 
Прикључење главног објекта на водо-
водну мрежу извести према условима 
надлежног комуналног предузећа. При-
кључак објекта на водоводну мрежу из-
вести преко водомерног шахта смеште-
ног на парцели корисника на мин. 1,0m 
иза регулационе линије. У складу са ус-
ловима противпожарне заштите, где је 
потребно предвидети изградњу против-
пожарне хидрантске мреже. 

Прикључење главног објекта на 
канализациону мрежу извести према 
условима надлежног комуналног преду-
зећа. Дубину укопавања на месту при-
кључења сводити на дубину постојећег 
цевовода. До изградње насељске кана-
лизационе мреже дозвољена је изградња 
водонепропусних бетонских септичких 
јама на мин. 3,0m од свих објеката и гра-
нице парцеле. 

Условно чисте атмосферске воде 
са кровова објеката, могу се без пре-
чишћавања упустити у отворену ка-
налску мрежу или на зелене површине 
унутар парцеле. Отпадне воде настале 
као резултат технолошког процеса, пре 
упуштања у насељски канализациони 
систем обавезно пречистити путем при-
марног пречишћавања унутар самог ком-
плекса. Све зауљене воде пре упуштања 
у атмосферску канализацију пречистити 
на сепаратору уља и брзоталоживих при-
меса. 

Електроенергетска  инфраструк-
тура: Прикључење објеката на електро-
енергетску инфраструктуру у улици 
извести подземним или надземним при-
кључним водом, са јавне  нисконапонске 
мреже у улици или са трафостанице за 
веће потрошаче, по условима из Елек-
троенергетске сагласности надлежне 
електродистрибуције. Сагласност за при-
кључење на јавну дистрибутивну мрежу 
затражити од ЈП ЕПС Електровојводина 
Електродистрибуција „Врбас”, 

Термоенергетска инфраструкту-
ра: Гасни прикључак је део дистрибути-
вног гасовода који спаја уличну мрежу са 
унутрашњом гасном инсталацијом. При 
полагању гасног прикључка поштовати 
одредбе важећих прописа који ову об-
ласт уређују. Сагласност за прикључење 
на јавну дистрибутивну гасну мрежу 
затражити од надлежног дистрибутера 
гаса. Траса цевовода се води најкраћим 
путем и мора остати трајно приступачна. 

Гасни прикључак не полаже се у 
складишта запаљивих и експлозивних 
материја. Кућно-мерно регулациони сет 
не сме се постављати унутар објекта, на 
места где нема природне вентилације, 
мора бити удаљена од електричног орма-
рића минимално 1,0m као и од отвора на 
објекту (прозора, врата) минимално 1,0m 
мерено по хоризонтали. 

Телекомуникациона и РТВ ин-
фраструктура: Прикључење објеката на 
ТТ, КДС и интернет мрежу извести при-
кључним каблом са телекомуникационе, 
КДС и интернет мреже у улици. 

ј) Архитектонско, односно естетско 
обликовање појединих елемената 
објекта 

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине: 

Фасаде објеката могу бити мал-
терисане, у боји по жељи Инвеститора 
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или од фасадне опеке. Обавезна је израда 
косог крова са нагибом кровне конструк-
ције од 20-350. Кровни покривач у зави-
сности од нагиба кровне конструкције. 
Висина надзитка стамбене поткровне 
етаже износи највише 1,6m рачунајући 
од коте пода поткровне етаже до тачке 
прелома кровне висине а одређује се пре-
ма конкретном случају. 

Архитектонским облицима, упо-
требљеним материјалима и бојама мора 
се тежити ка успостављању јединстве-
не естетски визуелне целине у оквиру 
грађевинске парцеле. 

к) Услови за обнову и реконструкцију 
објеката 

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине: 

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

• замена постојећег објекта но-
вим објектом (истих хоризон-
талних и вертикалних габари-
та и исте намене) може се до-
зволити ако се новим објектом 
неће угрозити услови стано-
вања на суседној парцели, 

• реконструкција постојећих 
објеката може се дозволити 
ако се извођењем радова на 
објекту неће нарушити услови 
дати овим Планом, 

• ако грађевинска парцела 
својом изграђеношћу не задо-
вољава услове из овог Плана не 
може се дозволити доградња 
постојећег објекта, 

• адаптација постојећих објека-
та се може дозволити у оквиру 
намена датих овим Планом. 

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

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине: 

Изградња објеката, односно из-
вођење радова може се вршити под ус-
ловом да се не изазову трајна оштећења, 
загађивање или на други начин дегради-
рање животне средине. Заштита живот-
не средине обухвата мере којима ће се 
заштитити вода, ваздух и земљиште од 
деградације. 

На свакој грађевинској парцели 
мора се обезбедити бетонирани простор 
за постављање контејнера (канти) за ко-
мунални отпад. Лоцирање бетонираног 
простора за контејнере на парцели мора 
да буде тако да се омогући лак приступ 
надлежне комуналне службе. 

Одвођење фекалних вода решити 
затвореним канализационим системом 
који ће се прикључити на насељску кана-
лизациону мрежу. Као прелазно решење, 
до изградње насељске канализационе 
мреже дозвољена је изградња бетонских 
водонепропусних септичких јама које на 
парцели треба лоцирати минимално 3,0m 
од објекта и границе парцеле. Стајњак 
настао чишћењем стаја односити на ђу-
бриште са водонепропусном подлогом а 
одатле на пољопривредне површине. 

На свакој грађевинској парцели 
мора се обезбедити минимално 30% озе-
лењених површина (врт). У врту могу 
да постоје следеће функционалне зоне: 
предврт, простор намењен мирном одмо-
ру или игри деце, повртњак, воћњак и 
економски део. Композицију врта треба 
да чине различите категорије биљних 
врста, грађевински и вртно - архитектон-
ски елементи и мобилијар. Избор биљ-
них врста и начин њиховог комбиновања 
треба да су у складу са околним пејса-
жом и општим условима средине (мора 
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се узети у обзир и отпорност дрвећа и 
шибаља према диму и штетним гасови-
ма). Основу сваког врта треба да чини 
добро урађен и негован травњак. 

Сви објекти морају бити изграђе-
ни (реконструисани) у складу са ва-
жећим Законима и Правилницима који 
регулишу конкретну област. При пројек-
товању и извођењу радова на објектима, 
употребљеним материјалима имати у 
виду специфичност функционалне наме-
не објекта (простора) са становишта: ко-
ришћења, одржавања, односно обезбеђи-
вања санитарно-хигијенских услова. 

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

Пословни објекти (односно по-
словни простори) намењени јавном ко-
ришћењу као и прилази до истих морају 
бити урађени у складу са Правилником 
о условима за планирање и пројектовање 
објеката у вези са несметаним кретањем 
деце, старих, хендикепираних и инва-
лидних лица. 

III.2.2. Радна подручја и комплекси 

Иградња објеката привредних де-
латности може се реализовати само на 
основу услова из овог Плана, тј. на осно-
ву услова из урбанистичког пројекта за 
оне делове насеља где је то прописано, 
који ће дефинисати урбанистичко ре-
шење и услове за изградњу објеката. При 
пројектовању и грађењу објеката придр-
жавати се одредби техничких прописа и 
услова који конкретну област регулишу. 

а) Врста и намена објекта 

У оквиру грађевинске парцеле у 
радној зони-производне и складишне де-
латности дозвољена је изградња: послов-
них, производних и складишних обје-
ката као и изградња у комбинацијама: 
пословно-производни објекат, пословно-

складишни објекат, производно-скла-
дишни објекат или пословно-производ-
но-складишни објекат. 

У оквиру грађевинске парцеле у 
радној зони-услужне делатности доз-
вољена је изградња: пословних и мањих 
складишних објеката као и изградња у 
комбинацијипословно-складишни обје-
кат. Дозвољена је изградња и економског 
објекта, гаража за путничко возило, га-
ража за теретно возило, и сл. 

Објекти се могу градити као сло-
бодностојећи или објекти у низу а све 
у зависности од техничко-технолошког 
процеса производње и задовољавања 
прописаних услова заштите. 

У оквиру грађевинске парцеле у 
радној зони дозвољена је изградња поро-
дичног стамбеног објекта, односно једне 
стамбене јединице у оквиру пословног 
објекта. 

Уз главне објекте на грађевинској 
парцели у радној зони дозвољена је из-
градња помоћних објеката: оставе, типс-
ке трансформаторске станице, ограда, 
бунари, водонепропусне бетонске сеп-
тичке јаме (као прелазно решење) и сл. 

б) Услови за образовање грађевинске 
парцеле 

Величина парцеле намењене из-
градњи привредних капацитета мора 
бити довољна да прими све садржаје 
који су условљени конкретним техно-
лошким процесом, као и пратеће садр-
жаје уз обезбеђивање дозвољеног степе-
на искоришћености земљишта и индекса 
изграђености. Површина грађевинске 
парцеле износи минимално 800,0m2 са 
ширином уличног фронта минимално 
20,0m. 
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в) Положај објеката у односу на 
регулацију и у односу на границе 
грађевинске парцеле 

У зависности од технолошког про-
цеса производње у оквиру конкретног 
радног комплекса грађевинска линија 
се поклапа са регулационом линијом, 
односно, може у односу на њу да буде 
одмакнута за минимално 5,0m. Објекти 
који се налазе на улазу у радни комлекс 
предњом фасадом морају бити грађени 
на грађевинској линији. 

Организацију дворишта радног 
комплекса треба усмерити ка северној, 
односно западној страни. Са тим у вези, 
грађевинска линија од границе суседне 
парцеле са источне (односно јужне) стра-
не је на 5,0m. Евентуално, дозвољена је 
удаљеност на минимално 1,0m под усло-
вом да су задовољени услови противпо-
жарне заштите, тј. да међусобни размак 
између објеката на две суседне парцеле 
је већи од 4,0m, тј. већи од половине ви-
шег објекта. Грађевинска линија од гра-
нице парцеле са западне (односно север-
не) стране је на 10,0m. Евентуално, доз-
вољена је удаљеност на минимално 6,0m 
ако на грађевинској парцели је омогућен 
кружни ток саобраћаја. 

г) Степен заузетости 

Максималан дозвољен степен ис-
коришћености земљишта на грађевин-
ској парцели у радној зони са платоима и 
саобраћајницама је 70 %. 

д) Највећа дозвољена спратност и 
висина објеката 

У зависности од намене објеката 
произилази и њихова спратност. Објекти 
су спратности: 

• пословни: П, П+1, П+1+Пк 

• производни: П, П+1, евентуал-
но и више ако то захтева тех-
нолошки процес производње 

• складишни: П, евентуално П+1 
• економски: П. 

Изградња помоћног објекта-оста-
ва дозвољена је максималне спратности 
П. Изградња породичног стамбеног обје-
кта дозвољена је максималне спратности 
П+1. 

ђ) Најмања дозвољена међусобна 
удаљеност објеката 

Објекти могу да се граде као сло-
бодностојећи и у низу (у оквиру парце-
ле). Изградња објеката у низу (међусобна 
удаљеност објеката је 0,0m, тј. за шири-
ну дилетације) може се дозволити ако то 
технолошки процес производње захтева 
и ако су задовољени услови противпо-
жарне заштите. 

Међусобни размак слобод-
ностојећих објеката је минимално по-
ловина висине вишег објекта с тим да 
међусобни размак не може бити мањи од 
4,0m. 

е) Услови за изградњу других објеката 
на истој грађевинској парцели 

На грађевинској парцели радног 
комплекса поред главних и помоћних 
објеката дозвољена је изградња породич-
ног стамбеног објекта са једном стамбе-
ном јединицом, односно, дозвољена је 
изградња пословно-стамбеног објекта 
са једном стамбеном јединицом. Ако 
се у оквиру радног комплекса планира 
изградња породичног стамбеног обје-
кта, при одређивању локације објекта 
на парцели водити рачуна да објекат 
буде у мирнијем делу дворишта са обез-
беђењем одвојеног прилаза објекту, без 
укрштања са прилазом радном делу. По-
родични стамбени објекат је максималне 
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спратности П+1. У оквиру овог објекта 
дозвољена је изградња простора за га-
ражирање возила корисника стамбеног 
простора. 

Висина ограде којом се ограђује 
радни комплекс не може бити виша од 
h=2,2m. Ограда на регулационој линији и 
ограда на углу мора бити транспарентна 
односно комбинација зидане и транспа-
рентне ограде. Транспарентна ограда се 
поставља на подзид висине максимално 
0,2m а код комбинације, зидани део огра-
де не може бити виши од 0,9m. Капије на 
регулационој линији се не могу отварати 
ван регулационе линије. Ограда, стубо-
ви ограде и капије морају бити на грађе-
винској парцели која се ограђује. Бочни 
и задњи део ограде може да се ограђује 
транспарентном оградом, комбинација 
зидане и транспарентне ограде и зиданом 
оградом до висине максимално 1,8m. До-
звољено је преграђивање функционал-
них целина у оквиру грађевинске парце-
ле уз услов да висина те ограде не може 
бити већа од висине спољне ограде и да 
је обезбеђена проточност саобраћаја. 

ж) Обезбеђивање приступа парцели и 
простора за паркирање возила 

За сваку грађевинску парцелу у 
оквиру ове зоне мора се обезбедити кол-
ски и пешачки прилаз. Колски прилаз 
парцели је минималне ширине 3,5m са 
минималним унутрашњим радијусом 
кривине од 7,0m. Пешачки прилаз је ми-
нималне ширине 1,5m. У оквир грађе-
винске парцеле саобраћајне површине 
могу да се граде под следећим условима: 

• минимална ширина саобраћај-
нице је 3,5m са унутрашњим 
радијусом кривине 5,0m, од-
носно 7,0m тамо где се обез-
беђује проточности саобраћаја 
због противпожарних услова 
или 12,0m где то захтевају га-

барити меродавног (теретног) 
возила. 

• за паркирање возила за сопс-
твене потребе у оквиру грађе-
винске парцеле мора се обезбе-
дити паркинг простор (за пут-
ничко возило мин. 2,5mх5,0m, 
за теретно возило минимално 
3,0mх6,0m, односно у завис-
ности од величине теретног 
возила). 

• манипулативне платое пројек-
товати са једностраним наги-
бом и носивошћу за средњe 
тешки саобраћај, 

• паркинг за бицикле изводити 
са обезбеђивањем засебне по-
вршине мин. 0,6m-0,7m по би-
циклу, 

• пешачке стазе у комплексу 
радити од бетона, бетонских 
плоча или бехатона минимал-
не ширине од 1,0m. 

з) Заштита суседних објеката 

Изградњом објеката на парцели, 
планираном делатношћу у оквиру парце-
ле не сме се нарушити животна средина. 

Испади на објекту не могу прела-
зити грађевинску линију више од 1,2m и 
то на делу објекта вишем од 3,0m. Ако 
је хоризонтална пројекција испада већа 
од 1,2m онда се она поставља на грађе-
винску линију. Грађевински елементи 
на нивоу приземља према регулационој 
линији, могу прећи грађевинску линију 
(рачунајући од основног габарита обје-
кта до хоризонталне пројекције испада) 
и то: 

• транспарентне браварске кон-
золне надстрешнице у зони 
приземне етаже мање од 2,0m 
по целој ширини објекта с ви-
сином изнад 3,0m, 
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• платнене надстрешнице са ма-
сивном браварском конструк-
цијом мање од 1,0m од спољне 
ивице тротоара на висину из-
над 3,0m, 

• конзолне рекламе мање од 
1,2m на висини изнад 3,0m. 

Изградњом објеката уз источну 
(односно јужну) страну парцеле не сме се 
нарушити ваздушна линија суседне пар-
целе а одводња атмосферских падавина 
са кровних површина мора се решити у 
оквиру грађевинске парцеле на којој се 
гради објекат. Уз западну (односно се-
верну) границу парцеле формирати по 
могућности ободне зелене површине 
које ће имати функцију изолације самог 
комплекса од околних суседних парцела. 
Овај зелени тампон (четинарско дрвеће, 
листопадно дрвеће или шибље) умањио 
би буку и задржао издувне гасове и пра-
шину. 

Од укупне површине грађевинске 
парцеле зеленило мора да заузима мини-
мално 30%. 

Избор биљних врста одређује се 
према карактеристикама производње, 
карактеру и концентрацији штетних 
материја а такође њиховим еколошким, 
функционалним и декоративним својст-
вима. Зеленилом треба да се обезбеди 
изолација админстративних објеката од 
производних (складишних) објеката, из-
олација пешачких токова као и заштита 
паркинг простора од утицаја сунца. 

Нивелацијом саобраћајних повр-
шина одводњу атмосферских падавина 
решити у оквиру парцеле на којој се гра-
ди. 

и) Услови за прикључење на 
комуналну инфраструктуру 

Саобраћајна инфраструктура: 
Колско-пешачки прикључак на јавни пут 

извести у складу са условима из овог 
Плана и јавног предузећа које газдује 
јавним грађевинским земљиштем-улич-
ним коридором. 

Водопривредна инфраструктура: 
Прикључење објеката у радном комплек-
су на водоводну мрежу извести према 
условима надлежног комуналног преду-
зећа. Прикључак објекта на водоводну 
мрежу извести преко водомерног шахта 
смештеног на парцели корисника на мин. 
1,0m иза регулационе линије. У складу са 
условима противпожарне заштите пред-
видети изградњу противпожарне хи-
дрантске мреже. За потребе технолочких 
процеса, могуће је захватање вода путем 
бунара из првог (фреатског) слоја. 

Прикључење објеката у радном 
комплексу на канализациону фекалну 
мрежу извести према условима надлеж-
ног комуналног предузећа. Дубину уко-
павања на месту прикључења сводити 
на дубину постојећег цевовода. До из-
градње насељске канализационе мреже 
дозвољена је изградња водонепропусних 
бетонских септичких јама на мин. 3,0m 
од свих објеката и границе парцеле. 

Условно чисте атмосферске воде 
са кровова објеката, могу се без пре-
чишћавања упустити у отворену ка-
налску мрежу или на зелене површине 
унутар парцеле. Отпадне воде настале 
као резултат технолошког процеса, пре 
упуштања у насељски канализациони 
систем обавезно пречистити путем при-
марног пречишћавања унутар самог ком-
плекса. Све зауљене воде пре упуштања 
у атмосферску канализацију пречистити 
на сепаратору уља и брзоталоживих при-
меса. 

Електроенергетска инфраструк-
тура: Прикључење објеката на електро-
енергетску инфраструктуру извести 
подземним прикључним водом са јав-
не нисконапонске мреже у улици или 
са трафостанице за веће потрошаче, по 
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условима из Електроенергетске саглас-
ности надлежне електродистрибуције. 
Трафостанице градити као зидане, мон-
тажно бетонске или стубне, за рад на 20 
kV напонском нивоу. Сагласност за при-
кључење на јавну дистрибутивну мрежу 
затражити од ЈП ЕПС Електровојводина 
Електродистрибуција „Врбас”, 

Расветна тела поставити на стубо-
ве за расвету. За расветна тела користити 
живине светиљке високог притиска или 
натријумове ниског (високог) притиска 
како би се добио одговарајући ниво осве-
тљености саобраћајница у складу са пре-
порукама ЈКО-а (Југословенски комитет 
за осветљење). 

Заштиту од атмосферског пра-
жњења извести класичним громобран-
ским инсталацијама у облику Фарадеје-
вог кавеза према класи нивоа заштите 
објеката у складу са „Правилником о 
техничким нормативима за заштиту 
објеката од атмосферског пражњења("Сл.
лист СРЈ" бр. 11/96). 

Термоенергетска инфраструкту-
ра: Гасни прикључак је део дистрибути-
вног гасовода који спаја уличну мрежу са 
унутрашњом гасном инсталацијом. При 
полагању гасног прикључка поштовати 
одредбе важећих прописа који ову об-
ласт уређују. Сагласност за прикључење 
на јавну дистрибутивну гасну мрежу 
затражити од надлежног дистрибутера 
гаса. Траса цевовода се води најкраћим 
путем и мора остати трајно приступачна. 

Гасни прикључак не полаже се у 
складишта запаљивих и експлозивних 
материја. Мерно регулациона станица 
не сме се постављати унутар објекта, на 
места где нема природне вентилације, 
мора бити удаљена од електричног орма-
рића минимално 1,0m као и од отвора на 
објекту (прозора, врата) минимално 1,0m 
мерено по хоризонтали. 

Телекомуникациона и  РТВ ин-
фраструктура: Прикључење објеката на 

ТТ, КДС и интернет мрежу извести при-
кључним каблом са телекомуникационе, 
КДС и интернет мреже у улици (у потпу-
ности градити подземно). 

ј) Архитектонско, односно естетско 
обликовање појединих елемената 
објекта 

Објекти могу бити грађени од сва-
ког чврстог материјала који је тренутно 
у употреби, на традиционалан или са-
времнији начин. Обавезна је израда ко-
сог крова а кровови могу бити једновод-
ни, двоводни и кровови са више кровних 
равни. Кровна конструкција може бити 
од дрвета, челика или армираног бетона 
а кровни покривач у складу са нагибом 
крова. Фасаде објекта могу бити малте-
рисане у боји по жељи Инвеститора или 
од фасадне опеке. Архитектонским об-
лицима, употребљеним материјалима и 
бојама мора се тежити ка успостављању 
јединствене естетски визуелне целине у 
оквиру грађевинске парцеле. 

к) Услови за обнову и реконструкцију 
објеката 

Обнова и реконструкција посто-
јећих објеката може се дозволити под 
следећим условима: 

• Замена постојећег објекта но-
вим објектом (истих хоризон-
талних и вертикалних габари-
та и исте намене) може се до-
зволити ако се новим објектом 
неће угрозити услови живота и 
рада на суседним парцелама. 

• Реконструкција постојећих 
објеката може се дозволити 
ако се извођењем радова на 
објекту неће нарушити услови 
дати овим Планом. 

• Ако грађевинска парцела 
својом изграђеношћу не задо-
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вољава услове из овог Плана не 
може се дозволити доградња 
постојећег објекта. 

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

Изградња објеката, извођење ра-
дова, односно обављање пословне, про-
изводне или складишне делатности може 
се вршити под условом да се не изазову 
трајна оштећења, загађивање или на дру-
ги начин деградирање животне средине. 
Заштита животне средине обухвата мере 
којима ће се заштитити вода, ваздух и 
земљиште од деградације. 

На свакој грађевинској парцели 
мора се обезбедити простор за поста-
вљање контејнера (канти) за комунални 
отпад као и простор за отпад настао у 
току технолошког процеса, у складу са 
важећим прописима за прикупљање ис-
тог. Лоцирање бетонираног простора за 
контејнере на парцели мора да буде тако 
да се омогући лак приступ комуналне 
службе и да простор буде изведен у скла-
ду са условима заштите животне среди-
не. 

Одвођење фекалних вода мора 
се решити затвореним канализацио-
ним системом који ће се прикључити 
на насељску канализациону мрежу. Као 
прелазно решење, до изградње насељс-
ке канализационе мреже дозвољена је 
изградња бетонских водонепропусних 
септичких јама које на парцели треба 
лоцирати минимално 3,0m од објеката и 
границе парцеле. 

Отпадне воде настале у тех-
нолошком процесу производње пре 
упуштања у насељску канализацију пре-
чистити на сепаратору уља и масти. Ус-
ловно чисте атмосферске воде са кровова 
објеката и манипулативних површина 
могу се упустити у отворену каналску 

мрежу положени уз уличне саобраћајни-
це. 

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

Избором материјала водити ра-
чуна о њиховој отпорности са аспекта 
техничке и противпожарне заштите. 
Уз објекте повећаног ризика од пожа-
ра испројектовати и извести приступни 
пут, окретницу и плато за кретање ват-
рогасног возила и извођење интервен-
ција. При пројектовању и изградњу рад-
них комплекса узети у обзир важеће про-
писе за громобран, електричну мрежу, 
огњишта, димњаке, танкове и погоне са 
лако запаљивим материјалима. Запаљи-
ви материјал не може се сместити на 
простору који није удаљен најмање 6,0m 
од објекта или дела објекта, уколико то 
техничким прописима није другачије 
одређено. У објектима и просторијама у 
којима се ускладиштава и држи запаљи-
ви и други материјал (сировине, готови 
производи, амбалажа и др.) морају се 
обезбедити слободни пролази и прила-
зи справама и уређајима за гашење. Код 
објеката и просторија угрожених експло-
зивом предвидети довољно прозорских 
површина, уз то лаке преградне зидове, 
лак кровни покривач. 

Пословни објекти (односно по-
словни простори) намењени јавном ко-
ришћењу као и прилази до истих морају 
бити урађени у складу са Правилником 
о условима за планирање и пројектовање 
објеката у вези са несметаним кретањем 
деце, старих, хендикепираних и инва-
лидних лица. 
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III.2.3. Комплекс верског објекта 

У насељу Пивнице постоје два 
већа комплекса верског објекта-еванге-
листичка црква са портом и православ-
на црква са портом. Ови комплекси су 
издвојени као специфични, већ дефи-
нисани, са изграђеним објектима. Евен-
туално ширење постојећег комплекса 
може се дозволити само на грађевинско 
земљиште остале намене, према услови-
ма из Плана. У насељу постоји још вер-
ских објеката у оквиру зоне становања. 
Изградња новог верског комплекса, ако 
се појави потреба за тим, може се одо-
брити у оквиру било које зоне у насељу, 
на осталом грађевинском земљишту, 
по условима који важе за зону у којој 
се објекат гради. При пројектовању и 
грађењу објеката придржавати се одред-
би техничких прописа и услова који кон-
кретну област регулишу. 

а) Врста и намена објеката 

У оквиру ове зоне, у зависности од 
величине парцеле може се дозволити из-
градња следећих објеката: 

1. Главни објекат: 

Намена: верски објекат, породич-
ни стамбени објекат, пословни објекат и 
сл. Врста: главни објекат може да се гра-
ди као слободностојећи. 

2. Економски објекат: 

Намена: економски објекат уз 
стамбени објекат породичног типа (пуш-
нице, сушнице, настрешница за машине 
и возила, магацин хране за сопствену 
употребу и сл.). Врста: објекат се гради 
као слободностојећи или као објекат у 
прекинутом низу. 

3. Помоћни објекат: гаража, оста-
ва, септичка јама и сл. 

У овој зони пословне делатности 
које се могу дозволити су из области: тр-
говине на мало и угоститељства с тим 

да се морају обезбедити услови заштите 
животне средине. 

б)  Услови за образовање грађевинске 
парцеле 

Услови за образовање грађевинске 
парцеле намењене за изградњу верског 
комплекса су следећи: мин. ширина пар-
целе је 30,0m и мин. површина парцеле је 
1000,0m2. 

в) Положај објеката на парцели 

Објекти се граде на грађевинској 
линији или унутар површине ограниче-
не грађевинским линијама. Грађевинска 
линија ће се дефинисати у сваком поје-
диначном, конкретном случају, у складу 
са канонским правилима. 

Изградња породичних стамбених, 
пословних, економских и помоћних обје-
ката на парцели може се дозволити под 
истим условима као и за зону становања 
средње густине. 

г) Дозвољени степен заузетости 
грађевинске парцеле 

На грађевинској парцели степен 
искоришћености је максимално 50%. 

д) Дозвољена спратност и висина 
објеката 

Спратност верског објекта је у 
складу са традиционалним и конкрет-
ним захтевима верске заједнице али не 
може бити већа од прописане спратности 
објеката у зони у којој се гради. Спрат-
ност породичног стамбеног објекта, по-
словног објекта, економског и помоћног 
објекта је максимално дозвољена у скла-
ду са условима датим у зони становања 
средње густине. 
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ђ) Међусобна удаљеност објеката 

Удаљеност верског објекта од ос-
талих објеката је минимално половина 
висине вишег објекта. Удаљеност поро-
дичног стамбеног, пословног, економ-
ских и помоћних објеката на парцели 
може се дозволити под истим условима 
као и за зону становања средње густине. 

е) Услови за изградњу других објеката 
на истој грађевинској парцели 

Ограде на регулационој линији 
могу бити транспарентне или комби-
нација зидане и транспарентне ограде 
с тим да укупна висина ограде од коте 
тротоара не сме прећи висину од h=2.2m. 
Капије на регулационој линији се не 
могу отварати ван регулационе линије. 
Транспарентна ограда се поставља на 
подзид висине максимално 0,2m а код 
комбинације, зидани део ограде може 
ићи до висине од 0,9m. Висину ограде на 
углу дефинисати и извести тако да се не 
наруши прегледности раскрснице. Огра-
да, стубови ограде и капије морају бити 
на грађевинској парцели која се ограђује. 

ж) Обезбеђивање приступа парцели и 
простора за паркирање возила 

За грађевинску парцелу мора се 
обезбедити колско-пешачки прилаз ши-
рине мин. 3,5m и пашачки прилаз мин. 
ширине 2,0m. За паркирање возила за 
сопствене потребе у оквиру грађевинске 
парцеле мора се обезбедити паркинг ме-
сто тј. простор за паркирање возила по 
правилу: један стан једно паркинг место. 
У оквиру парцеле мора се обезбедити 
потребна ширина саобраћајно-манипу-
лативног простора. Све саобраћајно-ма-
нипулативне и пешачке површине извес-
ти у складу са Правилником о условима 
за планирање и пројектовање објеката 
у вези са несметаним кретањем деце, 

старих, хендикепираних и инвалидних 
лица. 

з) Заштита суседних објеката 

Изградња објеката може се дозво-
лити уз услов да се не наруши граница 
парцеле до које се гради објекат. Стопе 
темеља не могу прелазити границу сус-
едне парцеле, осим уз сагласност влас-
ника или корисника парцеле, односно уз 
сагласност органа управе надлежног за 
послове урбанизма и стамбено-комунал-
не делатности. 

Испади на објекту не могу прела-
зити грађевинску линију више од 1,6m, 
односно регулациону линију више од 
1,2m и то на делу објекта вишем од 3,0m. 
Ако је хоризонтална пројекција испада 
већа онда се она поставља у односу на 
грађевинску, односно регулациону ли-
нију. 

Отворене спољне степенице могу 
се постављати на предњи део објекта ако 
је грађевинска линија увучена у одно-
су на регулациону линију за 3,0m и ако 
те степенице савлађују висину од 0,9m. 
Степенице које савлађују висини вишу 
од 0,9m улазе у основни габарит објекта. 
Изградњом степеница до висине од 0,9m 
не сме се ометати пролаз и друге функ-
ције дворишта. 

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

Површинске воде са грађевинске 
парцеле не могу се усмеравати према 
другој парцели. Површинске воде са пар-
целе одводити слободних падом, према 
риголама, односно према улици са нај-
мањим падом од 1,5 %. 
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и) Услови за прикључење на 
комуналну инфраструктуру 

Саобраћајна инфраструктура: 
Колско-пешачки прикључак на јавни пут 
извести у складу са условима из овог 
Плана и јавног предузећа које газдује 
јавним грађевинским земљиштем-улич-
ним коридором али не може бити мањи 
од 3,5m. 

Водопривредна инфраструктура: 
Прикључење објеката на водоводну мре-
жу извести према условима надлежног 
комуналног предузећа. Прикључак обје-
кта на водоводну мрежу извести преко 
водомерног шахта смештеног на парцели 
корисника на мин. 1,0m иза регулационе 
линије. У складу са условима против-
пожарне заштите предвидети изградњу 
противпожарне хидрантске мреже. 

Прикључење објеката на канали-
зациону мрежу извести према условима 
надлежног комуналног предузећа. Ду-
бину укопавања на месту прикључења 
сводити на дубину постојећег цевовода. 
До изградње насељске канализационе 
мреже дозвољена је изградња водонеп-
ропусне бетонске септичке јаме на мин. 
3,0m од свих објеката и границе парцеле. 
Условно чисте атмосферске воде са кро-
вова објеката могу се без пречишћавања 
упустити у отворену каналску мрежу 
или на зелене површине унутар парцеле. 

Електроенергетска инфраструк-
тура: Прикључење објеката на електро-
енергетску инфраструктуру извести 
подземним прикључним водом, са јавне 
нисконапонске мреже у улици по усло-
вима из електроенергетске сагласности. 
Сагласност за прикључење на јавну 
дистрибутивну мрежу затражити од 
Електровојводине Електродистрибуције 
„Врбас”, 

Термоенергетска инфраструкту-
ра: При полагању гасног прикључка по-
штовати одредбе важећих прописа који 

ову област уређују. Сагласност за при-
кључење на јавну дистрибутивну гасну 
мрежу затражити од надлежног дистри-
бутера гаса. Траса цевовода се води 
најкраћим путем и мора остати трајно 
приступачна. 

Кућно-мерно регулациони сет не 
сме се постављати унутар објекта, на 
места где нема природне вентилације, 
мора бити удаљена од електричног орма-
рића минимално 1,0m као и од отвора на 
објекту (прозора, врата) минимално 1,0m 
мерено по хоризонтали. 

Телекомуникациона и РТВ ин-
фраструктур а: Прикључење објеката на 
ТТ, КДС и интернет мрежу извести при-
кључним каблом са телекомуникационе, 
КДС и интернет мреже у улици. 

ј) Архитектонско, односно естетско 
обликовање појединих елемената 
објекта 

Фасаде објеката се изводе по 
жељи Инвеститора, у складу са тради-
ционалним верским захтевима. Архи-
тектонским облицима, употребљеним 
материјалима и бојама мора се тежити 
ка успостављању јединствене естетски 
визуелне целине у оквиру грађевинске 
парцеле. 

к) Услови за обнову и реконструкцију 
објеката 

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

• реконструкција постојећег 
објекта може се дозволити ако 
се извођењем радова на објек-
ту неће нарушити услови дати 
овим Планом и ако је потреб-
но, у складу са условима и са-
гласностима надлежног завода 
за заштиту споменика културе,
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• адаптација постојећих објека-
та се може дозволити у оквиру 
намена датих овим Планом. 

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

Изградња објеката, односно из-
вођење радова може се вршити под ус-
ловом да се не изазову трајна оштећења, 
загађивање или на други начин дегради-
рање животне средине. Заштита живот-
не средине обухвата мере којима ће се 
заштитити вода, ваздух и земљиште од 
деградације. 

На свакој грађевинској парцели 
мора се обезбедити бетонирани простор 
за постављање контејнера (канти) за ко-
мунални отпад. Лоцирање бетонираног 
простора за контејнере на парцели мора 
да буде тако да се омогући лак приступ 
надлежне комуналне службе. 

Одвођење фекалних вода решити 
затвореним канализационим системом 
који ће се прикључити на насељску кана-
лизациону мрежу. Као прелазно решење, 
до изградње насељске канализационе 
мреже дозвољена је изградња бетонских 
водонепропусних септичких јама које 
на парцели треба лоцирати минимално 
3,0m од објекта и границе парцеле. 

На грађевинској парцели мора се 
обезбедити минимално 30% озелењених 
површина. Композицију врта треба да 
чине различите категорије биљних врс-
та, грађевински и вртно-архитектонски 
елементи и мобилијар. Избор биљних 
врста и начин њиховог комбиновања тре-
ба да су у складу са околним пејсажом и 
општим условима средине. Основу треба 
да чини добро урађен и негован травњак. 

Сви објекти морају бити изграђе-
ни (реконструисани) у складу са ва-
жећим Законима и Правилницима који 
регулишу конкретну област. При пројек-

товању и извођењу радова на објектима, 
употребљеним материјалима имати у 
виду специфичност функционалне на-
мене објекта (простора) са становишта: 
коришћења, одржавања, односно обез-
беђивања санитарно-хигијенских усло-
ва. Избором материјала водити рачуна о 
њиховој отпорности са аспекта техничке 
и противпожарне заштите. 
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Службени лист Општине Бачка Паланка, излази по потреби, издавач Скупштина Општине Бачка 
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