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На основу члана 35. став 7. Зако-

на о планирању и изградњу (Службени 
гласник РС” бр. 72/09 и 81/09-исправка, 
64/2010 УС и 24/2011), члана 38. тачка 6. 
Статута Општине Бачка Паланка (“Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка” бр. 
17/2008 и 2/2010), 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 Плана детаљне 

регулације за блокове 76, 77, 77а, 
81, 82, 82а, 82б, 86 и 87 у 

Бачкој Паланци

Члан 1.

Овом одлуком доноси се План 
детаљне регулације за блокове 76, 77, 
77а, 81, 82, 82а, 82б, 86 и 87 у Бачкој 
Паланци (у даљем тексту: План), који је 
израђен од стране ЈП “Дирекције за из-
градњу Општине Бачка Паланка” Бачка 
Паланка, Трг Братства и јединства 36, 
под бројем Е-9/2009, а који је саставни 
део ове Одлуке.

Члан 2.

План се састоји од текстуалног де-
ла и графичког дела.

Текстуални део Плана се обја-
вљује у “Службеном листу Општине Ба-
чка Паланка”.

Графички део Плана садржи:

1. Извод из ПГР Бачка Паланка – 
Претежна намена простора са по-
делом на зоне са истим правилима 
градње, Р=1:10 000

2. Катастарско-топографски план са 
границама плана, Р=1:2500

3. Постојеће стање – Подела на зоне 
и целине са претежном наменом 
простора, Р=1:2500

4. Подела простора на јавне и по-
вршине остале намене – Приказ 
регулационих линија са анали-
тичко – геодетским елементима, 
Р=1:2500

5. Планиране намене површина са 
локацијама објеката за јавну упо-
требу и објеката од општег интре-
са и подела на зоне према план-
ским карактеристикама, Р=1:2500

6. План саобраћајница са нивела-
цијом, Р=1:2500

7. План хидротехничке инфраструк-
туре, Р=1:2500

8. План електроенергетске, ТТ и гас-
не инфраструктуре, Р=1:2500

9. Детаљ комплекса „Јарош“ - План 
регулације и нивелације. Р=1:1000

Члан 3.

План се потписује, оверава и архи-
вира у складу са Законом о планирању и 
изградњи.
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План је израђен у 4 примерака у 
аналогном и 5 примерака у дигиталном 
облику.

Један примерак донетог, потписа-
ног и овереног Плана у аналогном обли-
ку и један примерак у дигиталном обли-
ку чува се у архиви Скупштине општине.

Два примерка донетог, потписаног 
и овереног Плана у аналогном облику и 
два примерка у дигиталном облику чу-
вају се у општинском органу управе на-
длежном за спровођење планова.

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

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

Члан 4.

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II-35-68/2012
31. јул 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине
 Мита Лачански с.р.

САДРЖАЈ:

Текстуални део: 
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

I.1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА 
УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА

I.2. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

I.3. ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА 
ИЗРАДУ ПЛАНА

I.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

I.4.1. Саобраћајна инфраструктура

I.4.2. Хидротехничка  инфраструктура

I.4.3. Електроенергетска и ТТ  инфра-
структурa

I.4.4. Гасна  инфраструктура

I.4.5. Јавне зелене површине

II ПЛАНСКИ ДЕО

II.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

II.1.1. Концепција уређења, каракте-
ристичне грађевинске зоне и целине 
одређене планом

II.1.2. Попис парцела и опис локација за 
јавне површине, садржаје и објекте – по-
дела на јавне и површине остале намене

II.1.3. Услови за уређење и изградњу по-
вршина и објеката јавне намене и мреже 
саобраћајне и друге инфраструктуре

Хидротехничка инфраструктура

II.1.4. Степен опремљености грађевин-
ског земљишта који је потребан за изда-
вање локацијске и грађевинске дозволе

II.1.5. Локације за које је обавеза распи-
сивања јавних архитектонских или урба-
нистичких конкурса и локација за које се 
обавезно ради урбанистички пројекат
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II.1.6. Правила парцелације, препарцела-
ције и исправке граница парцела

II.1.7. Општи и посебни услови и мере 
заштите приподног и културног наслеђа, 
животне средине и живота и здравља 
људи

II.1.8. Услови којима се површине и 
објекти јавне намене чине приступачним 
особама са инвалидитетом

II.1.9. Мере енергетске ефикасности 
изградње

II.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

II.2.1. Подручје рада

II.2.2. Подручје породичног становања

II.2.3. Подручје породичног становања 
са радом

II.2.4. Заштитно зеленило

II.2.5. Фабрика воде

II.2.6. Бензинска пумпа

II.2.7. Трафо станица „Бачка Паланка 2”

II.2.10. Услови изградње инфраструкту-
ре и уређења јавних површина

II.2.11. Економска анализа и процена 
улагања из јавног сектора

II.2.12. Примена плана

Графички део:

1. Извод из ПГР Бачка Паланка – 
Претежна намена простора са по-
делом на зоне са истим правилима 
градње, Р=1:10 000

2. Катастарско-топографски план са 
границама плана, Р=1:2500

3. Постојеће стање – Подела на зоне 
и целине са претежном наменом 
простора, Р=1:2500

4. Подела простора на јавне и по-
вршине остале намене – Приказ 
регулационих линија са анали-
тичко – геодетским елементима, 
Р=1:2500

5. Планиране намене површина са 
локацијама објеката за јавну упо-
требу и објеката од општег интре-
са и подела на зоне према план-
ским карактеристикама, Р=1:2500

6. План саобраћајница са нивела-
цијом, Р=1:2500

7. План хидротехничке инфраструк-
туре, Р=1:2500

8. План електроенергетске, ТТ и гас-
не инфраструктуре, Р=1:2500

9. Детаљ комплекса „Јарош“ - План 
регулације и нивелације. Р=1:1000

Прилог:

 - Извод из регистра привредних 
субјеката за предузеће

 - Лиценца одговорног урбанисте
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I.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

I.1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ 
ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА 
ПЛАНА

На Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС“ број 
71/09, 81/09 и 24/11, у даљем тексту За-
кон), Правилника о садржини, начину 
и поступку израде планских докумена-
та („Службени гласник РС“ број 31/10, 
69/10 и 16/11, у даљем тексту Правилник) 
и Одлуке о изради плана детаљне регула-
ције за блокове 76, 77, 77а, 81, 82, 82а, 
82б, 86 и 87 у Бачкој Паланци („Служ-
бени лист општине Бачка Паланка“ број 
22/2009) израђен је „План детаљне ре-
гулације за блокове 76, 77, 77а, 81, 82, 
82а, 82б, 86 и 87 у Бачкој Паланци“ (у 
даљем тексту План).

Планом и програмом уређивања 
градског грађевинског земљишта у опш-
тини Бачка Паланка за 2010. годину 
(„Службени лист општине Бачка Палан-
ка“ број 19/2009) предвиђена је израда 
плана детаљне регулације за северну 
радну зону у Бачкој Паланци.

Од доношења одлуке о изради 
Плана, законске регулатива је мењана у 
два наврата (Закони о планирању и из-
градњи „Службени гласник РС“ број 
81/09 и 24/11). Такође је пре стручне кон-
троле нацрта Плана донет Правилник 
о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената („Службени гла-
сник РС“ број 16/2011 од 11.3.2011.)

Сагласности и услови који су при-
баваени од надлежних институција и 
предузећа датирају из 2009, 2010. и 2011. 
године. Позитивно мишљење комиси-
је за планове на Концепт Плана је дато 
15.6.2011. године.

Плански документ се израђују за 
потребе дефинисања површина јавне на-
мене (у овом случају претежно уличних 
коридора) у делу насеља које је дели-
мично уређено и изграђено. Обухватом 
је покривен цео простор северне радне 
зоне у Бачкој Паланци (подручје намење-
но раду, северно од државног пута I ре-
да Нови Сад – Бачка Паланка) као и део 
подручја породичног становања. Нови 
улични коридори треба да у делу радне 
зоне обезбеде проширење исте и тако 
омогуће изградњу нових радних, произ-
водних и других објеката на земљишту 
које се тренутно користи у пољопривред-
не сврхе али и везу неких од постојећих 
објеката са површином јавне манене. 
Такође треба да дефнишу везу, односно 
границу између постојећег становања и 
рада. У делу саобраћајног решења ва-
жно је дефинисати профил државног пу-
та I реда, правца М7, у насељу (односно 
Улице Краља Петра I), као везе и при-
кључке саобраћајница из северне радне 
зоне са њим. Планским решењем треба 
превазићи и проблем укрштања електро-
енергетске инфраструктуре (далековода 
20КV и 35KV) са парцелама на којима су 
изграђени породични стамбени објекти. 
Потребно је дефинисати нове коридоре 
за трасе електроенергетске инфраструк-
туре која је у овом делу насеља веома ва-
жан урбанистички и плански фактор (у 
оквиру простора су трафо станица „Бачка 
Паланка 2“, далеководи од 110KV, 35KV, 
20KV, бројни ВН водови производних 
комплекса као и део трасе магистралног 
гасовода).

I.2. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

Почетна тачка описа обухвата 
Плана је тачка 1 која се налази на граници 
катастарских парцела број 7298/1, 3501 и 
3034. Од тачке 1 граница иде у правцу се-
веро-истока дуж источних међа катастар-
ских парцела 3034, 3688 и 2985 до тачке 
2. Тачка 2 представља северну међну та-
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чку парцеле 2985. Од тачке 2 иде у правцу 
истока дуж границе катастарских парце-
ла 3688, 3032/3, 3032/7, 3031/3, 3030/3, 
3029/3, 3027/1, 3026/1, 3025/1, 3024/6, 
3024/1, 3023/9, 3023/2, 3022, 3021, 3020/1, 
3019/2, 3017/1, 3017/2, 3017/3, 3016/2, 
3016/1, 3015 и пресеца парцелу 3678 до 
тачке 3. Тачка 3 се налази на граници ка-
тастарских парцела број 3687 и 3456. Од 
тачке 3 иде у правцу североистока дуж 
источне границе катастарске парцеле 
3456 до тачке 4 која се налази на грани-
ци између катастарских парцела 3456 и 
3687. Од тачке 4 иде у правцу југоистока 
до тачке 5 која се налази на граници ка-
тастарских парцела 3657, 3658 и 3048. Од 
тачке 5 иде у правцу југоистока до тачке 
6 и прати границе катастарских парцела 
3658, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053 
и 3054/1. Од тачке 6 иде у правцу исто-
ка до тачке 7 и пресеца катастарске пар-
целе 3658, 3441, 3662 и иде дуж грани-
це катастарских парцела 2753/1, 2753/2, 
3665/1 и 3665/2 пресеца катастарску пар-
целу 3663/3 и иде дуж границе парцела 
2716/2 и 3666/2. Од тачке 7 иде у правцу 
југа до тачке 8 и прати границу између 
следећих катастарских парцела 3666/2, 
3666/3, 2717/2, 2717/3, 2718/2, 2718/3, 
2719/2, 2719/3, 2720/2, 2720/3, 2721/2, 
2721/3, 2722/2, 2722/3, 2723/2, 2723/3, 
2724/5, 2724/6, 2724/3, 2724/4, 2725/2, 
2725/3, 2726/2, 2726/3, 2727/2, 2727/3, 
2728/2, 2728/3, 2729/2, 2729/3, 2730/2, 
2730/3, 2731/2, 2731/3, 2732/2, 2732/3. Од 
тачке 8 наставља у правцу југа и прати 
спољашњу ивицу насипа на којој је фор-
мирана саобраћајница (обилазница) до 
тачке 9 и иде преко следећих катастар-
ских парцела 2732/2, 2733/2, 3663/2. Та-
чка 9 се налази на граници катастарских 
парцела 3667/3, 3663/1 и 2734/2. Од тачке 
9 наставља у правцу југа и прати споља-
шњу ивицу насипа на којој је формирана 
саобраћајница (обилазница) до тачке 10 
и иде преко следећих катастарских пар-
цела 3663/1, 3117, 3118, 3119, 3120, 3122, 
3110/2, 3109/2, 3108/2, 3107/2, 3106/2, 

3105/2, 3104/2, 3103/2, 3102/2, 3101, 
3662/2, 3441, 3658/2, 3099/2, 3659/2, 3459. 
Од тачке 10 иде у правцу запада по гра-
ници између катастарских парцела 3459 
и 3651/1 до тачке 11. Од тачке 11 иде у 
правцу запада по граници између катас-
тарских парцела 7292/1 са северне стра-
не и катастарских парцела 4272, 4281/1, 
4282, 7430, 4294, 4295, 4300/10, 4300/9, 
4300/8, 4300/7, 4300/6, 4301/6, 4302, 
4246, 7386, 4240, 4239, 7387, 4231, 4230, 
4229, 4228, 4227, 4226, 4225, 4224/2, 
4223/2, 4222/2, 4221, 4218, 4207, 7341/1 
са јужне стране до тачке 12 која се налази 
на граници катастарских парцела 7292/1, 
7341/1 и 3987 посматрани правац пред-
ставља јужну регулациону линију у ул. 
Краља Петра I и ул. Новосадски пут. Од 
тачке 12 иде у правцу севера до тачке 13 
која се налази на граници катастарских 
парцела 7292/1, 3872 и 7340. Од тачке 13 
иде у правцу севера по граници катас-
тарске парцеле 7340 са источне стране и 
катастарских парцела 3872, 3873, 3870, 
3868, 3866, 3865/1, 3863/5, 3863/4, 3861, 
3859, 3857, 3855, 3853 и 3851 са западне 
стране које представљају западну регула-
циону линију ул. Светозара Марковића, 
затим даље наставља у правцу севера и 
пресеца катастарску парцелу 7300/1, и 
иде у правцу севера по граници катас-
тарске парцеле 7339 са источне стране и 
катастарских парцела 3844, 3843, 3841, 
3840, 3838, 3837, 1243, 1245, 1247, 1249 
и 1245 са западне стране, предметни пра-
вац представља регулациону линију ул. 
Светозара Марковића, затим пресеца ка-
тастарску парцелу 7299 и иде у правцу 
севера по граници катастарске парцеле 
7338 са источне стране и катастарских 
парцела 1255/1, 1255/2, 1257, 1256, 1264, 
1263, 1267/2, 1267/1, 1270, 1274, 1276 и 
1277 са западне стране, предметни пра-
вац представља регулациону линију ул. 
Светозара Марковића до тачке 14 која се 
налази на граници између катастарских 
парцела 1277, 7338 и 7298/1, од тачке 14 
идеу правцу севера до тачке 15 и пресеца 
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катастарску парцелу 7298/1, а тачка 15 се 
налази на тромеђи катастарских парце-
ла 1074, 1076 и 7298/1, од тачке 15 иде 
у правцу североистока по граници катас-
тарске парцеле 7298/1 са јужне стране и 
катастарских парцела 1076, 1078, 1080, 
1082, 1083 и 1084 са северне стране, пре-
дметни правац представља регулациону 
линију ул. Бранка Радичевића до тачке 
16 која се налази на граници између ка-
тастарских парцела 1084, 2969, 3501 и 
7298/1. Од тачке 16 иде у правцу југа 
до тачке 1 почетна тачке описа обухвата 
Плана.

Укупна површина простора обух-
ваћеног Планом износи 162ha 13a 29m².

I.3. ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ 
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Плански основ за израду овог 
документа представља „План генералне 
регулације Бачке Паланке“ („Службе-
ни лист општине Бачка Паланка“ број 
16/2011, у даљем тексту Генерални план) 
којим је простор обухваћен овим Планом 
предвиђен за даљу планску разраду.

Као правни основ, приликом из-
раде Нацрта поштоване су одредбе сле-
дећих законских, подзаконских аката, 
правилника:

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

 - Правилник о садржини, начину и 
поступку израде планских доку-
мената (“Службени гласник Репу-
блике Србије” број 31/10, 69/10 и 
16/11),

 - Правилник о општим правилима 
за парцелацију, регулацију и из-
градњу (“Службени гласник РС” 
број 50/2011),

 - Закон о заштити од пожара (“Служ-
бени гласник РС” број 111/09),

 - Закон о заштити животне среди-
не (“Службени гласник РС” број 
135/04, 36/09 и 72/09), 

 - Закон о процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник 
РС“ број 135/04), 

 - Закон о јавним путевима („Служ-
бени гласник РС“ број 101/05 и 
123/07),

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

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

 - Закон о телекомуникацијама 
(„Службени гласник РС“ број 
44/03, 36/06 и 50/09),

 - Закон о транспорту, дистрибу-
цији и коришћењу природног га-
са ("Службени гласник РС" број 
66/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 12/96),

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

 - Правилник о начину одређивања 
и одржавања зона санитарне заш-
тите изворишта водоснабдевања 
(„Сл. Гласник РС“, број 92/2008),

 - Закон о ванредним ситуацијама 
(„Службени Гласник РС“ број 
111/2009).

I.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

У оквиру простора обухваћеног 
Планом се издвајају три подручја са раз-
личитом претежном наменом простора, 
фунцијом и морфолошким карактеристи-
кама:
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 - простор породичног становања,
 - простор радне зоне и
 - простор неизграђеног грађевин-

ског земљишта (обрадиве повр-
шине).

Подручје породичног становања 
заузима површину од око 21ha у југоза-
падном делу обухваћеног простора. Мор-
фолошки, чине га формирани блокови 
индивидуалног становања 76, 81 и 86, 
као и сегменти будућих блокова 77, 82 и 
87.

Блокови су дефинисани мрежом 
приступних саобраћајница које у правцу 
исток – запад формирају уличне кори-
доре Београдске,  Војводе Живојина 
Мишића, Косовске и Челаревске улице, 
као и сабирна насељска саобраћајница 
Улица Цара Лазара. Улица Слободана 
Бајића Паје у правцу север – југ форми-
ра источну границу постојећег стамбеног 
подручја. Регулационе линије наведених 
улица су у одређеној мери неправилне, 
изломљене, пратећи положај самих обје-
ката па је и улични фронт недефнисан.

Одређени број објеката је из-
грађен у продужецима улица Београдске, 
Косовске и Цара Лазара и немају излаз 
на површину јавне намене јер она катас-
тарски није формирана, већ је комунална 
инфраструктура изграђена на парцелама 
у приватном власништву. Већина ових 
објеката је угрожена јер се налазе у кори-
дору ВН водова од 35kV и 25kV.

Генерално, физичку структуру 
чине једнопородични стамбени објекти 
слободностојећег типа, постављени на 
регулациону линију. У унутрашњости 
дворишта су често заступљени мањи 
објекти за узгој домаћих животиња, ра-
дионице, економски и помоћни објекти.

У северозападном делу подручја 
породичног становања (источна страна 

блока 72) смештена је фабрика воде као 
објекат од општег интерсеса. У фабри-
ци се врши прерада воде и дистрибуција 
преко насељске водоводне мреже. Ком-
плекс фабрике се налази у оквиру зоне 
заштите изворишта која захвата и део 
подручја становања и подручја рада.

Комплекси фабрике „Нектар“ и 
„Бачка“ представљају највеће произво-
дне капацитете у оквиру обухвата Плана 
и заузимају највећи део простора радне 
зоне, у његовом средишњем делу. Укуп-
на површина ова два комплекса износи 
око 23ha. Објекти су различитог карак-
тера, производња, складиштење, продаја 
прехрамбених производа и пића. Спрат-
ности су прилагођене потребама произ-
водње. Већина објеката је грађена у пре-
кинутом низу, неправилне диспозиције и 
различитих су површина, висине, мате-
ријализације... У оквиру радног компле-
кса АД „Бачка“ налази се фарма за узгој 
свиња и супермаркет „Univerexport “ који 
има приступ на државни пут I Б реда 12.

Осим ова два комплекса, у исто-
чном делу обухваћеног простора се нала-
зи засебна целина од неколико плански 
изграђених производних хала поставље-
них у прекинутим низовима, истог ти-
па, са формираним јавним коридорима, 
комплекс „Јарош“. Урбанистички, овај 
индустријски парк је дефинисан али није 
у потпуности изграђен. У оквиру њега 
се налазе предузећа различитих делат-
ности, од производње столарије, чаја, па-
пирне амбалаже... Од фабрике „Нектар“ 
је одвојен уличним коридором.

Јужно од њега уз државни пут I Б 
реда број 12 смештен је комплекс бен-
зинске станице. У оквиру њега су још: 
транспортно предузеће, праоница ауто-
мобила, објекат за технички преглед во-
зила, паркинг простори.
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Остали део производње је смештен уз државни пут I Б реда 12 у виду појединач-
них објеката, хала.

Слика 1. плански уређен индустријски комплекс „Јарош“.

Слика 2. продајни садржај уз државни пут I Б реда. 
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Већину простора у обухвату плана 
заузима обрадиво земљиште, око 88ha. 
Парцеле су различитих површина, об-
лика и диспозиције. Углавном су право-
угаоне, издужене форме тако да се ће за 
потребе будуће изградње бити неопход-
но спровођење поступака парцелације 
и препарцелације и решавање правно – 
имовинских проблема како би се форми-
рале грађевинске парцеле.

Простор обрадивог земљишта 
пресецају два мелиоративна канала. 
Пројектном документацијом која обухва-
та слив канала Тамана – Павловац је де-
финисано да ова два канала у будућности 
неће имати мелиоративну функцију па 
ће се након изградње овог подручја од-
водњавање атмосферске воде вршити 
системом атмосферске канализације.

I.4.1. Саобраћајна инфраструктура

Простор у овкиру граница план-
ског подручја са јужне стране је лоциран 
уз државни пут I Б реда број 12 (Келе-
бија – Суботица – Сомбор – Оџаци – Ба-
чака Паланка – Нови Сад) (Улица Краља 
Петра I/Улица Новосадски пут) – који је, 
уједно, и главна насељска саобраћајни-
ца, са северне стране уз атарске путеве 
и продужетак Улице Бранка Радичевића, 
са источне стране обилазницом држа-
вног пута I Б реда број 12 и са западне 
стране уз Улицу Светозара Марковића. 
Поред ових саобраћајница унутар грани-
ца планског подручја налазе се и следеће 
саобраћајнице: Улица Београдска, Улица 
Војводе Живојина Мишића, Улица Ко-
совска, Улица Цара Лазара, Улица Чела-
ревска, Улица Слободана Бајића Паје.

Међутим, на највећем делу прос-
тора не постоје изграђене саобраћајнице 
које би биле у функцији приступа плани-
раним садржајима, односно у функцији 
везе са насељем и околном путном мре-
жу. Самим тим што не постоји основна 

саобраћајна мрежа, дати простор није 
опремљен комуналном инфраструктуром. 
Сам положај обрађиваног простора је 
такав да има повољне саобраћајне услове 
за формирање нових саобраћајних кори-
дора за прилаз планираним садржајима 
(радна зона).

Пешачки саобраћај, као најма-
совнији облик кретања, нарочито је за-
ступљен у насељу Бачка Паланка, чему 
доприноси већ изграђен и оформљен 
систем пешачких стаза. Самим тим, по-
требно је предвидети проширење мреже 
пешачких стаза, чиме ће се створити по-
вољни услови за лакше просторно по-
везивање самог насеља са планираним 
садржајима радне зоне.

И мада се бициклистички са-
обраћај одвија на коловозним тракама 
намењеним колском саобраћају, веома је 
заступљен облик кретања. Управо из тог 
разлога, посебну пажњу треба посвети-
ти обезбеђивању потребног простора за 
одвијање овог вида саобраћаја, као и за 
стационирање бицикала.

У оквиру постојећих уличних ко-
ридора стационирани саобраћај није из-
грађен.

I.4.2. Хидротехничка инфраструктура

Простор у оквиру граница план-
ског подручја чини девет блокова 76, 77, 
77а, 81, 82, 82а, 82б, 86 и 87 у Бачкој Па-
ланци. Предметни простор је делимич-
но опремљен инсталацијама водовода и 
канализације. Простор унутар блока и 
на деловима формирања нових уличних 
коридора је потребно опремити инстала-
цијама водовода и канализације.

У оквиру граница планског под-
ручја налазе се следеће улице у којима је 
изведена хидротехничка инфраструкту-
ра:
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 - Улица Светозара Марковића, 
 - Улица Краља Петра I,
 - Улица Челаревска,
 - Улица Цара Лазара,
 - Улица Косовска,
 - Улица Војводе Живојина Мишића, 
 - Улица Београдска,
 - Улица Бранка Радичевић, 
 - Улица Слободана Бајића Паје, 
 - Улица Новосадски пут.

Улица Светозара Марковића
На предметном простору је изве-

дена:
*Водоводна мрежа, од Улица 

Краља Петра I до Улица Цара Лазара са 
источне стране улице ТПЕ Ø60, а са за-
падне стране PVCØ200,

од Улица Цара Лазара до Улица 
Војводе Живојина Мишића са источне 
стране улице ТПЕ Ø60 и АЦ Ø300, а са 
западне стране ТПЕØ150,

од Улица Војводе Живојина Ми-
шића до Улица Бранка Радичевића са ис-
точне стране улице ТПЕ Ø60 и АЦ Ø300, 
а са западне стране PVCØ150,

од Улица Бранка Радичевића пре-
ма фабрици воде са северне стране иде 
ТПЕ Ø60, а са јужне АЦØ200 и Ø500

*Канализација отпадних вода,
од Улица Краља Петра I до Ули-

це Бранка Радичевића са источне стране 
улице PVCØ300,

*Атмосферска канализација од 
Улица Бранка Радичевића према истоку 
испред улаза у комплекс фабрике воде 
Ø300 и Ø400 и иде до постојећег реци-
пијента односно баре која је повезана са 
системом мелиоративних канала.

Улица Краља Петра I и Улица 
Новосадски пут

На предметном простору је изве-
дена:

*Водоводна мрежа,
од Улица Светозара Марковића до 

Улица Слободана Бајића-Паје са северне 

стране улице PVC Ø60, а са јужне стране 
PVCØ200,

од Улица Слободана Бајића-
Паје до улаза у комплекс АД "Бачка" и 
"Univerexport" са северне стране улице 
ТПЕ Ø50, а са јужне стране PVCØ200,

од улаза у комплекс АД "Бачка" и 
"Univerexport" до границе обухвата пла-
на са западне стране PVCØ200,

*Канализација отпадних вода,
од комплекс АД "Бачка" и 

"Univerexport" иде са северне стране 
PVCØ200 до Улице Светозара Марко-
вића, од границе обухвата плана иде са 
јужне стране PVCØ300 до наспрам ула-
за у производни комплекс ДОО "Нектар" 
где се повезује на мрежу која иде према 
УПОВ-а I и део иде до улаза у комплекс 
АД "Бачка" и "Univerexport" PVCØ400 са 
јужне стране улице.

Улица Челаревска

На предметном простору је изве-
дена:

*Водоводна мрежа,
од Улице Светозара Марковића до 

Улице Слободана Бајића-Паје са јужне 
стране ТПЕØ60.

*Канализација отпадних вода,
од Улице Светозара Марковића до 

Улице Слободана Бајића-Паје са северне 
стране АЦØ300.

Улица Цара Лазара

На предметном простору је изве-
дена:

*Водоводна мрежа,
од Улице Светозара Марковића до 

катастарске парцеле 4103/3 је изведена 
са обе стране улице ТПЕ Ø60, а од катас-
тарске парцеле 4103/3 са јужне стране 
улице до Улице нова 9 ТПЕ Ø60,

*Канализација отпадних вода,
од катастарске парцеле број 4118 

до Улице Светозара Марковића са јужне 
стране улице PVCØ300.
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Улица Косовска

На предметном простору је изве-
дена:

*Водоводна мрежа,
од Улице Светозара Марковића до 

Улице нова 2 са јужне стране ТПЕØ60,
од Улице нова 2 до катастарске 

парцеле 1188/3 са северне стране PVC 
Ø50.

*Канализација отпадних вода,
од Улице Светозара Марковића до 
катастарске парцеле 1188/3 са јужне 
стране Ø300.

Улица Војводе Живојина Мишића

На предметном простору је изве-
дена:

*Водоводна мрежа,
од Улице Светозара Марковића до 

катастарске парцеле 3035 је изведена са 
обе стране улице ТПЕ Ø60, а од катас-
тарске парцеле 3035 са јужне стране ули-
це до Улице нова 3 ТПЕ Ø60,

*Канализација отпадних вода,
од катастарске парцеле број 3035 и 

Улице нова 3 до Улице Светозара Марко-
вића са северне стране улице PVCØ300.

Улица нова 3

На предметном простору је изве-
дена:

*Водоводна мрежа,
од Улице Војводе Живојина Ми-

шића до Улице Косовске је изведена са 
западне стране улице ТПЕ Ø60.

*Канализација отпадних вода,
од Улице Војводе Живојина Ми-

шића до Улице Косовске је изведена са 
источне стране улице PVCØ300.

Улица нова 4

На предметном простору је изве-
дена:

*Водоводна мрежа,

од Улице нова 3 до катастарске 
парцеле 3025/3 са јужне стране улице 
ТПЕ Ø60.

Улица Београдска

На предметном простору је изве-
дена:

*Водоводна мрежа,
од Улице Светозара Марковића до 

катастарске парцеле 3017/12 је изведена 
са јужне стране улице ТПЕ Ø60,

*Канализација отпадних вода,
од катастарске парцеле број 3017/4 

до Улице Светозара Марковића са север-
не стране улице PVCØ300.

Улица Слободана Бајића-Паје

На предметном простору је изве-
дена:

*Водоводна мрежа,
од Улице Краља Петра I до Ули-

це Цара Лазара са источне стране улице 
ТПЕ Ø60,

*Атмосферска канализација,
од Улице Краља Петра I до Улице 

Цара Лазара са западне стране у виду от-
ворених земљаних канала.

Улица нова 11

На предметном простору је изве-
дена:

*Водоводна мрежа,
од Улице Новосадски пут до ка-

тастарске парцеле 3660 са западне стра-
не улице PVC Ø150.

Улица нова 6

На предметном простору је изве-
дена:

*Водоводна мрежа,
од Улице нова 11 иде преко катас-

тарских парцелеа 3069/4, 3069/11, 3069/2 
до катастарске парцеле 3070 са северне 
стране улице PVC Ø100 и са јужне стра-
не по катастарској парцели 3069/1 од ка-
тастарске парцеле 3069/10 до постојећег 
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пута између катастарских парцела 3080 
и 3076 PVC Ø100, један део вода иде од 
Улице нова 6 до Улице нова 7 и Улице но-
ва 8 преко катастарских парцела 3069/10, 
3069/9, 3069/1 и 3069/8 PVC Ø100.

Улица нова 7

На предметном простору је изве-
дена:

*Водоводна мрежа,
од вода који иде од Улице нова 

6 преко катастарске парцеле 3079 PVC 
Ø100 и преко катастарских парцела 
3069/8 и 3086/2 PVC Ø100 .

Улица нова 8

На предметном простору је изве-
дена:

*Водоводна мрежа,
од вода који иде од Улице но-

ва 6 преко катастарске парцеле 3069/8, 
3086/2, 3086/4, 3086/3, 3086/1 PVC Ø100.

Улица нова 11

На предметном простору је изве-
дена:

*Водоводна мрежа,
од вода који иде из Улице нова 6 

западном страном улице до вода из Ули-
це нова 7, PVC Ø100.

Поред наведених хидротехничких 
инсталација на предметном простору 
постоји канал П-1-1 који је саставни део 
слива "Тамана-Павловац". За предметни 
канал је урађен Главни пројекат за ре-
конструкцију предметног канала који је 
предметним пројектом предвиђено да се 
укине и да се предметни канал повеже на 
канал П-2 и након тога на П-Павловац, 
а на посматраном подручју је потребно 
извести нове колекторе атмосферске ка-
нализације.

На северном делу обухвата Плана 
захваћен је и део водозахвата. На посма-
траном подручју се налази ужа и шира 
зона санитарне заштите.

Код свих врста изворишта, а посеб-
но код изворишта чије су воде намењене 
водоснабдевању становништва, морају 
се предузети све потребне мере развоја 
и превентивне заштите изворишта од 
случајног или намерног загађивања. На 
посматраном подручју потребно се при-
државати Закона о водама ("Службени 
гласник Републике Србије", бр. 30/10), и 
Правилника о начину одређивања и одр-
жавања санитарне заштите изворишта за 
водоснабдевање ("Службени гласник Ре-
публике Србије", бр. 92/2008).

I.4.3. Електроенергетска и ТТ 
инфраструктурa

На простору обухвата Плана из-
грађена је надземна и кабловска ви-
соконапонска електроенергетска мре-
жа, а нисконапонска мрежа је изведена 
као кабловска и надземна, за напајање 
постојећих потрошача. Насеље Бачка 
Паланка се напаја електричном енер-
гијом преко трансформаторских станица 
ТС 110/35 kV „Бачка Паланка 1“, 1х20 
MVA и ТС 110/20kV „Бачка Паланка 2“ 
2х31.5 MVA. Део насеља се напаја преко 
две ТС 35/10kV „Железничка станица“, 
2х4 MVA и ТС 35/10 kV „Јута“, 1х4 MVA. 
„Бачка Паланка 2“ и „Јута“ се налазе у 
обухвату овог плана. Део блока 87 који 
је намењен за радну зону и пословање са 
становањем, као и блокови 82 и 77 нала-
зе се у коридору постојећих надземних 
и подземних 10 kV (извод „Моше Пија-
де“ из ТС 35/10 kV „Јута“), 20 kV (изво-
ди Карађорђево, Товаришево, Обровац и 
Гајдобра из ТС 110/20kV „Бачка Палан-
ка 2“) и 35 kV (извод према ТС 35/10 kV 
„Јута“ из ТС 110/35 kV „Бачка Паланка 
1“) водова.
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О обухвату плана налазе се трасе далековода напонског нивоа 110kV ТС Бачка 
Паланка 1

- ТС Бачка Паланка 2 и ТС Бачка Паланка 2 – ТС Челарево.

У блоковима предвиђеним за становање за блокове 81 и 82 изграђена је МБТС 
„Живојина Мишића“, док је за блокове 86 и 87 изграђена МБТС „Јоле“, у свему према 
цртежу. Мрежа изведена је надземно на стубовима уз тротоар или коловоз. Светиљке за 
јавно осветљење постављене су на стубове надземне нисконапонске мреже. У помену-
тим улицама кућни прикључци су претежно надземни. Од ТС на радним површинама 
дистрибутивна је ТС „Мала привреда“ на кат. парцели бр. 3085, док су остале ТС које 
припадају привредним субјектима и код њих је мерење на високом напону. ТС на радним 
површинама се напајају 10kV изводом.

У оквиру обухвата постоји изграђена телекомуникациона мрежа за потребе 
постојећих корисника. ТТ инсталације су постављене су постављене надземно на бетон-
ским стубовима осим на радним површинама и на где су постављени кабловски. При-
кључци су изведени надземно и кабловски. Међумеснi ТТ кабл је постављен у ул. Ново-
садски пут и ул. Краља Петра I.

I.4.4. Гасна инфраструктура

На обухваћеном простору постоји изграђена гасоводна инфраструктура за 
постојеће кориснике. Дистибутивни гасовод изведен челичним цевима налази се у ул. 
Новосадски пут, Краља Петра I и ул. Светозара Марковића. Гасовод ниског притиска 
постављен у свим постојећим улицама.

У насељу Бачка Паланка постоји изграђена гасоводна инфраструктура, која положајем 
мреже и капацитетима задовољава све постојеће и будуће потрошаче који се могу 
јавити у насељу.

I.4.5. Јавне зелене површине

Јавне зелене површине чини ниско, средње и високо растиње постојећих уличних 
коридора.

Шири појасеви зеленила, тарвњака са дрвећем, су заступљени у оквиру Улица 
Светозара Марковића и пута Нови Сад – Бачка Паланка које имају широку регулацију. 
Ови зелени појасеви су делимично неуређени, на неким местима девастирани. Дрвеће је 
углавном стихијски распоређено.

У оквиру осталих улица зеленило је у различитог карактера и степена одржава-
ности. Травњаци су уређени према нахођењу и могућностима власника објеката испред 
којих се налазе. На неким местима трава је потпуно угажена, направљени су привремени 
или паркинзи од чврстог материјала. Дрвеће је неравномерно сађено, са комбиновањем 
већег броја врста, различите старости...
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Слика 3. јавно зеленило у подручју породичног становања.

Слика 4. државни пут према Новом Саду има шире зелене појасеве.
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II ПЛАНСКИ ДЕО

II.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

II.1.1. Концепција уређења, 
карактеристичне грађевинске зоне и 
целине одређене планом

Простор у оквиру граница обух-
вата Плана заузима површину од 162ha 
13a 29m² бруто. Према претежној наме-
ни простора подела на целине може да се 
изврши на следећи начин:

површине јавне намене:

 - улични коридори и
 - инфраструктурни коридор.

Површине остале намене:

 - радно подручје,
 - подручје породичног становања,
 - подручје породичног становања 

са радом и
 - заштитно зеленило.

Као објекти од значаја у оквиру 
простора егзистирају и планирани су:

 - фабрика воде,
 - бензинска пумпа,
 - хелиодром,
 - трафостаница „Бачка Паланка 2“,
 - МБТС,
 - далеководи 110kV 
 - магистрални гасовод.

Преко ових подручја, као зоне са-
нитарне заштите преклапају се:

 - зона II заштите изворишта и
 - зона III заштите изворишта.

Према морфологији простор обух-
ваћен Планом може се поделити на два 
дела.

Простор западно од планираног 
инфраструктурног коридора за далековод 
110 kV чине подручје породичног стано-
вања, породичног становања са радом и 
фабрика воде. У већој мери овај простор 
је изграђен. Постојећа мрежа улица је де-
финисана сем у продужетку неких улица 
(Бранка Радичевића, Београдска, Војводе 
Ж. Мишића и Косовска). Планом су из-
вршене корекције регулације и форми-
рани су продужеци улица. Задржана је 
постојећа намена простора.

Источно од коридора је простор 
који је делимично изграђен. Фабри-
ка „Нектар“, фарма „Бачка“ и комплкс 
„Јарош“ су најзначајнији привредни 
субјекти у простору Плана и једни од 
најзначајнијих на нивоу насеља. Планом 
је предвиђено проширење мреже улице 
на неизграђени део простора како би се 
формирали блокови што правилнијег об-
лика и прилагођени постојећој парцела-
цији.

Улични коридори

Улични коридори, који имају ка-
рактер површине јавне намене, плани-
рани су да задовоље потребе колског, 
бициклистичког и пешачког саобраћаја, 
као и комуналне инфраструктуре. У свим 
улицама су планирани коловози одређене 
ширине, трасе,радијуса кривина (што је 
детаљније дато у графичком прилогу број 
6). Јавни паркинзи нису заступљени у 
оквиру уличних профила јер су планирани 
садржаји на површинама остале намене 
такви да су инвеститори у обавези да све 
потребе за паркиг простором решавају на 
сопственој парцели. Пешачки саобраћај, 
у виду тротоара, је заступљен такође у 
свим уличним коридорима. Као посебан 
вид саобраћаја, у оквиру пута Нови Сад
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– Бачка Паланка и делимично 
кроз подручје рада планиране су бицик-
листичке стазе. Као доминантна врста 
саобраћаја у насељу, бициклистима је 
потребно створити услове за одлазак од 
пребивалишта до радног места. Дефи-
нисане су и локације за аутобуска стаја-
лишта у оквиру радне зоне.

Комунална инфраструктура (водо-
вод, канализација, електроенергетске и 
ТТ инсталације, гасовод...) је такође пла-
нирана у оквиру уличних коридора, под-
земно, према одговарајућим графичким 
прилозима.

Инфраструктурни коридор

Као заштитни појас око далеково-
да 110kV који се од трафо станице „Бачка 
Паланка 2“ пружа у правцу севера, фор-
мирана је површина јавне намене у ок-
виру које је забрањена изградња објеката 
високоградње и садња високог растиња 
(без сагласности ЈП „Електромрежа Ср-
бије“) и са циљем да се направи баријера 
између радног подручја и стамбеног де-
ла. Појас ширине 50m (са обе стране осе 
далековода по 25m) је формиран у складу 
са условима надлежног предузећа.

Радно подручје

Подручје намењено раду заузима 
највећи део простора у обухвату плана. 
Новопланираним и постојећим улица-
ма, морфолошки је подељено у десет 
блокова (што је нумерички, према Пла-
ну генералне регулације четири блока) и 
делимично је заступљено у пет блокова 
намењених породичном становању, од 
кога је одвојено инфраструктурним ко-
ридором. Блок 82а је комплетно изграђен 
и подељен у два комплекса, „Нектар“ и 
фарма „Бачка“ уз који је смештен супер-
маркет „Univerexport“.

У блоку 82б се налази комплекс 
„Јарош“ и бензинска пумпа са пратећим 
садржајима. На осталим површинама 
намењеним раду планира се изградња 
производних, складишних, пословних 
и свих осталих садржаја који могу бити 
заступљени у оквиру једне индустријске 
зоне, односно подручја намењеног раду. 
Облици, димензије нових парцела, типо-
ви изградње, врсте објеката, спратност, 
заузетост и сви остали параметри ће бити 
дефинисани кроз пројекте парцелације, 
препарцелације и урбанистичке пројекте 
за појединачне случајеве.

Подручје породичног становања

Блокови 72, 76, 77, 81, 82, 86 и 87 
у којима је заступљено породично ста-
новање су дефинисани, у највећој мери 
мрежом постојећих комуникација и из-
грађени су у великом делу.

Заступљене породичне стамбене 
куће са најчешће једном стамбеном једи-
ницом и евентуално мањим пословним 
простором, слободностојећег типа и по-
стављене на регулацији се планирају и 
у деловима, на парцелама које нису из-
грађене. Број стамбених једница, намена, 
величина, спратност нових објеката тре-
ба да буду у складу са просторним мо-
гућностима парцеле и да не угрожавају 
основну стамбену намену. Постављање 
објеката на парцели треба да буде у скла-
ду са постојећом изградњом у оквиру 
улице.

Подручје породичног становања са 
радом

Како је то дефинисано Пла-
ном генералне регулације и у складу 
са постојећим стањем, део блока 87 је 
намењен становању са радом. То под-
разумева да се у овом делу Плана могу, 
осим породичном становања, градити и 
објекти намењени пословним и произ-
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водним делтностима, препоручљиво као 
засебни објекти у делу парцеле или на 
засебној парцели на начин да штетним 
утицајима (загађењем, буком...) не уг-
рожавају садржаје становања. Положај, 
намена, садржаји и остали параметри за 
изградњу оваквих објеката ће бити де-
финисани урбанистичким пројектом, на 
основу правила грађења датих у овом 
Плану.

Заштитно зеленило

Појасеви заштитног зеленила на 
површинама остале намене су форми-
рани како би се спречила било каква из-
градња објеката високоградње тамо где 
је то због неке врсте заштите забрањено. 
То се односи на појасеве око трасе магис-
тралног гасовода и далековода 110 kV. 
Осим зелених површина, у оквиру овог 
подручја дозвољена је изградња неких 
објеката нискоградње, постављање урба-
ног мобилијара и слично, што ће детаљ-
није бити обрађено кроз правила грађења. 
Изградња објеката високоградње и поди-
зање високог растиња није дозвољено 
без сагласности предузећа надлежног за 
одржавање инфраструктуре.

Пошто се заштитно зеленило на-
лази у оквиру површина остале намене, 
може се приликом издаваља локацијске 
дозволе уврстити у 30% зеленила, коли-
ко су инвеститори обавезни да обезбеде 
на парцелама у подручју рада, уколико 
обухвата целе или делове њихових пар-
цела.

Фабрика воде

Овај објекат, односно комплекс 
објеката је од изузетног значаја за цело 
насеље јер се преко њега сви грађани 
снабдевају пијаћом водом. Налази се у 
оквиру зоне III заштите изворишта. Во-
да из бунара који су у зони II заштите се 
путем одговарајуће водоводне мреже до-
према до комплекса фабрике где се врши 

њен третман и дистрибуција до коначних 
потрошача, кроз насељску водоводну 
мрежу.

Свака будућа изградња у оквиру 
овог комплекса треба да буде у складу са 
потребама водоснабдевања и условима 
заштите изворишта.

Бензинска пумпа

Бензинска станица на путу Но-
ви Сад – Бачка Паланка служи за снаб-
девање возила нафтним дериватима и 
ТНГ-ом. О оквиру комплекса „Ћосић“ 
коме припада, налазе се још и праоница 
аутомобили, објекат за технички преглед, 
паркинг простори и транспортно пре-
дузеће. Бензинска пумпа је у скорашње 
време реконструисана и проширена тако 
је планирано да се задржи у постојећем 
облику.

Хелиодром

Како је предвиђено у Плану гене-
ралне регулације, у северном делу радног 
подручје је предвиђен хелиодром. Њего-
ва намена је пре свега да обезбеди лакшу 
доступност значајнијим пословним садр-
жајима у оквиру радног подручја.

Трафостаница „Бачка Паланка 2“

Преко трафостанице „Бачка Па-
ланка 2“, заједно са трафостаницом „Ба-
чка Паланка 1“, врши се напајање целог 
насеља електричном енергијом. Повр-
шина комплекса трафостанице је дефи-
нисана Планом и будућа проширења се 
могу реализовати у оквиру предвиђеног 
простора, у складу са потребама.

МБТС

У оквиру површина јавне намене 
планирана је изградња две нове МБТС за 
потребе напајања објеката у оквиру по-
родичног становања ( у улицама Војводе 
Ж. Мишића и Бранка Радичевића). Ло-
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кације и потребни простори за изградњу нових МБТС у оквиру радног подручја нису 
предвиђени јер није позната укупна ангажована снага за појединачне објекте, па ће се оне 
градити у зависности од захтева и динамике реализације плана у оквиру парцела инвес-
титора или уличних коридора.

Далеководи 110 kV

Два далековода од 110 kV повезују трафо станицу „Бачка Паланка 2“ са станицом 
„Бачка Паланка 1“ и трафо станицом „Футог“. Представљају врло важне факторе који 
својом диспозицијом, трасом условљавају урбанистичко решење. Формирајући коридоре 
од 50m (по 25m са обе стране осе далековода) у којима није дозвољена градња и садња 
високог растиња, дефинишу намену простора, одвајају сатмбено подручје од радног и 
условљавају просторна решења.

Магистрални гасовод

Као и у случају електроенергетских објеката од значаја, и траса магистралног га-
совода формира зелени коридор у коме није дозвољена градња објеката високоградње. 
Формирани појас у коме је забрањена градња објеката високоградње на површинама ос-
тале и јавне намене износи 30m (по 15m са обе стране трасе гасовода).

Зоне заштите изворишта

Северни део простора обухваћеног Планом захвата санитарне зоне II и III заштите 
изворишта. Границе зона су одређене решењем Министарства здравља које је саставни 
део услова надлежног предузећа задуженог за водовод и канализацију. У делу простора 
који захвата зона II заштите изворишта намена простора је рад али уз поштовање одред-
би Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања. Зона III заштите изворишта захвата део радног подручја, с тим да је 
дозвољена изградња и употреба објеката или коришћење земљишта ако то не угрожава 
исправност воде на изворишту.

Намена површина Планирано стање Постојеће стање

ha a m² % ha a m² %

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Улични коридори 35 24 69 22 17 60 54 11

Инфраструктурни коридор 03 00 31 2 / / / /
Трафостаница  

„Бачка Паланка 2“
00 85 15 0,5 00 85 15 0,5

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НЕМЕНЕ

Рад 86 27 47 53 22 88 42 14

Породично становање 27 84 31 17 20 65 74 13

Породично становање са радом 02 51 13 1,5 / / / /

Фабрика воде 01 28 46 1 01 28 46 1

Бензинска пумпа 00 29 70 0 00 92 74 0,5
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Заштитно зеленило 04 82 07 3 / / / /

Неизграђено земљиште / / / / 92 93 09 58

Мелиоративни канал / / / / 02 83 99 2

УКУПНО: 162ha 13a 29m² 100% 162ha 13a 29m² 100%

Taбела 1: биланс површина према намени – упоредно стање.

II.1.2. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте –
подела на јавне и површине остале намене

Планом је предложено проширење површина јавне намене, односно формирање 
нових уличних праваца и реконструкција постојећих. Најважнији задатак је увођење нове 
мреже улица у делу неизграђеног грађевинског земљишта како би се оформили блокови 
и створили услови за изградњу и проширење радног подручја. Такође, врло је важно и 
формирати коридоре за значајне инфраструктурне објекте.

Биланс површина – однос површина јавне намене и осталих површина

ha a m² %

Површине јавне намене 39 10 15 24

Површине остале намене 123 03 14 76

УКУПНО: 162ha 13a 29m² 100%

Taбела 2: однос површина јавне намене и осталих површина.

Попис парцела за јавно земљиште према локацијама:

Улица Краља Петра I, државни пут I реда 12, или Новосадски пут:
–делови парцела: 7292, 4247/3, 4247/4, 4247, 4247/2, 4252, 4255, 4263/1, 4264, 

4268/1, 4270/4, 4270/2, 7370, 3659/1, 3459.

Улица Светозара Марковића:
 - целе парцеле: 7338, 7339, 7340. Улица Бранка Радичевића:
 - делови парцела: 7298/1, 7368, 3034, 3033, 3032/3, 1085, 1086, 1106, 1106, 1107, 

1117,n1118, 3032/7, 3031/3, 3030/3, 3029/3, 3027/1, 3026/1, 3025/1, 3024/7, 3024/6, 
3024/1, 3024/2, 3023/3, 3023/2, 3022, 3021, 3020/1, 3017/1, 3017/2, 3017/3, 3016/2, 
3016/1, 3015, 3687, 3456, 3657, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 
3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054/1, 3658, 3441, 3662, 3665/1, 2752. 

 Улица Београдска:
 - целе парцеле: 7369,
 - делови парцел: 1096, 1116, 1119, 1120, 1121, 1121/1, 1122/2, 7368, 1176, 1177, 

1118, 1132/2, 3032/4, 3032/5, 3031/4, 3031/5, 3030/4, 3030/5, 3029/4, 3029/5, 3027/7, 
3027/8, 3027/9, 3027/10, 3025/5, 3025/6, 3024/11, 3024/12, 3024/13, 3024/14, 3023/4, 
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3022, 3021, 3017/6, 3020/3, 3017/7, 
3017/10, 3017/11, 3017/12, 3016/2.

Улица Војводе Ж. Мишића:

 - делови парцела: 7299, 3035, 1195, 
1194, 1193, 3036, 3028, 3027/5, 
3026/3, 3025/3, 3024/10, 3024/5, 
3023/7, 3023/6, 3022, 3021, 3020/4, 
3017/8, 3017/9, 3016/2, 3687, 3456.

Улица Косовска:
 - целе парцеле: 1188/2
 - делови парцела: 7384, 1242/3, 

1242/4, 1232/2, 1190/2, 1190/3, 
1190/4, 1190/5, 1190/6, 1190/1, 
1189/3, 1189/6, 1189/4, 1188/1, 
1188/3, 1187, 1186, 1185, 1184, 
1183, 1182,

 - 1181, 1180, 1179, 1178, 4104, 4105, 
4106. 
Улица Цара Лазара:

 - делови парцела: 7300/1, 4034, 
4035, 4157/2, 4154/2, 5152/2, 
4148/2, 4145/2, 4143/2, 4138/2, 
4139/1, 4136, 4134, 4131/1, 4129, 
4128/1, 4824, 4822, 4119, 4118, 
4117, 4103/2, 4103/3, 4103/1, 
4110/3, 4110/4, 4110/5, 4110/6, 
4106. 

Улица Челаревска:
 - целе парцеле: 7386/2, 4008/4, 

4008/3, 4012/3, 4000/3, 4159/3, 
4131/3,

 - делови парцела: 4006, 4007, 4013/1, 
4013/2, 4021, 4018/2, 4018/3, 3998, 
3997/2, 4061/1, 4061/2, 4062/1, 
4062/2, 4063/1, 4063/2, 4064/1, 
4064/2, 4151, 4150, 4135/2, 4205/5.

Улица Слободана Бајића Паје:

 - целе парцеле: 4205/5,
 - делови парцела: 4135/2. Улица но-

ва 1:
 - целе парцеле: 7385/1,

 - делови парцела: 4133/2, 4127/1, 
4126, 4121, 4120, 4116, 4115, 4114, 
4113, 4112, 4111,

 - 4109, 4108, 4107, 4169, 4170, 4171.

Улица нова 2:
 - делови парцела: 7384, 4100, 4101, 

4102, 1189/3, 1189/2, 1189/1, 
4103/1, 4103/2. 

Улица нова 3:
 - део парцеле: 7299. Улица нова 4:
 - делови парцела: 7370, 3036, 3028, 

3027/5, 3026/3, 3025/3, 3024/10, 
3024/5, 3023/7, 3023/10, 3021.

Улица нова 5:
 - целе парцеле:
 - делови парцела: 7370, 4248/1, 

4252, 4254, 4260/1, 4270/4, 3456, 
3657, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 
3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 
3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 
3054/1, 3055/1, 3055/2, 3661, 3061, 
3062, 3658, 3441, 3662/1, 2741, 
2740.

Улица нова 6:
 - делови парцела: 3069/1, 3069/4, 

3069/5, 3069/10, 3069/11, 3069/2, 
3070, 3078, 3077/1, 3080, 3071, 
3072, 3075, 3076.

Улица нова 7:
 - делови парцела: 3069/1, 3069/6, 

3069/7, 3069/8, 3069/9, 3079, 3080, 
3086/1, 3086/2, 3086/3, 3086/4, 
3076, 3082, 3085, 3084.

Улица нова 8:
 - делови парцела: 3069/7, 3069/8, 

3086/1, 3086/2, 3086/3, 3086/4, 
3069/1, 3090/1, 3090/2, 3090/3, 
3090/4, 3090/5, 3090/6, 3090/7, 
3090/8, 3090/9, 3090/10, 3092, 
3093, 3090/12, 3658, 3441, 3662, 
3106/1. 
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Улица нова 9:
 - делови парцела: 3016/2, 3687, 

3456, 7370, 4106, 7300, 4107, 
4247/3, 4247/4.

Улица нова 10:
 - део парцеле: 3049. 

Улица нова 11:
 - делови парцела: 3090/10, 3069/1, 

3069/4, 3069/5, 3069/6, 3069/7, 
3068, 3066, , 3065, 3064, 3063, 
3062, 3061, 3060, 3059/2, 3058, 
3057, 3056/1, 3658, 3441, 3662, 
2750/1, 2750/2, 2751/1, 2751/2. 

Улица нова 12:
 - делови парцела: 3100, 3099/1, 

3098/1, 3097, 3096, 3095/1, 3094, 
3093, 3090/1, 3090/2, 3695/4, 
3069/1, 3073, 3074, 3083, 3069, 
3660, 3658, 3441, 3662, 2736/1, 
2737/1, 3738/1, 2739/1, 2740/1, 
2741/1, 2742/1, 2743/1, 2744/1, 
2745/1, 2746/1, 2747/1, 2748/1, 
2749/1, 2750/1, 2750/2.

Улица нова 13:
 - целе парцеле: 3665/2, 3666/2, 

2752/2, 2717/2, 2718/2, 2719/2, 
2720/2, 2721/2, 2722/2, 2723/2, 
2724/2, 2725/2, 2726/2, 2727/2, 
2728/2, 2729/2, 2730/2, 2731/2, 
2732/2, 2733/2, 3112/3, 3111/2, 
3110/2, 3109/2, 3108/2, 3107/2, 
3106/2, 3105/2, 3104/2, 3103/2, 
3102/2, 3111/3, 3110/3, 3109/3, 
3108/3, 3107/3, 3106/3, 3105/3, 
3104/3, 3103/3, 3102/3, 3663/2, 
2738/2, 2739/2, 2740/2, 2741/2, 
2742/2, 2743/2, 2744/2, 2745/2, 
2746/2, 2747/2, 2748/2, 2749/2, 
2750/3, 2738/3, 2739/3, 2740/3, 
2741/3, 2742/3, 2743/3, 2744/3, 
2745/3, 2746/3, 2747/3, 2748/3, 
2749/3, 2750/4, 

 - делови парцела: 2752/1, 3665/1, 
2751/1, 2751/2, 2773, 3663, 3117, 
3118, 3119, 3120, 3121, 3112/1, 
3111/1, 3110/1, 3109/1, 3108/1, 
3107/1, 3106/1, 3105/1, 3104/1, 
3103/1, 3102/1, 3113/1, 3114/1, 
3667, 2734/1, 2734/2, 2735/1, 
2736/1, 2737/1, 2738/1, 2739/1, 
2740/1, 2741/1, 2742/1, 2743/1, 
2744/1, 2745/1, 2746/1, 2747/1, 
2748/1, 2749/1, 2750/1, 2750/2, 
2663/3.

Новопланиране регулационе ли-
није, као и корекције постојећих су 
одређене преломним тачкама и њиховим 
координатама (графички прилог број 4):

Р бр. x y
1 6611225.58 5013423.84
2 6611555.54 5013389.87
3 6611555.71 5013310.71
4 6611318.41 5013323.65
5 6611318.72 5013329.44
6 6611312.44 5013329.79
7 6611312.12 5013323.99
8 6611127.37 5013334.06
9 6611107.68 5013318.47

10 6611130.94 5013315.84
11 6611348.46 5013303.98
12 6611338.98 5013210.14
13 6611269.90 5013213.63
14 6611131.36 5013219.66
15 6611095.50 5013221.22
16 6611354.46 5013303.66
17 6611555.75 5013292.68
18 6611555.96 5013197.37
19 6611344.98 5013209.84
20 6611320.73 5013200.17

21 6611337.83 5013198.98
22 6611326.59 5013101.70
23 6611343.83 5013198.62
24 6611555.98 5013186.15
25 6611556.20 5013087.43
26 6611397.97 5013097.25
27 6611398.48 5013105.40
28 6611391.31 5013105.84
29 6611390.80 5013097.69
30 6611335.94 5013101.10
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31 6611332.60 5013101.40
32 6611327.80 5013080.73
33 6611372.23 5013078.88
34 6611390.85 5013078.86
35 6611556.33 5013069.37
36 6611556.32 5013033.06
37 6611556.38 5013022.52
38 6611393.55 5013038.21
39 6611395.03 5013026.01
40 6611556.45 5013010.46
41 6611556.64 5012978.67
42 6611399.72 5012990.15
43 6611063.10 5012999.00
44 6611118.51 5012996.42
45 6611412.36 5012970.78
46 6611411.13 5012952.76
47 6611421.62 5012906.31
48 6611420.29 5012876.81
49 6611427.75 5012974.53
50 6611556.72 5012965.09
51 6611557.30 5012869.50
52 6611436.26 5012875.41
53 6611437.45 5012901.66
54 6611426.18 5012951.57
55 6611049.63 5012893.85
56 6611075.43 5012890.62
57 6611113.37 5012890.77
58 6611244.77 5012861.01
59 6611403.56 5012856.77
60 6611411.61 5012858.97
61 6611521.74 5012853.60
62 6611557.43 5012848.26
63 6611558.06 5012742.03
64 6611406.23 5012748.67
65 6611398.78 5012736.99
66 6611558.13 5012730.01
67 6611558.38 5012689.77
68 6611512.53 5012691.18
69 6611510.37 5012621.91
70 6611033.66 5012765.40
71 6611339.93 5012751.99
72 6611039.80 5012753.54
73 6611334.19 5012741.49
74 6611333.39 5012721.94
75 6611289.80 5012651.22
76 6611288.76 5012630.60
77 6611360.02 5012739.91
78 6611304.93 5012650.78
79 6611303.87 5012629.87

80 6611605.54 5013389.74
81 6611605.72 5013307.99
82 6611716.73 5013301.93
83 6612035.66 5013297.48

84 6612113.97 5013310.57
85 6612119.98 5013365.49
86 6611605.76 5013289.96
87 6611698.13 5013284.92
88 6611689.76 5013189.77
89 6611605.96 5013194.53
90 6611605.99 5013183.21
91 6611688.68 5013178.35
92 6611680.08 5013079.74
93 6611606.21 5013084.32
94 6611606.25 5013063.52
95 6611678.29 5013059.39
96 6611670.45 5012970.34
97 6611606.67 5012975.00
98 6611606.75 5012961.43
99 6611669.26 5012956.85
100 6611661.13 5012864.43
101 6611607.31 5012867.06
102 6611607.69 5012805.07
103 6611626.42 5012803.24
104 6611664.60 5012798.06
105 6611669.72 5012737.14
106 6611608.08 5012739.84
107 6611632.23 5012617.36
108 6611634.43 5012686.91
109 6611608.39 5012688.24
110 6611608.15 5012727.83
111 6611671.35 5012725.06
112 6611716.11 5013283.94
113 6612018.95 5013279.71
114 6611986.34 5012980.94
115 6611692.28 5013013.04
116 6612037.03 5013279.46
117 6612337.63 5013329.71
118 6612298.09 5012946.91
119 6612004.43 5012978.97
120 6611690.70 5012995.11
121 6612297.02 5012928.92
122 6612291.12 5012864.98
123 6612329.98 5012551.76
124 6611733.70 5012613.46
125 6611730.19 5012628.26
126 6611697.71 5012687.80
127 6611688.11 5012731.89
128 6611682.71 5012773.21
129 6611680.84 5012796.11
130 6611676.99 5012839.30
131 6612375.48 5013336.04
132 6612570.73 5013368.67
133 6612634.47 5013007.19
134 6612336.09 5012954.61
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135 6612334.16 5012936.00
136 6612637.59 5012989.47
137 6612676.82 5012766.96
138 6612557.89 5012745.84

139 6612552.11 5012778.71
140 6612526.68 5012774.27
141 6612532.44 5012741.32
142 6612336.82 5012706.58
143 6612320.31 5012801.90
144 6612338.87 5012694.76
145 6612534.62 5012728.86
146 6612544.06 5012674.67
147 6612348.38 5012639.85
148 6612350.49 5012628.03
149 6612546.13 5012662.85
150 6612551.12 5012634.39
151 6612355.30 5012599.88
152 6612559.97 5012734.02
153 6612678.93 5012755.00
154 6612688.55 5012700.39
155 6612569.59 5012679.43
156 6612571.71 5012667.41
157 6612690.68 5012688.38
158 6612334.89 5012584.16
159 6612576.73 5012638.90
160 6612358.20 5012583.13
161 6612710.85 5012573.96
162 6612705.42 5012512.61
163 6612364.99 5012543.94
164 6612598.34 5013315.76
165 6612629.32 5013320.94
166 6612892.03 5013051.96
167 6612651.93 5013011.80
168 6612655.06 5012994.07
169 6612907.35 5013036.27
170 6612970.38 5012971.75
171 6613005.50 5012903.94
172 6613020.69 5012809.53
173 6613001.97 5012713.87
174 6612713.43 5012663.00
175 6612716.38 5012646.26
176 6612986.79 5012693.96
177 6612903.02 5012584.14
178 6612893.99 5012495.39
179 6612740.22 5012511.05
180 6612333.70 5012591.37
181 6612338.43 5012591.83
182 6612339.64 5012584.85

Напомена: у случају неусаглаше-
ности графичког прилога и списка пар-
цела из текстуалног дела, важећи је гра-
фички прилог.

Нивелационе коте улица и јавних 
површина

Планом хоризонталне регулације 
улице дефинисани су услови за диспози-
цију саобраћајних површина – коловоз, 
бициклистичке и пешачке стазе у про-
филу улице, а у односу на регулациону 
линију. Утврђена регулациона линија ус-
ловила је постављање осовине новопла-
нираних саобраћајница.

У оквиру графичког прилога План 
саобраћајница са нивелацијом дат је по-
ложај саобраћајница у уличном коридо-
ру одређен теменима осовина саобраћај-
ница, као и коте нивелете саобраћајнице.

Ток нивелете је прилагођен пла-
нираним архитектонским садржајима 
и комуналним инсталацијама, при че-
му се водило рачуна да се, уклапањем 
нивелете у задата ограничења, не пре-
кораче гранични нивелациони параме-
три. Такође, у нивелационом решавању 
усклађени су и интерни односи укрсних 
саобраћајница, односно обезбеђени су 
нормални услови повезивања подужног 
нагиба једне са попречним нагибом дру-
ге укрсне саобраћајнице и обрнуто. За 
све саобраћајне правце предвиђен је јед-
ностран попречни нагиб коловоза.

У односу на утврђену нивелету 
саобраћајница потребно је испланирати 
терен пре почетка грађења. Такође, у од-
носу на нивелету саобраћајница утврди-
ти висинску коту приземља објеката.

II.1.3. Услови за уређење и изградњу 
површина и објеката јавне намене 
и мреже саобраћајне и друге 
инфраструктуре
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Саобраћајна инфраструктура

Постојећа физичка структура 
простора омогућује да се формира пра-
вилна ортогонална саобраћајна мрежа. 
Систем постојећих и планираних путева 
(улица) прилагођен је могућностима оп-
тималног коришћења земљишта.

Ширина попречног профила са-
обраћајница (регулациона ширина ули-
ца) одређена је у зависности од функци-
оналног ранга саобраћајнице и потреб-
ног простора за постављање планиране 
комуналне инфраструктурне мреже, а у 
складу са условима из Плана генералне 
регулације.

Дефинисањем нових уличних ко-
ридора створиће се услови за поступак 
парцелације и препарцелације и форми-
рање нових грађевинских парцела.

Планом хоризонталне регулације 
улице дефинисани су услови за диспо-
зицију саобраћајних површина (коловоз, 
бициклистичке стазе, пешачке стазе, кол-
ски улази, разделне траке - озелењене), у 
профилу улице, а у односу на регулаци-
ону линију.

Утврђена регулациона линија ус-
ловила је постављање осовине новопла-
нираних саобраћајница.

У оквиру граница планског под-
ручја разликују се следеће саобраћајне 
површине:

 - главна градска магистрала (ГГМ) 
– државни пут I Б реда (Улица 
Краља Петра I/Улица Новосадски 
пут),

 - сабирне улице (СУ) – Улица Бран-
ка Радичевића, Улица нова 5, Ули-
ца нова 11, Улица нова 14,

 - приступна улица првог реда (ПУ1) 
– део Улице Цара Лазара (од Ули-
це Светозара Марковића до Улице 
нова 9), Улица Косовска, део Ули-
це Војводе Живојина Мишића (од  
Улице Светозара Марковића до 
Улице нова 9), Улица Београдска, 
Улица нова 1, Улица нова 6, Улица 
нова 7, Улица нова 8, Улица нова 
9, Улица нова 10, Улица нова 13,

 - приступна улица другог реда 
(ПУ2) – Улица Челаревска, Улица 
Слободана Бајића Паје, Улица но-
ва 2, Улица нова 3, Улица нова 4.

Главна градска магистрала

Главне градске магистрале – висо-
кокапацитетне саобраћајнице које прола-
зе кроз активно градско ткиво и ослањају 
се на ванградске везне путне правце. 
Служе за повезивање садржајнo разли-
читих градских целина (рад, становање, 
централне зоне). На њима се обавља бр-
зи путнички саобраћај и користе се за ка-
налисање теретних токова.

Улица Краља Петра I/Улица 
Новосадски пут – предвиђа се рекон-
струкција саобраћајнице одређивање 
нове регулационе ширине, ради поста-
вљања нове осовине саобраћајнице и 
довођења коловоза у прописане шири-
не као и ради увођења додатних трака 
за бициклистички и пешачки саобраћај. 
Регулациона ширина је променљива 
и креће се од 37,18 – 37,78m. Ову 
саобраћајницу чине две проточне 
возне траке у оба смера са обавезном 
изградњом острва за раздвајање смерова, 
осим у делу планираних површинских 
раскрсница, са циљем безбедног одвијања 
саобраћаја. Траке за континуалну вожњу 
су ширине 3,25m, односно 3,0m. Поред 
коловозних трака за колски саобраћај, 
ова улица садржи и: пешачку стазу са 
северне стране саобраћајнице, ширине 
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2,0m и бициклистичке стазе са обе стране 
саобраћајнице, ширине 1,5m. Подужно 
вођење пешака и бициклиста, унутар 
регулационе ширине саобраћајнице, 
обезбеђено је уз одговарајућу заштиту 
и одвајање од проточних коловоза за 
моторни саобраћаја.

Сабирне улице

Сабирне улице – основна функ-
ција је прикупљање појединачних са-
обраћајних токова са циљем да се обје-
дињени воде до/од радне зоне, као и до 
деонице градске саобраћајнице вишег 
функционалног нивоa – државни пут I Б 
реда (Улица Краља Петра I/Улица Ново-
садски пут).

Улица Бранка Радичевића – пред-
виђа се изградња деонице која предста-
вља продужетак постојеће улице до Улице 
нова 13, што подразумева и одређивање 
нове регулације за дату саобраћајницу. 
Регулациона ширина износи 18,0m. Ову 
саобраћајницу чине две коловозне тра-
ке за континуалну вожњу, свака ширине 
3,5m. Поред коловозних трака за колски 
саобраћај, ова улица садржи и: пешачку 
стазу са северне стране саобраћајнице, 
ширине 1,5m и двосмерну бициклистич-
ку стазу са јужне стране саобраћајнице, 
ширине 2,0m.

Улица нова 5 – предвиђа се из-
градња нове саобраћајнице (полази од 
Улице нова 9 и води до Улице нова 13). 
Дефинисана саобраћајница намења је 
друмском саобраћају. Регулациона ши-
рина износи 18,0m. Ову саобраћајницу 
чине две коловозне траке за континуал-
ну вожњу, свака ширине 3,5m. Поред ко-
ловозних трака за колски саобраћај, ова 
улица садржи и: пешачку стазу са север-
не стране саобраћајнице, ширине 1,5m и 
двосмерну бициклистичку стазу са јужне 
стране саобраћајнице, ширине 2,0m.

Улица нова 11 (прикључак на др-
жавни пут I Б реда број 12 на стациона-
жи km 4+471.00) – предвиђа се изградња 
нове саобраћајнице (полази од Улице 
Новосадски пут и води до Улице Бранка 
Радичевића). Дефинисана саобраћајница 
намења је друмском саобраћају. Регула-
циона ширина је променљива и креће 
се од 18,0 – 37,0m. Ову саобраћајницу 
чине две коловозне траке за контину-
алну вожњу, свака ширине 3,5m. Поред 
коловозних трака за колски саобраћај, 
ова улица садржи и: пешачку стазу са 
источне стране саобраћајнице, ширине 
1,5m и двосмерну бициклистичку стазу 
са западне стране саобраћајнице, шири-
не 2,0m.

Улица нова 14 – предвиђа се из-
градња нове саобраћајнице (полази од 
Улице Бранка Радичевића и води па-
ралелно обилазници). Дефинисана са-
обраћајница намења је друмском са-
обраћају. Регулациона ширина износи 
25,0m. Ову саобраћајницу чине две коло-
возне траке за континуалну вожњу, свака 
ширине 3,5m.

Приступна улица првог реда (ПУ1)

Код приступне улице првог реда 
(ПУ1) кретање возила је релативно зна-
чајан задатак, те је неопходан одређени 
степен раздвајања возила и пешака (би-
циклиста) у попречном профилу уз одго-
варајући ниво физичке заштите. Највећа 
дозвољена брзина кретања моторних во-
зила је ограничена на 30km/h.

Део Улице Цара Лазара (од Улице 
Светозара Марковића до Улице нова 9) 
– предвиђа се реконструкција датог дела 
саобраћајнице. Регулациона ширина је 
променљива и креће се од 17,62 – 25,77m. 
Ову саобраћајницу чине две коловозне 
траке за континуалну вожњу, свака ши-
рине 3,0m. Поред коловозних трака за 
колски саобраћај, ова улица садржи и пе-
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шачке стазе са обе стране саобраћајнице, 
променљиве ширине од 1,2 – 3,0m.

Улица Косовска – предвиђа се 
реконструкција постојеће саобраћајни-
це. Регулациона ширина је променљива 
и креће се од 11,38 – 13,53m. Ову 
саобраћајницу чине две коловозне траке 
за континуалну вожњу, свака ширине 
3,0m. Поред коловозних трака за колски 
саобраћај, ова улица садржи и пешачке 
стазе са обе стране саобраћајнице, 
ширине 1,5m.

Део Улице Војводе Живојина Ми-
шића (од Улице Светозара Марковића до 
Улице нова 9) – предвиђа се реконструк-
ција датог дела саобраћајнице. Регулаци-
она ширина је променљива и креће се од 
20,47 – 26,28m. Ову саобраћајницу чине 
две коловозне траке за континуалну во-
жњу, свака ширине 3,0m. Поред коловоз-
них трака за колски саобраћај, ова улица 
садржи и пешачке стазе са обе стране са-
обраћајнице, променљиве ширине од 1,5 
– 3,54m.

Улица Београдска – предвиђа се 
реконструкција постојеће саобраћајнице 
и изградња нове деонице која предста-
вља продужетак постојеће улице до Ули-
це нова 9. Регулациона ширина је проме-
нљива и креће се од 11,44 – 12,76m. Ову 
саобраћајницу чине две коловозне траке 
за континуалну вожњу, свака ширине 
3,0m.

Улица нова 1 – предвиђа се из-
градња нове саобраћајнице (води пара-
лелно Улици Краља Петра I до Улице но-
ва 9). Дефинисана саобраћајница намења 
је друмском саобраћају. Регулациона ши-
рина износи 12,0m. Ову саобраћајницу 
чине две коловозне траке за континуалну 
вожњу, свака ширине 3,0m.

Улица нова 6 – предвиђа се из-
градња нове саобраћајнице (полази од 

Улице нова 11 и води до Улице нова 13). 
Дефинисана саобраћајница намења је 
друмском саобраћају. Регулациона ши-
рина износи 12,0m. Ову саобраћајницу 
чине две коловозне траке за континуалну 
вожњу, свака ширине 3,0m.

Улица нова 7 – предвиђа се из-
градња нове саобраћајнице (полази од 
Улице нова 11 и води до Улице нова 13). 
Дефинисана саобраћајница намења је 
друмском саобраћају. Регулациона ши-
рина износи 12,0m. Ову саобраћајницу 
чине две коловозне траке за континуалну 
вожњу, свака ширине 3,0m.

Улица нова 8 – предвиђа се из-
градња нове саобраћајнице (полази од 
Улице нова 11 и води до Улице нова 13). 
Дефинисана саобраћајница намења је 
друмском саобраћају. Регулациона ши-
рина износи 17,0m. Ову саобраћајницу 
чине две коловозне траке за континуалну 
вожњу, свака ширине 3,0m.

Улица нова 9 (прикључак на др-
жавни пут I Б реда број 12 на стациона-
жи km 3+849.00) – предвиђа се изградња 
нове саобраћајнице (полази од Улице 
Краља Петра I и води до Улице Бранка 
Радичевића). Дефинисана саобраћајни-
ца намења је друмском саобраћају. Ре-
гулациона ширина износи 18,0m. Ову 
саобраћајницу чине две коловозне тра-
ке за континуалну вожњу, свака ширине 
3,0m. Поред коловозних трака за колски 
саобраћај, ова улица садржи и: пешачку 
стазу са западне стране саобраћајнице, 
ширине 1,5m и двосмерну бициклистич-
ку стазу са источне стране саобраћајни-
це, ширине 2,0m.

Улица нова 10 – предвиђа се из-
градња нове саобраћајнице (полази од 
Улице нова 5 и води до Улице Бранка 
Радичевића). Дефинисана саобраћајни-
ца намења је друмском саобраћају. Ре-
гулациона ширина износи 18,0m. Ову 
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саобраћајницу чине две коловозне тра-
ке за континуалну вожњу, свака ширине 
3,0m. Поред коловозних трака за колски 
саобраћај, ова улица садржи и пешачку 
стазу са западне стране саобраћајнице, 
ширине 1,5m.

Улица нова 12 – предвиђа се из-
градња нове саобраћајнице (полази од 
Улице нова 8 и води до јужне границе 
катастарске парцеле број 3068). Дефини-
сана саобраћајница намења је друмском 
саобраћају. Регулациона ширина је про-
менљива и креће се од 25,82 – 26,03m. 
Ову саобраћајницу чине две коловозне 
траке за континуалну вожњу, свака ши-
рине 3,0m.

Улица нова 13 (прикључак на др-
жавни пут I Б реда број 12 на стациона-
жи km 4+846.00) – предвиђа се изградња 
нове саобраћајнице (полази од Улице Но-
восадски пут и води до Улице нова 14). 
Дефинисана саобраћајница намења је 
друмском саобраћају. Регулациона ши-
рина износи 18,0m. Ову саобраћајницу 
чине две коловозне траке за континуал-
ну вожњу, свака ширине 3,0m. Поред ко-
ловозних трака за колски саобраћај, ова 
улица садржи и пешачку стазу са западне 
стране саобраћајнице, ширине 1,5m.

Приступна улица другог ре-
да (ПУ2) – саобраћајне површине које 
имају занемарљиву улогу у обезбеђењу 
кретања моторних возила

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

зауставе возило да пропусте пешаке и/
или бициклисте слично условима који 
важе за пешачке и/или бициклистичке 
прелазе без светлосне сигнализације.

Код ових саобраћајних површина 
предвиђа се висок ниво активности бо-
равка у профилу улице уз обезбеђење не-
сметаног и сигурног боравка и/или кре-
тања пешака и бициклиста у подужном и 
попречном смислу. Ниво функције датих 
саобраћајних површина је:

 - висок – врло висок ниво опсужи-
вања у смислу бициклистичког 
саобраћаја, подужног пешачког 
саобраћаја и паркирања возила,

 - висок – врло висок ниво опслужи-
вања/боравка у смислу попречног 
пешачког саобраћаја,

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

 - врло низак ниво опслуживања у 
смислу функције саобраћајног по-
везивања.

Коришћење ових деоница локалне 
мреже за више категорије функција, као 
што је саобраћајно повезивање насеља, 
није прихватљиво.

Не предвиђа се примена ивичњака 
ради оивичења појединих саобраћајних 
површина. 

Улица Челаревска – предвиђа се 
реконструкција постојеће саобраћајнице. 
Регулациона ширина је променљива и 
креће се од 11,57 – 11,82m. Укупна шири-
на ове саобраћајнице је 5,0m.

Улица Слободана Бајића Паје – 
предвиђа се реконструкција постојеће 
саобраћајнице. Регулациона ширина је 
променљива и креће се од 8,03 – 13,38m. 
Укупна ширина ове саобраћајнице је 
4,5m.
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Улица нова 2 – предвиђа се из-
градња нове саобраћајнице (полази од 
Улице Цара Лазара и води до Улице Ко-
совска). Дефинисана саобраћајница на-
мења је друмском саобраћају. Регулаци-
она ширина је променљива и креће се од 
15,09 – 16,02m. Укупна ширина ове са-
обраћајнице је 4,5m.

Улица нова 3 – предвиђа се из-
градња нове саобраћајнице (полази од 
Улице Косовска и води до Улице Војво-
де Живојина Мишића). Дефинисана 
саобраћајница намења је друмском са-
обраћају. Регулациона ширина је проме-
нљива и креће се од 11,86 – 13,36m. Укуп-
на ширина ове саобраћајнице је 4,5m.

Улица нова 4 – предвиђа се из-
градња нове саобраћајнице (полази од 
Улице нова 3 и завршава се на граници 
инфраструктурног заштитног коридора). 
Дефинисана саобраћајница намења је 
друмском саобраћају. Регулациона ши-
рина износи 12,0m. Укупна ширина ове 
саобраћајнице је 4,5m.

Предвиђа се изградња пешачке 
стазе која повезује улице Војводе Жи-
војина Мишића и Бранка Радичевића, 
променљиве ширине која се креће од 6,0 
– 6,33m.

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

Хидротехничка инфраструктура

Хидротехничке инсталације које 
се планирају у оквиру граница планског 
подручја су следеће:

 - канализација отпадних вода,
 - атмосферска канализација у окви-

ру површина јавне намене.

Дуж новопланираних јавних по-
вршина биће  положене  инсталације во-
довода и канализације на одговарајућем 
међусобном одстојању. Висински, све 
подземне инсталације треба да су међу-
собно усклађене и то: канализација от-
падних вода обавезно испод водовода и 
атмосферске канализације.

Сви подаци дати овим решењем 
су оријентациони и служиће као основа 
за израду главних пројеката хидротех-
ничких инсталација за које ће се прет-
ходно прибавити услови и сагласности 
надлежног комуналног и водопривред-
ног предузећа.

Снабдевање водом

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

Пројектовање нове водоводне мре-
же и прикључење објеката на водоводни 
систем мора бити у складу са „Правилни-
ком о водоснабдевању и техничким усло-
вима за прикључење на технички систем 
за водоснабдевање“ (Сл. лист општине 
Бачка Паланка, бр. 2/2007). Планирана 
је изградња водоводне мреже у новофор-
мираном уличном коридору. Постојећу 
водоводну мрежу по потреби реконстру-
исати и доградити.

Мрежа би требало да је повезана 
у прстен чиме би се обезбедило уредно 
и редовно снабдевање санитарном водом 
за пиће.

Прикључци ће се планирати на 
најприступачнијем делу јавне водоводне 
мреже, у зависности од конкретне врсте 
објекта и потребних количина воде.

Водоводном мрежом потребно 
је обезбедити снабдевање свих објеката 
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питком водом, као и заштиту од пожара 
(хидрантска мрежа одговарајућег преч-
ника и притиска).

За техничко-технолошке процесе, 
прање и заливање зелених површина ко-
ристити воду из првог водоносног слоја 
путем сопствених плитких бунара или из 
површинских вода. У циљу заштите воде 
у изворишту успостављају се:

1. зона непосредне санитарне заш-
тите (у даљем тексту: зона I);

2. ужа зона санитарне заштите (у 
даљем тексту: зона II) и

3. шира зона санитарне заштите (у 
даљем тексту: зона III).

На основу Правилник о начину 
одређивања и одржавања зона санитар-
не заштите изворишта водоснабдевања 
("Службени гласник РС", бр. 92/2008) за 
одржавање зона санитарне заштите про-
писани су услови изградње и уређења у 
појединим зонама.

Одвођење отпадних вода

Одвођење отпадних и атмосфер-
ских вода решено је помоћу канализа-
ционе мреже сепаратног типа. Одвођење 
отпадних вода могуће је решити преко 
постојећег канализационог система са 
предложеним проширењем, односно 
изградњом нових или реконструкцијом 
дотрајалих деоница.

Посматрано подручје је делимич-
но опремљено инсталацијама канализа-
ције. Постојећи капацитет фекалне кана-
лизације тренутно задовољава потребе 
корисника, али при већим падавинама 
долази до упуштања атмосферских вода 
у систем фекалне канализације. Из тог 
разлога, предвиђена је реконструкција 
делова канализационих система.

Постојећа канализациона мрежа 
задржаваће се у оном делу где она задо-

вољава услове по питању материјала и 
профила цеви.

Мрежа је планирана до свих обје-
ката и корисника простора на посматра-
ном подручју, а траса канализационих 
водова се планира дуж новопланираних 
саобраћајница, користећи расположиве 
просторе и падове терена.

Пословни простори у објекту код 
којих у технолошко-радном процесу пре 
испуштања отпадних вода у јавну кана-
лизацију, треба вршити пречишћавање и 
неутрализацију отпадне воде прикључи-
ти посебним канализационим прикључ-
ком.

Уколико квалитет отпадних во-
да не задовољава норме Правилника 
о канализацији, корисник јавне кана-
лизације обавезан је да отпадне воде 
пре упуштања пречисти до прописаног 
квалитета на интерном уређају за пре-
чишћавање.

Канали у којима се у већој коли-
чини одводе масне отпадне воде (са са-
обраћајних и других површина загађених 
уљним материјама, гаража, уређаја за 
прање возила, браварских и механичких 
радионица за поправак моторних и дру-
гих возила, индустријских погона, кла-
ница, ресторана и кухиња јавне исхра-
не и из других објеката), морају имати 
одговарајуће таложнице, сепараторе за 
масти, уља и текућа горива, лепљивих 
материја, боја, лакова, разређивача и сл. 
материјала специфично лакших од воде.

Канали којима се одводе агре-
сивне, токсичне или оптерећене другим 
опасним или штетним материјама, за-
гађене патогеним клицама или вируси-
ма, радиоактивне воде и воде повишене 
температуре, морају имати одговарајуће 
уређаје за пречишћавање, неутралисање 
и расхлађивање отпадне воде.
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Предлаже се изградња секундар-
не канализације отпадних вода профила 
мин Ø 300 мм (на основу Правилника о 
канализацији, "Службени лист Општине 
Бачка Паланка", бр. 2/2007). 

Одвођење атмосферских вода

Атмосферском канализацијом  
треба омогућити  одвођење атмосфер-
ских вода  са саобраћајница,  кровова и 
осталих  површина  унутар посматраног 
подручја до реципијента. Атмосферске 
воде, у зависности од порекла, упустити 
у реципијент након адекватног третма-
на. Тако ће се зауљене атмосферске воде 
упустити у реципијент тек након трети-
рања на одгаварајућем уређају. Атмос-
ферска канализација ће се конципирати 
за меродавне услове (временски пресек, 
урбанизованост простора, рачунска ки-
ша,...), а етапно реализовати тако да се 
рационално уклапа у будуће решење. Од-
вођење атмосферских вода могуће је ре-
шити преко постојећег канализационог 
система са предложеним проширењем, 
односно изградњом нових или рекон-
струкцијом дотрајалих деоница.

Све сувишне атмосферске воде са 
обухваћеног подручја обухаваћеног пла-
ном прихватиће се зацевљеном атмос-
ферском канализацијом положеном уз 
планиране и постојеће саобраћајнице или 
пешачке стазе, и одводити до постојећег 
колектора и постојећег отвореног канала 
који је у систему мелиоративних канала.

Део постојећег отвореног канала 
који пролази кроз насељену-урбану сре-
дину планирано је укинути и изградити 
мрежу колектора атмосферске канализа-
ције који ће одводити атмосферске воде 
у постојеђи колектор у ул. Гробљанској 
па преко колектора у ретензију Величке 
јаме и до отвореног канала крај обилаз-
нице који дање води у канал Павловац- 

Тамана према условима надлежне инсти-
туције.

Предлаже се изградња затворене 
армосферске канализације дуж новофор-
мираних јавних површина са минимала-
ним пречником за атмосферску канали-
зацију Ø 200 мм (на основу Правилника 
о канализацији "Службени лист Општи-
не Бачка Паланка", бр. 2/2007).

Предлаже се изградња ригола са 
сливницима дуж тротоара који ће бити 
повезани са зацевљеним колекторима у 
новоформираним уличним коридорима 
на постојеће и планиране колекторе ат-
мосферске канализације.

Положај постојећих и новопред-
ложених инсталација дат је у оквиру гра-
фичког прилога

План хидротехничке инфраструктуре.

У оквиру граница планског под-
ручја планира се формирање следећих 
улица у оквиру којих ће бити изведена 
следећа хидротехничка инфраструктура:

 - Улица нова 1
 - Улица нова 2
 - Улица нова 3
 - Улица нова 4
 - Улица нова 5
 - Улица нова 6
 - Улица нова 7
 - Улица нова 8
 - Улица нова 9
 - Улица нова 10
 - Улица нова 11
 - Улица нова 12
 - Улица нова 13
 - Улица нова 14

Улица нова 1

Планирана је изградња:
 - Водоводне мреже из Улице Цара 

Лазара од постојеће мреже иде за-
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падном страном дуж Улице нова 
9 до Улице нова 1 затим у правцу 
запада јужном страном до краја 
улице,

 - Канализациона мреже отпадних 
вода из Улице нова 1 северном 
страном улице иде у равци истока 
до Улице нова 9 па према југу до 
постојеће мреже западном стра-
ном улице пречника мин. Ø300,

 - Атмосферска канализација се пла-
нира дуж јужне стране саобраћај-
нице Улице нова 1.

Улица нова 2 

Планирана је изградња:
 - Атмосферскe канализацијe се 

планира дуж западне стране са-
обраћајнице дуж Улице нова 2.

Улица нова 4

Планирана је изградња:
 - Водоводне мреже од постојеће 

мреже у правцу истока до краја 
улице,

 - Канализациона мреже отпадних 
вода од постојеће мреже у правцу 
истока до краја улице, пречника 
мин. Ø300,

 - Атмосферска канализација се пла-
нира дуж јужне стране саобраћај-
нице до постојеће атмосферске ка-
нализације у Улици нова 3.

Улица нова 5

Планирана је изградња:
 - Водоводне мреже од Улице нова 9 

северном страном улице у правцу 
истока до Улице нова 14,

 - Канализациона мреже отпадних 
вода од Улице нова 9 северном 
страном улице до Улице нова 14, 
пречника мин. Ø300,

 - Атмосферска канализација се пла-
нира дуж Улице нова 5 осовином 
саобраћајнице од

Улице нова 9 до Улице нова 11, а 
након тога наставља Улицом нова 5 уз 
северну ивицу саобраћајнице и предла-
же се изградња ригола са сливницима 
дуж тротоара који ће бити повезани на 
постојеће реципијенте.

Улица нова 6

Планирана је изградња:
 - Водоводне мреже од планиране 

реконструисане мреже у Улици 
нова 11 јужном страном улице у 
правцу истока до повезивања на 
постојећу водоводну мрежу и у 
продужетку до Улице нова 13 и 
планиране водоводне мреже,

 - Канализациона мреже отпадних 
вода од Улице нова 11 јужном 
страном улице до Улице нова 13, 
пречника мин. Ø300,

 - Атмосферска канализација се 
планира дуж северне ивице са-
обраћајнице и предлаже се из-
градња ригола са сливницима који 
ће бити повезани са зацевљеним 
колекторима у новоформираним 
уличним коридорима на постојеће 
реципијенте на предметном под-
ручју.

Улица нова 7

Планирана је изградња:
 - Водоводне мреже од планиране 

реконструисане мреже у Улици 
нова 11 јужном страном улице до 
Улице нова 13 и планиране водо-
водне мреже,

 - Канализациона мреже отпадних 
вода од Улице нова 11 северном 
страном улице до Улице нова 13, 
пречника мин. Ø300,

 - Атмосферска канализација се пла-
нира дуж јужне ивице саобраћај-
нице и предлаже се изградња ри-
гола са сливницима који ће бити 
повезани са зацевљеним колекто-
рима у новоформираним уличним 
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коридорима на постојеће реци-
пијенте на предметном подручју.

Улица нова 8

Планирана је изградња:
 - Водоводне мреже од планиране 

реконструисане мреже у Улици 
нова 11 северном страном улице 
до Улице нова 14 и планиране во-
доводне мреже,

 - Канализациона мреже отпадних 
вода од Улице нова 11 северном 
страном улице до Улице нова 13, 
пречника мин. Ø300, и од Улице 
нова 13 јужном страном улице 
до Улице нова 14, пречника мин. 
Ø300,

 - Атмосферска канализација се 
планира дуж северне ивице са-
обраћајнице и предлаже се из-
градња ригола са сливницима који 
ће бити повезани са зацевљеним 
колекторима у новоформираним 
уличним коридорима на постојеће 
реципијенте на предметном под-
ручју.

Улица нова 9

Планирана је изградња:
 - Водоводне мреже од Улице нова 1 

западном страном улице у правцу 
севера до Улице Бранка Радиче-Бранка Радиче-
вића,

 - Канализациона мреже отпадних 
вода од Улице Бранка Радичевића 
источном страном до Улице Војво-
де Живојина Мишића, од Улице 
нова 1 до Улица Краља Петра I и 
Улица Новосадски пут пречника 
мин. Ø300,

 - Атмосферска канализација се пла-
нира дуж се планира дуж западне 
ивице саобраћајнице и предлаже 
се изградња ригола са сливницима 
који ће бити повезани са зацевље-
ним колекторима у новоформира-
ним уличним коридорима па за-

тим на постојеће реципијенте на 
предметном подручју.

Улица нова 10

Планирана је изградња:
 - Водоводне мреже од Улице Бран-

ка Радичевића западном страном 
улице у правцу југа до Улице нова 
5,

 - Канализациона мреже отпадних 
вода од Улице Бранка Радичевића 
источном страном улице у правцу 
југа до Улице нова 5, пречника 
мин. Ø300,

 - Атмосферска канализација се пла-
нира дуж осовине саобраћајнице 
предлаже се изградња ригола са 
сливницима дуж тротоара који 
ће бити повезани са зацевљеним 
колекторима у новоформираним 
уличним коридорима па затим на 
постојеће и планиране колектор и 
реципијенте на предметном под-
ручју.

Улица нова 11

Планирана је изградња:
 - Водоводне мреже од Улице Бран-

ка Радичевића источном страном 
улице у правцу југа до Улице 
Краља Петра I - Улице Новосадски 
пут,

 - Канализациона мреже отпадних 
вода од Улице Бранка Радичевића 
источном страном улице у правцу 
југа до Улице Краља Петра I - Ули-
це Новосадски пут, пречника мин. 
Ø300,

 - Атмосферска канализација се 
планира дуж источне ивице са-
обраћајнице и предлаже се из-
градња ригола са сливницима дуж 
тротоара који ће бити повезани са 
зацевљеним колекторима у ново-
формираним уличним коридори-
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ма па затим на постојеће и пла-
ниране колектор и реципијенте на 
предметном подручју.

Улица нова 12

Планирана је изградња:
 - Атмосферске канализације дуж 

источне стране саобраћајнице и 
предлаже се изградња ригола са 
сливницима који ће бити повеза-
ни са зацевљеним колекторима у 
новоформираним уличним кори-
дорима па затим на постојеће и 
планиране колектор и реципијенте 
на предметном подручју.

Улица нова 13

Планирана је изградња:
 - Водоводне мреже од Улице Бран-

ка Радичевића западном страном 
улице у правцу југа до

 - Улице Краља Петра I - Улице Но-
восадски пут,

 - Канализациона мреже отпад-
них вода од катастарске парцеле 
2750/2 источном страном улице у 
правцу југа до Улице Краља Петра 
I - Улице Новосадски пут, пречни-
ка мин. Ø300,

 - Атмосферска канализација се пла-
нира дуж западне ивице саобраћај-
нице и предлаже се изградња 
ригола са сливницима који ће 
бити повезани са зацевљеним 
колекторима у новоформираним 
уличним коридорима па затим 
спојени на постојеће и планиране 
колектор и реципијенте на 
предметном подручју.

Улица нова 14

Планирана је изградња:
 - Водоводне мреже од Улице Бран-

ка Радичевића западном страном 
улице у правцу југа до Улице нова 
8,

 - Канализациона мреже отпадних 
вода од Улице Бранка Радичевића 
до Улице нова 8 у правцу југа, 
пречника мин. Ø300,

 - Атмосферска канализација се пла-
нира западном ивицом саобраћај-
нице и предлаже се изградња ри-
гола са сливницима који ће бити 
повезани са зацевљеним колекто-
рима у новоформираним уличним 
коридорима па затим на постојеће 
и планиране колектор и реци-
пијенте на предметном подручју.

Улица Бранка Радичевића 

Планирана је изградња:
 - Водоводне мреже од Улице Свето-

зара Марковића северном страном 
улице до Улице нова 14,

 - Канализациона мреже отпадних 
вода од Улице Бранка Радичевића 
до Улице нова 9 северном ивицом 
бициклистичке стазе у правцу за-
пада, од Улице нова 9 до Улице 
нова 10 јужном ивицом бицик-
листичке стазе, од Улице нова 10 
до Улице нова 11 јужном ивицом 
бициклистичке стазе, од Улице 
нова 11 до Улице нова 13 јужном 
ивицом бициклистичке стазе, 
пречника мин. Ø300,

 - Атмосферска канализација се пла-
нира јужном ивицом саобраћајни-
це и предлаже се изградња ригола 
са сливницима који ће бити пове-
зани са зацевљеним колекторима 
и на постојеће и планиране колек-
тор и реципијенте на предметном 
подручју.

Улица Светозара Марковића

Планирана је изградња:
 - Атмосферске канализације са ис-

точне стране улице са планираним 
прикључцима споредних улица. 
Предметни колектор прикупљене 
атмосферске воде одводи у ре-
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тензију Величке јаме па преко из-
грађене атмосферске канализације 
до ЦС Мост и конашно у крајњи 
реципијент реку Дунав.

Улица Краља Петра I и Улица 
Новосадски пут

Планирана је изградња:
 - Атмосферске канализације са се-

верне стране улице дуж јужне 
ивице бициклистичке стазе до 
Улице нова 13, од Улице нова 13 
до кружне раскрснице иде јужном 
ивицом пешачке стазе до улива 
у постојећи канал. Планирана је 
изградња са јужне стране Улице 
Краља Петра I и Улице Новосад-
ски пут дуж северне ивице бицик-
листичке стазе од Улице Светозара 
Марковића до Улице индустријски 
пут и од Улице индустријски пут 
по дну постојећег отвореног ка-
нала до канала који води у систем 
мелиоративних канала.

Улица Челаревска

Планирана је изградња:
 - Атмосферске канализације дуж 

јужне ивице саобраћајнице и 
предлаже се изградња ригола са 
сливницима који ће бити повезани 
са зацевљеним колекторима и на 
постојеће и планиране колектор и 
реципијенте на предметном под-
ручју.

Улица Цара Лазара

Планирана је изградња:
 - Атмосферске канализације дуж се-

верне стране улице од Улице Све-
тозара Марковића до Улице нова 9 
и предлаже се изградња ригола са 
сливницима који ће бити повезани 
са зацевљеним колекторима и на 
постојеће и планиране колектор и 

реципијенте на предметном под-
ручју.

Улица Косовска

Планирана је изградња:
 - Атмосферске канализације дуж 

јужне стране улице уз северну 
ивицу пешачке стазе од Улице Све-
тозара Марковића до Улице нова 9 
и предлаже се изградња ригола са 
сливницима који ће бити повезани 
са зацевљеним колекторима и на 
постојеће и планиране колектор и 
реципијенте на предметном под-
ручју. 

Улица Војводе Живојина Мишића
Планирана је изградња:

 - Атмосферске канализације дуж се-
верне стране улице уз јужну ивицу 
пешачке стазе од Улице Светоза-
ра Марковића до Улице нова 9 и 
предлаже се изградња ригола са 
сливницима који ће бити повезани 
са зацевљеним колекторима и на 
постојеће и планиране колектор и 
реципијенте на предметном под-
ручју.

Улица Београдска
Планирана је изградња:

 - Атмосферске канализације дуж 
северне стране улице уз ивицу са-
обраћајнице и по траси постојећих 
отворених канал од Улице Свето-
зара Марковића до Улице нова 9 
и предлаже се изградња ригола са 
сливницима који ће бити повезани 
са зацевљеним колекторима и на 
постојеће и планиране колектор и 
реципијенте на предметном под-
ручју.

Улица Слободана Бајића-Паје
Планирана је изградња:

 - Канализациона мреже отпадних 
вода од Улице Краља Петра I - 
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Улице Новосадски пут до Улице 
Челаревске са западне стране ули-
це и од Улице Цара Лазара до Ули-
це челеаревске са западне стране 
улице, пречника мин. Ø300.
На делу подручја Јарош предвиђе-

на је реконструкција постојеће водово-
дне мреже пошто иде по простору кији је 
предвиђен за остало земљиште.

Поред наведених радова и из-
градње планиране хидротехничке инфа-
структуре предвиђено је и да се постојећи 
мелиоратини канал укине који пресеца 
северну зону. За укидање мелиорационог 
канала потребно је уредити предметни 
канал на делу изван обухвата Плана. Ком-
плетни радови на уређењу канал пред-
виђени су кроз Пројекат уређења слива 
Тамана-Павловац израђен од стране ВД 
"Дунав" АД из Бачке Паланке. Постојећи 
мелиорациони канал потребно је рекон-
стуисати и уредити, постојеће пропусте 
реконструисати или урадити нове у све-
му према техничкој документацији, по-
ред зацевљења планирано је поставити 
бетонске ваде у дно постојећег канала 
чиме би се уредило корити канала и са-
чувало од даљег пропадања. Потребно 
је урадити нове уливе на постојећем и 
реконструисаном каналу. Сви претходно 
наведени радови односе се на предметни 
канал на делу изван обухвата Плана али 
ради укидања канала потребно је све то 
извасти да би се могло приступити наси-
пању и опремању дела радне зоне кроз 
коју се протеже предметни канал.

Електроенергетска и ТТ 
инфраструктура

Напајање електричном енергијом 
садржаја у оквиру планског простора, 
обезбедиће се из постојеће изграђене 
електроенергетске инфраструктуре, као 
и из новопланиране. У делу простора 
где је постојеће становање задржава се 
постојећа електроенергетска инфра-

структура у уличном коридору. За но-
вопланирани део становања и пословне 
објекте у блоковима 76 и 77 предвиђена 
је изградња нове трафостанице, снаге 
до 630kVA (једноструку, са могућношћу 
прикључења до осам нисконапонских из-
вода, 5,8х6.3m). У непосредној близини 
објекта обезбедити слободан простор за 
изградњу слободностојећег ормана за ре-
гистровање утрошене електричне енер-
гије јавног осветљења.

Да би се стекли услови за при-
вођење простора намени потребно је из-
вршити демонтажу надземних (изводи 
„Моше Пијаде“ из ТС 35/10 kV „Јута“; 
изводи Карађорђево, Товаришево, Об-
ровац и Гајдобра из ТС 110/20kV „Бачка 
Паланка 2“; извод према ТС 35/10 kV 
„Јута“ из ТС 110/35 kV „Бачка Паланка 
1“) и изградњу кабловских водова. За 
њихову изградњу као и за опремање 
електроенергетском инфраструктуром 
наведених блокова обезбеђени су 
коридори и јавне површине за планиране 
улице. Како у северном делу блока 
77 није предвиђена улица, а у циљу 
демонтаже надземних водова на том 
простору обезбеђен је слободан коридор 
за изградњу кабловских водова преко 
парцеле на граници обухвата плана.

Обезбеђен је коридор дуж магис-
тралног пута Нови Сад – Бачка Паланка 
за изградњу кабловских водова и демон-
тажу 10 kV извода „Моше Пијаде“ из ТС 
35/10 kV „Јута“. У оквиру блоква пред-
виђених за радне површина и кроз ново-
планиране улице обезбеђени су коридори 
и јавне површине за изградњу нових ка-
бловских водова 0,4kV и 20kV.

Јавно осветљење ће бити изведе-
но стубовима висине 6-12m на које ће се 
поставити и светиљке јавне расвете са 
енергетски ефикасним изворима свет-
лости. Прикључење објеката на дистри-
бутивну мрежу извести подземно.
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Заштиту објеката од атмосфер-
ског пражњења извести класичном гро-
мобранском инсталацијом, по принципу 
Фарадејевог кавеза.

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

Гасна инфраструктура

Планом генералне регулације на-
сеља Бачка Паланка предвиђа се обез-
беђење природног гаса за производњу 
топлотне енергије и у технолошком про-
цесу производње, као еколошки најчис-
тијег и најекономичнијег фосилног гори-
ва.

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

За новопланирани део становања 
кроз новопланиране улице и пословне 
објекте потребно је изградити део нове 
инфраструктуре у планираном уличном 
коридору, као што је приказано на гра-
фичком прилогу.

II.1.4. Степен опремљености 
грађевинског земљишта који је 
потребан за  издавање локацијске и 
грађевинске дозволе

Сви планирани садржаји у Плану 
имају обезбеђен излаз на постојеће или 
планиране површине јавне намене, ули-
це које су адекватно опремљене инфра-
структуром. Пошто је Планом предвиђе-
но значајно проширење мреже улица и 
изградња нових садржаја, неопходно 
је формирати површину јавне намене 
и обезбедити услове за прикључење на 
електроенергетску, хидротехничку, гасну 
и ТТ инфраструктуру.

II.1.5. Локације за које је обавеза 
расписивања јавних архитектонских 
или урбанистичких конкурса и 
локација за које се обавезно ради 
урбанистички пројекат

У оквиру Плана нису предвиђени 
такви садржаји који захтевају претходно 
спровођење јавних конкурса.

Правилима грађења и графичким 
прилозима су одређени елементи за даље 
спровођење Плана, на простору целог 
обухвата.

Приликом изградње објеката у ок-
виру радног подручја, фабрике воде и по-
словних објеката у оквиру подручја ста-
новања са радом неопходна је претходна 
израда урбанистичког пројекта.

II.1.6. Правила парцелације, 
препарцелације и исправке граница 
парцела

Услови за парцелацију, препар-
целацију и исправку граница су дати у 
правилима грађења, за сваку дефиниса-
ну намену у обухвату Плана посебно. За 
потребе парцелације, препарцелације и 
исправке граница неопходно је израдити 
одговарајућу документацију а све сходно 
Закону и одговарајућем Правилнику.



14 август 2012. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 23/2012 - страна 719  

II.1.7. Општи и посебни услови и 
мере заштите приподног и културног 
наслеђа, животне средине и живота и 
здравља људи

Мере заштите од ратних дејстава и 
елементарних непогода

Услови за уређење простора од 
интереса за одбрану земље

Приликом израде Плана, Ми-
нистарство одбране Републике Србије 
је доставило своје услове. Основне мере 
заштите од ратних дејстава се огледају у 
поштовању и спровођењу одредби Зако-
на о ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС“, број 111/2009) и члана 124 
Закона о одбрани („Службени гласник 
РС“, број 116/2007).

Инвеститори су дужни да обез-
беде изградњу склоништа за заштиту и 
склањање људи у складу са горенаведе-
ним законским актима.

Ради заштите људи, културних и 
материјалних добара граде се породична 
сколништа као подрумске и друге прос-
торије са армирано бетонским конструк-
тивним системом.

Величина склоништа се одређује 
према величини објекта односно групе 
објеката и то:

 - за породичне објекте градити по-
родична склоништа према броју 
лица и то најмање за три лица (2 
m² по особи),

 - за склоништа у склопу предузећа 
односно установа предвидети 
склониште за укупно 2/3 броја за-
послених, а при раду више смена 
за 2/3 радника највеће смене у вре-
ме рата.

Склониште према положају у од-
носу на тло може бити подземно, надзем-
но или полуукопано.

Приликом изградње склоништа 
инвеститор треба да се придржава свих 
важећих прописа из области урбанизма, 
градитељства, заштите природе и живот-
не средине.

Уколико се инвеститор(и) одлучи 
за изградњу двонаменског блоковског 
склоништа основне заштите, оно треба 
да буде обима заштите од 100 kPa и да 
својим капацитетом задовољи потребе 
свих корисника објеката у блоку. У том 
случају, највеће растојање од улаза у 
заштитни објекат до најудаљенијег места 
са кога се полази не сме да буде веће од 
50m (полупречник гравитације).

Мере заштите од земљотреса

Подручје Бачке Паланке обухваће-
но овим Планом налази се у зони интен-
зитета 7о MCS за повратни период од 100 
година, као и за повратни период од 200 
година.

Заштита од земљотреса се обез-
беђује пре свега строгом применом ва-
жећих законских прописа за пројекто-
вање и градњу објеката на сеизмичким 
подручјима (Правилника о техничким 
нормативима за изградњу објеката висо-
коградње у сеизмичком подручју, „Служ-
бени лист СФРЈ“ број 31/81, 49/82, 29/83, 
21/88, 52/90). На нивоу урбанистичке 
разраде, мере заштите од земљотреса су 
обезбеђене поштовањем задатих правила 
уређења и грађења из Плана у смислу ко-
ефицијената заузетости простора, виси-
на, спратности и минималне удаљености 
објеката.

Мере заштите од пожара

Планско решење је усклађено са 
захтевима заштите од пожара, када се 
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говори о захтевима за кретање против-
пожарних возила у смислу минималних 
ширина саобраћајница, манипулативних 
површина и противпожарног пута. Пла-
нирана и постојећа мрежа саобраћајни-
ца обезбеђује приступ свим планираним 
садржајима у оквиру Плана.

Министарство унутрашњих по-
слова, секотр за заштиту и спасавање 
је доставило своје услове у процесу из-
раде Концепта у којима се наводи да не 
постоје посебни захтеви у погледу мера 
заштите од пожара.

Приликом пројектовања и из-
градње објеката потребно је испоштова-
ти одредбе следећих законских докуме-
ната:

 - Закон о заштити од пожара ("Служ-
бени гласник РС" број 111/09),

 - Правилник о техничким норма-
тивима за спољну и унутрашњу 
хидрантску мрежу за гашење по-
жара („Службени лист СФРЈ“ број 
39/91),

 - Правилник за електроинсталације 
ниског напона („Службени лист 
СРЈ“ број 28/95),

 - Правилник о заштити објеката од 
атмосферских пражњења („Служ-
бени лист СРЈ“ број 11/96) и

 - Правилник о техничким захтеви-
ма за заштиту гаража за путничке 
аутомобиле од пожара и експло-
зија („Службени лист СЦГ” број 
31/2005).

Мере заштите од ветрова

Заштита простора од ветрова се 
постиже подизањем засада виског рас-
тиња, дрвореда у оквиру слободних по-
вршина, чиме се ублажава дејство ветра 
и регулише микроклима, обезбеђује чис-
тији ваздух. У оквиру уличних профила 

треба формирати правилне дрвореде у 
складу са просторним могућностима.

Доминантни ветрови на обрађе-
ном подручју су из правца северозапада. 
У оквиру планираних зелених површина 
на земљишту остале намене треба фор-
мирати засаде високог растиња где год је 
то могуће.

Заштита од атмосферских пражњења

Заштита од удара грома се обез-
беђује извођењем громобранске инстала-
ције на објектима на којима је то у скла-
ду са Правилником о заштити објеката 
од атмосферских пражњења („Службени 
лист СРЈ“, број 11/96) то неопходно.

Заштита од поплава, подземних и 
површинских вода

Простор обухваћен Планом није 
директно угрожен опасношћу од попла-
ве. Просечна кота терена је око +82,00m 
надморске висине, што је изнад апсолут-
не коте стогодишњег водостаја Дунава и 
насеље је заштићено системом насипа од 
плавних вода.

Подземне воде на посматраном 
простору су релативно високе па је при-
ликом пројектовања објеката са подрум-
ским и сутеренским етажама неопходно 
извршити одговарајућа геомеханичка ис-
питивања и предузети мере заштите под-
земних етажа од воде.

Заштита простора од атмосфер-
ских вода ће се обезбадити изградњом 
система кишне канализације, што је 
предвиђено планским решењем (план 
хидротехничке инфраструктуре). На са-
мим објектима је потребно обезбедити 
олуке а на поплочаним и асфалтираним 
површинама риголе и атмосферску воду 
усмерити ка колектору на јавној површи-
ни.
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Заштита животне средине

Поштовање услова и правила де-
финисаних у овом Плану, у смислу наме-
не и врсте објеката који се могу градити, 
њихове диспозиције на парцели, про-
цента заузетости парцеле, максималних 
спратности и висина објеката, је основ-
ни предуслов за стварање квалитетних 
услова живота и заштите урбане средине.

Општи услови заштите животне 
су дефинисани законским и подзакон-
ским актима:

 - Закона о заштити животне среди-
не ("Службени гласник РС" брoj 
135/04, 36/09 и 72/09),

 - Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину ("Служ-
бени гласник РС" брoj 135/04 и 
88/10),

 - Закона о процени утицаја на жи-
вотну средину ("Службени гла-
сник РС" брoj 135/04 и 36/09),

 - Правилника о дозвољеном нивоу 
буке у животној средини ("Служ-
бени гласник РС", брoj 54/92 и 
72/10).

Подручје рада обухваћено Планом 
представља индустријску зону насеља 
(заједно са јужном радном зоном) и садр-
жаји који су изграђени и који ће се гради-
ти у оквиру овог простора су највећи по-
тенцијални загађивачи животне средину. 
Решењем надлежног општинског органа 
није предвиђена израда стратешке про-
цене утицаја плана на животну средину.

Приликом градње нових објеката 
и реконструкције постојећих капацитета, 
потребно је испоштовати одредбе Закона 
о процени утицаја на животну средину, 
у смислу израде одговарајућих елебора-
та, студија о процени утицаја на животну 
средину. При изради техничке докумен-
тације и изградњи инфраструктуре и по-

тенцијалних извора загађивања у оквиру 
обухвата плана потребно је предвидети 
мере заштите воде, ваздуха и земљишта 
у складу са законоским актима.

Постројења која су потенцијал-
но извори загађења треба да се редовно 
одржавају а посебни уређаји који су на-
мењени заштите животне средине треба 
прописно да функционишу. За планиране 
активности у оквиру радног подручја не-
опходно је разматрати увођење најбољих 
доступних технологија.

Посебна пажња, са аспекта заш-
тите, се мора посветити изградњи скла-
дишних простора и складишним тех-
нологијама јер у односу на размере не-
жељених ефеката на животну средину, 
оне могу имати најзначајнији негативан 
утицај.

Важно је редовно пратити све не-
гативне појаве како би могле да се при-
мене адекватне мере за спречавање из-
бацивања штетних материја у околину, у 
складу са важећим законским обавезама.

Заштита од аерозагађења

Заштита ваздуха од загађења се 
обезбеђује пре свега редовним праћењем 
негативних појава, мерењем количина 
недозвољених гасова и честица и пре-
дузимањем одговарајућих мера заштите. 
Елиминисањем застарелих постројења, 
увођењем чистијих технологија и но-
вијих система за пречишћавање се обез-
беђује заштита од аерозагађења.

Главни извор загађења, поред ин-
дустријских постројења, у насељеној 
средини свакако јесу аутомобили, ками-
они о остала возила. Ниво загађења за-
виси од фреквентности и карактера са-
обраћаја.
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Уколико је потребно, праћење 
аерозагађења треба реализовати пре-
ма посебном програму и дефинисаним 
местима, као и параметрима контро-
ле (аероседимент, чађ, сумпордиоксид, 
угљеномоноксид и азоти оксиди), према 
Правилнику о граничним вредностима, 
методама мерења имисије, критеријума 
за успостављање мерних места и еви-
денцији података („Службени гласник 
РС“ број 54/92 и 30/99). У обезбеђивању 
квалитета ваздуха, концентрација за-
гађујућих материја не сме да буде већа од 
оне која је, с обзиром на намену просто-
ра, дозвољена.

Заштита земљишта

Заштита земљишта од загађења се 
обезбеђује изградњом адекватне канали-
зације фекалних и атмосферских вода и 
њиховим одвођењем у планиране колек-
торе. У оквиру радних комплекса, уколи-
ко је то потребно, врши се одговарајући 
третман пречишћавања отпадних вода. 
Такође, сакупљањем и одношењем чвр-
стог отпада се штити земљиште од кон-
таминације. Озелењавањем слободних 
површина земљиште се штити од еро-
зије, испирања...

Услови за одношење отпада и 
одржавање чистоће

Начин одржавања чистоће у прос-
тору обухваћеном Планом је, као и на 
осталом простору насеља, дефинисан 
Одлуком о комуналним делатностина 
(„Службени лист општине Бачка Палан-
ка“, број 22/09).

Сакупљање и одношење отпада 
треба да се одвија свеобухватно како би 
се обезбедила потпуна заштита животне 
средине, јер се поред комуналног, у рад-
ном подручју очекује и настанак идус-
тријског отпада.

Сакупљање и примарно разврс-
тавање отпада треба решавати на свакој 
засебној парцели (комплексу) о чему је 
инвеститор, корисник парцеле дужан да 
сачини уговор са јавним предузећем.

На свакој локацији треба одреди-
ти место за које је власник или закупац 
простора дужан да у изради или компле-
тирању документације прибави услове и 
сагласност од јавног предузећа надлеж-
ног за сакупљање и одношење отпада.

Посуде за сакупљање отпада тре-
ба да буду типске, постављене у оквиру 
предвиђеног простора. Њихове каракте-
ристике ће бити одређене условима пре-
дузећа које треба да дефинише примарно 
разврставање отпада на месту настајања.
Одређивање простора и објеката за 
смештај отпада ће се вршити кроз 
сагласност издату од стране јавног 
предузећа а у складу са следећим 
принципима:

 - за кориснике простора површи-
не до 1000m² број посуда и врста 
одређује се у зависности од пла-
ниране количине генерисаног от-
пада који настаје за 7 дана,

 - за кориснике простора површине 
преко 1000m², за сваких 1000m²  
пословног простора треба пос-
тавити једну типизирану посуду 
запремине 1,1m³  или 5m³  за са-
купљање и чување чврстог кому-
налног отпада, што ће бити регу-
лисано издатим условима,

 - за индустријски отпад, број и ве-
личина посуда се одређују у сва-
ком посебном случају,

 - за установе и институције, 
друштва и организације, број по-
суда и врста одређују се у завис-
ности од предвиђене количине ге-
нерисаног отпада који настаје у 7 
дана.
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Подлога на коју се постављају 
посуде за одлагање комуналног отпада 
треба да буде изграђена од тврдог мате-
ријала и глатке површине (асфалтирана, 
бетонирана или поплочана) и уз прилаз-
ни пут у његовом нивоу.

Подлога за смештај посуда треба 
да има благ нагиб и решен систем за од-
вођење атмосферских и отпадних вода.

Нови корисници услуга као и 
власници или закупци стамбених, стам-
бено пословних и других објеката, дуж-
ни су да набаве одговарајуће посуде за 
сакупљање смећа прописане условима и 
да их предају без накнаде јавном кому-
налном предузећу на управљање и одр-
жавање.

Заштита зона изворишта II и III

Начин одржавања и заштите зо-
на изворишта је одређен Правилником 
о начину одређивања и одржавања зона 
санитарне заштите изворишта водосна-
бдевања.

“У зони III не могу се градити или 
употребљавати објекти и постројења, 
користити земљиште или вршити друге 
делатности, ако то угрожава здравствену 
исправност воде на изворишту, и то:

 - трајно подземно и надземно скла-
диштење опасних материја и мате-
рија које се не смеју директно или 
индиректно уносити у воде;

 - производња, превоз и манипули-
сање опасним материјама и мате-
ријама које се не смеју директно 
или индиректно уносити у воде;

 - комерцијално складиштење нафте 
и нафтних деривата;

 - испуштање отпадне воде и воде 
која је служила за расхлађивање 
индустријских постројења;

 - изградња саобраћајница без кана-
ла за одвод атмосферских вода;

 - експлоатација нафте, гаса, радио-
активних материја, угља и мине-
ралних сировина;

 - неконтролисано депоновање ко-
муналног отпада, хаварисаних во-
зила, старих гума и других мате-
рија и материјала из којих се могу 
ослободити загађујуће материје 
испирањем или цурењем;

 - неконтролисано крчење шума;
 - изградња и коришћење ваздушне 

луке;
 - површински и подповршински ра-

дови, минирање тла, продор у слој 
који застире подземну воду и од-
страњивање слоја који застире во-
доносни слој, осим ако ти радови 
нису у функцији водоснабдевања;

 - –одржавање ауто и мото трка.

У зони II не могу се градити или 
употребљавати објекти и постројења, 
користити земљиште или вршити друге 
делатности, ако то угрожава здравствену 
исправност воде на изворишту, и то:

 - Правилник о начину одређивања 
и одржавања зона санитарне заш-
тите изворишта водоснабдевања, 
„Службени гласник РС“ број 
92/2008, члан 27 – 28. 

 - изградња или употреба објеката и 
постројења, коришћење земљишта 
или вршење друге делатности на-
ведене за зону III;

 - стамбена изградња;
 - употреба хемијског ђубрива, теч-

ног и чврстог стајњака;
 - употреба пестицида, хербицида и 

инсектицида;
 - узгајање, кретање и испаша стоке;
 - камповање, вашари и друга 

окупљања људи;
 - изградња и коришћење спортских 

објеката;
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 - изградња и коришћење угости-
тељских и других објеката за 
смештај гостију;

 - продубљивање корита и вађење 
шљунка и песка;

 - формирање нових гробаља и про-
ширење капацитета постојећих.“1

Заштита културног наслеђа

Од надлежног „Покрајинског за-
вода за заштиту културе“ нису доставље-
ни посебни услови за израду овог Плана.

Простор обухваћен Планом не 
захвата просторну културно – историјску 
целину нити се у оквиру њега налазе не-
покретна кутурна добра.

II.1.8. Услови којима се површине 
и објекти јавне намене чине 
приступачним особама са 
инвалидитетом

Jaвне површине, тротоари, пешач-
ки прелази, бициклистичке стазе, прила-
зи и улази у објекте или просторије јавне 
и пословне намене треба да се уреде тако 
да се обезбеде услови за несметано кре-
тање деце, старих, хендикепираних и ин-
валидних лица, у складу са Правилником 
о условима за планирање и пројектовање 
објеката у вези са несметаним кретањем 
деце, старих, хендикепираних и инва-
лидних лица ("Службени гласник РС" 
број 18/97), као и осталим стандардима 
и нормативима из области пројектовања.

Основни поступци којима се по-
вршине и садржаји јавне намене чине 
приступачним лицима са отежаним кре-
тањем су:

 - на  свим пешачким прелазима ви-
синску разлику између тротоара и 
коловоза неутралисати обарањем 
ивичњака;

 - у вишепородичним стамбеним, 
пословним и у јавним објектима 
обезбедити приступ лицима са 
посебним потребама на коту при-
земља спољним или унутрашњим 
рампама, минималне ширине 90 
cm и нагиба 1:20 (5%) до 1:12 
(8%),

 - највећа дозвољена укупна дужина 
рампе у посебном случају износи 
15 m; рампе дуже од 6 m, а најви-
ше до 9 m у случају да су мањег 
нагиба, раздвајају се одморишти-
ма најмање дужине 150 cm (изу-
зетно 140 cm);

 - у оквиру сваког појединачног пар-
киралишта или гараже обавезно 
предвидети резервецију и обеле-
жавање паркинг места за управ-
но паркирање возила инвалида 
у складу са стандардом ЈУС У. 
А9.204,

 - најмања ширина места за парки-
рање возила са посебним потреба-
ма у простору износи 350 cm.

II.1.9. Мере енергетске ефикасности 
изградње

Основни корак ка енергетски ефи-
касној изградњи представља поштовање 
одредби Закона, у смислу обезбеђивања 
одговарајућих услова за осунчање, про-
ветравање објеката, квалитетних улич-
них и блоковских простора, поштовањем 
висина, габарита, димензија парцела, 
минималних ширина уличних профила... 
Планом се тежило да се на нивоу урба-
низма, ужег окружења, створе што бољи 
услови за спровођење мера енергетски 
ефикаснe изградњe за сваки планирани 
објекат.

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-
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ки поступак би требало да води рачуна о 
економичности, еколошкој оправданости 
и уштеди енергије, као допринос зашти-
ти животне средине, природних елемена-
та и климатских услова.

Мере енергетски ефикасне градње 
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 односу на конвенционалне. 
Применом топлотних пумпи у зимском 
периоду могу сe 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 
реконструкције постојећих) објеката 
којима се умањују ефекти хлађења 
објекта у зимском и загревања у летњем 
раздобљу.

Пасивна и нискоенергетска градња 
подразумева следеће основне поступке

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

 - оријентисање отвора, прозора та-
ко да веће стаклене површине бу-
ду постављене на јужној а мање на 
северној фасади објекта,

 - постављање сенила, стреха или 
брисолеја на јужној фасади који 
лети спречавају упад сучевих зра-
ка у просторије а зими га омогућа-
вају,

 - постављање вегетације на север-
ној страни објекта која зими шти-
ти од хладних ветрова,

 - постављање одговарајућих слоје-
ва термоизолације у под, зид и 
кров објекта како би се зими спре-
чили губици енергије а лети спре-
чило прегревање.

У складу са чланом 4. Закона, 
објекти високоградње, у зависности од 
намене и врсте, треба да буду пројекто-
вани, изграђени, коришћени и одржавани 
на начин да им се обезбеде одговарајућа 
енергетска својства. То се потврђује сер-
тификатом о енергетским својствима 
који издаје овлашћена организација.
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II.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правила грађења су дефинисана 

према претежној намени простора, од-
носно за сваки планиран садржај посеб-
но.

II.2.1. Подручје рада
За изградњу објеката у подручју 

рада је обавезна израда урбанистичког 
пројекта. Приликом даље разраде тре-
ба се придржавати правила уређења и 
грађења простора дефинисаних у овом 
Плану као и законских, подзаконских 
аката и важећих прописа и норамтива из 
области грађевинарства.

Врста и намена објекта
У склопу радног подручја, на 

грађевинској парцели дозвољена је из-
градња:

 - пословних објеката,
 - производних објеката,
 - складишних објеката и
 - објекта који могу да обједине два 

или три од горенаведених садр-
жаја.

У изузетним случајевима, уколико 
је у оквиру комплекса планирано само 
пословање и ако услови то дозвољавају, 
дозвољена је изградња једне стамбене је-
динице у оквиру парцеле.

Објекти се могу поставити као 
слободностојећи, двојни или прекинутом 
низу на парцели, а све у зависности од 
захтева производног процеса и прописа-
них услова заштите простора.

Поред главног објекта на грађе-
винској парцели у радној зони дозвоље-
на је изградња помоћних објеката: ос-
таве, типске трансформаторске станице, 
ограде, бунари, водонепропусне бетон-
ске септичке јаме као прелазног решења 
и сл.

Услови за парцелацију, препар-
целацију и формирање грађевинске 
парцеле 

По правилу, грађевинска парцела 
треба да има облик провоугаоника или 
трапеза. 

Површина парцеле намењене из-
градњи радних садржаја треба да буде 
довољна да обезбеди услове за одвијање 
одговарајућег производног, технолошког 
процеса, складиштења или пословања, 
уз обезбеђивање дозвољеног индекса за-
узетости земљишта.

Минимална површина грађевин-
ске парцеле износи 800,0 m² а ширина 
20,0 m.

Грађевинска парцела може се ук-
рупнити препарцелацијом и може се де-
лити парцелацијом или препарцелацијом 
до минимума утврђеног овим правилни-
ком.

Положај објекта у односу на 
регулацију и у односу на границе 
грађевинске парцеле

Грађевинска линија на нивоу при-
земља треба да буде удаљена најмање 5 
m од регулационе линије или дубље уну-
тар комлекса. У спратним деловима мо-
гући су конзолни испусти ван утврђене 
грађевинске линије.

Организацију дворишта радног 
комплекса треба усмерити ка север-
ној, односно западној страни. Са тим 
у вези, грађевинска линија од границе 
суседне парцеле са источне (односно 
јужне) стране је на 5,0 m. Евентуално, 
дозвољена је удаљеност на минимал-
но 1,0 m под условом да су задовољени 
услови противпожарне заштите, тј. да 
међусобни размак између објеката на две 
суседне парцеле је већи од 4,0 m, тј. већи 
од половин вишег објекта.



14 август 2012. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 23/2012 - страна 727  

Грађевинску линију од грани-
це парцеле са западне (односно север-
не) стране поставити на миниму10,0 
m. Евентуално дозвољена је удаљеност 
на минимално 6,0 m ако је на грађевин-
ској парцели омогућен кружни ток са-
обраћаја.

Планиране пословне и радне ком-
плексе формирати тако да се атрактив-
нији, мање штетни садржаји поставе до 
регулационе линије (према улици), а про-
изводни или помоћни објекти, у дубину 
комплекса.

У делу комплекса „Јарош“ треба 
поштовати већ дефинисане грађевинске 
линије објеката који су грађени на основу 
Измене ДУП-а комплекса „Грађевинар“ - 
Бачка Паланка (број Е- 078/92, израђеног 
марта 1992 године од старне ГИП „Грађе-
винар“). Елементи регулације за овај 
фрагмент су дати на графичком прилогу 
број 9. Саобраћајно решење је у већој ме-
ри преузето из ДУП-а и на основу њега 
су дефинисане регулационе лијије улица.

Највећи дозвољени индекс заузетости 
парцеле

Максималан дозвољен проценат 
заузетости грађевинске парцеле је 70 %, 
укључујући и манипулативне површине. 
Минимална површина под зеленилом је 
30%.

Највећа дозвољена висина објеката

Висина објекта је растојање од 
нулте коте до коте слемена, односно до 
коте венца (за објекте са равним крово-
вима). Нулта кота је тачка пресека линије 
терна и вертикалне осе објекта.

Сви објекти могу имати подрумс-
ке или сутеренске етаже, уколико то ге-
омеханички услови терена дозвољавају.

Висина објекта је условљена сп-
ратношћу објеката и висином појединих 
етажа. Генерално, објекти су спратности:

 - пословни: максимално П+2. Уко-
лико услови пословања то захте-
вају, објекти намењени могу има-
ти већу спратност.

 - производни: максимално П+1, 
евентуално и више ако су захтеви 
призводње такви.

 - складишни: максимално П+1.
Висине етажа су подређене захте-

вима функције и условима противпожар-
не заштите. Минимална чиста висина 
етаже намењене пословању, производњи 
и складиштењу износи 3,00 m.

Кота пода приземне етаже може 
бити максимално 0,20 m виша од коте 
тротоара. Веће денивалације (до 1,20 m) 
се савладавају у оквиру објекта.

У изузетним случајевима, када 
потребе радног процеса то захтевају, 
објекти могу бити веће висине (торњеви, 
силоси...). Изградња помоћног објекта - 
остава дозвољена је максималне спрат-
ности П (приземље).

Услови за изградњу других објеката 
на парцели

У оквиру парцеле радног компле-
кса поред главних и помоћних објеката 
дозвољена је изградња једне стамбене је-
динице, у квиру главног или као засебан 
објекат.

Радни комплекс се може оградити. 
Висина ограде којом се ограђује радни 
комплекс не може бити виша од h=2,2 
m. Ограда на регулационој линији треба 
да буде транспарентна, односно комби-
нација зидане и транспарентне ограде. 
Транспарентна ограда се поставља на 
подзид висине максимално 0,2 m а код 
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комбинације, зидани део ограде не може 
бити виши од 0,9 m.

Бочни и задњи део ограде може 
да се ограђује транспарентном оградом, 
комбинација зидане и транспарентне 
ограде и зиданом оградом до висине мак-
симално 2,0 m.

Ограда, стубови ограде и капије 
морају бити на грађевинској парцели 
која се ограђује. Дозвољено је преграђи-
вање функционалних целина у оквиру 
грађевинске парцеле уз услов да виси-
на те ограде не може бити већа од ви-
сине спољне ограде и да је обезбеђена 
проточност саобраћаја.

Капије на регулационој линији се 
не могу отварати ван регулационе ли-
није. У оквиру комплекса „Јарош“ није 
планирано ограђивање парцела.

Услови и начин обезбеђивања 
приступа парцели и простора за 
паркирање

Свака парцела у оквиру радне зо-
не треба да има колски и пешачки при-
лаз. Уколико се ради о грађевинском ком-
плексу (целина коју чини више парцела) 
довољно је обезбедити један приступни 
пут преко кога ће све парцеле бити пове-
зане са јавном површином. Минимална 
ширина колског прилаза је 4,0 m са мини-
малним унутрашњим радијусом кривине 
од 7,0 m. Пешачки прилаз је минималне 
ширине 1,5 m.

У оквиру самог комплекса са-
обраћајне површине могу да се граде под 
следећим условима:

 - минимална ширина саобраћајнице 
је 3,5 m са унутрашњим радијусом 
кривине 5,0 m, односно 7,0 m та-
мо где се обезбеђује проточност 
саобраћаја због противпожарних 
услова,

 - за паркирање возила за сопствене 
потребе у оквиру грађевинске пар-
целе мора се обезбедити паркинг 
простор (за путничко возило мин. 
2,5 х 5,0 m, за теретно возило ми-
нимално 3,0 х 6,0 m (3,5 x 8,0 m), 
односно у зависности од величине 
теретног возила).

За објекте у радним зонама неоп-
ходно је обезбедити противпожарни пут 
око објекта (односоно око низа објеката), 
не ужи од 3,5 m за једносмеран односно 
6,0 m за двосмеран саобраћај.

У комплексу „Јарош“ паркинг 
простор треба обезбедити уз коловоз, 
испред објекта за који је намењен. Из-
градња ових паркинг места треба да се 
реализује на основу услова и у сарадњи 
са предузећем надлежним за саобраћај.

Услови за архитектонско обликовање, 
материјализацију и завршну обраду 
објеката

Конструкцију, материјализацију и 
архитектонски израз објекта треба да су 
у складу са његовом функцијом, захте-
вима процеса производње, условима на 
парцели и важећим нормативима. Треба 
тежити савременом архитектонском из-
разу и колико год је то могуће испоштова-
ти затечено стање и уклопити постојећи 
архитектонски миље (у већ изграђеним 
деловима простора).

Уколико се на парцели планира 
изградња више објеката треба остварити 
складну целину, у смислу архитектон-
ских вредности.

Слободне површине максимално 
озеленити и парковски уредити како би 
могле да служе запосленима и посетио-
цима. Површинске воде са једне парце-
ле/комплекса се не смеју усмеравати ка 
суседним парцелема већ их је потребно 
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одвести до најближег колектора на јавној 
површини.

Обликовањем треба истаћи делове 
објекта, фасаду, која је оријентисана ка 
јавној површини како би се нагласио улаз 
у објекат/комплекс и како би улица као 
јавни простор добила што квалитетније 
фасаде. У том смислу ови делови зграда 
могу да буду различите спратности, ма-
теријализације, кровног нагиба у односу 
на остале.

Услови формирања грађевинских 
елемената на објекту

Општи услови за формирање 
грађевинских елемената на објекту (ер-
кера, темеља, спољних степеништа...) 
су дефинисани Правилником о општим 
правилима за парцелацију, регулацију 
и изградњу („Службени лист РС“ број 
50/2011, члан 31. - 34.).

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

 - излози локала - 0,30 m, по целој 
висини, када објекат није поста-
вљен уз тротоар,

 - транспарентне браварске конзол-
не надстрешнице у зони приземне 
етаже - 2,00 m но целој ширини 
објекта са висином изнад 3,00 m,

 - платнене надстрешнице са масив-
ном браварском конструкцијом - 
1,00 m од спољне ивице тротоара 
на висини изнад 3,00 m.

Испади на објекту не могу прела-
зити грађевинску линију више од 1,60 m 
на делу објекта вишем од 3,00 m. Хори-
зонтална пројекција испада поставља се 
у односу на грађевинску, односно регула-
циону линију.

Грађевински елементи (еркери, 
доксати, балкони, улазне надстрешнице 
са и без стубова, надстрешнице и сл.) на 
нивоу првог спрата могу да пређу грађе-
винску линију (рачунајући од основног 
габарита објекта до хоризонталне пројек-
ције испада), и то:

 - на делу објекта према предњем 
дворишту - 1,20 m, али укупна по-
вршина грађевинских елемената 
не може прећи 50% уличне фасаде 
изнад приземља;

 - на делу објекта према бочном дво-
ришту претежно северне оријен-
тације (најмањег растојања од 1,50 
m) - 0,60 m, али укупна површина 
грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад 
приземља;

 - на делу објекта према бочном дво-
ришту претежно јужне оријента-
ције (најмањег растојања од 2,50 
m) - 0,90 m, али укупна површина 
грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад 
приземља;

 - на делу објекта према задњем 
дворишту (најмањег растојања од 
стражње линије суседне грађе-
винске парцеле од 5,00 m) - 1,20 
m, али укупна површина грађе-
винских елемената не може прећи 
30% стражње фасаде изнад при-
земља.

Спољне ненаткривене степенице 
могу се постављати на предњи део обје-
кта ако је грађевинска линија 3,00 m уву-
чена у односу на регулациону линију и 
ако савлађују висину до 0,90 m.

Спољне отворене степенице које 
савлађују висину преко 0,90 m улазе у 
габарит објекта. Ако се овакве степени-
це постављају на бочни или задњи део 
објекта не смеју ометати пролаз и друге 
функције дворишта.
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Грађевински елементи испод коте 
тротоара - подрумске етаже - могу прећи 
грађевинску, односно регулациону ли-
нију (рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције ис-
пада), и то:

 - темељне траке, стопе и подрумски 
зидови - 0,15 m до дубине од 2,60 
m испод површине тротоара, а ис-
под те дубине - 0,50 m,

 - шахтови до нивоа коте тротоара - 
1,00 m.

Стопе темеља не могу прелазити 
границу суседне парцеле, осим уз саглас-
ност власника или корисника парцеле.

II.2.2. Подручје породичног 
становања

Врста и намена објекта

У ковиру парцеле намењене по-
родичном становању као главни објекат 
могже се градити:

 - породични стамбени објекат,
 - стамбено-пословни објекат,
 - пословно-стамбени и
 - пословни објекат са делатношћу 

која не угрожава становање.

Породични стамбени објекат мо-
же да има максимално четири стамбене 
јединице.

Главни објекат се може градити 
као слободностојећи, двојни, у низу и у 
прекинутом низу а у складу са постојећим 
стањем у оквиру улице.

На грађевинској парцели намење-
ној становању може се планирати из-
градња и :

 - другог објекта: пословни објекат, 
летња кухиња, и оставе веће од 20 
m²,

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

Услови за парцелацију, 
препарцелацију и формирање 
грађевинске парцеле

Приликом формирања нове грађе-
винске парцеле намењене породичном 
становању треба испунити следеће усло-
ве:

 - минимална ширина парцеле за 
слободностојећи објекат је 12,0 m 
(изузетно 10 m), минимална повр-
шина парцеле је 300,0 m²,

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

 - за објекат у прекинутом низу ми-
нимална ширина парцеле је 12,0 
m, минимална величина парцеле 
је 200,0 m²,

 - за објекте у низу, минимална ши-
рина парцеле треба да буде 6 m и 
површина 200 m².

У оквиру грађевинских парцела 
чија је површина мања од минималне по-
вршине утврђене условима и чија је ши-
рина мања од најмање ширине утврђене 
условима може се дозволити изградња 
породичног стамбеног објекта спрат-
ности П+1 са два стана, индекса изграђе-
ности до 1,0 или степена заузетости до 
50%. Ово је изузетак за случајеве код 
којих није могуће кроз поступак препар-
целације обезбедити већу површину пар-
целе.
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Положај објекта у односу на 
регулацију и у односу на границе 
грађевинске парцеле

Објекат породичног становања 
може бити слободностојећи, двојни, у 
низу, у прекинутом низу и полуатријум-
ски.

Грађевинска линија главног обје-
кта може да се се поклапа са регулаци-
оном линијом или може бити увучена у 
односу на регулациону линију. Растојање 
грађевинске од регулационе је условље-
но положајем постојећих објеката у ули-
ци и не треба да буде веће од 5,0 m.

Главни објекат треба градити бли-
же уз границу парцеле претежно север-
не (односно западне) оријентације. Из-
градња објекта на парцели може да се 
дозволи под следећим условима:

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

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

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

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

Највећи дозвољени индекс заузетости 
парцеле

Највећи дозвољени проценат 
заузетости парцеле у подручју 
породичног становања је 40%. 
Површина под зеленилом у оквиру 
парцеле породичног становања треба 
да буде минимум 30% од површине 
парцеле.

Највећа дозвољена висина објеката

Висина објекта је условљна спрат-
ношћу. Максимална спратност главног 
објекта је П+2+Пк. Изградња сутеренсе 
(подрумске) етаже је дозвољена уколико 
геомеханички услови на терену то до-
пуштају.

Максимална чиста висина етажа 
стамбене намене је 3,00 m а пословне 3,5 
m. Уколико се гради објекат у низу због 
изградње пасажа и захтева противпожар-
не заштите висина приземља може да бу-
де већа.

Максимална висина коте пода 
приземља стамбене намене у односу на 
коту прилазног пута је +1,20 m a мини-
малана +0,60 m. 

Максимална кота пода приземља 
за пословне садржаје је +0,20 m у односу 
на коту тротоара.

Максимална висина назитка пот-
кровне етаже је 1,60 m. Максимална сп-
ратност другог и помоћног објекта је П. 

Услови за изградњу других објеката 
на истој парцели

На грађевинској парцели намење-
ној породичном становању може се до-
зволити изградња другог и помоћног 
објекта.
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Помоћни и други објекат уз глав-
ни објекат се граде у истој линији као и 
главни објекат, уз услов да је удаљеност 
од парцеле минимално 1,0 m.

Помоћни и други објекат уз глав-
ни објекат на парцели где је главни обје-
кат постављен као двојни, гради се на 0,0 
m од заједничке границе парцеле. Гараже 
и оставе у оквиру породичног становања 
(када се главни објекат гради као сло-
бодностојећи, двојни и у низу) могу се 
градити у дну парцеле, на 0,0 m од међне 
линије.

Изградњом објеката на парцели 
не сме се нарушити суседна парцеле, а 
одвођење атмосферских вода са кровних 
равни треба да се решити у оквиру пар-
целе на којој се гради објекат.

Ограде на регулационој линији 
могу бити транспарентне или комбина-
ција зидане и транспарентне, с тим да 
укупна висина ограде од коте тротоара 
не сме прећи висину од h=1,4 m. Транс-
парентна ограда се поставља на подзид 
висине максимално 0,2 m, а код комби-
нације зидани део ограде може ићи до 
висине од 0,9 m. Ограда, стубови огра-
де и капије морају бити на грађевинској 
парцели која се ограђује. Капије на регу-
лационој линији се не могу отварати ван 
регулационе линије.

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

Услови и начин обезбеђивања 
приступа парцели и простора за 
паркирање

За паркирање возила за сопстве-
не потребе у оквиру грађевинске парце-

ле треба обезбедити паркинг место, тј. 
простор за паркирање возила по правилу 
један стан једно паркинг место.

У изузетним случајевима (за пот-
ребе пословних садржаја) простор за пар-
кирање се може градити на јавној повр-
шини испред парцеле  инвеститора. Ин-
веститори приликом изградње  треба да 
се обавежу (издавањем локацијске дозво-
ле) да ће  уложити одговарајућа средства 
у изградњу паркиралишта испред свог 
објекта (у сарадњи са надежним преду-
зећем за саобраћај и јавно земљиште ЈП 
„Дирекција за изградњу општине Бачка 
Паланка“), што је до сада била пракса у 
Бачкој Паланци.

За сваку грађевинску парцелу у 
оквиру зоне породичног становања тре-
ба обезбедити колско-пешачки прилаз 
ширине мин 2,5 m.

До парцела са пословним садр-
жајима треба обезбедити колски прилаз 
минималне ширине 3,0 m, односно према 
захтевима возила која опслужују парце-
лу.

Услови за архитектонско обликовање, 
материјализацију и завршну обраду 
објеката

Објекте породичног становања 
пројектовати у савременом духу, са ус-
постављањем односа, уклапањем у 
постојећи урбани контекст. Препоручује 
се пројектовање чистих, ритмичних фа-
сада, без примене еклектичких елемена-
та.

Фасаде објеката могу бити малте-
рисане (у светлим, пастелним бојама), од 
фасадне опеке, природног или вештачког 
камена итд. Материјализацијом испош-
товати постојеће амбијанталне вреднос-
ти, испунити захтеве енергетске ефикас-
ности зграда колико год је то могуће.
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У обухваћеном простору породич-
ног становања препоручује са пројекто-
вање косих кровова, покривених црепом, 
теголом и сличним материјалима који 
одговарају поднебљу и климатским ка-
рактеристикама простора. Нагиб косих 
равни у зависности од врсте покривача.

Услови формирања грађевинских 
елемената на објекту

Општи услови за формирање 
грађевинских елемената на објекту (ер-
кера, темеља, спољних степеништа...) 
су дефинисани на основу Правилника о 
општим правилима за парцелацију, регу-
лацију и изградњу („Службени лист РС“ 
број 50/2011, члан 31. - 34.).

Грађевински елементи на нивоу 
приземља могу прећи грађевинску, од-
носно регулациону линију (рачунајући 
од основног габарита објекта до хори-
зонталне пројекције испада), и то:

 - излози локала - 0,30 m, по целој 
висини, када објекат није поста-
вљен уз тротоар,

 - транспарентне браварске конзол-
не надстрешнице у зони приземне 
етаже - 2,00 m по целој ширини 
објекта са висином изнад 3,00 m,

 - платнене надстрешнице са масив-
ном браварском конструкцијом - 
1,00 m од спољне ивице тротоара 
на висини изнад 3,00 m.

Испади на објекту не могу прела-
зити грађевинску линију више од 1,60 
m, односно регулациону линију више 
од 1,20 m и то на делу објекта вишем од 
3,00 m. Хоризонтална пројекција испада 
поставља се у односу на грађевинску, од-
носно регулациону линију.

Грађевински елементи (еркери, 
доксати, балкони, улазне надстрешнице 
са и без стубова, надстрешнице и сл.) на 

нивоу првог спрата могу да пређу грађе-
винску, односно регулациону линију (ра-
чунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада), и то:

 - на делу објекта према предњем 
дворишту - 1,20 m, али укупна по-
вршина грађевинских елемената 
не може прећи 50% уличне фасаде 
изнад приземља;

 - на делу објекта према бочном дво-
ришту претежно северне оријен-
тације (најмањег растојања од 1,50 
m) - 0,60 m, али укупна површина 
грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад 
приземља;

 - на делу објекта према бочном дво-
ришту претежно јужне оријента-
ције (најмањег растојања од 2,50 
m) - 0,90 m, али укупна површина 
грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад 
приземља;

 - на делу објекта према задњем 
дворишту (најмањег растојања од 
стражње линије суседне грађе-
винске парцеле од 5,00 m) - 1,20 
m, али укупна површина грађе-
винских елемената не може прећи 
30% стражње фасаде изнад при-
земља.

Спољне ненаткривене степенице 
могу се постављати на предњи део обје-
кта ако је грађевинска линија 3,00 m уву-
чена у односу на регулациону линију и 
ако савлађују висину до 0,90 m.

Спољне отворене степенице које 
савлађују висину преко 0,90 m улазе у 
габарит објекта. Ако се овакве степени-
це постављају на бочни или задњи део 
објекта не смеју ометати пролаз и друге 
функције дворишта.

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

 - темељне траке, стопе и подрумски 
зидови - 0,15 m до дубине од 2,60 
m испод површине тротоара, а ис-
под те дубине - 0,50 m,

 - шахтови до нивоа коте тротоара - 
1,00 m.

Стопе темеља не могу прелазити 
границу суседне парцеле, осим уз саглас-
ност власника или корисника парцеле.

II.2.3. Подручје породичног 
становања са радом

У оквиру подручја породичног 
становања са радом, осим стамбеног 
објекта на парцели је могуће изградити и 
објекат намењен привредним активност-
има који својим садржајима неће штетно 
утицати на стамбене садржаје.

Рад се може планирати у оквиру 
засебног објекта на парцели или у сколпу 
стамбене зграде, уколико услови зашти-
те, нормалног функционисања објекта то 
дозвољавају.

Садржаји које је могуће реализо-
вати уз становање су типа:

 - механичарске радионице,
 - ауто перионице,
 - стоваришта материјала,
 - мали производни погони (пекаре, 

млекаре, дестилерије, производња 
одеће, обуће...),

 - занатске радње (столарске, бра-
варске, лимарске и сл.),

 - продајни објекти робе на велико и 
мало.

Сви садржаји који се граде у ок-
виру подручја становања са радом за-

хтевају претходну израду урбанистичког 
пројекта са прибављеним условима на-
длежних институција за заштиту живот-
не средине, природе, здравља људи и ос-
талих надлежних предузећа.

Мин мална површина парцеле у 
оквиру које се реализују ови садржаји је 
600 m². У изузетним случајевима када се 
привредне активности планирају у ок-
виру објекта становања и када су мањег 
обима (до 150 m²) величина парцеле мо-
же бити иста кaо и за породично стано-
вање. Максималан проценат заузетости 
парцеле у подручју становања са радом 
је 40%.

Сви остали параметри из правила 
грађења овог Плана који су прописани за 
подручје становања (положај објекта на 
парцели, услови за паркирање изградња 
других објеката на парцели...) важе за 
подручје породичног становања са ра-
дом.

II.2.4. Заштитно зеленило

Површине намењене заштитном 
зеленилу се могу користити као слободне 
травнате површине и за изградњу мани-
пулативних површина у оквиру радног 
комплекса који захватају. Њихова сврха 
је заштита инфраструктурних објеката 
(делаковода и гасовода) на начин како је 
то дефинисано условима надлежних оп-
редузећа која се старају о њима.

У оквиру њих је забрањено поди-
зање објеката високоградње и високог 
растиња без сагласности надлежног пре-
дузећа које управља инфраструктуром.

Пошто су ове површине у оквиру 
грађевинског земљишта остале намене, 
могу се сврстати у 30% зелених површи-
на које су инвеститори, власници у окви-
ру подручја рада дужни да обезбеде на 
парцели.
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II.2.5. Фабрика воде

Фабрика воде представља функ-
ционалну целину која има дефинисану 
потребну површину (парцелу) и у оквиру 
ње изграђене објекте водопривреде.

Изградња нових објеката у ок-
виру комплекса фабрике треба да буде 
у складу са будућим потребема снаб-
девања насеља водом. Приликом сваке 
нове изградње потребно је обезбедити 
све хигијенске, услове заштите животне 
средине и остале параметре битне за овај 
значајан садржај и у складу са тим гради-
ти. Уколико се укаже потреба за проши-
рењем комплекса, оно се може реализо-
вати према истоку.

II.2.6. Бензинска пумпа

Бензинска пумпа уз државни пут I 
Б реда у делу Нови Сад – Бачка Паланка 
је у скорије време реконструисана и про-
ширена. Како тренутно не постоје пот-
ребе за проширењем капацитета самог 
објекта бензинске пумпе, није планирана 
било каква градња у оквиру саме стани-
це.

На осталом делу парцеле на којој 
се налази бензинска станице, могуће је 
градити објекте у складу са правилима 
грађења за подручје рада.

II.2.7. Трафо станица 
„Бачка Паланка 2”

Простор трафостанице је дефини-
сан границама парцела на коме се она на-
лази. Планирано је проширење компле-
кса трафостанице на парцеле које захвата 
заштитни појас око далековаода 110 kV.

Свака будућа изградња, рекон-
струкција објеката у оквиру комплекса 
треба да се рализује у складу са потре-
бама за снабдевањем електричном енер-
гијом насеља Бачка Паланка и условима 

надлежног предузећа за дистрибуцију 
електричне енергије. При томе је потреб-
но испоштовати остале услове заштите 
протора и инфраструктурне електрое-
нергетске објекта реализовати у оквиру 
површина намењених за то.

II.2.10. Услови изградње 
инфраструктуре и уређења јавних 
површина

Саобраћајна инфраструктура

За изградњу целокупне саобраћај-
не инфраструктуре у оквиру планског 
подручја обавезна је изграда техничке 
документације у складу са Законом о јав-
ним путевима („Службени гласник РС“, 
број 101/05 и 123/07) и Правилником о 
условима које са аспекта безбедности 
саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута 
(„Службени гласник РС“, број 50/11).

Државни пут I Б реда

У оквиру граница планског под-
ручја са јужне стране налази се државни 
пут I Б реда број 12 (Келебија – Суботица 
– Сомбор – Оџаци – Бачка Паланка – Но-
ви Сад).

Земљишни појас – континуална 
површина са обе стране усека и насипа; 
ширине најмање 1,0m, мерено од линија 
које чине крајње тачке попречног про-
фила јавног пута ван насеља на спољну 
страну. За све предвиђене интервенције 
(и изградњу) саобраћајних прикључака и 
инсталација које се воде кроз земљишни 
појас потребно је затражити саобраћајно 
– техничке услове и сагласност ос стране 
ЈП „Путеви Србије“, Београд, за израду 
пројектне документације, изградњу и по-
стављање истих, приликом којих ће се 
дефинисати нови чворови и стационаже 
државног пута у складу са новом Уред-
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бом о категоризацији државних путева 
(„Службени гласник РС“, број 14/12).

Заштитни појас – површина уз 
ивицу земљишног појаса, на спољну 
страну, са сваке стране јавног пута; ши-
рине за државне путеве I реда 20,0m; слу-
жи за заштиту јавног пута и саобраћаја 
на њему.

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

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

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

Приликом реконструкције колово-
за предметног државног пута I реда по-
требно је испунити следеће:

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

 - применити издигнуте ивичња-
ке или ивичне траке ширине 0,3-
0,35m,

 - рачунску брзину кретања возила 
од 80km/h,

 - новопројектовану коловозну кон-
струкцију димензионисати за осо-
винско оптерећење од најмање 
11,5t по осовини,

 - без додатних саобраћајних трака 
за успорење/убрзање возила,

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

Приликом планирања инсталација 
водити рачуна о следећем:

 - траса инсталација мора се пројект-
но усагласити са постојећим ин-
сталацијама поред и испод јавног 
пута,

 - укрштање са јавним путем пред-
видети искључиво механичким 
подбушивањем испод трупа пута, 
управно на пут, у прописаној заш-
титној цеви,

 - заштитна цев мора бити пројек-
тована на целој дужини између 
крајњих тачака попречног профи-
ла пута (изузетно спољна ивица 
коловоза), увећана за по 3,0m са 
сваке стране,

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

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

 - уколико се инсталације воде па-
ралелно, морају бити постављене 
мин. 3,0m од крајње тачке попреч-
ног профила пута (ножице насипа 
трупа пута или спољне ивице пут-
ног канала за одводњавање) изу-
зетно ивице коловоза уколико се 
тиме не ремети режим одводња-
вања коловоза,

 - на местима где није могуће задо-
вољити наведене услове мора се 
испројектовати и извести адекват-
на заштита трупа предметног пу-
та.

Прикључак прилазног пута на 
државни пут I Б реда

Према Плану генералне регулације 
укрштање са државним путем I реда по-
требно је решити у нивоу са обезбеђењем 
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потребних елемената безбедности и са 
увођењем одговарајуће сигнализације.

Укрштај, односно прикључак спо-
редног пута треба да буде изведен управ-
ним вођењем осовине споредног правца. 
Угао пресека треба да буде 90°, уз доз-
вољена одступања од ±10°. Ради оствари-
вања овог циља код појединих укрштаја/
прикључака, који се налазе у оквиру гра-
ница планског подручја, примењена је 
принудна девијација споредног правца.

У оквиру планског подручја 
постоји шест укрштаја/прикључка на др-
жавни пут I Б реда бр. 12:

 - укрштање са Улицом Светоза-
ра Марковића на стационажи km 
3+122.00,

 - прикључак Улице Слободана 
Бајића Паје на стационажи km 
3+417.00,

 - прикључак постојеће саобраћај-
нице која води у јужну радну зону 
на стационажи km 3+849.00,

 - прикључак постојеће саобраћај-
нице која води у јужну радну зону 
на стационажи km 4+313.00,

 - прикључак постојеће саобраћај-
нице која води у јужну радну зону 
на стационажи km 4+846.00,

 - прикључак обилазнице на стацио-
нажи km 5+069.00. 

 -
Такође, предвиђају се три нова 

прикључка:
 - прикључак планиране саобраћај-

нице – Улица нова 9 на стациона-
жи km 3+849.00,

 - прикључак нове трасе саобраћај-
нице – Улица нова 11 (према гра-
фичком прилогу План саобраћај-
ница са нивелацијом постојећа 
траса саобраћајнице се помера 
према истоку) на стационажи km 
4+471.00,

 - прикључак планиране саобраћај-
нице – Улица нова 13 на стациона-
жи km 4+846.00.

Прикључке градити уз обезбеђење 
зона потребне прегледности за несметано 
функционисање саобраћаја на предмет-
ном путу и осталих мера безбедности.

За планиране прикључне двосмер-
не саобраћајнице потребно је испунити 
следеће:

 - ширине саобраћајних трака од ми-
нимално 3,0m,

 - рачунску брзину кретања возила 
од 50km/h,

 - новопројектовану коловозну кон-
струкцију димензионисати за осо-
винско оптерећење од најмање 
11,5t по осовини,

 - полупречнике лепеза у зони 
раскрснице утврдити на основу 
криве трагова меродавног возила.

На месту прикључака Улице нова 
9 и Улице нова 11 на државни пут I Б реда 
број 12 предвиђено је да се на споредном 
правцу физички каналишу саобраћајне 
струје изградњом капљастог острва изван 
основне равни коловоза, за раздвајање 
саобраћајних токова левих струја. Десно 
се скреће, са споредног на главни правац, 
помоћу троцентричне криве трагова од-
носа радијуса R1:R2:R3=2:1:3.

Прикључак на државни пут I Б ре-
да, може се градити уз сагласност јавног 
предузећа које управља државним путе-
вима.

Прилазни пут који се прикључује 
на државни пут I Б реда мора се изгра-
дити са тврдом подлогом или са истим 
коловозним застором као и јавни пут на 
који се прикљује, у ширини од најмање 
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5,0m и у дужини од најмање 40,0m, ра-
чунајући од ивице коловоза јавног пута.

Коридори саобраћајница у оквиру 
северне радне зоне

Димензионисање основних функ-
ционалних елемената геометријског и 
нормалног попречног профила извршено 
је на основу основних програмских 
елемената којима су дефинисани 
захтеви проточног саобраћаја, пешачких 
кретања, инсталација, као и просторних 
ограничења постојећег стања.

Нове саобраћајне површине по-
требно је формирати према датом урба-
нистичком решењу. Коловозну конструк-
цију сабирних улица и приступних улица 
првог реда (ПУ1) димензионисати за вр-
ло тешко/тешко саобраћајно оптерећење 
и са карактеристикама које морају да за-
довоље саобраћајнице унутар насеља.

Коловозну конструкцију приступ-
них улица другог реда (ПУ2) димензио-
нисати за средње лако саобраћајно опте-
рећење и са карактеристикама које мо-
рају да задовоље саобраћајнице унутар 
насеља.

Како се на приступним улицама 
функционалног подтипа ПУ2 проточни 
саобраћај одвија ниским брзинама на 
заједничкој површини предвиђеној за 
приоритетно кретање или боравак пеша-
ка и/или бициклиста у уличном профилу 
и како је саобраћајно оптерећење мало 
не врши се подела коловоза по возним 
тракама нити има потребе за применом 
континуалних средњих разделних трака.

Све планиране саобраћајне правце 
нивелационо ускладити и опремити са-
временим коловозним застором, што ће 
омогућити оптимално функционисање 
саобраћаја на овом простору. Коловозе 
планираних саобраћајница, у висинском 
смислу, прилагодити нивелационом ре-

шењу које је дато у оквиру графичког 
прилога План саобраћајница са нивела-
цијом. За све саобраћајне правце пред-
виђен је једностран попречни нагиб ко-
ловоза.

Паркинг простор

Стационирани саобраћај у оквиру 
коридора саобраћајница није планиран. 
Паркирање путничких возила за запосле-
не и коминтенте предвиђено је у оквиру 
појединачних радних комплекса. Такође, 
смештај возила – камиона и радних ма-
шина, које су неопходне за обављање 
пословне и радне делатности планира-
не у склопу пословних и производних 
објеката, решавати, искључиво, на при-
падајућој парцели, у складу са условима 
организације и уређења парцеле.

Бициклистичка стаза

Као технички облик бициклистич-
ких површина које се планирају изабра-
на је бициклистичка стаза – физички 
одвојена бициклистичка површина, чија 
је функција да обезбеди неометану и без-
бедну површину за бициклисте и возаче 
мопеда. Имајући у виду просторне мо-
гућности, у Улици Краља Петра I/Улици 
Новосадски пут предвиђене су независне 
једносмерне бициклистичке стазе са обе 
стране саобраћајнице, док су унутар са-
ме  северне  радне  зоне бициклистичке 
стазе организоване као  двосмерне. Би-
циклистичка стаза треба да је од пешачке 
површине одвојена ивичњаком који је из-
дигнут највише 5cm у односу на бицик-
листичку површину.

На местима где улази у подручје 
мешовитог саобраћаја, бициклистичка 
стаза треба да буде обојена другачијом 
бојом, чиме би се бициклистичка стаза 
додатно нагласила и смањила могућност 
саобраћајних незгода.
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Хоризонтални радијуси бицик-
листичке стазе треба да износе најмање 
10m (најмањи могућ хоризонтални ра-
дијус је 3,5m, јер у случају мањег радију-
са брзина бициклисте пада испод 12km/h, 
што доводи до нестабилности).

Нивелета бициклистичке стазе 
треба да прати постојећу нивелету те-
рена са неопходним интервенцијама на 
довођењу у правилан и потребан гео-
метријски смисао. У зони укрштања са 
постојећим саобраћајницама нивелету 
бициклистичке стазе, у висинском сми-
слу, прилагодити нивелационом решењу 
датих саобраћајница на које се прикљу-
чује.

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

Пешачке стазе

Пешачке стазе градити применом 
бетонских елемената, при чему је потреб-
но ускладити боје и облике примењених 
елемената са околним амбијентом. Ово, 
поред обликовног и визуелног значаја, 
има и практичну сврху при изградњи и 
реконструкцији подземних инсталација.

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

Одводњавање

Одводњавање површинских вода 
са свих саобраћајних површина решити 

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

Сви елементи саобраћајница дати 
су у графичком прилогу План саобраћај-
ница са нивелацијом. Приликом пројек-
товања и изградње обавезно је придржа-
вати се датих елемената.

Зелене површине у оквиру уличних 
коридора

Формирањем регулација и са-
обраћајних површина дефинишу се и 
површине намењене формирању зелених 
површина у оквиру уличних коридора. 
Дате зелене површине су погодне за по-
дизање дрвореда, при чему је потребно 
водити рачуна о просторним могућнос-
тима – ширина ивичних разделних тра-
ка (задовољење услова за нормалан раз-
вој насада), удаљеност од инсталација, 
саобраћајних трака и објеката, као и да 
формирање уличног зеленила не сме да 
омета нормално кретање пешака, лица са 
посебним потребама и саобраћаја. Зеле-
не површине које немају потребну ши-
рину за формирање дрвореда озеленити 
травом, украсним шибљем и другим рас-
тињем. Озелењавање извршити тако да 
се не омета прегледност.

Пројекат озелењавања треба да 
обезбеди заштиту простора од ширења 
последица загађивања. Приликом озе-
лењавања могуће је коришћење примера-
ка егзота за које је потврђено да се добро 
адаптирају датим условима средине и не 
спадају у категорију инвазивних.
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Хидротехничка инфраструктура

Водоводна мрежа

Јавна водоводна мрежа у насељи-
ма, уграђује се по правилу на јавној по-
вршини и то у зелени појас или тротоар.

Дубина канала за уличну водовод-
ну мрежу мора осигурати покриће теме-
на цеви са 100 цм надслоја, водећи рачу-
на о коначној висини терена.

Када се јавна водоводна мрежа 
протеже у приватно земљиште, власни-
ци или корисници некретнина, дужни 
су дозволити приступ на земљиште ра-
ди снимања, пројектовања и обележа-
вања земљишта, извођења радова на 
изградњи, реконструкцији, одржавању 
и искоришћавању објеката водоснабде-
вања.

Размак између водоводне мреже 
и осталих подземних инсталација (елек-
тричног кабла, ПТТ кабла, гасовода и ка-
нализационих цеви) у уздужном правцу 
(водоравном), мора износити најмање 50 
цм.

Код попречног укрштања, размак 
између водоводне мреже и осталих под-
земних инсталација по висини, мора из-
носити најмање 30 цм, код чега кабели 
морају бити у заштитној цеви и означени 
траком.

Водоводна мрежа не сме бити по-
стављења испод канализационих цеви, 
нити кроз ревизиона окна канализације, 
односно канализационе цеви се поста-
вљају испод водоводне мреже.

Изградњом, одржавањем или ре-
конструкцијом објекта смештеног у бли-
зини јавног водовода, као и реконструк-
цијом саобраћајница, не сме се довести у 
питање нормално водоснабдевање, а ни 

ометати нормално кориштење и одржа-
вање водоводне мреже и осталих објека-
та водоснабдевања.

Планирани коридор за изградњу 
водоводне мреже налазе се на разли-
читим растојањима од регулационе ли-
није у зависности од постојеће мреже и 
постојећих инсталација у свему према 
графичком прилогу.

Одређена одступања од наведених 
услова могућа су уз сагласност ЈКП "Ко-
муналпројект" из Бачке Паланке као што 
је и сва изградња могућа само уз пре-
дходно прибављене услове и сагласност 
ЈКП "Комуналпројект" из Бачке Паланке.

Канализациона мрежа - отпадних 
вода

Пројекат јавне канализације и 
техничко решење појединих делова мо-
рају бити усклађени са системом канали-
зације, који је у функцији. Код изградње 
и одржавања објеката и уређаја јавне ка-
нализације, обавезна је примена важећих 
стандарда и техничких прописа.

За изградњу јавне канализације 
могу се употребити следеће цеви:

 - армирано-бетонске цеви,
 - бетонске цеви,
 - пластичне цеви,
 - полиестерске цеви,
 - ливено-гвоздене цеви,
 - челичне цеви,
 - дуктилне цеви.

Канал којим се одводи санитарна 
и индустријска отпадна вода изводи се 
по правилу на супротној страни колово-
за од оне на којој страни је положен јав-
ни водовод. Дозвољени падови канала 
одређују се границама од 0,3 до 100‰. 
Минимални дозвољени пад треба да оси-
гура самоиспирање канала, који се дока-
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зује хидрауличким прорачуном. Макси-
мална дозвољена повремена и привре-
мена брзина протока може износити 6 м/
сек. У случајевима потребе већих падо-
ва од 100‰, прекиде падова у каналима 
треба изграђивати са каскадама у кон-
тролним окнима. Висина каскаде може 
износити од 0,30 до 1,50m.

На местима измене хоризонтал-
них и вертикалних праваца канала мо-
рају се изградити контролна окна. Ова 
контролна окна постављају се и на споје-
вима уличних канала. Контролна окна се 
постављају и на правцу осовине канала 
до највеће удаљености од 50 метара. Нај-
мања светла величина контролног окна 
треба да је 1,00x1,00 m односно код дру-
гачије изведбе 1,00 m².

Контролно окно поставља се 
и на каналском прикључку по прави-
лу непосредно уз регулациону линију. 
Најмања светла величина контрол-
ног окна треба да буде 0,70x1,00 52 m. 
Дно контролног окна, када се изграђује 
кинета за међусобни спој канала, треба 
да је у висини осовине најнижег канала. 
Сва контролна и друга окна морају имати 
уграђене ливено-гвоздене пењалице 
и бити покривена ливено-гвозденим 
поклопцима типа који мора издржати 
потребно саобраћајно оптерећење.

Минимални профил цеви јавне ка-
нализације износи Ø 300 mm. У канале за 
одводњавање употребљених ( отпадних 
) вода , фекалне канале у оквиру град-
ског сепарационог система забрањено је 
упуштање :

 - употребљене воде од прања и по-
ливања улица и других јавних по-
вршина,

 - атмосферске воде,
 - расхладне воде.

Планирани коридор за изградњу 
канализационе мреже- отпадних вода 
налазе се на различитим растојањима 
од регулационе линије у зависности од 
постојеће мреже и постојећих инстала-
ција у свему према графичком прилогу.

Одређена одступања од наведених 
услова могућа су уз сагласност ЈКП "Ко-
муналпројект" из Бачке Паланке као што 
је и сва изградња могућа само уз пре-
дходно прибављене услове и сагласност 
ЈКП "Комуналпројект" из Бачке Паланке.

Канализациона мрежа - атмосферских 
вода

Пројекат јавне канализације и 
техничко решење појединих делова мо-
рају бити усклађени са системом канали-
зације, који је у функцији. Код изградње 
и одржавања објеката и уређаја јавне ка-
нализације, обавезна је примена важећих 
стандарда и техничких прописа.

За изградњу јавне канализације 
могу се употребити следеће цеви:

 - армирано-бетонске цеви,
 - бетонске цеви,
 - пластичне цеви,
 - полиестерске цеви,
 - ливено-гвоздене цеви,
 - челичне цеви,
 - дуктилне цеви.

За атмосферске воде могу се 
употребити бетонски канали јајоликог, 
потковичастог, или округлог облика, бе-
тонирани на лицу места, или од монтаж-
них елемената, а чији облици су одређе-
ни хидрауличким и статичким условима.

Дозвољени падови канала одређују 
се границама од 0,3 до 100‰. Мини-
мални дозвољени пад треба да осигура 
самоиспирање канала, који се доказује 
хидрауличким прорачуном. Максимал-
на дозвољена повремена и привремена 
брзина протока може износити 6 м/сек. 
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У случајевима потребе већих падова од 
100‰, прекиде падова у каналима треба 
изграђивати са каскадама у контролним 
окнима. Висина каскаде може износити 
од 0,30 до 1,50 m.

На местима измене хоризонтал-
них и вертикалних праваца канала мо-
рају се изградити контролна окна. Ова 
контролна окна постављају се и на споје-
вима уличних канала. Контролна окна се 
постављају и на правцу осовине канала 
до највеће удаљености од 50 метара. Нај-
мања светла величина контролног окна 
треба да је 1,00x1,00 m односно код дру-
гачије изведбе 1,00 m². Сва контролна и 
друга окна морају имати уграђене ливе-
но- гвоздене пењалице и бити покривена 
ливено-гвозденим поклопцима типа који 
мора издржати потребно саобраћајно оп-
терећење.

Улични сливници морају бити 
типски и да садрже гвоздену решетку 
и таложницу. Најмања светла величина 
кишног сливника треба да буде Ø 500 
mm, а таложница најмање дубине 1,00 
m и запремнине 0,25 m³. Улични слив-
ници се постављају на размацима који 
одговарају површини одводњавања од 50 
до 100 m². Размак уличних сливника код 
мањих падова улица мора бити такав да 
улични сливници могу потпуно одвести 
воду са тих површина који размак може 
бити од 30 до 60 m. Улични сливници 
се постављају и на раскрсници улица. 
Канализациони прикључак уличних 
сливника код система атмосферске 
канализације не може бити мањи од Ø 
200 mm. Минимални профил цеви јавне 
канализације износи Ø 300 mm .

У канале за одвођење атмосфер-
ских вода и атмосферску канализацију 
у оквиру градског сепарационог система 
забрањено је упуштање:

 - домаће употребљене санитарне 
воде из стамбених, друштвених, 
комуналних и индустријских обје-
ката,

 - непречишћене атмосферске воде 
са површина јако загађених про-
дуктима индустрије,

 - индустријске отпадне воде са и 
без предходне обраде на интерним 
уређајима за пречишћавање осим 
расхладних вода.

Планирани коридор за изградњу 
канализационе мреже - атмосферских во-
да налазе се на различитим растојањима 
од регулационе линије у зависности од 
постојеће мреже и постојећих инстала-
ција у свему према графичком прилогу.

Планирани коридори за канализа-
цију атмосферских вода се налазе уз пла-
ниране и постојеће саобраћајнице, пе-
шачке стазе или у осовини саобраћајни-
ца, и одводе се до постојећег колектора 
и даље у систем мелиорационих канала. 
Планирана је изградња ригола са сливни-
цима дуж тротоара и пешачких површи-
на које ће бити повезане са зацевљеним 
колекторима у новоформираним улич-
ним коридорима.

Одређена одступања од наведених 
услова могућа су уз сагласност ЈКП "Ко-
муналпројект" из Бачке Паланке као што 
је и сва изградња могућа само уз пре-
дходно прибављене услове и сагласност 
ЈКП "Комуналпројект" из Бачке Паланке.

Електроенергетска инфраструктура

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

За грађевинске објекте са већом 
ангажованом снагом од (150 kW и више) 
на парцели или у оквиру објекта обез-
бедити простор за изградњу ТС 20/0,4 
kV. Појединачне пословне објекте (са 
максималном једновременом снагом до 
43,5 kW) прикључивати на постојећу 
нисконапонску  мрежу, уколико постоји 
изграђена мрежа довољног капацитета. 
Појединачне пословне објекте (са мак-
сималном једnовременом снагом до 100 
kW), прикључивати на дистрибутивни  
електроенергетски  систем  изградњом  
подземног нисконапонског вода из ТС 
(директан нисконапонски извод).

Правила грађења у оквиру улич-
них 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 20kV напонском нивоу,

 - у коридорима далековода 110kV 
укупне ширине 50m (по 25m са 
обе стране осе далековода), није 
дозвољено засађивање средње

 - трафостанице градити на јавној 
површини. Минимална површина 
за изградњу МБТС трафостанице 
треба да буде 5,0х6,0m, минимал-
на удаљеност од других објеката 
треба да буде 3,0m,

 - средњенапонску мрежу градити 
подземно,

 - нисконапонска мрежа може бити 
грађена подземно,

 - стубове електроенергетске мреже 
поставити у уличним коридори-
ма, минимално 1,0m од колово-
за општинских путева, односно 
у складу са условима надлежног 

предузећа за државне путеве, ван 
колских прилаза објектима,

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

При полагању подземне елек-
троенергетске мреже у оквиру обухвата 
Плана поштовати следеће услове који се 
односе на полагање подземне електрое-
нергетске мреже у насељу:

 - 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 0,8m,

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

 - при укрштању са саобраћајницом 
кабл мора бити постављен у заш-
титну цев, а угао укрштања треба 
да буде око 90º,

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

 - паралелно полагање електроенер-
гетских каблова и цеви водовода 
и канализације дозвољено је у хо-
ризонталној равни при чему хо-
ризонтално растојање мора бити 
веће од 0,5m,
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 - није дозвољено полагање електро-
енергетског кабла изнад или испод 
цеви водовода или канализације,

 - при укрштању електроенергет-
ских каблова са цевоводом гасово-
да вертикално растојање мора би-
ти веће од 0,3m, а при приближа-
вању и паралелном вођењу 0,5m,

 - светиљке јавног осветљења поста-
вити на стубове за расвету,

 - користити расветна тела у складу 
са новим технологијама развоја, 
а према захтевима зоне у оквиру 
које се постављају,

 - заштиту од атмосферског 
пражњења извести класичним 
громобранским инсталација-
ма у облику Фарадејевог кавеза 
према класи нивоа заштите 
објеката у складу са Правилником 
о техничким нормативима о 
заштити објеката од атмосферског 
пражњења („Службени лист СРЈ“, 
број 11/96),

 - у коридору надземних средње-
напонских и високонапонских 
водова грађење објеката мора 
бити у складу са Правилником 
о техничким нормативима за из-
градњу надземних електроенер-
гетских водова називног напона 
1kV до 400kV („Службени лист 
СФРЈ“, број 65/88 и 18/92) и дру-
гим важећим законским прописи-
ма и техничким условима, као и 
условима надлежног предузећа.

Правила грађења на јавним зеле-
ним површинама:

 - целокупну електроенергетску 
мрежу и трафостанице градити у 
складу са важећим законским про-
писима и техничким условима,

 - трафостанице градити као зидане 
или монтажно – бетонске. Мини-
мална површина за изградњу тра-
фостанице треба да буде 5,0х6,0m, 

минимална удаљеност од других 
објеката треба да буде 3,0m,

 - средњенапонску мрежу 20kV и 
нисконапонску каблирати по усло-
вима грађења за подземну мрежу,

 - јавно осветљење поставити на де-
коративне канделабре.

Телекомуникациона инфраструктура
Прикључак извести преко типског 

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

Правила грађења у оквиру улич-
них коридора:

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

 - ТТ мрежа ће се углавном градити 
подземно,

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

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

 - при укрштању са саобраћајницама 
каблови морају бити постављени 
у заштитне цеви, а угао укрштања 
треба да буде 90°,

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

 - при укрштању са цевоводом га-
совода, водовода и канализације 
вертикално растојање мора бити 
веће од 0,3m, а при приближавању 
и паралелном вођењу 0,5m,
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 - -уређаји и опрема УПС поставиће се у метално кућиште - слободностојећи орман 
на јавној површини.

Правила грађења на осталим површинама:
 - подземну телекомуникациону мрежу градити по условима грађења подземне теле-

комуникационе мреже на површинама јавне намене,
 - објекти за смештај телекомуникационих уређаја мобилне телекомуникационе мре-

же и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, као и анте-
не и антенски носачи могу се поставити на појединачним грађевинским парцелама 
у оквиру радне зоне,

 - објекат за смештај телекомуникационе и РТВ опреме може бити зидани или мон-
тажни, или смештен на стубу,

 - мимимална површина за потребе РБС треба да буде 10,0х10,0m,
 - комплекс са телекомуникационом опремом и антенски стуб мора бити ограђен,
 - у комплекс се поставља антенски стуб са антенама, а на тлу се постављају контеј-

нери базних станица,
 - напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4kV,
 - до комплекса за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских стубо-

ва са антенама обезбедити приступни пут, минималне ширине 3,0m, до најближе 
јавне саобраћајнице,

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

Гасоводна инфраструктура

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

Гасовод ниског притиска се води подзмено и надземно. Када се гасовод води под-
земно дубина полагања гасовода је 0,6-1,0 m од његове горње ивице. Препоручује се 
дубина од 0,8 m. Изузетно је дозвољена дубина 0,5 m код укрштања са другим укопа-
ним инсталацијама или на изразито тешком терену, уз примену додатних техничких мера 
заштите. Локација ровова треба да је у зеленом појасу између тротоара и ивичњака ули-
це, тротоара и ригола, тротоара и бетонског канала. На локацији где нема зеленог поја-
са 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
други гасовод 0,2 m 0,4 m
водовод, канализација 0,2 m 0,4 m
телефонски каблови 0,3 m 0,5 m
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технолошка канализација 0,2 m 0,4 m
бетонски шахтови и канали 0,2 m 0,4 m
железничка пруга и индустријски колосек 1,5 m 5,0 m
топловод: прорачунско растојање које обезбеђује да температура ПЕ цеви не буде изнад 20°C
високо зеленило - ,5 m
темељ грађевинских објеката - 1,0 m
локални путеви и улице 1,0 m 0,5 m
државни путеви I и II реда 1,3 m 1,0 m
бензинске пумпе - 5,0 m

Укрштање дистрибутивног 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.

За укрштање и паралелно вођење гасовода са железничком пругом, путевима и 
улицама, потребна је сагласност одговарајућих организација.

Дистрибутивни гасовод се не полаже испод зграда и других објеката високоградње. 
Надземно полагање дистрибутивног гасовода се врши само изузетно, уз посебну заштиту 
од механичких, температурних и утицаја стварања кондензата.

Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ 
мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, али не мање од 0,5 m сло-
бодног размака. Надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова далековода, 
високонапонских и нисконапонских водова за најмање висину стуба+3m.

При полагању дистрибутивних гасовода треба предузети одговарајуће мере заш-
тите постојећих инсталација у радном појасу.

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

1. пролаз испод путева и улица се изводи у заштитној челичној цеви уз механичко 
подбушивање на дубини од 1,0 m;

2. пролаз испод кућне саобраћајнице се ради раскопавањем или подбушивањем, у 
складу са дубином рова;

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

Код паралелног вођења гасовода у односу на горе наведене објекте примењују се 
минимална одстојања из важећих прописа уз додатак 1,0 до 2,0 m, у зависности од мо-
гућности на терену.

Укрштање и паралелно вођење у односу на укопане инсталације треба пројектова-
ти да се задовоље сви услови власника предметних инсталација. Код укрштања настојати 
да се гасовод укопа изнад других инсталација, у противном гасовод треба положити у 
заштитну цев.
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Услове и сагласност за прикључење на гасну мрежу је потребно затражити од на-
длежне комуналне службе.

Јавне зелене површине

Постојеће и планиране јавне зелене површине у оквиру простора обухваћеног 
Планом чини зеленило у оквиру уличних коридора.

Основни задатак ових зелених површина је да изолују пешачке токове и ободне 
зграде од колског саобраћаја и створе повољне санитарно - хигијенске и микроклимат-
ске услове и повећају естетске квалитете градског пејсажа. Од укупне површине под са-
обраћајницама, око 30% треба да је под зеленилом.

Формирати једностране и двостране дрвореде или засаде од шибља у свим ули-
цама у којима дрвореди нису формирани и у којима постоји довољна ширина уличног 
профила.

У ширим уличним профилима могуће је формирати групе садница лишћара и че-
тинара са спратом шибља. Пожељно је да ширина зеленог појаса између коловоза и тро-
тоара буде између 2,5 - 3,5 m. Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2 m од ивице 
коловоза, а шибље 2 m од ивице зелене траке. Растојање стабала од објеката не би треба-
ло да буде мање од 4,5 - 7 m, што зависи од избора врста. Растојање између дрворедних 
садница је најмање 5 m, а у зависности од врсте креће се од 5-15 m.

Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погод-
ности за кретање саобраћаја и пешака и заштиту станова од буке и гасова.

За сваку улицу у којима не постоје дрвореди је потребно изабрати по једну врсту 
дрвећа (липа, дивљи кестен, јавор, софора и др.) и тиме допринети стварању идентитета 
простора. При томе треба водити рачуна о карактеру улице, правцу доминантног ветра, 
као и смени фенолошких аспеката. Цветњаке не треба лоцирати на целој дужини траке 
улице, већ само на појединим деловима (у близини станица јавног саобраћаја, код пе-
шачких прелаза, на раскрсницама). При избору врста за улично зеленило треба водити 
рачуна да сем декоративних својстава (фенолошке особине), саднице буду прилагође-
не условима раста у уличним профилима (отпорност на збијеност тла, водни капацитет 
земљишта, прашину, гасове) и инфраструктурним коридорима.

Поред бициклистичких стаза, такође, формирати линијско зеленило у складу са 
ширином зелене траке.

II.3. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

Након доношења плана, ради обезбеђења услова за изградњу на површинама ос-
тале намене, потребно је формирати површине јавне намене, изградити саобраћајну и 
комуналну инфраструктуру. У табели су дате оквирне вредности средстава за улагање у 
поједине сегменте уређења и изградње на површинама јавне намене.
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Процена потребних средстава за уређење површина јавне намене
1. ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА

Редни бр. јединица 
мере количина цена по јединици 

мере (дин.)
укупна цена

(дин.)

1.1. израда ПДР ком. 1 1.500.000,00 1.500.000,00
1.2. пројекти обележавања, 
деобе, картирање... / / 50.000.000,00 50.000.000,00

1.3. откуп земљишта m² 208500 870,00 118.395.000,00

1. УКУПНО: 169.895.000,00

2. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Редни бр. јединица 
мере количина цена по јединици 

мере (дин.)
укупна цена

(дин.)

2.1. државни пут I Б реда m² 31224,42 7.500,00 234.183.150,00
2.2. сабирна улица m² 30724,71 6.000,00 184.348.260,00
2.3. приступна улица првог 
реда (ПУ1) m² 15567,91 4.500,00 70.055.595,00

2.4. приступна улица првог 
реда (ПУ1) m² 1739,64 4.500,00 7.828.380,00

2.5. бициклистичка стаза m² 15126,56 3.000,00 45.379.680,00
2.6. пешачке стазе m² 18983,95 3.000,00 56.951.850,00

2. УКУПНО: 598.746.915,00

3. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

Редни бр. јединица 
мере количина цена по јединици 

мере (дин.)
укупна цена

(дин.)

3.1. Изградња уличне 
водоводне мреже m 8.175,00 10.000,00 81.750.000,00

3.2. Изградња уличне 
канализације отпадних вода m 8.366,00 8.000,00 66.928.000,00

3.3. Изградња колектора 
атмосферске канализације 
са изградњом секундарне 
атмосферске канализације- 
ригола са сливницима

m 15.800,00 40.000,00 632.000.000,00

3. УКУПНО: 780.678.000,00

4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТТ ИНФРАСТРУКТУРА

Редни бр. јединица 
мере количина цена по јединици 

мере (дин.)
укупна цена

(дин.)

4.1. МБТС 20/0,4kV, 630kVA ком 1 5.000.000,00 5.000.000,00
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4.2. Високонапонска мрежа km 14,6 5.500.000,00 80.300.000,00
4.3. Нисконапонска мрежа km 8,4 2.500.000,00 21.000.000,00

4.4. Јавно осветљења km 14 3.000.000,00 42.000.000,00

4.5.Телекомуникациона мрежа km 8,2 1.500.000,00 12.300.000,00

4. УКУПНО: 160.600.000,00

5. ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Редни бр.
јединица 

мере количина цена по јединици 
мере (дин.)

укупна цена

(дин.)

5.1.Гасовод полиетилен km 8,5 4.000.000,00 34.000.000,00

5. УКУПНО: 34.000.000,00

6. УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Редни бр. јединица 
мере количина цена по јединици 

мере (дин.)
укупна цена

(дин.)

6.1. формирање нових зелених 
површина m² 41700 300,00 12.510.000,00

6.2. постављање мобилијара / / 5.000.000,00 5.000.000,00

6. УКУПНО: 17.510.000,00

Укупна средства потребна за уређење површина јавне намене и изградњу ин-
фраструктуре износе: 1.761.429.915,00 дин.

II.4. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношењем овог Плана стичу се услови за издавање информације о локацији и 
локацијске дозволе за објекте предвиђене у обухвату, осим у случају ако се ради урбанис-
тички пројекат.

Саставни део овог Плана је свеска Документациона основа Плана детаљне регула-
ције за блокове 76, 77, 77а, 81, 82, 82а, 82б, 86 и 87 у Бачкој Паланци.
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151
На основу члана 59. и члана 109. 

став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 17/2008 и 2/2010), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 07. авгус-
та 2012. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана 

Комисије за процену штете у 
пољопривреди на територији 

Општине Бачка Паланка

I

Разрешавају се СЛОБОДАН ПР-
ПА, дужности председника Комисије за 
процену штете у пољопривреди на тери-
торији Општине Бачка Паланка и МИ-
ЛАН ЧИВЧИЋ, дужности члана Комиси-
је за процену штете у пољопривреди на 
територији Општине Бачка Паланка.

II

 Именују се ЛАЗАР ПЛАВШИЋ, 
за председника Комисије за процену 
штете у пољопривреди на територији 
Општине Бачка Паланка и ДАЛИБОР ЈУ-
РАС за члана Комисије за процену штете 
у пољопривреди на територији Општине 
Бачка Паланка.

III

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-020-2/2012-11
07. август 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка, 

Бојан Радман, с.р.
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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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