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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњу (Службени гласник РС" 
бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/2010 УС и 24/2011) и члана 38. тачка 6. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" бр. 17/08 и 2/10), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на предлог Комисије за планове Скупштине општине Бачка Па-
ланка, на својој 4. седници, одржаној 31. јула 2012. године, доноси

О Д Л У К У
о доношењу измене и допуне Плана генералне регулације 

Бачке Паланке

Члан 1.

Овом одлуком доносе се измене и допуне Плана генералне регулације Бачке Палан-
ке (у даљем тексту: План), који је израђен од стране ЈП "Дирекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка" Бачка Паланка, Трг Братства и јединства 36, под бројем Е-19/11, а који је 
саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

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

Графички део Плана садржи:

рб Назив Размера

0 Извод из Просторног плана општине Бачка Паланка

1. Катастарско топографски план са границама 1 : 5 000

2. Јавне површине и локације важнијих јавних објеката 1 : 5 000

3.1 Претежна намена простора са поделом на зоне са истим правилима 
градње 1 : 10 000

SLU@BENI LIST
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3.2 Претежна намена простора са поделом на зоне са истим правилима 
градње 1 : 5 000

4. Саобраћајно решење са нивелационим планом и урбанистичка 
регулација 1 : 5 000

4.1. Детаљ 1 - блок 20 1 : 1 000

4.2. Детаљ 2 и 3 - блок 30 и 39 1 : 1 000

4.3. Детаљ 4 - блок 55 1 : 1 000

4.4. Детаљ 5 - блок 66 1 : 1 000

4.5. Детаљ 6 - блок 45 1 : 1 000

4.6. Детаљ 7 - блок 46 1 : 1 000

4.7. Детаљ 8 - блок 49 1 : 1 000

4.8. Детаљ 9 - блок 47 1 : 1 000

4.9. Детаљ 10 -блокови 101 и 104 1 : 1 000

5. Водопривредна инфраструктура – снабдевање водом 1 : 5 000

6. Водопривредна инфраструктура – канализација отпадних вода 1 : 5 000

7. Водопривредна инфраструктура – атмосферска канализација 1 : 5 000

8. Електроенергетска и ТТ инфраструктура 1 : 5 000

9. Гасоводна инфраструктура 1 : 5 000

10. Заштићене природне целине и културна добра 1 : 5 000

11. Спровођење плана 1 : 5 000

Члан 3.

План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и из-
градњи (Службени гласник РС" бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/2010 УС и 24/2011).

План је израђен у 6 примерака у аналогном и 7 примерака у дигиталном облику.
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један 

примерак у дигиталном облику чува се у архиви Скупштине општине.
Три примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и три 

примерка у дигиталном обликучувају се у општинском органу управе надлежном за 
спровођење планова.

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један 
примерак у дигиталном облику чува се у ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један 
примерак у дигиталном облику чува се у ЈП "Дирекција за изградњу Општине Бачка Па-
ланка" Бачка Паланка.
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Један примерак донетог Плана у 
дигиталном облику чува се у Министар-
ству надлежном за послове просторног 
планирања и урбанизама.

Члан 4.

Након доношења ове одлуке оба-
везује се носилац израде планског доку-
мента – Одељење за урбанизам и грађе-
винарство Општинске управе општине 
Бачка Паланка да утврди пречишћен 
текст Плана генералне регулације Бачке 
Паланке, и објави исти у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

Члан 5.

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:II-35-67/2012 
31. јул 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине
 Мита Лачански с.р.
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

План генералне регулације Бачке 
Паланке (Сл. лист општине Бачка Палан-
ка бр. 16/2011) мења се и гласи:

1.У поднаслову "УВОД", ставови 
од 1-6 мењају се и гласе:

"На основу Одлуке о изради Пла-
на генералне регулације Бачке Паланке 
(''Службени лист општине Бачка Палан-
ка'', бр. 29/2011), коју је донела Скупшти-
на општине Бачка Паланка, приступило 
се изради Измене и допуне Плана гене-
ралне регулације Бачке Паланке (у даљем 
тексту: План).

План је урађен у складу са Зако-
ном о планирању и изградњи (''Службени 
гласник Републике Србије'' бр. 72/2009 и 
81/09 – Исправка, 64/2010-УС и 24/2011), 
Правилником о садржини, начину и 
поступку израде планског документа, 
(''Службени гласник РС'' бр. 31/2010, и 
16/2011 ) и Правилником о општим пра-
вилима за парцелацију, регулацију и из-
градњу (''Службени гласник Републике 
Србије'' бр. 50/11), као и са другим про-
писима који непосредно или посредно 
регулишу ову област.

Плански основ за израду Измене 
и допуне Плана генералне регулације Ба-
чке Паланке је Нацрт Просторног плана 
општине Бачка Паланка.

Одлуком о изради Измене и до-
пуне Плана генералне регулације Бачке 
Паланке утврђена је прелиминарна гра-
ница обухвата плана, и одређено је ЈП 
"Дирекција за изградњу општине" Бачка 
Паланка, Трг братства и јединства 36, 

за носиоца израде Плана. Израдом На-
црта Измене и допуне Плана генералне 
регулације Бачке Паланке као коначан 
обухват дефинисан је обухват утврђен 
важећим Планом генералне регулације 
насеља Бачка Паланка.

Циљ израде Плана је дугорочна 
пројекција развоја и просторног уређења 
насеља. Циљ израде Плана је исправка 
уочених техничких грешака, као и изме-
на делова Плана у циљу прилагођавања 
новим потребама насталим у периоду од 
усвајања Плана.

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

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

2. Испред поглавља 1. ГРАНИЦА 
ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА додати наслов "ПЛАНСКИ 
ОСНОВ". Поглавље 1 се мења и гла-
си: "ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА И 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА"

3. Наслов поглавља 2 се мења и 
гласи:"КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И 
ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ 
ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ".
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4. У тачки 3.1.СТАНОВАЊЕ став 
11 мења се и гласи:

"Не дозвољава се изградња трго-
вачких објекта великог капацитета – су-
пер маркета, где се подразумева обез-
беђење великог броја паркинг места 
(центри типа ''Метро'', ''Меркур'', ''Тем-
по'' и сл.) у оквиру границе просторне 
културно-историјске целине, која је де-
финисана условима заштите непокрет-
ног културног наслеђа, Завода за заштиту 
споменика културе."

5. У поглављу 3.2. ЦЕНТРАЛНА 
ЗОНА СА МРЕЖОМ ЈАВНИХ ОБЈЕКА-
ТА, у ставу 5, алинеја 1 иза речи "тргови-
не" брише се текст "(продавнице које не 
захтевају велики број паркинг места)."

6. У поглављу 3.2.1. "Примарни 
насељски центар" у ставу 10 у тексту у 
загради иза речи "складишта", брише се 
текст "велики тржни центри".

7. У поглављу 3.4. ЗОНА ТУРИ-
ЗМА, СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ у под-
наслову "Спортско-рекреациони и ту-
ристички центар" иза става 3 додаје се 
нов став који гласи:

"У складу са Студијом мреже ма-
рина на Дунаву у АПВ (Завод за урбани-
зам Војводине, 2008. Године) планирана 
је изградња марине у оквиру грађевин-
ског подручја Бачке Паланке. Локација 
марине је предвиђена на потезу источно 
од градске плаже према мосту "25. Мај" 
и биће дефинисана планом нижег реда."

8. У поглављу 3.5. КОМУНАЛНИ 
ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ у тачки 3.5.1. 
Комунални објекти, иза става 1 додаје се 
поднаслов и текст:

"Уређај за пречишћавање отпад-
них вода"

Изменом и допуном Плана де-
финисана је локација уређаја за пре-
чишћавање отпадних вода у делу радне 
зоне у источном делу насеља у блоку 
101б. На делу локације се налазе објекти 
постојећег уређаја за пречишћавање от-
падних вода."

9. У поглављу 3.5. КОМУНАЛНИ 
ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ у тачки 3.5.1. 
Комунални објекти, поднаслов "Депо-
нија комуналног отпада"мења се и гласи:

"Постојећа депонија комуналног 
отпада у насељу Бачка Паланака (лоци-
рана у источној радној зони) представља 
не само препреку уређењу простора и 
привођење планираној намени, већ је 
извор заразе укупног живог света. При-
оритетан задатак локалне самоуправе је 
санација и рекултивација овог простора, 
у складу са важећим законима и пропи-
сима.

Општина Бачка Паланка је укљу-
чена у реализацију принципа Национал-
не стратегије управљања комуналним от-
падом и потписник је Споразума о фор-
мирању региона за управљање отпадом 
за више општина.

Општина је такође израдила Ло-
кални план управљања отпадом за општи-
ну Бачка Паланка (Сл.Лист Општине Ба-
чка Паланка 24/2011), којим се утврђује 
је утврђена потреба формирања мреже 
траснфер и сакупљачких станица у од-
носу на положај регионалне депоније. 
Планом је утврђено да се на простору 
радне зоне на истоку насеља, која је де-
финисана Планом генералне регулације, 
у блоку 101а, изврши санација постојеће 
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депоније како би се створили услови за коришћење локације и евентуалну изградњу 
трансфер станице.)

10. У поглављу 3.6. БИЛАНС ПОВРШИНА, ставови 2-5 мењају се и гласе:

Намена и биланс површина у граници грађевинског подручја:

Р.бр. Преовлађујућа-основна намена површина ha %
1. Централни садржаји (управа, пословање, становање) 30,80 1,6
2. Јавне службе 15,13 0,8

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

- гранични прелаз

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

3. Становање 581.01 30,0
- вишепородично становање
- мешовито становање
- породично
- породично (резиденцијално)

- породично становање са радом

14,53
127.89
353,55
30,82

54.22
4. Радне зоне 397.47 20,5
5. Зеленило и рекреација 323,49 16,7

- туристичко-спортско-рекреативне површине

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

250,61

9,21
5,88

57,79
6. Комуналне површине 36,51 1,9

- уређај за пречишћавање отпадних вода

- комплекс трафостанице

- комплекс ГМРС

- кванташка пијаца

- градско гробље

- гробље ван функције

- спомен гробље

6,90

0,70

0,52

3,20

18,06

4,96

2,17
7. Остале површине 253,5 13,1

- верски објекти
- ретензије
- акваторија луке

- река Дунав

- одбрамбени насип

2,81
5,12

24,96

175,14

45,47
8. Саобраћајне површине и објекти 298.32 15,4
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- коридори железничке пруге и терминал

- улични коридори

- пешачка зона

- терминали за теретна возила

14.18

274.50

0,59

9,04
Укупна површина грађевинског подручја 1936,23 100,0

Становање заузима највећи део грађевинског подручја (30%) са површином од око 
584 hа. Највећи део становања чини породично становање, које заузима површину од око 
443,43 hа.

Радне површине заузимају 20,5% укупног грађевинског подручја, односно око 
(397.47) hа и представљају другу најзаступљенију намену на територији насеља.

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

11. У поглављу 4.1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ставови 5 и 6 мењају се и 
гласе: Планом генералне регулације су дати аналитички елементи и новоодређене међне 
тачке за образовање нових регулационих линија (приказано у графичком прилогу) и то:

 - локација 8 (блок 49) – улица Бачка
 - локација 9 (блок 47)
 - локација 10 (блок 101 и 104)

Списак новоодређених међних тачака

Број 
тачке Y X Број тачке Y X

1 6609969.73 5012219.72 60 6609523.84 5012445.45
2 6609963.11 5012186.08 61 6609522.73 5012435.79
3 6609958.57 5012145.57 62 6609523.16 5012435.74
4 6610337.67 5013662.84 63 6609522.62 5012431.09
5 6610328.00 5013661.86 64 6609521.66 5012423.38
6 6610323.45 5013661.44 65 6609508.79 5012418.39
7 6610318.56 5013660.96 66 6609510.79 5012449.39
8 6610315.01 5013660.54 67 6609511.22 5012455.80
9 6610314.73 5013662.56 68 6609509.94 5012471.59
10 6610310.44 5013662.00 69 6609510.33 5012489.46
11 6610308.58 5013661.82 70 6609398.53 5012492.31
12 6610300.64 5013660.49 71 6609405.81 5012770.19
13 6610298.90 5013660.14 72 6609428.51 5012769.45
14 6610288.70 5013658.49 73 6609439.02 5012769.11
15 6610287.46 5013658.34 74 6609504.25 5012766.98
16 6610284.77 5013657.83 75 6609515.86 5012766.60
17 6610281.28 5013657.34 76 6609551.38 5012765.44
18 6610280.10 5013656.11 77 6609473.47 5012743.33
19 6610275.14 5013655.15 78 6609473.75 5012749.52
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20 6610237.34 5013648.38 79 6609656.98 5012922.37
21 6610337.93 5013659.94 80 6609656.22 5012902.44
22 6610328.93 5013659.23 81 6609632.40 5012903.25
23 6610316.30 5013658.16 82 6609629.35 5012813.48
24 6610316.34 5013657.79 83 6609640.71 5012812.98
25 6610307.81 5013657.07 84 6609640.02 5012797.36
26 6610305.71 5013656.55 85 6609636.72 5012825.20
27 6610298.08 5013655.53 86 6609638.09 5012865.69
28 6610298.23 5013655.00 87 6609697.58 5012863.13
29 6610297.38 5013655.03 88 6611295,44 5012001,41
30 6610292.84 5013654.34 89 6611320.08 5012007.41
31 6610289.73 5013653.92 90 6611334.77 5012011.01
32 6610286.88 5013653.91 91 6611352.14 5012015.22
33 6610282.45 5013653.31 92 6611382.24 5012020.66
34 6610282.61 5013652.07 93 6611651.35 5012001.99
35 6610228.35 5013642.52 94 6611675.53 5011983.92
36 6609356.76 5012554.00 95 6611507.10 5011999.02
37 6609400.91 5012552.61 96 6611400.03 5012005.17
38 6609418.10 5012552.06 97 6611279.01 5011973.42
39 6609417.92 5012546.63 98 6611288.88 5012023.21
40 6609417.74 5012529.05 99 6611661.79 5012088.32
41 6609417.59 5012508.13 100 6608804.71 5013161.20
42 6609512.48 5012507.44 101 6608817.95 5013167.11
43 6609512.26 5012503.45 102 6608891.27 5013176.47
44 6609423.39 5012600.11 103 6608891.85 5013001.11
45 6609440.12 5012599.82 104 6608899.71 5012994.53
46 6609455.97 5012602.65 105 6608914.37 5012982.25
47 6609481.39 5012602.20 106 6608969.62 5013024.98
48 6609530.88 5012502.42 107 6608848.22 5013067.17
49 6609529.39 5012489.88 108 6608837.12 5013087.39
50 6609528.93 5012486.17 109 6608819.81 5013126.48
51 6609528.69 5012486.16 110 6608807.17 5013119.21
52 6609527.20 5012472.31 111 6608780.35 5013110.13
53 6609527.41 5012472.29 112 6608811.73 5013016.18
54 6609527.00 5012468.48 113 6608845.39 5013028.60
55 6609526.44 5012463.86 114 6608846.20 5013030.70
56 6609526.02 5012463.91 115 6608840.07 5013043.58
57 6609524.89 5012454.25 116 6608851.58 5013016.76
58 6609525.32 5012454.19 117 6608860.16 5013000.64
59 6609524.21 5012445.41 118 6608866.79 5012992.16

119 6608889.15 5012969.55
120 6608903.63 5012956.55
121 6608901.94 5012955.22
122 6608830.52 5012959.94
123 6608815.93 5013003.61
124 6608835.51 5012947.41

12. У поглављу 4.2. ГЕНЕРАЛНИ НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН, иза става 2 додаје се 
табела нивелационих тачака:
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Бр. X Y Z Бр. X Y Z
1 6607143.05 5013400.27 79.60 37 6611029.13 5012881.29 81.70
2 6607779.80 5013642.14 78.50 38 6610455.53 5012905.02 81.90
3 6608236.13 5013828.03 80.50 39 6609351.51 5012659.44 81.40
4 6608185.92 5013986.24 80.20 40 6610041.00 5012643.68 83.00
5 6608413.77 5014110.47 78.20 41 6610438.19 5012634.78 81.70
6 6608497.89 5013892.28 80.70 42 6610998.83 5012622.05 81.80
7 6608845.07 5013917.53 80.80 43 6611723.31 5012592.72 82.00
8 6609592.33 5014251.90 81.60 44 6612196.64 5012549.29 82.00
9 6609503.87 5014494.66 85.10 45 6612354.47 5012530.16 81.90
10 6610749.70 5014405.91 82.50 46 6612937.89 5012472.99 82.00
11 6610351.23 5013870.44 82.30 47 6613641.19 5012405.48 82.60
12 6609623.48 5013694.29 82.80 48 6613907.61 5012464.77 82.90
13 6608848.99 5013765.27 80.00 49 6612953.94 5013055.66 83.10
14 6608955.09 5013407.35 80.50 50 6612314.94 5012942.33 80.50
15 6608687.48 5013442.15 81.80 51 6612361.49 5013342.83 81.00
16 6608581.02 5013661.88 80.40 52 6612905.03 5012173.97 82.70
17 6608309.29 5013578.44 80.90 53 6612162.84 5012255.37 80.70
18 6608373.86 5013404.25 81.80 54 6611698.66 5012313.94 81.50
19 6607783.47 5013384.75 80.20 55 6611210.14 5012262.46 80.00
20 6607795.09 5012901.89 80.20 56 6611020.52 5012230.93 80.20
21 6607253.20 5011912.94 81.00 57 6610419.60 5012288.53 80.60
22 6607868.36 5012074.14 82.10 58 6610029.78 5012335.37 80.80
23 6608302.23 5011774.90 81.30 59 6609584.27 5012389.82 80.90
24 6608309.42 5012105.35 82.40 60 6609575.82 5012069.65 80.90
25 6608858.33 5012163.24 82.50 61 6610013.74 5012010.88 80.40
26 6608893.25 5012469.47 81.40 62 6610405.11 5011965.10 80.60
27 6608959.22 5012970.83 82.40 63 6610890.90 5011911.45 80.60
28 6609356.81 5012947.46 83.20 64 6611275.43 5011985.78 80.50
29 6609617.39 5013390.44 81.60 65 6611663.84 5011990.26 81.50
30 6610067.76 5013370.57 81.70 66 6612819.58 5011865.81 83.30
31 6610050.94 5012920.39 82.30 67 6612177.51 5011676.58 83.27
32 6610348.83 5013356.85 82.00 68 6611234.93 5011678.08 82.70
33 6611085.25 5013331.16 81.90 69 6611001.70 5011705.83 82.70
34 6611575.33 5013760.78 80.00 70 6610490.39 5011197.02 90.00
35 6611690.87 5013291.82 82.00 71 6610021.62 5011745.34 82.00
36 6611664.43 5012845.27 82.30

13. У поглављу 5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА став 10 мења се и гласи:
"У оквиру коридора пловног пута реке Дунав, на стационажи пловног пута од km 

1300 до km 1295, планира се изградња луке и свих компатибилних капацитета (термина-
ли течних и расутих терета, житни и контејнерски терминал, железничка пруга), што је 
тема нижег облика планске документације".

14. У поглављу 5.2.1. Снабдевање водом, став 2 мења се и гласи:
"У складу са стратешким опредељењима, снабдевање водом највишег квалитета 

оствариће се развојем регионалног система водоснабдевања (у овом случају Новосадски 
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регионални систем), или путем система 
Регионалног водоснабдевања у југоза-
падној Бачкој, који обухвата општине Ку-
ла, Оџаци, Бач и Бачка Паланка, из којег 
ће се снабдевати становништво насеља 
општине Бачка Паланка, као и само они 
технолошки процеси у којима је неоп-
ходна вода највишег квалитета. Општина 
Бачка Паланка припада новосадском сис-
тему, који се наслања на изворишта под-
земних вода. Снабдева насеља у општи-
нама Нови Сад, Беочин, Бачки Петровац, 
Бачка Паланка, Темерин, Жабаљ, Зрења-
нин. Постоји потреба каснијег повези-
вања са Сремским системом и Бачким 
системом. Такође, планира се и форми-
рање микрорегионалног система Оџа-
ци – Бачка Паланка ослоњен на алувион 
Дунава, из којег ће се водом снабдевати 
општине у окружењу".

15. У поглављу 5.2.1. Снабдевање 
водом, у поднаслову "Зона зажтите изво-
ришта" иза става 1 додаје се нови став 2 
који гласи:

"Зоне и појасеви санитарне заш-
тите дефинисани су Експертизом која 
је израђена 2008 године за потребе син-
хронизације акција завршне фазе израде 
Генералног плана насеља Бачка Палан-
ка 2008. године са тачно дефиисаним и 
усвојеним зонама заштите постојећег и 
новопланираног изворишта подземних 
вода "Ристић пут", "Ристића пут- исток и 
Ристића пут –запад".

16. У поглављу 5.2.2. Одвођење 
отпадних и атмосферских вода, став 7 
мења се и гласи:

"За потребе пречишћавања отпад-
них вода планира се изградња новог по-
стројења за пречишћавање отпадних во-
да капацитета 2 х 50000 ЕС, на локацији 
постојећег постројења. Предвиђа се и 
изградња потисног цевовода од новопла-
ниране ЦС у Улици браће Стојаковића до 

новог постројења за пречишћавање от-
падних вода.

17. У поглављу 5.3.2. "Гасоводна 
и топловодна инфраструктура", у ставу 
4 реч "колективног"замењује се са речју 
"вишепородичног".

18. Иза поглавља 5.4. додаје се но-
во поглавље 5.5. "СТЕПЕН КОМУНАЛ-
НЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИН-
СКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА И 
ЗОНАМА", са текстом који гласи:

"Степен минималне комуналне оп-
ремљености подразумева изграђену ко-
муналну инфраструктуру или комуналну 
инфраструктуру која је годишњим Про-
грамом уређења грађевинског земљишта 
предвиђена да се гради.

Зона становања

Степен минималне комуналне 
опремљености за зону становања чине 
водоводна и електроенергетска инфра-
структура (ниско- напонски вод).

Централна зона

Степен минималне комуналне 
опремљености за централну зону чине 
приступна саобраћајница, водоводна, ка-
нализациона и електроенергетска инфра-
структура (ниско- напонски вод).

Радна зона

Степен минималне комуналне оп-
ремљености за радну зону чине водовод-
на и електроенергетска инфраструктура 
(високо- напонски вод).

Зона туризма, спорта и рекреације

Степен минималне комуналне 
опремљености за зону становања чине 
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водоводна и електроенергетска инфра-
структура (ниско- напонски вод)".

19. У поглављу 6.1. ОПИС БЛО-
КОВА иза става 2 додаје се нови став 3 
који гласи:

"За делове насеља за које је овом 
Изменом и допуном Плана предвиђе-
на детаљна разрада планом нижег реда, 
правила уређења су усмеравајућег карак-
тера".

20. У поглављу 6.1. ОПИС БЛО-
КОВА, поднаслов "Блок бр. 24а"став 1 
мења се и гласи:

"Намењен је мешовитом стано-
вању и верском комплексу. Уређење и 
изградњу на делу породичног становања 
вршити на основу услова из овог Плана. 
Вишепородично становање се задржава, 
уз могућност санације, адаптације и ре-
конструкције".

21. У поглављу 6.1. ОПИС БЛО-
КОВА, поднаслов "Блок бр. 45"на крају 
текста у ставу 1 додаје се реченица која 
гласи:

"Изградњу вишепородичних обје-
ката вршити на основу урбанистичког 
пројекта".

22. У поглављу 6.1. ОПИС БЛО-
КОВА, поднаслов "Блок бр. 45"иза става 
4 додати нови став који гласи:

"Део блока уз Улицу цара Лазара 
западно од северног излаза из блока Сте-
пен заузетости: мах. 100%. Спратност 
објекта: мах. П+3+Пк

23. У поглављу 6.1. ОПИС БЛО-
КОВА, поднаслов "Блок бр. 47", став 6 
мења се и гласи:

"Део блока уз Улицу Шафарикова- 
од Ул. Херој Пинки до Ул. цара Лазара

Степен заузетости: маx. 100%
Спратност објекта: маx. П+3+Пк / 

П+4 (приземље+четири етаже)
Део блока уз Улицу Шафарикова- 

од Ул. Херој Пинки до Ул. краља Петра
Степен заузетости: маx. 40%
Спратност објекта: маx. П+3+Пк / 

П+4 (приземље+четири етаже)"

24. У поглављу 6.1. ОПИС БЛО-
КОВА, поднаслов "Блок бр. 50", став 1 
мења се и гласи:

"Намењен је мешовитом стано-
вању, комплексу основне школе и дечије 
установе, верском објекту, јавној гаражи 
и парковској површини. У блоку постоје 
појединачни објекти евидентирани као 
непокретна културна добра под претход-
ном заштитом. Заштиту вршити према 
правилима заштите непокретних култур-
них добара из плана детаљне регулације 
и условима надлежне институције. Из-
градњу и уређење вршити на основу пла-
на детаљне регулације.

25. У поглављу 6.1. ОПИС БЛО-
КОВА, поднаслов "Блок бр. 55", став 1 
мења се и гласи:

"Намењује се мешовитом стано-
вању. У Улици југословенске армије и 
Улици Иве Лоле Рибара се дозвољава и 
вишепородично становање, уз обавезну 
израду урбанистичког пројекта за сваки 
објекат посебно. Уређење и изградња ће 
се вршити према одредбама овог Плана. 
На постојећим вишепородичним објек-
тима дозвољена је санација, адаптација и 
реконструкција".

26. У поглављу 6.1. ОПИС БЛО-
КОВА, поднаслов "Блок бр. 55", у по-
следњем ставу, иза текста који гласи:

"Део блока уз Улицу југословен-
ске армије" додаје се текст "и Улицу Иве 
Лоле Рибара:".
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27. У поглављу 6.1. ОПИС БЛО-
КОВА, поднаслов "Блок бр. 56"став 1 
мења се и гласи:

"Намењује се мешовитом стано-
вању. Блок је део централне зоне насеља. 
За уређење и изградњу обавезна је изра-
да плана детаљне регулације".

28. У поглављу 6.1. ОПИС БЛО-
КОВА, поднаслов "Блок бр. 59" став 1 
мења се и гласи:

"Намењен је мешовитом стано-
вању. Изградњу објеката и уређење при-
падајуће парцеле вршити на основу ур-
банистичког пројекта за сваки вишепоро-
дични објекат. Вишепородични објекти 
се могу градити само уз Улицу дунавска 
обала".

29. У поглављу 6.1. ОПИС БЛО-
КОВА, поднаслов "Блок бр. 72" став 1 
мења се и гласи:

"Намењује се објектима у функ-
цији водопривреде. Уређење и изградња 
на основу плана детаљне регулације у 
складу са потребном функционалном 
организацијом комплекса водопривреде. 
Задржава се постојеће породично ста-
новање, са могућношћу адаптације, са-
нације, реконструкције и доградње. За 
било какве грађевинске радове обавезно 
прибавити услове надлежног комунал-
ног предузећа".

30. У поглављу 6.1. ОПИС БЛО-
КОВА, поднаслов "Блокови бр. 73, 74, 
75, 76, 78, 79, 80, 81, 82"став 1 мења се 
и гласи:

"Намењују се породичном ста-
новању и радној зони. У блоку бр. 80 
се налази дечија и здравствена устано-
ва. Уређење и изградња ће се вршити 
према одредбама овог Плана, а на делу 
радне зоне обавезна израда урбанистич-
ког пројекта. За блокове број 76, 77, 81 
и 82 уређење и изградња ће се вршити 
на основу плана детаљне регулације. У 

блоковима 76 и 80 постоје објекти еви-
дентирани као непокретно добро под 
претходном заштитом. Заштиту вршити 
према правилима заштите непокретних 
културних добара из овог Плана и усло-
вима надлежне институције".

31. У поглављу 6.1. ОПИС БЛО-
КОВА, поднаслов "Блок бр. 87" став 1 
мења се и гласи:

"Намењује се породичном стано-
вању, породичном становању са привред-
ним делатностима (услужне делатности 
и пољопривреда), радној површини и ин-
фраструктурном објекту (ТС)."

32. У поглављу 6.1. ОПИС БЛО-
КОВА, поднаслов "Блок бр. 101, 101а и 
101б" иза става 2, додаје се нови став 3, 
који гласи:

"Изградња постројења за пре-
чишћавање отпадних вода може се вр-
шити на основу Урбанистичког пројекта, 
ако није потребно изузимати нове повр-
шине за јавне намене и ако катастарска 
парцела за његову изградњу има излаз на 
јавну површину."

33. У поглављу 6.1. ОПИС БЛО-
КОВА, поднаслов "Блок бр. 105" иза ста-
ва 2 додаје се реченица:

"За изградњу црпне станице и по-
тисног цевовода за постројење за пре-
чишћавање отпадних вода, обавезна је 
израда урбанистичког пројекта."

34. Иза поглавља 6.1, додаје се но-
ви текст који гласи:

"6.2. ПРАВИЛА И 
УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ"
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Напомена: текст пребачен из пог-
лавља 7. "Правила грађења"

6.2.1. Путни (друмски) саобраћај

Основни урбанистичко-технички 
услови за изградњу саобраћајне инфра-
структуре у оквиру насеља Бачка Паланка 
би била обавеза израде главних пројеката 
за све саобраћајне капацитете уз пошто-
вање важећих закона и стандарда (Закон 
о јавним путевима ("Службени гласник 
РС", бр. 101/05 и 123/07) и Правилником 
о условима које са аспекта безбедности 
саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута 
("Службени гласник РС", број 50/11)), а 
према приложеној ситуацији.

Да би у потпуности задовољили за-
хтеве савремене организације саобраћаја 
и све аспекте безбедности насељског са-
обраћаја, будућу насељску мрежу улица 
треба пројектовати придржавајући се 
препорука, које произилазе из Правилни-
ка о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу ("Службени гла-
сник РС", бр. 50/11), а које се тичу кори-
дора насељских саобраћајница.

Државни пут I реда

Заштитни појасеви:

 - заузимање земљишта за потребе 
заштите пута и саобраћаја на ње-
му у заштитном појасу ширине од 
20m (са обе стране рачунајући од 
крајње тачке земљишног појаса на 
спољну страну),

 - појас контролисане изградње, 
као површина са спољне стране 
од границе заштитног појаса на 
којој се ограничава врста и обим 
изградње објеката и исте је ши-
рине као и заштитни појас (20m) 
и у којој није дозвољено отварање 

рудника, каменолома и депонија 
отпада.

Државни пут I реда – обилазни-
ца ДП бр.7 и бр.18 са следећим програм-
ско-пројектним елементима:

 - коридор ширине 40m,
 - коловоз ширине 7,7m (2 х 3,5m са-

обр.тракe + 2 х 0,35m ивичне тра-
ке ),

 - рачунска брзина Vrac = 80km/h, у 
насељу 60 km/h,

 - носивост коловоза за средње теш-
ки саобраћај,

 - једнострани нагиб коловоза,
 - потпуна контрола приступа,
 - укрштање са категорисаном пут-

ном мрежом: површинске (сигна-
лисане) раскрснице,

 - укрштање са железничком пру-
гом: денивелација,

 - паркирање у оквиру коридора није 
дозвољено.

Државни пут II реда

Заштитни појасеви:
 - заузимање земљишта за потребе 

заштите пута и саобраћаја на ње-
му у заштитном појасу ширине од 
10m (са обе стране рачунајући од 
крајње тачке земљишног појаса на 
спољну страну),

 - појас контролисане изградње, 
као површина са спољне стране 
од границе заштитног појаса на 
којој се ограничава врста и обим 
изградње објеката и исте је ши-
рине као и заштитни појас (10m) 
и у којој није дозвољено отварање 
рудника, каменолома и депонија 
отпада.
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државни пут II реда бр.119 са 
следећим програмско-пројектним еле-
ментима:

 - коридор ширине 30m ван насеља, 
унутар насеља постојећа ширина 
коридора,

 - коловоз ширине 2 x 7,1m тј. 2 х 
(2 х 3,25m саобр.траке + 2 х 0,3m 
ивичне траке),

 - рачунска брзина Vrac = 60km/h,
 - носивост коловоза за средње теш-

ки саобраћај,
 - једнострани нагиб коловоза,
 - укрштање са категорисаном пут-

ном мрежом површинске (сигна-
лисане) раскрснице,

 - укрштање са железничком пру-
гом: денивелација,

 - паркирање у оквиру коридора до-
звољено.

главна насељска саобраћајница 
са следећим програмско-пројектним еле-
ментима:

 - постојећи коридор различите ши-
рине,

 - коловоз ширине 7,0 (2 х 3,5)m
 - рачунска брзина Vrac = 50km/h,
 - носивост коловоза за средње теш-

ки саобраћај,
 - једнострани нагиб коловоза,
 - укрштање са категорисаном пут-

ном мрежом: површинске (сигна-
лисане)

 - раскрснице,
 - укрштање са железничком пру-

гом: у нивоу – сигналисани путни 
прелази,

 - паркирање у оквиру коридора: до-
звољено

 - терминали јавног превоза : ауто-
буске нише у дужини од 35m, где 
год за то постоје просторне могућ-
ности,

сабирне насељске саобраћајни-
це са следећим програмско-пројектним 
елементима:

 - коловоз ширине 6,0 (2 х 3,0)m (ми-
нимум 5,0 (2 х 2,5)m,

 - рачунска брзина Vrac = 50 km/h,
 - носивост коловоза за средње теш-

ки саобраћај,
 - једнострани нагиб коловоза,
 - укрштање са насељском мре-

жом: површинске (сигналисане) 
раскрснице,

 - паркирање у оквиру коридора: до-
звољено

 - терминали јавног превоза: ауто-
буске нише у дужини од 35 m, где 
год за то постоје просторне могућ-
ности.

остале насељске саобраћајнице 
са следећим програмско-пројектним еле-
ментима:

 - коловоз ширине 5,0 (2 х 2,5) m за 
двосмерни саобраћај, 3,0 m за јед-
носмерни саобраћај,

 - носивост коловоза за лаки са-
обраћај,

 - једнострани нагиб коловоза,
 - укрштање са насељском мре-

жом: површинске (сигналисане) 
раскрснице,

 - паркирање у оквиру коридора: до-
звољено.

6.2.2. Железнички саобраћај

Приликом израде појединих ка-
пацитета овог вида саобраћаја потребно 
је претходно израдити студије и техно-
лошка решења који ће у потпуности за-
довољити све нормативе ЖС (Правилник 
бр. 314 и 315) као и Закон о железници 
("Службени гласник РС", бр. 18/05).
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Једноколосечне, двоколосечне 
пруге, индустријски колосеци пројект-
но-програмски елементи:

 - пружни појас је простор између 
колосека као и поред крајњих ко-
лосека на одстојању од 8,0 m ван 
грађевинског реона насеља (6,0 m 
унутар насеља) рачунајући од осе 
крајњих колосека, где није доз-
вољена градња осим за објекте у 
функцији пруге,

 - заштитни пружни појас у ширини 
од 100 m (са обе стране рачунајући 
од осе крајњих колосека), где је 
дозвољена изградња по селектив-
ном приступу и по условима же-
лезнице,

 - у заштитном пружном појасу не 
могу се градити зграде, поставља-
ти постројења и уређаји и гради-
ти други објекти на удаљености 
мањој од 25 m рачунајући од осе 
крајњих колосека, осим објеката у 
функцији железничког саобраћаја.

 - размак између железничке пруге 
и пута потребно је да износи мин 
8,0 m (за постављање свих по-
стројења и уређаја за обављење 
саобраћаја на прузи и путу ) ра-
чунајући од осовине крајњег ко-
лосека до најближе тачке горњег 
строја пута (банкина),

 - планирани укрштај железничке 
пруге (индустријски колосек) са 
државим путем I реда број 7 код 
km 5+212 дефинисан је у нивоу,

 - када обим железничког саобраћаја 
буде увећан, укрштај железничке 
пруге са државним путем I реда 
број 7 мора бити изграђен ван ни-
воа (денивелисано).

6.2.3. Немоторни саобраћај

Бициклистички саобраћај

Приликом пројектовања бицик-
листичких стаза потребно је придржава-
ти се Упутства за пројектовање истих, са 
ширином од 2,5 (мин. 2,0 )m за двосмер-
ни саобраћај и 1,6 (мин. 1,0)m за једно-
смерни саобраћај са подлогом од асфалта 
или бетонских плоча.

Бициклистичке стазе ће бити из-
грађене у насељским саобраћајницама 
(главној и сабирним), а према ситуацији 
на графичком прилогу.

Пешачки саобраћај

Пешачке стазе пројектовати са ми-
нималном ширином од 1,0 m или већом у 
зависности од обима кретања и простор-
них могућности, од бетона или бехатон 
плоча.

Нове садржаје (радне зоне) оба-
везно повезати са сепарисаном пешачком 
стазом задовољавајућег капацитета.

Пешачка зона ће бити имплемен-
тирана према датој ситуацији и у њој ће 
бити примењене рестиктивне мере кре-
тања свих учесника у саобраћаја (према 
постављеној саобраћајној сигнализа-
цији) са обавезном оставком двоточкаша 
на улазу у пешачку зону.

6.2.4. Јавни превоз

Аутобуску станицу за коју је пред-
виђена детаљна разрада и аутобуска 
стајалишта изградити/реконструисати у 
складу са законском регулативом, тако 
да се задовоље сви критеријуми прије-
ма и отпреме путника уз повећање ни-
воа услуге и безбедности (Правилник о 
ближим саобраћајно-техничким и дру-
гим условима за за изградњу, одржавање 
и експлоатацију аутобуских станица и 
аутобуских стајалишта ("Службени гла-
сник РС ", бр. 20/96 ); Правилник о ос-
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новним условима које јавни путеви из-
ван насеља и њихови елементи морају 
да испуњавају са гледишта безбедности 
саобраћаја ("Службени лист СФРЈ", бр. 
35/81 и 45/81).

Опремање постојећих и изградња 
нових аутобуских стајалишта ће се врши-
ти у складу са Планом техничког регули-
сања саобраћаја на државним путевима 
број 7, 18 и 119 и транзитним правцима 
на територији Бачке Паланке.

6.2.5. Стационарни саобраћај

Паркинге за путничка возила тре-
ба пројектовати у виду ламела са паркинг 
местима (5,0х2,5m) уз ивицу коловоза 
(ивично паркирање) у оквиру насељских 
саобраћајница.

Паркинге за теретна возила пројек-
товати ( у зонама саобраћајних термина-
ла) као пролазне са косим постављањем 
(450, 600) и са димензијама паркинг мес-
та (7,5 х 3,5 m или 18,0 х 3,5 m).

Препоруке норматива за парки-
рање путничких возила који одговарају 
насељским садржајима, степену мотори-
зације ( 177,28 ПА/1000 становника ) и 
локалним условима које би требало узе-
ти у обзир код изградње или реконструк-
ције су:

- становање

ПМ/1000 m2

18
- производња 20
- пословање 35
- трговина 65
- хотели 30
- ресторани 130

На ободима централне зоне на-
сеља Бачка Паланка, као и у саобраћај-
но врло атрактивним зонама (радне зоне, 
зона ''Тикваре'') потребно је обезбедити 
просторно- програмске елементе за из-

градњу и опремање паркинг гаража. Ве-
личину, капацитет и број оваквих обје-
ката мирујућег саобраћаја одредиће по-
себна саобраћајно-економска истражи-
вања, уз обавезну обраду потенцијалних 
микролокација кроз ниже облике планске 
документације.

6.2.6. Пратећи садржаји уз јавне 
путеве

(Станице за снабдевање гориви-
ма–ССГ)

Приликом изградње и реконструк-
ције објеката и терминала за снабдевање 
горивом и мазивом потребно је претход-
но извршити саобраћајна и еколошка ис-
траживања која ће дати одговарајућа ре-
шења а у складу са условима из Закона 
који регулишу ову проблематику ("Служ-
бени лист СФРЈ", бр. 20/71).

У свету, као и код нас, постоје из-
весни проблеми у уклапању постојећих, 
али и нових станица у градске просто-
ре, који се временом у функционалном 
и обликовном смислу мењају. Станице 
за снабдевање горивом (ССГ) се могу 
сврстати у пратеће садржаје саобраћај-
ница, али и у трговинске, комерцијалне, 
привредне па и комуналне садржаје. У 
складу са наведеним развој делатности 
ове врсте, могуће је планирати у оквиру 
свих намена које су под одређеним усло-
вима компатибилне са делатношћу која 
се обавља на станицама за снабдевање 
горивом.

Одређеним студијским или прос-
торно-планским документима (Студија 
мреже ССГ-ма, План генералне регула-
ције мреже ССГ-ма) предвиђена су два 
нивоа вредновања повољности локација 
за изградњу ССГ-ма:

1. макролокацијски критеријуми се 
односе на компатибилност намене 
и станице,
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2. микролокацијски критеријуми се 
односе на могућности и ограни-
чења конкретне локације и непо-
средног окружења.

Након спроведеног макро и мик-
ро локацијског вредновања за сваку ло-
кацију се формира каталошки лист који 
садржи све потребне информације о по-
вољности локације за реализацију стани-
це за снабдевање горивом.

Насеље Бачка Паланка је рела-
тивно добро снабдевено станицама за 
снабдевање горивом. Уколико се укаже 
потреба за реконструкцијом постојећих 
или за изградњом нових, пожељно је на 
основу горе наведених критеријума и 
одговарајућих смерница (саобраћајних, 
просторно-урбанистичких и еколошких), 
уз обавезно испуњавање инфраструктур-
них, комуналних, еколошких и осталих 
услова у насељима а на основу претход-
но урађеног Плана детаљне регулације 
(Урбанистичког пројекта) извршити ва-
лоризацију потенцијалних микролока-
ција и у складу с тим приступити даљим 
активностима.

6.2.7. Водни саобраћај

Све садржаје и програме развоја 
у оквиру обале пловног пута реке Дунав 
треба ускладити са Правилником Ду-
навске комисије (обезбеђење несметаног 
транспорта путника и роба на том делу 
Дунава).

Приликом изградње објеката у ок-
виру пловног пута Дунава, услове треба 
тражити од Дирекције за пловне путеве 
''Пловпут'' из Београда, која је задужена 
за одржавање и развој пловних путева.

Услови за ову деоницу Дунава (km 
1285.2 – km 1314.6) су:

 - минимална дубина пловног пута 
при ЕН (ниски пловидбени ниво) 
је H = 2,5 m;

 - ширина пловног пута Bpl = 200 m;
 - минимални радијус кривине пло-

вног пута је R = 1000 m.

6.3. ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ ВОДОПРИВРЕДНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Напомена: текст пребачен из пог-
лавља 7. "Правила грађења"

6.3.1. Снабдевање водом

 - Снабдевање водом обезбедити са 
насељског изворишта, које ће се 
проширити и у складу са потреба-
ма надопуњавати са новим буна-
рима.

 - Израдити главне пројекте за ре-
конструкцију постојеће и из-
градњу нове водоводне мреже.

 - Извршити изградњу неопходних 
објеката на мрежи (резервоар, 
црпна станица и тд.), како би се 
комплетирао цео систем, а тиме и 
обезбедили потребни капацитети.

 - Израдити елаборат зона и појасе-
ва санитарне заштите изворишта 
и објеката за снабдевање водом за 
пиће.

 - Дистрибутивну мрежу везивати у 
прстен са што мање слепих огра-
нака.

 - Избор цевног материјала усвојити 
према важећим прописима и стан-
дардима.

 - Трасу водоводне мреже полагати 
између две регулационе линије у 
уличном фронту, по могућности 
у зелени појас. Трасу полагати са 
једне стране улице или обострано 
зависно од ширине уличног фрон-
та.

 - Пролазак испод саобраћајница и 
укрштање са осталим уличним 
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инсталацијама обезбедити челич-
ном заштитном цеви. 

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

 - Дубина канала за уличну водовод-
ну мрежу је изведена тако да мора 
осигурати покриће темена цеви са 
минимум 100 cm надслоја у одно-
су на коту терена.

 - Радни притисак на месту прикљу-
чења на водоводну мрежу варира 
од 1.6 до 1.8 bar-a Уколико радни 
притисак према хидрауличком 
прорачуну не може да подмири 
потребе предметног објекта, оба-
везно предвидети постројење за 
повишење притиска.

 - За санитарни део инсталација 
предвидети постројење које од-
говара техничким условима при-
кључења (ГСУ) са контролом 
улазног притиска, у циљу зашти-
те рада постројења и градске во-
доводне мреже од прецрпљења. 
Напомиње се да, у противном, 
ЈКП "Комуналпројект" неће 
издати коначну сагласност на 
прикључење објекта на водоводну 
мрежу.

 - Прикључак од уличне цеви до 
водомерног шахта урадити са це-
вима пречника усклађеног са хи-
драуличким прорачуном и пројек-
товати га искључиво у правој ли-
нији, управно на улични цевовод. 
Не дозвољавају се никакви хори-
зонтални нити вертикални прело-
ми на овој деоници.

 - Пројектом водоводног прикључ-
ка треба предвидети постављање 
водомера. Водомер поставити 
у шахт минималних димензија 

1,2х1,2 m на 1,0-4,0 m од регула-
ционе линије.

 - Код пројектовања водоводног при-
кључка придржавати се важећих 
стандарда за огрлице са вентилом 
и одвојком за прикључак од 3/4", 
1", 6/4" и 2". За одвојке пречника 
већег од 2" пројектовати огран-
ке са одвојком на прирубницу уз 
обавезно уграђивање затварача 
са уградбеном гарнитуром или у 
шахту. Прикључци од 1/2" се не 
дозвољавају.

 - Квалитет воде из водоводне мре-
же одговара важећем Правилнику 
о хигијенској исправности воде за 
пиће.

 - Сви радови на пројектовању и 
изградњи водоводног система 
морају се извести у складу са за-
коном и уз сагласност надлежног 
комуналног предузећа.

6.3.2. Одвођење отпадних и 
атмосферских вода

 - Канализацију радити по сепарат-
ном систему.

 - Системом фекалне канализације 
покрити цело насеље и обезбеди-
ти прикључке за сва домаћинства 
и индустрију.

 - Трасе фекалне канализације пола-
гати по осовини уличног профила 
то јест саобраћајнице.

 - Минимални пречник уличних 
канала не сме бити мањи од Ø 
200mm.

 - Минималне падове колектора од-
редити у односу на усвојени цевни 
материјал, према важећим пропи-
сима и стандардима.

 - Дубина каналске мреже на најуз-
воднијем крају мора омогућити 
прикључење потрошача са ми-
нималним нагибом прикључка у 
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теме цеви преко два лука од 450 и 
минималном каскадом у ревизи-
оном шахту. Минимална дубина 
укопавања цеви не сме бити мања 
од 1,00 m од нивелете.

 - Код пројектовања канализационог 
прикључка придржавати се ва-
жећих стандарда за ову област.

 - Пројектовање прикључка - цево-
вода предвидети од ПВЦ цеви, 
профила минимум Ø160mm за фе-
калну канализацију, односно Ø200 
mm за атмосферску канализацију, 
на дубини која је прилагођена ти-
пу прикључења (на цев или

 - преко шахта уличне канализације).
 - Гранични ревизони шахт извести 

1,0 m од регулационе линије.
 - Забрањено је упуштање атмос-

ферских вода у систем фекалне 
канализације, као и упуштање фе-
калних отпадних вода у систем ат-
мосферске канализације

 - При пројектовању прикључка 
водити рачуна о висинској коти 
уличног канала и одводног кућног 
канала.

 - Дно канала кућног прикључка од 
ревизионог шахта до уличне кана-
лизационе мреже извести у нагибу 
од минимум 1,33% до 6%

 - Ревизиони шахт може бити од 
различитих материјала: зидан од 
опеке и малтерисан цементним 
малтером, од неармираног или ар-
мираног бетона, монтажни, од го-
тових бетонских цеви уграђених у 
бетонску подлогу

 - Минималне димензије ревизионог 
шахта су 0,8 m х 0,8 m или Ø 0,8 m 
и треба да буде снабдевен пењали-
цама и поклопцем Ø 600 mm.

 - Није дозвољено директно (грави-
тационо) прикључење санитарних 
чворова из подрумских и сутерен-

ских просторија на градску кана-
лизацију

 - Прикључак се изводи: раскопа-
вањем земљине површине и под-
бушивањем испод коловоза и тр-
тоара.

 - Прикључак се мора извести тако 
да гарантује сигурност спојева, 
флексибилност, једноставност и 
дуготрајност у експлоатацији.

 - Подлога за све врсте цеви (по-
стељица) треба да буде од слоја 
песка, минималне дебљине 10 cm.

 - Затрпавање вршити уситњеном 
земљом, у слојевима - све до 30 cm 
изнад темена цеви.

 - Квалитет отпадних вода који се 
упуштају у градски канализацио-
ни систем мора да одговара Пра-
вилнику о техничким и санитар-
ним условима за упуштање отпад-
них вода у гадску канализацију.

 - Прикључак гаража, сервиса, пе-
рионица возила и других објеката 
који испуштају воде са сдржајем 
уља, масти, бензина и сл., врши-
ти преко таложника и сепаратора 
масти и уља.

 - Температура воде која се упушта у 
канализациону мрежу не сме бити 
виша од 40oC

 - После прикључења кућне кана-
лизације на градску канализацију, 
корисник је дужан да септичку ја-
му стави ван употребе.

 - У колико не постоји могућност 
прикључења на зацевљену улич-
ну атмосферску канализацију, од-
вођење вода се решава отвореним 
каналима.

 - Површинске воде се одводе са 
парцеле слободним падом пре-
ма улици – отвореној каналској 
мрежи, односно риголама са нај-
мањим падом од 1,5%.
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 - Површинске воде са једне парцеле 
не могу се усмеравати према дру-
гој парцели.

 - Црпне станице фекалне канализа-
ције радити као шахтне и лоцира-
ти их у зеленој површини са при-
лазом за сервисно возило.

 - Прикупљене отпадне воде, цр-
пном станицом и системом кана-
лизације усмерити ка постројењу 
за пречишћавање отпадних вода 
(ППОВ) и пречистити до степена 
који пропише надлежно водопри-
вредно предузеће.

 - Извршити предтретман отпадне 
воде индустрије до нивоа квали-
тета који задовољава санитарно-
техничке услове за испуштање у 
јавну канализацију, па тек онда их 
упустити у насељску канализаци-
ону мрежу.

 - Сви радови на пројектовању и из-
градњи канализационог система 
морају се извести у складу са за-
коном и уз сагласност надлежног 
комуналног предузећа.

 - У централним зонама насеља из-
градити зацевљену атмосферску 
канализациону мрежу са уличним 
сливницим и системом ригола и 
каналета.

 - Трасе водити или у зеленом поја-
су дуж саобраћајнице (претходне 
трасе отворених канала) или ис-
под коловоза по осовини коловоз-
не траке.

 - Одвођење атмосферских вода из 
индустријских зона и комплекса 
вршити искључиво преко сепара-
тора уља и масти.

 - У улицама по ободу насеља рекон-
струисати отворене канале дуж 
саобраћајница и вршити њихово 
редовно чишћење и одржавање.

 - Не дозвољава се било каква 
градња на траси отворених канала 

која може довести до њиховог ру-
шења и затрпавања.

 - Све колске прилазе и укрштања са 
саобраћајницама, обавезно заце-
вити према важећим прописима и 
стандардима.

 - Улив атмосферских вода у мае-
лиоративне канале извести путем 
уређених испуста који су осигу-
рани од ерозије и који не залазе у 
протицајни профил канала.

 - Крајњи реципијент за прихват свих 
отпадних вода на подручју Инђије 
Бачке Паланке биће Инђијски по-
ток река Дунав. 

 - Забрањује се спречавање несмета-
ног протицаја воде, усоправање и 
дизање нивоа воде, чиме би се мо-
гао пореметити постојећи режим 
вода на објектима и у земљишту.

6.3.3. Остали објекти хидротехничке 
инфраструктуре

 - Уређење отворених канала и обала 
Дунава, биће дефинисано израдом 
одговарајуће пројектно-техничке 
документације и претходним ус-
ловима Јавног водопривредног 
предузећа "Воде Војводине" - Но-
ви Сад.

 - Дуж обала реке и канала, са обе 
стране обезбедити по минимум 
14,0 m (у грађевинском подручју 
мин. 7,0 метара) слободног прос-
тора преко којег ће се вршити одр-
жавање канала.

 - Одбрамбени насип мора бити заш-
тићен тако да се у брањеном поја-
су ширине 100 m и небрањеном 
појасу ширине 50 m не могу гра-
дити никакви објекти, копати ка-
нали, садити дрвеће и сл. у смислу 
члана 69. Закона о водама (''Служ-
бени гласник РС'', бр. 46/91). За 
све радове у зони од 100 метара од 
ножице насипа у брањеном терену 
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потребно је тражити посебне во-
допривредне услове.

6.4. ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ 
И ИЗГРАДЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Напомена: текст пребачен из пог-
лавља 7. "Правила грађења"

6.4.1.Електроенергетска 
инфраструктура

Улични коридори

 - Целокупну електроенергетску 
мрежу и трафостанице градити у 
складу са важећим законским про-
писима и техничким условима.

 - Трафостанице градити као зидане, 
монтажно бетонске или стубне, за 
рад на 20 kV напонском нивоу.

 - Трафостанице градити на јавној 
површини. Мин. површина за из-
градњу МБТС трафостанице тре-
ба да буде 5,0 Х 6,0 m, минимална 
удаљеност од других објеката тре-
ба да буде 3 m.

 - Средњенапонску мрежу градити 
подземно или надземно.

 - Нисконапонска мрежа може бити 
грађена надземно, на бетонским и 
гвоздено-решеткастим стубовима 
или подземно.

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

 - Минимална висина најнижих про-
водника, као и удаљеност од ос-
талих објеката мора бити у скла-
ду са Правилником о техничким 
нормативима за изградњу надзем-

них електроенергетских водова 
називног напона 1 kV do 400 kV 
(''Службени лист СФРЈ'', бр. 65/88 
и 18/92).

 - При укрштању са саобраћајни-
цама поштовати Правилник о 
техничким нормативима за из-
градњу надземних електроенер-
гетских водова називног напона 
1 kV do 400 kV (''Службени лист 
СФРЈ'', бр. 65/88 и 18/92) и услове 
надлежног предузећа за путеве.

 - У зони централних садржаја, рад-
ним зонама и комплексима, пар-
ковским површинама и туристич-
ко-рекреативним површинама и 
комплексима електроенергетска 
мрежа ће бити грађења подземно 
по условима грађења за подземну 
електроенергетску мрежу.

При полагању подземне електрое-
нергетске мреже у насељу морају се по-
штовати следећи услови:

 - Електроенергетске каблове пола-
гати у уличним зеленим површи-
нама поред саобраћајница и пе-
шачких стаза или, уколико за то 
нема могућности, испод пешачких 
стаза;

 - Дубина полагања каблова не сме 
бити мања од 0,80 m;

 - Електроенергетску мрежу пола-
гати најмање 0,50 m од темеља 
објеката и 1 m од општинских са-
обраћајница, односно по услови-
ма надлежног предузећа за држав-
не путеве;

 - При укрштању са саобраћајницом 
кабл мора бити постављен у заш-
титну цев, а угао укрштања треба 
да буде око 900;

 - При паралелном вођењу енергет-
ских и телекомуникационих ка-
блова најмање растојање мора би-
ти 0,50 m за каблове напона до 10 
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kV, односно 1,0 m за каблове на-
пона преко 10 kV. Угао укрштања 
треба да буде 900;

 - Паралелно полагање електроенер-
гетских каблова и цеви водовода 
и канализације дозвољено је у хо-
ризонталној равни при чему хо-
ризонтално растојање мора бити 
веће од 0,50 m;

 - Није дозвољено полагање елек-
троенергетског кабла изнад или 
испод цеви водовода или канали-
зације;

 - При укрштању електроенергет-
ских каблова са цевоводом гасово-
да вертикално растојање мора би-
ти веће од 0,30 m, а при приближа-
вању и паралелном вођењу 0,50 m;

 - Светиљке јавног осветљења пос-
тавити на стубове електроенер-
гетске мреже у улицама где је 
електроенергетска мрежа грађена 
ваздушно, где је електроенергет-
ска мрежа грађена подземно, ра-
светна тела поставити на стубове 
за расвету;

 - За расветна тела користити ра-
светна тела у складу са новим тех-
нологијама развоја према захтеви-
ма зона где се постављају;

 - Заштиту од атмосферског 
пражњења извести класичним 
громобранским инсталацијама у 
облику Фарадејевог кавеза пре-
ма класи нивоа заштите објека-
та у складу са ''Правилником о 
техничким нормативима за заш-
титу објеката од атмосферског 
пражњења'' (''Службени лист СРЈ'', 
бр. 11/96).

 - У коридору надземних средњена-
понских и високонапонских водова 
грађење објеката мора бити у скла-
ду са Правилником о техничким 
нормативима за изградњу надзем-
них електроенергетских водова 
називног напона 1 kV do 400 kV 

(''Службени лист СФРЈ'', бр. 65/88 
и 18/92),техничким условима заш-
тите подземних металних цевово-
да од утицаја електроенергетских 
постројења ЈУС Н.ЦО.105 (''Служ-
бени лист СФРЈ'', бр. 68/86), Заш-
титом телекомуникационих по-
стројења од утицаја електроенер-
гетских постројења, Заштитом од 
опасности ЈУС Н.ЦО.101 (''Служ-
бени лист СФРЈ'', бр. 68/88), Закон 
о заштити од нејонизујућих зра-
чења (''Службени гласник РС'', бр. 
36/09), као и условима надлежног 
предузећа.

Јавне зелене површине

Целокупну електроенергетску 
мрежу и трафостанице градити у скла-
ду са важећим законским прописима и 
техничким условима.

 - Трафостанице градити као зидане 
или, монтажно бетонске, мин.по-
вршина за изградњу трафостанице 
треба да буде 5,0Х6,0 m, минимал-
на удаљеност од других објеката 
треба да буде 3 m.

 - Средњенапонску мрежу 20 kV и 
нисконапонску каблирати по ус-
ловима грађења за

 - подземну мрежу.
 - Јавно осветљење поставити на де-

коративне канделабре.

Спорт и рекреација и туристич-
ки комплекси

 - Целокупну електроенергетску 
мрежу и трафостанице градити у 
складу са важећим законским про-
писима и техничким условима.

 - Трафостанице се могу градити као 
зидане, монтажно бетонске, или у 
склопу објеката. Мин. површина 
за изградњу трафостанице тре-
ба да буде 5,0Х6,0 m, минимална 
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удаљеност од других објеката 
треба да буде 3 m.

 - Средњенапонску мрежу 20 kV и 
нисконапонску каблирати по усло-
вима грађења за подземну мрежу.

Коридор железнице

У коридору железнице електро-
енергетска ће се у потпуности градити 
подземно, по правилима грађења за под-
земну мрежу и условима надлежног же-
лезничког предузећа.

Зона централних садржаја

 - Целокупну електроенергетску 
мрежу и трафостанице градити у 
складу са важећим законским про-
писима и техничким условима.

 - Трафостанице градити као зидане 
или, монтажно бетонске, мин.по-
вршина за изградњу трафостанице 
треба да буде 5,0Х6,0 m, минимал-
на удаљеност од других објеката 
треба да буде 3 m.

 - Трафостанице градити на јавној 
површини или унутар парцела и 
објеката.

 - Средњенапонску мрежу 20 kV и 
нисконапонску по потреби кабли-
рати.

 - Јавно осветљење поставити на де-
коративне канделабре.

Зона становања

Унутар парцела електроенергет-
ску мрежу градити подземно, по услови-
ма за подземну мрежу.

6.4.2. Гасоводна инфраструктура

Гасоводи високог и средњег 
притиска

Минимална удаљеност мeрноре-
гулационих станица МРС у објектима 
од чврстог материјала од стамбених, по-
словних и фабричких зграда, радионица 
и складишта запаљивих материјала изно-
си 15 m.

Минимална удаљеност мерноре-
гулационих станица МРС у објектима од 
чврстог материјала од трафо станице из-
носи 30 m.

Минимална удаљеност мерноре-
гулационих станица МРС у објектима 
од чврстог материјала од осталих инфра-
структурних објеката:

Железничке пруге и објекти 30 m
Индустријски колосеци 14 m
Државни путеви I реда 20 m
Државни путеви II реда и 
општински путеви 10 m

Остали путеви 6 m
Водотоци 5 m
Шеталишта и паркиралишта 10 m
Остали грађевински објекти 10 m

Растојања у табели дата су у ме-
трима, рачунајући код железничких пру-
га и путева од ивице пружног/путног 
појаса.

Код проласка у близини или пара-
лелног вођења гасовода уз друге објекте 
одстојање не сме бити мање од:

 - 10 m од спољне ивице путног поја-
са државни путеви I реда,

 - 5 m од спољње ивице путног 
појаса државни путеви II реда и 
општинских путева,

 - 20 m од спољње ивице пружног 
појаса железничке пруге, осим ако 
је гасовод постављен на друмски 
или железнички мост,

 - 15 m од крајње осе индустријског 
колосека,
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 - 1 m (мерено хоризонтално) од темеља грађевинских објеката, уколико не угрожава 
стабилност објекта,

 - 0,5 m од спољне ивице других укопаних инсталација и мелиорационих објеката,
 - 10 m од ножице насипа регулисаних водотока и канала.

Mинималнo дозвољених растојања гасовода средњег притиска у односу на укопа-
не инсталације су:

Минимална дозвољена растојања

укрштање паралелно вођење

- гасовод 0,3 m 0,5 m

- водовод, канализација 0,3 m 0,5 m

- ниско-напонски електро каблови

- високо-напонски електро каблови

- телефонски каблови

0,3 m

0,5 m

0,3 m

0,5 m

0,5 m

0,6 m
- тв и комуникациони каблови

- технолошка канализација

0,3 m

0,3 m

0,5 m

0,7 m
- бетонски шахтови

- канали

- железничка пруга и индустријски колосек

- високо зеленил

-

0,5 m

1,5 m

-

0,3 m

1,0 m

5,0 m

1,0 m
- темељ грађевинских објеката

- општински путеви и улице

- државни путеви I и II реда

- бензинске пумпе

-

1,0 m

1,3 m

-

1,0 m

0,5 m

1,0 m

5,0 m

Удаљеност укопаног гасовода средњег притиска од уличне стубне електричне 
расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже мора бити толика да не угрожава стабил-
ност стубова, минимално 0,5 m.

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

Ако се гасовод поставља испод саобраћајнице бушењем рова испод те саобраћај-
нице мора се употребити одговарајућа заштитна цев гасовода.

При укрштању гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао закла-
пања њихових оса мора бити између 60о  и 90о. За укрштање под мањим углом потребна 
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је сагласност надлежног органа. Таква сагласност се не може издати за укрштање са же-
лезничком пругом.

Гасоводна мрежа ниског притиска
Дубина полагања гасовода је минимално 0,8 m. Локација ровова треба да је у зеле-

ном појасу између тротоара и ивичњака улице, тротоара и ригола, тротоара и бетонског 
канала. На локацији где нема зеленог појаса гасовод се води испод уличног тротоара, 
бетонираних платоа и површина или испод уличних канала за одвод атмосферске воде на 
дубини 1,0 m од дна канала или ригола. Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа пута, уз 
посебне мере заштите од механичких и других оштећења.

Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа 
задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте ин-
фраструктуре. Вредности минималних дозвољених растојања у односу на укопане инста-
лације су:

Минимална дозвољена растојања 

укрштање паралелно вођење
- гасовод 0,3 m 0,5 m

- водовод, канализација 0,3 m 0,5 m
- ниско-напонски електро каблови

- високо-напонски електро каблови
- телефонски каблови

0,3 m

0,5 m
0,3 m

0,5 m

0,5 m
0,6 m

- тв и комуникациони каблови

- технолошка канализација
- бетонски шахтови

- канали

0,3 m

0,3 m

-

0,5 m

0,5 m

0,7 m
0,3 m

1,0 m
- железничка пруга и индустријски колосек

- високо зеленил

1,5 m

-

5,0 m

1,0 m
- темељ грађевинских објеката

- општински путеви и улице
- државни путеви I и II реда
- бензинске пумпе

-

1,0 m
1,3 m

-

1,0 m

0,5 m
1,0 m
5,0 m

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

Дистрибутивни гасовод се не полаже испод зграда и других објеката високоградње. 
Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже 
мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 m.
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Гасне котларнице
При пројектовању и изградњи 

гасне котларнице придржавати се Пра-
вилника о техничким нормативима за 
пројектовање, грађење, погон и одржа-
вање гасних котларница ("Службени 
лист СФРЈ", бр. 10/90).

 - Вентилацију котларнице извести 
природним путем, преко доводне 
вентилационе решетке у споља-
шњим вратима, и одводне венти-
лационе решетке, која се угрђује 
на наспрамном зиду котларнице 
(при врху зида).

 - Одвод продуката сагоревања се 
врши преко димњака са димњач-
ком цеви. Не постоји опасност од 
прескока пламена.

 - Код улазних врата котларнице 
предвидети тастер за нужно ис-
кључење комплетне електро ин-
сталације у котларнице.

 - Изградити АБ постоље за котао.

6.4.3. Топловодна мрежа

Дубина полагања топловода је од 
0,6 m до 1,0 m. Локација ровова треба 
да је у зеленом појасу између тротоара 
и ивичњака улице, тротоара и ригола, 
тротоара и бетонског канала. На лока-
цији где нема зеленог појаса гасовод се 
води испод уличног тротоара, бетонира-
них платоа и површина или испод улич-
них канала за одвод атмосферске воде на 
дубини 1,0 m од дна канала или ригола. 
Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа 
пута, уз посебне мере заштите од меха-
ничких и других оштећења.

При паралелном вођењу дистри-
бутивног топловода са подземним водо-
вима, минимално светло растојање из-
носи 0,4 m, а у изузетним случајевима 
може бити мање од 0,2 m. При укрштању 
дистрибутивног гасовода са подземним 
водовима, минимално светло растојање 

износи 0,2 m, а при вођењу гасовода по-
ред темеља 1,0 m.

Укрштање топловода са саобраћај-
ницама врши се уз његово полагање у 
заштитну цев или канал, изузев ако се 
прорачуном докаже да то није потребно.

Минимална дубина укрштања 
топловода са са путевима и улицама је 
1,0 m, са железничким пругама 1,5 m, а 
са индустријским колосецима 1,0 m.

При укрштању топловода са са-
обраћајницама, водотоцима и каналима, 
угао заклапања њихових оса мора би-
ти између 60о  и 90о. За укрштање под 
мањим углом потребна је сагласност на-
длежног органа.

Удаљеност топловода од стубова 
електричне расвете, ваздушне нискона-
понске и ПТТ мреже мора бити толика 
да не угрожава стабилност стубова, ми-
нимално 0,5 m.

6.5. ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ ПТТ, РТВ И КДС 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Напомена: текст пребачен из пог-
лавља 7. "Правила грађења"

Правила грађења у зони стано-
вања

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

 - ТТ мрежа ће се главном градити 
подземно, сем на местима где из-
градња подземне мреже није оп-
равдана, у деловима малих густи-
на претплатника и где изградња 
подземне мреже није могућа због 
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недостатка простора за ископ ро-
ва.

 - Дубина полагања ТТ каблова тре-
ба да је најмање 0,80 m.

 - ТТ мрежу полагати у уличним зе-
леним површинама (удаљеност од 
високог растиња мин 1,5 m) поред 
саобраћајница на растојању нај-
мање 1,0 m од саобраћајница,или 
поред пешачких стаза. У случају 
да се то не може постићи ТТ ка-
блове полагати испод пешачких 
стаза.

 - При укрштању са саобраћајни-
цама каблови морају бити поста-
вљени у заштитне цеви, а угао 
укрштања треба да буде 900.

 - При паралелном вођењу са елек-
троенергетским кабловима нај-
мање растојање мора бити 0,50 m 
за каблове напона до 10 kV и 1,0 
m за каблове напона преко 10 kV. 

 - При укрштању најмање растојање 
мора бити 0,50 m, а угао укрштања 
900.

 - При укрштању са цевоводом га-
совода, водовода и канализације 
вертикално растојање мора бити 
веће од 0,30 m, а при приближа-
вању и паралелном вођењу 0,50 
m.

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

У случају постављања надземне 
телекомуникационе мреже за потребе 
КДС и др. у насељу, док се не стекну ус-
лови за изградњу подземне мреже, мо-
рају се поштовати следећи услови:

 - Самоносиви кабел КДС-а поста-
вити на носаче преко изолатора, 
на стубове нисконапонске мреже 
по условима надлежне Електро-
дистрибуције.

 - Одстојање најнижег кабла КДС-а 
од површине тла треба да изно-
си најмање 3,5 m. На прелазима 
преко улица иста висина треба да 
износи најмање 5 m. Уколико се 
овај услов не може постићи, кабел 
поставити подземно на дубини 
најмање 0,80 m.

 - Најмање растојање од најнижих 
проводника електроенергетске 
мреже мора бити 1 m.

 - За напајање дистрибутивних поја-
чивача потребно је обезбедити 
прикључак на електричну мрежу 
(220V, 50Hz).

 - Објекти за смештај телекомуни-
кационих уређаја мобилне теле-
комуникационе мреже и опреме 
за ртв и кдс, мобилних централа, 
базних радио станица, радио ре-
лејних станица, као и антене и ан-
тенски носачи могу се поставити 
у оквиру објекта, наслободном 
простору, на грађевинској парсе-
ли индивидуалног становања, у 
зонама привредне делатности у 
објекту у оквиру појединачних ко-
рисника, у оквиру комплекса поје-
диначних корисника

 - Објекат за смештај телекомуника-
ционе и ртв опреме може бити зи-
дани или монтажни, или смештен 
на стубу.

 - Мимимална површина за потребе 
РБС треба да буде 10,0Х10,0 m.

 - Комплекс са телекомуникационом 
опремом и антенски стуб мора би-
ти ограђен. у комплекс се поста-
вља антенски стуб са антенама, а 
на тлу се постављају контејнери 
базних станица.

 - Напајање електричном енергијом 
вршиће се из нисконапонске мре-
же 0,4 kV.

 - До комплекса за смештај мобил-
не телекомуникационе опреме и 
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антенских стубова са антенама 
обезбедити приступни пут мин. 
ширине 3 m до најближе јавне са-
обраћајнице.

 - Антене се могу поставити и на 
постојеће више објекте (кров згра-
де).

Остало грађевинско земљиште

 - Подземну телекомуникацио-
ну мрежу градити по условима 
грађења подземне телекомуника-
ционе мреже на јавном земљишту.

 - Објекти за смештај телекомуни-
кационих уређаја мобилне теле-
комуникационе мреже и опреме 
за ртв и кдс, мобилних централа, 
базних радио станица, као и ан-
тене и антенски носачи могу се 
поставити у оквиру објекта, на 
грађевинској парсели индивиду-
алног становања ободних и пери-
ферних делова насеља, у зонама 
привредне делатности у објекту у 
оквиру појединачних корисника, 
у оквиру комплекса појединачних 
корисника.

 - Објекат за смештај телекомуника-
ционе и ртв опреме може бити зи-
дани или монтажни, или смештен 
на стубу.

 - Мимимална површина за потребе 
РБС треба да буде 10,0Х10,0 m.

 - Комплекс са телекомуникационом 
опремом и антенски стуб мора би-
ти ограђен.

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

 - Напајање електричном енергијом 
вршиће се из нисконапонске мре-
же 0,4 kV.

 - До комплекса за смештај мобил-
не телекомуникационе опреме и 

антенских стубова са антенама 
обезбедити приступни пут мин. 
ширине 3m до најближе јавне са-
обраћајнице.

 - Антене се могу поставити и на 
постојеће више објекте (кров згра-
де).

35. Поглавље 6.2 постаје поглавље 
6.6.

36. Поглавље 6.3 постаје поглавље 
6.7.

37. Поглавље 6.4 "ПРАВИЛА И 
УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КРЕ-
ТАЊА ДЕЦЕ, СТАРИХ, ХЕНДИКЕПИ-
РАНИХ И ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА",

постаје поглавље 6.8 и гласи:

"ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА ОБЕЗ-
БЕЂИВАЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПО-
ВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕ-
НЕ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕ-
БАМА У ПРОСТОРУ."

38.Иза поглавља 6.8, додаје се но-
во поглавље 6.9 са текстом који гласи:

"ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ 
СЕ ПРЕ ОБНОВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУК-
ЦИЈЕ МОРАЈУ ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВА-
ТОРСКИ УСЛОВИ"

Попис објеката за које се пре обно-
ве или реконструкције морају израдити 
конзерваторски услови дат је у поглављу 
9.2 "Заштита непокретних културних до-
бара", у склопу услова и мера заштите 
прописаних од стране надлежне инсти-
туције."
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39. Поглавље 6.5. "ПРАВИЛА И 
УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВР-
ШИНА"

постаје поглавље: 6.10 са текстом 
који гласи:

"ПРАВИЛА И УСЛОВИ 
УРЕЂЕЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НА-
МЕНЕ"

40. У поглављу 6.10. ПРАВИЛА 
И УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ПОВРШИНА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ, иза става 10 , додаје 
се нови став који гласи:

"За потребе уређења површина за 
јавне намене, у изузетним случајевима 
када то процени општински орган над-
лежан за послове урбанизма, могуће је 
урадити урбанистички пројекат урбанис-
тичко-архитектонске разраде конкретне 
локације са урбанистичко-архитектон-
ским обликовањем површина јавне наме-
не ширег подручја (окружења)."

41. Поглавље 6.6. постаје погла-
вље 6.11. , мења се и гласи:

"ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛО-
ВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И 
ЗДРАВЉА ЉУДИ И ЗАШТИТЕ ОД ПО-
ЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕ-
СРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА"

42. Поглавље 6.6.1. Услови за 
уређење простора од интереса за одбра-
ну земље мења се и постаје поглавље 
6.11.1. "Услови за уређење простора од 
интереса за одбрану земље", са текстом 
који гласи:

"Приликом израде Плана, по-
себно при планирању организације и 
уређења простора, у свему су поштова-

ни и уграђени услови и захтеви добије-
ни од Министарства одбране Републике 
Србије.

Склањање људи и материјалних 
добара спроводиће се у складу са Зако-
ном о ванредним ситуацијама (Сл. Гла-
сник бр. 111/2009 и 92/2011 – Измене и 
допуне Закона о ванредним ситуацијама).

Пре изградње објеката на подручју 
обухваћеном Планом, инвеститори су у 
обавези да прибаве услове "Јавног пре-
дузећа за склоништа" којима се утврђују 
урбанистичке мере заштите од ратних 
дејстава, односно ближе услове за из-
градњу склоништа, тип, милролокацију, 
капацитет,отпорност, положај у односу 
на површину тла (укопана, полуукопана, 
слободностојећа).

Општи услови за изградњу скло-
ништа су:а

 - склоништа се планирају као дво-
наменски објекти, Коришћење у 
мирнодопским условима је регу-
лисано Законом;

 - породична склоништа се граде за 
чланове домаћинства, али најмање 
за три лица. Могу се планирати 
као оставе, радионице, приручне 
просторије и сл. Породична скло-
ништа се граде као подрумске и 
друге погодне просторије са арми-
рано - бетонским конструктивним 
елементим;

 - кућна склоништа (за зграде са ви-
ше станова) могу се планирати као 
друштвене просторије, гараже, 
бициклане, изложбени простори 
и сл. За зоне вишепородичног ста-
новања, приликом изградње стам-
бених зграда БРГП већа од 5000 м2 
или блокове, планирати изградњу 
кућних склоништа основне зашти-
те отпорности 100 kPa, капацитета 
до 300 особа, док се у склопу згра-
да развијене БРГП мање од 5000 
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м2 граде склоништа допунске заш-
тите отпорности 30-50 kPa, капа-
цитета до 50 особа, а укупан број 
места за склањање се одређује на 
начин да се за 50м2 развијене бру-
то грађевинске површине обезбе-
ди склонишни простор најмање за 
једног становника.

 - У насељеним местима приликом 
изградње породичних или викенд 
кућа заштиту становништва пла-
нирати у заклонима који се граде 
у слу чају непосредне ратне опас-
ности.

 - У планираним пословним или ин-
дустријским зонама укупан број 
потребних места за склањање 
запослених утврдити тако да се 
за 2/3 укупног планираног броја 
запослених обезбеде места за 
склањање.

 - јавна склоништа се граде на мес-
тима на којима се окупља већи 
број грађана.
Под јавним склоништима подразу-

мевају се и блоковска склоништа;

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

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

 - -Као јавна склоништа могу се ко-
ристити постојећи комунални, 
саобраћални и инфраструктурни 
објекти испод површине тла, при-
лагођени за склањање. Приликом 
изградње нових комуналних и 

других објеката у градовима, по-
требно их је прилагодити услови-
ма за склањање људи;

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

 - У случају непостојања техничких 
могућности за изградњу скло-
ништа (висок ниво подземне воде, 
радови реконструкције, доградње 
и надзиђивања, заузеће парцеле 
те немогућност изградње резерв-
них излаза ван зоне зарушавања 
и сл.) инвеститор коме је утврђе-
на обавеза, може бити ослобођен 
изградње склоништа сходно члану 
64. Став 1 Закона о ванредним си-
туацијама, решењем "Јавног пре-
дузећа склоништа", уз претходно 
прибављено мишљење органа на-
длежног за послове урбанизма. У 
том случају инвеститор има оба-
везу уплате накнаде за изградњу 
и одржавање склоништа у висини 
2% вредности грађевинског дела 
објекта.

 - Надлежни орган за издавање до-
зволе издаће грађевинску дозво-
лу за изградњу објекта коме се 
не гради склониште само уколи-
ко инвеститор приложи доказ о 
плаћеној накнади за изградњу и 
одржавање склоништа.

 - Орган надлежан за издавање 
грађевинске дозволе не може да 
изда грађевинску , односно упо-
требну дозволу за објекат за који 
се гради склониште, уколико нису 
испуњени прописани посебни ус-
лови за изградњу, односно употре-
бу склоништа.

 - Приликом израде пројектне доку-
ментације за склониште обавезно 
се придржавати одредаба важећег 
Правилника о техничким норма-
тивима за склоништа.
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43. Поглавље 6.6.2. постаје погла-
вље 6.11.2.

44. У поглављу 7. ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА у ставу 1 иза алинеје 4 додаје 
се алинеја 5 која гласи:

 - Правилник о општим правилима 
за парцелацију, регулацију и из-
градњу (''Службени гласник Ре-
публике Србије'' бр. 50/11). Пра-
вилник се примењује искључиво 
у деловима где правила уређења 
и грађења нису дефинисана овим 
Планом.

45. У поглављу 7.1.1. Зона више-
породичне стамбене изградње – ви-
шеспратни објекти, поднаслов:

"Услови за образовање грађевин-
ске парцеле"

Мења се и гласи:

"Правила за образовање грађевин-
ске парцеле"

46. У поглављу 7.1.1. Зона више-
породичне стамбене изградње – ви-
шеспратни објекти, поднаслов:

"Услови за изградњу других обје-
ката на истој грађевинској парцели", 
Мења се и гласи:

"Правила за изградњу других обје-
ката на истој грађевинској парцели"

47. У поглављу 7.1.1. Зона више-
породичне стамбене изградње – ви-
шеспратни објекти поднаслов 

"Услови за обнову и реконструк-
цију објеката"као и текст става 1, алинеја 
3 мења се и гласи:

"Правила за обнову и реконструк-
цију објеката

 - "ако грађевинска парцела својом 
изграђеношћу не задовољава ус-
лове из овог Плана не може се до-
зволити доградња постојећег обје-
кта".

48. У поглављу 7.1.2 Зона поро-
дичне стамбене изградње, поднаслов 
"Услови за изградњу пољопривредних 
објеката"мења се и гласи:

"Правила за изградњу пољопри-
вредних објеката"

49. У поглављу 7.1.2 Зона поро-
дичне стамбене изградње, поднаслов 
"Услови за образовање грађевинске 
парцеле"мења се и гласи:

"Правила за образовање грађевин-
ске парцеле"

50. У поглављу 7.1.2 Зона поро-
дичне стамбене изградње, поднаслов 
"Услови за изградњу других објеката на 
истој грађевинској парцели"мења се и 
гласи:

"Правила за изградњу других обје-
ката на истој грађевинској парцели"

51. У поглављу 7.1.2 Зона поро-
дичне стамбене изградње, поднаслов 
"Остали урбанистички услови"мења се и 
гласи:

"Остала урбанистичка правила"

52. У поглављу 7.1.2 Зона породи-
чне стамбене изградње, поднаслов "Ус-
лови за обнову и реконструкцију објека-
та, као и текст у ставу 1, алинеја 3 мења 
се и гласи:
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"Правила за обнову и реконструк-
цију објеката"

"ако грађевинска парцела својом 
изграђеношћу не задовољава услове из 
Плана, не може се дозволити доградња 
постојећег објекта."

53. У поглављу 7.1.2 Зона по-
родичне стамбене изградње, подна-
слов "Услови заштите животне средине, 
техничке, хигијенске, заштите од пожа-
ра, безбедносне и друге услове"мења се 
и гласи:

"Правила заштите животне среди-
не, техничке, хигијенске, заштите од по-
жара, безбедносне и друге услове"

54. У поглављу 7.1.2 Зона поро-
дичне стамбене изградње, у поднасло-
ву "Правила заштите животне средине, 
техничке, хигијенске, заштите од пожа-
ра, безбедносне и друге услове"став 2 
се брише и мења се новим текстом који 
гласи:

"Корисници грађевинске парцеле 
су дужни да посуду за одлагање смећа 
изнесу на јавну површину, до места куда 
пролази специјално возило за изношење 
смећа."

55. У поглављу 7.1.3 Зона мешо-
вите стамбене изградње, у ставу 7 реч 
"услови", замењује се речју "правила".

56. У поглављу 7.3. РАДНЕ ЗО-
НЕ, поднаслов "Услови за обнову и 
реконструкцију објеката", са текстом 
става 2 мења се у поднаслов који гласи:

"Правила за обнову и реконструк-
цију објеката", са текстом који гласи:

"Ако грађевинска парцела својом 
изграђеношћу не задовољава услове из 
овог Плана или се налази у оквиру друге 
планиране намене, не може се дозволити 
доградња постојећег објекта."

57.У поглављу 7.3. РАДНЕ ЗОНЕ, 
поднаслов "Услови заштите животне сре-
дине, техничке, хигијенске, заштите од 
пожара, безбедоносне и друге услове",

Мења се и гласи:

"Правила заштите животне среди-
не, техничке, хигијенске, заштите од по-
жара, безбедоносне и друге услове"

58.Поглавље 7.5. мења се и гласи:
"ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА 

ГРАЂЕВИНАМА ЧИЈА ЈЕ НАМЕНА У 
СУПРОТНОСТИ НАМЕНИ ДЕФИНИ-
САНОЈ ПЛАНОМ" 

59.Поглавља:
7.6. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 

МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈ-
НЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

7.7. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ВОДОПРИ-
ВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

7.8. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ЕНЕРГЕТСКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

7.9. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ПТТ, РТВ И 
КДС ИНФРАСТРУКТУРЕ и целокупан 
текст у њима се бришу.

60.Поглавље 7.10. постаје погла-
вље 7.6.

"ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И 
УРЕЂЕЊЕ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 
И ПОВРШИНА"
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61.Поглавље:"7.10.5. Постројење 
за пречишћавање отпадних вода 
(ППОВ), став 1 мења се и гласи:

"7.6.5. Постројење за пречишћа-
вање отпадних вода (ППОВ)

Што се уређаја за пречишћавање 
отпадних вода тиче, овим Планом се за-
држава локација пречистача, а на месту 
постојећег који није у функцији, планира 
се изградња новог постројења. Изградња 
постројења за пречишћавање отпадних 
вода може се вршити на основу Урба-
нистичког пројекта, ако није потребно 
изузимати нове површине за јавне наме-
не и ако катастарска парцела за његову 
изградњу има излаз на јавну површину."

62. Поглавље 7.11. постаје погла-
вље 7.7. "ПРАВИЛА ЗА ОЗЕЛЕЊА-
ВАЊЕ ПРОСТОРА"

63. Поглавље 7.11.4. Зелене повр-
шине специјалне намене

Заштитно зеленило, постаје пог-
лавље:

"7.6.4. Зелене површине спе-
цијалне намене

Заштитно зеленило, и иза става 2 
му се додаје текст:

"Предвидети формирање заштит-
ног зеленог појаса у приобаљу Дунава, 
уз северозападну границу насеља, на 
деградираном земљишту, око ретензија, 
у оквиру комуналних површина (уређаја 
за пречишћавање отпадних вода, ваша-
ришта ) и уз саобраћајнице вишег реда.

Предвидети подизање високог 
заштитног зеленила око насеља према 
обрадивим површинама ради спреча-
вања загађења од еолске ерозије са окол-

них пољопривредних површина. Учешће 
аутохтоних дрвенастих врста треба да 
буде 50%. Монокултура евроамеричких 
топола не испуљава функције заштитног 
зеленила.

Река Дунав представља еколошки 
коридор од међународног значаја. У при-
обаљу Дунава заштитно зеленило форми-
рати од аутохтоних врста (јасена, топола 
и врба). Детаљни услови озелењавања 
одређени су мерама заштите еколошких 
коридора у поглављу 9.1. Заштита посеб-
но вредних делова природе."

64. Наслов поглавља 8. које гласи 
мења се и гласи:

"ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
ОБУХВАЋЕНО ПЛАНОМ ЗА КОЈЕ ЈЕ 
ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ"

65. У поглављу 8.1. ЗОНЕ ЗА 
КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, 
став 2 мења се и гласи:

"На основу наведених критерију-
ма овим Планом се утврђује обавеза из-
раде следећих планова детаљне регула-
ције (за целе или делове) блокова:

3а, 9, 9а, 13а, 17б, 18, 19, 23, 25, 
27, 28, део 29, део 31, 33, део 34, део 35, 
38, део 43, део 47, 50, део 51, 52, 53, 54, 
56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, део 66, 
део 67, део 68, 69, 72, 72а, 76, 77, 77а, 
81, 82, 82а, 82б, 87, 94, 96,100,101, 101б, 
део 102, део 103, 105, 106, 107, 108 и 
109 (укупно 56). Овде су набројани сви 
блокови чије се уређење врши на осно-
ву плана са детаљном разрадом, било да 
се ради о постојећем, донешеном плану, 
или о потреби израде новог плана."



674 страна - Број 22/2012       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    13. август 2012. године

66. У поглављу 8.4. РОКОВИ ЗА 
ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕ-
ГУЛАЦИЈЕ мења се цео текст и гласи:

"Према Закону о планирању и из-
градњи (''Службени гласник Републике 
Србије'' број 72/2009, 81/09-исправка, 
64-10-ус и 24/11) прописује се забрана 
градње нових објеката и реконструкција 
постојећих, уколико се тиме мења стање 
у простору, за сва подручја насеља где је 
предвиђена израда планова детаљне ре-
гулације.

Од напред наведених блокова за 
које је потребна израда плана детаљ-
не регулације (поглавље 8.1.) већи број 
планова је у току израде. Како се изра-
да ПДР-е одвијала паралелно са израдом 
овог Плана, све одредбе Плана ће бити 
уграђене у поменуте планове, а то су:

 - План детаљне регулације блока 
31 – рок завршетка плана је 2011. 
година

 - План детаљне регулације блокова 
52, 53, 56, 57 и 58 – рок завршетка 
плана је 2011. 2012.година

 - План детаљне регулације блокова 
18, 19, 60, 61, 62 и 63 – рок завр-
шетка плана је.2012. година

 - План детаљне регулације блоко-
ва 72, 72а, 76, 77, 77а, 81, 82, 82а, 
82б, 86 и 87 – рок завршетка плана 
је 2011. година

 - План детаљне регулације блокова 
28, 33, 64, 65, 69 и делови блокова 
34, 66 и 67 – рок завршетка плана 
је.2012. година

 - План детаљне регулације блоко-
ва 96, 101б, 107, 108 – рок израде 
плана је 2012. година.

Блокови за које није започета из-
рада планова детаљне регулације, а ва-
жно је да се ураде ради даљег развоја и 
уређења насеља су:

 - План детаљне регулације блока 94 
(гробље)

 - План детаљне регулације блока 38 
и делова блокова 3а, 29, 43 и 51

 - План детаљне регулације блока 54
 - План детаљне регулације блока 23
 - План детаљне регулације блокова 

9, 9а, 13а и 17б
 - План детаљне регулације блока 27
 - План детаљне регулације блока 35
 - План детаљне регулације блока 

105
 - План детаљне регулације блока 

109

Приоритети у погледу рокова за 
израду наведених Планова детаљне регу-
лације биће дефинисани годишњим Про-
грамом уређења грађевинског земљишта.

67 .У поглављу: 9.1. ЗАШТИТА 
ПОСЕБНО ВРЕДНИХ ДЕЛОВА ПРИ-
РОДЕ, став 6 се мења и додаје му се 
текст који гласи:

"С обзиром да је река Дунав еко-
лошки коридор од међународног значаја, 
потребно је обезбедити континуиран зе-
лени појас у ширини од 50-200м, а уз ка-
налску мрежу у обухвату Плана сачувати 
зелени појас.

На обалама поред мањих водото-
кова који такође имају функцију коридо-
ра, неопходно је обезбедити појас шири-
не 30м.

Водотоци и канали који предста-
вљају еколошке коридоре не могу да 
служе као пријемници непречишћених 
отпадних вода.

Током уређења простора обезбе-
дити отвореност канала по целој дужи-
ни. Уредити профил отвореног водотока 
са природоликим обалама чији нагим не 
може бити већи од 45˚. 
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Избегавати узурпирање заштитног 
појаса водотока.

Минимално растојање будућих 
објеката треба да буде 20м од обале кори-
дора, оптимално 50м.

Саобраћајнице треба да прелазе 
преко водотока и канала у облику мосто-
ва, испод којих су обезбеђени прелази за 
животиње. Обнављање мостова-пропус-
та за воду код саобраћајница вршити на 
начин којим се обезбеђује пролаз за жи-
вотиње код свих еколошких коридора. 
Упутства тражити од Завода за заштиту 
природе.

Није дозвољено директно осве-
тљење еколошког коридора. Током пла-
нирања осветљења применити одгова-
рајућа техничка решења у складу са еко-
лошком функцијом локације.

Неопходно је формирање заштит-
ног зеленила на граници грађевинске 
зоне и еколошког коридора, нарочито на 
просторима са радном зоном и мешови-
том финкцијом. Забрањено је користити 
инвазивне врсте за подизање зелених по-
вршина у близини еколошког коридора".

68. У поглављу 9.2. ЗАШТИ-
ТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ 
ДОБАРА, у поднаслову: II ОБЈЕКТИ 
ВАН ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИС-
ТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ, брише се текст 
у тачки 20. који гласи " Кућа у улици ЈНА 
број 27."

69. У поглављу 10.4. УСЛОВИ 
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИ-
НЕ у ставу 1 речи "Генералном плану", 
замењују се речи "Плана" 

70. Садржај Плана се мења и 
гласи:

УВОД 

ПЛАНСКИ ДЕО 

1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНЕ 
И ДОПУНЕ ПЛАНА И ГРАЂЕВИН-
СКОГ ПОДРУЧЈА

1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ИЗ-
МЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
1.2. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА БАЧКЕ 
ПАЛАНКЕ

2. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И 
ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ 
ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 

3. ПРЕТЕЖНА НАМЕНА 
ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА И ЦЕЛИ-
НАМА  

3.1. СТАНОВАЊЕ
3.1.1. Вишепородична стамбена из-
градња 
3.1.2. Мешовита стамбена изградња
3.1.3. Породично становање 
3.2. ЦЕНТРАЛНА ЗОНА СА МРЕЖОМ 
ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА 
3.2.1. Примарни насељски центар 
3.2.2. Секундарни насељски центар 
3.3. РАДНЕ ЗОНЕ 
3.4. ЗОНА ТУРИЗМА, СПОРТА И 
РЕКРЕАЦИЈЕ 
3.5. КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ПОВР-
ШИНЕ 
3.5.1. Комунални објекти 
3.5.2. Озелењавање насеља 
3.6. БИЛАНС ПОВРШИНА 
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4. ГЕНЕРАЛНА РЕГУЛАЦИОНА, 
НИВЕЛАЦИОНА И ТЕХНИЧКА 
РЕШЕЊА 
4.1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
4.2. ГЕНЕРАЛНИ НИВЕЛАЦИОНИ 
ПЛАН 
5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИ-
ТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ   
5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУ-
РА 
5.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРА-
СТРУКТУРА 
5.2.1. Снабдевање водом 
5.2.2. Одвођење отпадних и 
атмосферских вода 
5.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
5.3.1. Електроенергетска инфраструкту-
ра 
5.3.2. Гасоводна и топловодна инфра-
структура
5.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИН-
ФРАСТРУКТУРА 
5.5. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОП-
РЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗО-
НАМА 

6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА СА ВЕРТИ-
КАЛНОМ РЕГУЛАЦИЈОМ 
6.1. ОПИС БЛОКОВА 
6.2. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА 
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈ-
НЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
 
6.2.1. Путни (друмски) саобраћај 
6.2.2. Железнички саобраћај
6.2.3. Немоторни саобраћај 
6.2.4. Јавни превоз 
6.2.5. Стационарни саобраћај 
6.2.6. Пратећи садржаји уз јавне путеве 
(Станице за снабдевање горивима–ССГ) 

6.2.7. Водни саобраћај
6.3. ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗ-
ГРАДЊУ ВОДОПРИВРЕДНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 
6.3.1. Снабдевање водом 
6.3.2. Одвођење отпадних и атмосфер-
ских вода 
6.3.3. Остали објекти хидротехничке 
инфраструктуре 
6.4. ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗ-
ГРАДЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ  ИНФРА-
СТРУКТУРЕ 
6.4.1.Електроенергетска инфраструктура 
6.4.2. Гасоводна инфраструктура
6.4.3. Топловодна мрежа 
6.5. ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗ-
ГРАДЊУ ПТТ, РТВ И КДС ИНФРА-
СТРУКТУРЕ 
6.6. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА ФОР-
МИРАЊЕ УРБАНОГ ПЕЈЗАЖА НА-
СЕЉА . 
6.7. ПРАВИЛА И УСЛОВИ КОМУНАЛ-
НОГ И УРБАНОГ РЕДА 
6.8. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА ОБЕЗ-
БЕЂИВАЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ 
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ 
ПОТРЕБАМА У ПРОСТОРУ  
6.9. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ 
ПРЕ ОБНОВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУК-
ЦИЈЕ МОРАЈУ ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВА-
ТОРСКИ УСЛОВИ 
6.10. ПРАВИЛА И УСЛОВИ УРЕЂЕЊА 
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
6.11. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРА-
ВЉА ЉУДИ И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖА-
РА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕ-
СРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 
6.11.1. Услови за уређење простора од 
интереса за одбрану земље
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6.11.2. Заштита од елементарних непого-
да и других већих опасности 

7. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
7.1. ЗОНА СТАНОВАЊА 
7.1.1. Зона вишепородичне стамбене 
изградње – вишеспратни објекти   
7.1.2. Зона породичне стамбене из-
градње 
7.1.3. Зона мешовите стамбене изградње 
7.2. ЈАВНИ ОБЈЕКТИ 
7.3. РАДНЕ ЗОНЕ 
7.4. ОБЈЕКТИ У ЗОНАМА СПОРТА И 
РЕКРЕАЦИЈЕ 
7.5. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ГРАЂЕ-
ВИНАМА ЧИЈА ЈЕ НАМЕНА У СУ-
ПРОТНОСТИ НАМЕНИ ДЕФИНИСА-
НОЈ ПЛАНОМ 
7.6. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И 
УРЕЂЕЊЕ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 
И ПОВРШИНА 
7.6.1. Пијаце 
7.6.2. Насељска гробља 
7.6.3. Санитарна депонија и сточно 
гробље 
7.6.4. Извориште 
7.6.5. Постројење за пречишћавање от-
падних вода (ППОВ) 
7.6.6. Комплекс ТС 110/20 kV
7.6.7. Објекат УПС (телефонска центра-
ла
7.6.8. Комплекс радио-базне станице 
7.6.9. Објекти МРС-а и РоС-а
7.7. ПРАВИЛА ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ 
ПРОСТОРА 
7.7.1. Општи услови 
7.7.2. Зелене површине јавног ко-
ришћења 
7.7.3. Зелене површине ограниченог 
коришћења 

7.7.4. Зелене површине специјалне на-
мене

8. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
ОБУХВАЋЕНО ИЗМЕНОМ И ДО-
ПУНОМ ПЛАНА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБА-
ВЕЗНА ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ
8.1. ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДО-
НОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
8.2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗ-
НО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕ-
КАТ
8. 3. РАСПИСИВАЊЕ УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКИХ КОНКУРСА

9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА И КУЛТУР-
НО - ИСТОРИЈСКИХ СПОМЕНИКА 
9.1. ЗАШТИТА ПОСЕБНО ВРЕДНИХ 
ДЕЛОВА ПРИРОДЕ 
9.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛ-
ТУРНИХ ДОБАРА 

10. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

10.1. ЗАШТИТА ВОДА 
10.2. ЗАШТИТА ВАЗДУХА 
10.3. ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА
10.4. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТ-
НЕ СРЕДИНЕ

11. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАС-
НОСТИ ИЗГРАДЊЕ
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71. Б) ГРАФИЧКИ ДЕО
Се мења и гласи:

Редни број Назив Размера

0. Извод из Просторног плана општине Бачка Паланка

1. Катастарско топографски план са границама 1 : 5 000

2. Јавне површине и локације важнијих јавних објеката 1 : 5 000

3.1. Претежна намена простора са поделом на зоне са истим 
правилима градње 1 : 10 000

3.2. Претежна намена простора са поделом на зоне са истим 
правилима градње 1 : 5 000

4. Саобраћајно решење са нивелационим  планом  и урбанистичка 
регулација 1 : 5 000

4.1. Детаљ 1 - блок 20 1 : 1 000

4.2. Детаљ 2 и 3 - блок 30 и 39 1 : 1 000

4.3. Детаљ 4 - блок 55 1 : 1 000

4.4. Детаљ 5 - блок 66 1 : 1 000

4.5. Детаљ 6 - блок 45 1 : 1 000

4.6. Детаљ 7 - блок 46 1 : 1 000

4.7. Детаљ 8 - блок 49 1 : 1 000

4.8. Детаљ 9 - блок 47 1 : 1 000

4.9. Детаљ 10 – блокови 101 и 104 1 : 1 000

5. Водопривредна инфраструктура - снабдевање водом 1 : 5 000

6. Водопривредна инфраструктура - канализација отпадних вода 1 : 5 000

7. Водопривредна инфраструктура - атмосферска канализација 1 : 5 000

8. Електроенергетска и ТТ инфраструктура 1 : 5 000

9. Гасоводна инфраструктура 1 : 5 000

10. Заштићене природне целине и културна добра 1 : 5 000

11. Спровођење плана 1 : 5 000
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Службени лист Општине Бачка Паланка, излази по потреби, издавач Скупштина Општине Бачка Па-
ланка, Краља Петра Првог бр. 16, главни и одговорни уредник др Небојша Кузмановић, 
текући рачун бр. 840-80640-29, Буџет Скупштине Општине Бачка Паланка. www.backapalanka.rs
Штампа ШТАМПАРИЈА СТАНИШИЋ Бачка Паланка 021/6043-618. www.stanisic.co.rs
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