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На основу члана 35. став 7. Зако-
на о планирању и изградњи („Службени 
гласник Републике Србије“, број 72/2009, 
81/2009 и 24/2011) и члана 38. став 1. та-
чка 6. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 8. се-
дници, одржаној 01. марта 2013. године, 
доноси

О Д Л У К У
о доношењу измена и допуна 
Планa генералне регулације 

насеља Младеново

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се измена 
и допуна Плана генералне регулације 
насеља Младеново (у даљем тексту: 
План).

Члан 2.

Основни циљ доношења Плана 
је дефинисање измена у блоку број 10 у 
Младенову, у коме су формиране нове 
мреже саобраћајница и одређене нове ре-
гулације кроз графички прилог – детаљ 
регулације. 

Члан 3.

Саставни део ове Одлуке је План, 
израђен од стране ЈП „Дирекција за из-

градњу Oпштине Бачка Паланка“, Бачка 
Паланка, Трг братства и јединства 36 (у 
даљем тексту: Обрађивач планског доку-
мента), под бројем Е-22/2012.

Члан 4.

План садржи текстуални и гра-
фички део.

Текстуални део садржи:

УВОД

І ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

І – 1. ГРАНИЦА ПЛАНА И 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА

І - 2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА 
ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

І - 3. ПРЕТЕЖНА НАМЕНА 
ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА И 
ЗОНАМА

I – 3.1. Површине јавне намене

I - 3.1.1. Комплекси централних садржаја 
(комплекс месне заједнице, месне 
канцеларије, библиотеке, пијаце и 
ватрогасне гараже; комплекс поште; 
комплекс дома културе)

I - 3.1.2. Комплекс дечије установе

I - 3.1.3. Комплекс школе

I - 3.1.4. Комплекс здравствене станице

I - 3.1.5. Спортско-рекреативни комплекс 
(фудбалски терен; отворени спортско-
рекреативни терени)

SLU@BENI LIST
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I - 3.1.6. Парк/сквер
I - 3.1.7. Комплекс гробља
I - 3.1.8. Ретензије
I - 3.1.9. Комплекс водозахвата
I - 3.1.10. Комплекс постројења за пре-
чишћавање отпадних вода
I - 3.1.11. Комплекс МРС
I - 3.1.12. Улични коридор
I - 3.2. Површине за остале намене
I - 3.2.1. Зона становања
I - 3.2.2. Радна зона
I - 3.2.3. Комплекс верског објекта
I - 4. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА 
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И  
ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
I - 4.1. План регулације
I - 4.2. План нивелације
I - 4.3. Грађевинске линије
I - 5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИ-
ТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТ-
СКУ, КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРА-
СТРУКТУРУ
I - 5.1. Саобраћајна инфраструктура
I - 5.2. Водопривредна инфраструктура
I - 5.3. Електроенергетска инфраструк-
тура
I - 5.4. Термоенергетска инфраструктура
I - 5.5. Телекомуникациона инфраструк-
тура
I - 5.6. Јавне зелене површине
I - 6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ
I - 6.1. Мере заштите непокретних кул-
турних добара и евидентираних не-
покретности под предходном заштитом
I - 6.1.1. Опште смернице
I - 6.1.2. Услови заштите
I - 6.2. Мере заштите природних добара

I - 6.3. Мере заштите животне средине

I - 6.4. Инжењерко-геолошки услови, 
мере заштите од пожара, елементарних 
непогода, техничко-технолошких не-
срећа и ратних разарања

I - 7. Мере енергетске ефикасности из-
градње

I - 8. УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЛИЦИ-
МА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА У 
ПРОСТОРУ

I - 9. СМЕРНИЦЕ ЗА ДАЉЕ СПРО-
ВОЂЕЊЕ ПЛАНА

I - 9.1. Зоне за које се обавезно доноси 
план детаљне регулације

I - 9.2. Локације за које се обавезно ради 
урбанистички пројекат

ІІ - ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

II - 1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У 
ОБУХВАТУ ПЛАНА

II - 2. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ГРАЂЕЊА 
НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

II - 2.1. Општа правила и услови грађења 
инфраструктуре и озелењавања у ком-
плексима објеката од општег интереса

II - 2.2. Комплекс месне заједнице, месне 
канцеларије, библиотеке, пијаце и ватро-
гасне гараже 

II - 2.3. Комплекс дечије установе

II - 2.4. Комплекс школе

II - 2.5. Комплекс здравствене станице

II - 2.6. Комплекс дома културе 

II - 2.7. Комплекс поште

II - 2.8. Спортско-рекреативни комплекс

II - 2.9. Парк / сквер

II - 2.10. Комплекс гробља

II - 2.11. Ретензија
II - 2.12. Комплекс водозахвата
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II - 2.13. Комплекс постројења за пре-
чишћавање отпадних вода
II - 2.14. Комплекс МРС
II - 2.15. Улични коридор
II - 2.15.1. Саобраћајна инфраструктура 
у уличном коридору
II - 2.15.2. Водопривредна инфраструк-
тура у уличном коридору 
II - 2.15.3. Електроенергетска инфра-
структура у уличном коридору 
II - 2.15.4. Гасоводна инфраструктура у 
уличном коридору 
II - 2.15.5. Телекомуникациона инфра-
структура у уличном коридору
II - 2.15.6. Улично зеленило
II - 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОСТА-
ЛИМ ПОВРШИНАМА
II - 3.1. Зона становања
II - 3.2. Радне зоне и комплекси
II - 3.3. Комплекс верског објекта

Графички део садржи:

Бр. Назив графичког приказа 
се мења и гласи Размера

1
Постојећа функционалана 
организација простора 
у насељу

1:5000

2

Граница плана и грађевинског 
подручја насеља са 
границама грађевинског 
земљишта јавне намене 

1:5000

3

Подела на зоне и целине 
са претежном наменом 
простора и локацијама 
објеката за јавне намене 

1:5000

4
Саобраћајана инфраструктура 
са нивелацијом, регулационе 
и грађевинске линије 

1:5000

5 Водопривредна 
инфраструктура 1:5000

6 Електроенергетска и 
ТТ инфраструктура 1:5000

7 Карта спровођења 1:10000

8 Детаљ регулације са 
грађевинским линијамa 1:2500

Члан 5.

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

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

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

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

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

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

Два примерка донетог, потписа-
ног и овереног Плана у аналогном обли-
ку и два примерка у дигиталном облику 
чувају се у ЈП „Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка“, Бачка Палан-
ка.

Један примерак Плана у дигитал-
ном облику чува се у Централном регис-
тру планских докумената.
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Члан 6.

Након доношења ове Одлуке оба-
везује се носилац израде планског доку-
мента – Одељење за урбанизам и грађе-
винарство Општинске управе Општине 
Бачка Паланка да утврди пречишћен 
текст Плана генералне регулације на-
сеља Младеново, и објави исти у „Служ-
беном листу Општине Бачке Паланке“.

Члан 7.

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

СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-20/2013
01. март 2013. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НАСЕЉА МЛАДЕНОВО
„План генералне регулације 

насеља Младеново („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 6/2011), 
мења се и гласи:

1. поднаслов „УВОД“ мења се и 
гласи:

„На основу Одлуке о изради изме-
на и допуна Плана генералне регулације 
насеља Младеново („Службени лист 
Oпштине Бачка Паланка“, бр. 28/2012)
(у даљем тексту План), приступило се 
изради  Нацрта измена и допуна Плана. 
У склопу Одлуке о изради је и Решење 
Одељења за привреду Општинске упра-
ве Општине Бачка Паланка, број IV-05-
501-2-9/2012, од 7.9.2012. да за потребе 

измена и допуна Плана генералне регу-
лације насеља Младеново није потребно 
радити нову стратешку процену утицаја 
Плана на животну средину.

Изменама и допунама Плана је 
обухваћен део простора блока 10 у јуж-
ном делу насеља који је намењен радној 
зони. Основни циљ измена је дефини-
сање нове мреже саобраћајница у овом 
простору и дефинисање нове регулације 
кроз нови графички прилог – детаљ ре-
гулације. Због захтева МЗ Младеново да 
се у овом простору  омогући бржи посту-
пак прибављања локацијске дозволе, 
укида се обавеза израде плана детаљне 
регулације (која је предвиђена важећим 
Планом генералне регулације насеља 
Младеново, „Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 6/2011) и предвиђа се 
израда урбанистичког пројекта. Измена-
ма и допунама Плана су обухваћене само 
парцеле у блоку 10 чији је власник лока-
лана самоуправа. Због тога се смањује 
површина намењена радном подручју у 
блоку 10 за 89a 34m2 на уштрб повећања 
површине потребне за формирање улич-
них коридора. Намена простора у блоку 
10 и остали пареметри и делови важећег 
Плана генералне регулације насеља 
Младеново се задржавају. Овим планом 
је утврђена стратегија организованог 
просторног развоја, заштита, уређење 
и наменско коришћење простора као и 
стварање услова за уређење и изградњу 
насеља. Као основно опредељење, испо-
штоване су одреднице просторно-план-
ске документације вишег реда.

Планом је дефинисана: граница 
грађевинског подручја насеља – грани-
ца обухвата плана, извршена је подела 
простора на посебне целине и зоне, дата 
је претежна намена земљишта, регула-
ција и нивелација површина јавне наме-
не и грађевинске линије, трасе, коридори 
и капацитети за саобраћајну, енергетску, 
комуналну и другу инфраструктуру, 
мере заштите, правила грађења по зона-
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ма и целинама из плана и др., а све у складу са важећим Законом о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009 и 81/2009-исправка, 64/2010-УС и 24/2011).

Саставни део Плана је и постојећи Извештај о стратешкој процени плана на жи-
вотну средину.“

2. Поглавље

І - 2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ, мења се и гласи

„У граници обухвата Плана је само грађевинско земљиште-грађевинско подручје 
насеља Младеново. У грађевинском подручју насеља извршена је подела на површине за 
јавне намене и остале површине.

Табела бр. 1. – Подела простора на посебне целине и зоне са билансом површина:

Р. 
бр.

Подела простора у грађевинском 
подручју насеља Младеново

површина
ha a M2 %

1. Површине јавне намене 65 95 16 29,68
Централни садржаји (комплекс месне заједнице, 
месне канцеларије, библиотеке и ватрогасне гараже; 
комплекс поште; комплекс дома културе)

- 57 77

Комплекс дечије установе - 12 00
Комплекс школе - 66 60
Комплекс здравствене станице - 19 75
Спортско-рекреативни комплекс (фудбалски терен; 
отворени спортско-рекреативни терени) 04 54 74

Парк/сквер - 53 66
Комплекс пијаце - 25 00
Комплекс гробља 03 68 04
Ретензије 01 12 49
Комплекс водозахвата - 23 00
Комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода 03 01 06
Комплекс МРС - 03 76
Улични коридор 50 97 29

2. Остале намене 156 28 7 70,32
Зона становања 132 53 94
Радна зона 22 93 61
Комплекс верског објекта - 80 52

∑ Површина грађевинског подручја насеља Младеново 222 23 23 100,00

Напомена: Исказане површине су дате графичким очитавањем и не дају се као 
ограничавајући фактор.

За задовољавање заједничких потреба становништва Младенова дефинисане су 
површине за јавне намене, за уређење и изградњу јавних објеката или јавних површи-
на за које се утврђује општи интерес. У грађевинском подручју насеља Младеново са 
29,68% су заступљене површине јавне намене.
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Површине за остале намене у 
грађевинском подручју насеља се могу 
поделити условно на три главне-специ-
фичне целине: зона становања, радна 
зона и комплекси верског објекта. У ок-
виру прве зоне извршена је даља подела 
у складу са локацијским условима и пот-
ребама тј., дата је њихова преовлађујућа 
намена. У складу са дефинисаном пре-
овлађујућом наменом дају се услови за 
изградњу објеката стим да ће се, у ок-
виру сваке зоне, наводити за коју врсту 
објеката се услови за изградњу не могу 
издавати. Остале површине су у насељу 
заступљене око 156,3hа односно, заузи-
мају површину насеља од око 70,32%.

Ради лакше идентификације наме-
на у простору и ефикаснијег спровођења 
Плана извршена је подела грађевинског 
подручја насеља Младеново на мање 
просторно-функционалне јединице - 
блокове (укупно 53).

3. Поглавље 

І - 3. ПРЕТЕЖНА НАМЕНА 
ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА И 
ЗОНАМА, мења се и гласи:

I – 3.1. Површине јавне намене

„Површине јавне намене су јавне 
површине и јавни објекти, чије је ко-
ришћење, односно изградња од општег 
интереса. 

Планом су дате површине за јавне 
и остале намене у оквиру границе грађе-
винског подручја насеља Младеново. 
Према дефинисаној намени, у наставку 
текста, дат је списак целих парцела које 
су дефинисане као површина јавне наме-
не и које су у јавној својини.

ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ

Месна заједница, месна канцела-
рија, библиотека, пијаца и ватрогасна 
гаража:

 - катастарска парцела број: 778/1 
и 778/2;

Пошта:

 - катастарска парцела број: 594;

Дом културе:

 - катастарска парцела број: 733;

КОМПЛЕКС ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ

 - катастарска парцела број: 509/2 
и 510; 

КОМПЛЕКС ШКОЛЕ

 - катастарска парцела број: 504;

КОМПЛЕКС ЗДРАВСТВЕНЕ 
СТАНИЦЕ

Амбуланта и апотека: 

 - катастарска парцела број: 779 
и 780 

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ 
КОМПЛЕКС

Фудбалски терен:

 - катастарска парцела број: 
1267/2;

Отворени спортско-рекреативни 
терени:

 - катастарска парцела број: 1231;

ПАРК / СКВЕР

 - катастарска парцела број: 506;  

КОМПЛЕКС ГРОБЉА

 - катастарска парцела број: 675 
и 676;
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РЕТЕНЗИЈЕ

 - катастарска парцела број:1;  

КОМПЛЕКС ВОДОЗАХВАТА

 - катастарска парцела број: 505;

КОМПЛЕКС ПОСТРОЈЕЊА ЗА 
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

 - катастарска парцела број: 3260, 
3239 и 3216;

УЛИЧНИ КОРИДОР

Списак целих парцела дат је у ок-
виру обухвата Плана за земљиште које 
је тренутно улични коридор као и за 
земљиште које је намењено за улични 
коридор:

 - улица Маршала Тита: катас-
тарска парцела број: 1481;1469;

 - улица Симе Шолаје: катастар-
ска парцела број: 1483;

 - улица Милоша Обилића: ка-
тастарска парцела број: 1482; 

 - улица Крајњи шор: катастар-
ска парцела број: 1205; 

 - улица Крајишка: катастарска 
парцела број: 2; 24; 53; 9; 163; 
173;

 - улица Гаврила Принципа: ка-
тастарска парцела број: 121; 
140;

 - улица Здравка Челара: катас-
тарска парцела број: 317; 74; 
316; 212; 211;

 - улица Младена Стојановића: 
катастарска парцела број: 422; 
467; 553; 596; 674; 

 - улица Нова: катастарска пар-
цела број: 1315; 1274; 1052; 
1082; 1189;

 - улица Душана Ћубића: катас-
тарска парцела број: 797; 532; 
796; 753; 705;

 - Паланачка улица: катастарска 
парцела број: 959; 1002; 1044; 
1106; 1221; 1223;

 - улица Дунавска: катастарска 
парцела број: 1320; 1268; 1068;

 - улица Косовска: катастарска 
парцела број: 1479;

 - улица Ловачка: катастарска 
парцела број: 1449;

 - улица Иве Лоле Рибара: катас-
тарска парцела број: 1480;

Површине које нису у јавној своји-
ни, а овим Планом су планиране као по-
вршине за јавне намене, у складу са Пла-
ном и Законом о експропријацији, при-
воде се намени по изради плана детаљне 
регулације или графичког прилога бр. 8, 
детаљ регулације са грађевинским ли-
нијама.

На површинама јавне намене, 
осим јавних објеката, дозвољена је из-
градња и простора стамбене и пословне 
намене.

Објекти високоградње јавне и по-
словне намене морају се пројектовати и 
градити тако да особама са инвалидите-
том, деци и старим особама омогућава 
несметан приступ, кретање, боравак и 
рад.»

4. Поглавље 

I - 4.1. План регулације, се мења и 
гласи

„План регулације насеља Младе-
ново је урађен на основу намена површи-
на и плана саобраћајница.

Постојеће регулационе линије 
се задржавају а планиране регулационе 
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линије ће бити дефинисане плановима 
детаљне регулације (у деловима где је 
предвиђена њихова израда) на основу 
осовинских тачака саобраћајница и ши-
рина коридора саобраћајница.

У јужном  делу насеља намење-
ном радној зони за који није предвиђена 
израда плана детаљне регулације, нове 
регулационе линије су дефинисане ко-
ординатама преломних тачака на гра-
фичком прилогу број 8.

Списак координата преломних та-
чака у блоку 10:

Бр. X Y
1. 599520.7421 5017418.8187
2. 599741.4272 5017379.76
3. 599756.2005 5017377.1452
4. 599926.1294 5017347.0698
5. 599923.5932 5017332.191
6. 599513.2685 5017404.9083
7. 599421.8593 5017236.1912
8. 599894.1148 5017159.4409“

5. Поглавље  

I - 6.3. Мере заштите животне средине, 
се мења и гласи:

„У циљу заштите животне среди-
не простора у обухвату Плана неопход-
но је предузети одређене мере заштите 
воде, ваздуха и земљишта.

Како би се обезбедила функцио-
налност простора у складу са потреба-
ма и развојним тенденцијама, а при том 
остварио позитиван утицај тј. ублажиле 
или спречиле негативне последице на 
простор у обухвату Плана, у контексту 
конкретних решења предвиђено је:

• успостављање система за 
праћење квалитета ваздуха, 
воде и земљишта, као и фор-

мирање јединственог катастра 
загађивача;

• гасификација насеља, односно 
коришћење природног гаса за 
производњу топлотне енер-
гије као еколошки најчистијег 
и најекономичнијег фосилног 
горива;

• снабдевање водом за пиће од-
говарајућег квалитета, као и за 
потребе заштите од пожара;

• сепаратно одвођење сувишне 
атмосферске воде, а посебно 
употребљене санитарне отпад-
не воде;

• упуштање атмосферске воде у 
реципијент након адекватног 
третмана, у зависности од по-
рекла;

• пречишћавање отпадних вода 
на постројењу за пречишћа-
вање, ради постизања потреб-
ног квалитета пре упуштања у 
реципијент;

• формирање уличног зелени-
ла у коридору саобраћајница 
чиме ће се унапредити микро-
климатски и санитарно-хи-
гијенски услови насеља;

• санација и рекултивација дег-
радираних површина и адек-
ватно управљање отпадом 
насталог на простору обухвата 
Плана.

Заштита ваздуха од загађења 
обезбедиће се поштовањем одредби За-
кона о заштити ваздуха ("Службени гла-
сник РС", бр. 36/2009), којим су уређене 
обавезе субјеката чије делатности утичу 
или могу утицати на квалитет ваздуха, 
а односе се на обезбеђење техничких 
мера за спречавање или смањење емиси-
ја у ваздух, праћење утицаја сопствених 
делатности на квалитет ваздуха и обез-
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беђење других мера заштите у складу 
са овим законом и законима којима се 
уређује заштита животне средине.

Управљање отпадом, врши се на 
начин и према обавезама прописаним 
Законом о управљању отпадом ("Служ-
бени гласник РС", бр. 36/2009), којим је 
дефинисана одговорност произвођача 
отпада, обавеза и начин третмана и скла-
диштења отпада. Законом о управљању 
отпадом дефинисане су смернице и оба-
везе за различите врсте отпада.  

За објекте, који ће бити лоцирани 
у радној зони, а могу имати негативне 
утицаје на животну средину, надлеж-
ни орган мора прописати потребу изра-
де студије процене утицаја на животну 
средину, у складу са Законом о заштити 
животне средине ("Службени гласник 
РС", број 135/2004 и 36/2009), Законом 
о процени утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС", број 135/2004, 
36/2009 и 88/2010), Правилником о садр-
жини студије о процени утицаја на жи-
вотну средину ("Службени гласник РС", 
број 69/2005), и Уредбом о утврђивању 
Листе пројекта за које је обавезна проце-
на утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на жи-
вотну средину ("Службени гласник РС", 
број 114/2008).“

6. Поглавље 

I - 8. УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНА 
И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ 
ПОТРЕБАМА У ПРОСТОРУ, мења се 
и гласи:

„Овим Планом дају се услови за 
уређење и изградњу: површина јавне на-
мене (јавних објеката или јавних повр-
шина за које се утврђује општи интерес) 

и изградњу објеката за јавно коришћење, 
којима се обезбеђује несметано кретање 
деце, старих, хендикепираних и инва-
лидних лица (у даљем тексту: лица са 
посебним потребама у простору). 

Објекти за јавно коришћење јесу: 
објекат локалне самоуправе, дечија ус-
танова, школа, амбуланта, апотека, дом 
културе и библиотека, спортски и рекре-
ативни објекти, банке, поште, пословни 
објекти, саобраћајни терминали, и други 
објекти.

При планирању и пројектовању 
јавних саобраћајних површина, пешач-
ких стаза, пешачких прелаза, места за 
паркирање и друге површине у окви-
ру улица, шеталишта, скверова и игра-
лишта по којима се крећу лица са посеб-
ним потребама, прилаз до објекта, хо-
ризонталне и вертикалне комуникације 
у јавним и стамбеним објектима са 10 и 
више станова, морају се обезбедити ус-
лови за несметано кретање лица са по-
себним потребама у простору, у складу 
са Правилником о техничким стандарди-
ма приступачности ("Службени гласник 
РС", бр. 19/12.).“

7. Поглавље 

I - 9.1. Зоне за које се обавезно доноси 
план детаљне регулације, мења се и 
гласи

«План детаљне регулације неоп-
ходно је урадити за:

• блок бр. 1, 9, 27 и

• део блока бр. 10, 12 и 33.

Рок за израду Плана детаљне ре-
гулације:

• за део блока бр. 10 и део блока 
бр. 12 је три године;

• за блок бр.1, 9 и 27 је пет годи-
на;
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• за део блока бр. 33 је 10 година.

До доношења ових планова, на 
наведеним локацијама је забрањена из-
градња нових објеката. Дозвољена је ре-
конструкција постојећих објеката за пот-
ребе побољшања услова живота и рада, 
ако су у складу са планираном наменом, 
уз могућност доградње до максимално 
10 m2.“

8. Поглавље 

II - 1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
НА У ОБУХВАТУ ПЛАНА, мења се и 
гласи:

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

Конструкцију објекта прилагоди-
ти осцилацијама изазваним земљотре-
сом јачине 7°МЦС скале.

За све објекте наведене у списку, 
као и за њихову непосредну околину 
(припадајуће парцеле) важе одредбе За-
кона о културним добрима («Службени 
гласник РС», бр. 71/1994). За радове на 
тим објектима (адаптације, ревитализа-
ције, доградње, реконструкције,...), сход-
но члановима 99-110 Закона о културним 
добрима, власници-носиоци права ко-
ришћења морају прибавити посебне ус-
лове – мере техничке заштите од стране 
Покрајинског завода за заштиту споме-
ника културе, као и да прибаве саглас-
ност на пројектну документацију.

За археолошке локалитете из 
списка, важе исте одредбе Закона о кул-
турним добрима, које обавезују власника 
да пре предузимања било каквих земља-
них радова обезбеди посебне услове од 
Покрајинског завода за заштиту споме-
ника културе.

Гробља, према Закону о култур-
ним добрима, уживају претходну зашти-
ту, те се без посебне евиденције она тре-
тирају као заштићене целине.

Спроводити мере и услове зашти-
те природних и радом створених вред-
ности животне средине у складу са Зако-
ном о заштити животне средине.

Уколико се у току радова наиђе на 
природно добро које је геолошко-пале-
онтолошког или минеролошко-петрог-
рафског порекла (за које се претпостави 
да има својство природног споменика), 
извођач радова је дужан да о томе оба-
вести Покрајински завод за заштиту при-
роде и да предузме све мере како се при-
родно добро не би оштетило до доласка 
овлашћеног лица.

При пројектовању и грађењу оба-
везно се придржавати одредби Закона о 
заштити од пожара ("Службени гласник 
РС››, бр. 111/2009).

Изградњу планираних објеката, 
чији капацитет прелази више од 50 лица, 
корисника објекта, вршити у складу са 
’’Одлуком о утврђивању степена угро-
жености насељених места у Општини 
Бачка Паланка, са рејонима угрожености 
и одређеном врстом и обимом заштите 
у тим рејонима’’ и важећим техничким 
нормативима за склоништа.

Објекти високоградње јавне и по-
словне намене морају се пројектовати и 
градити тако да особама са инвалиди-
тетом, деци и старим особама омогућа-
ва несметан приступ, кретање, боравак 
и рад. Стамбене и стамбено-пословне 
зграде са десет и више станова морају се 
пројектовати и градити тако да се осо-
бама са инвалидитетом, деци и старим 
особама омогућава несметан приступ, 
кретање, боравак и рад.

9. Поглавље 
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II - 2. ПРАВИЛА И УСЛОВИ 
ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА 
ЈАВНЕ  НАМЕНЕ, мења се и гласи:

Површине јавне намене (јавни 
објекти или јавне површине за које се 
утврђује општи интерес), намењени јав-
ном коришћењу, као и прилази до истих 
морају бити урађени у складу са Правил-
ником о техничким стандардима присту-
пачности (”Службени гласник РС”, бр. 
19/2012.).

Саобраћајну, водопривредну, 
енергетску и тт инфраструктуру, као и 
озелењавање, за потребе опремања повр-
шина намењених за изградњу објеката од 
општег интереса, у потпуности изводи-
ти у складу са важећим Законима и Про-
писима који сваку појединачну област 
уређују.  

10. Поглавље 

II - 2.15.1. Саобраћајна 
инфраструктура у уличном коридору, 
мења се и гласи:

„Услов за изградњу саобраћај-
не инфраструктуре је израда Главних 
пројеката за све саобраћајне капацитете 
уз поштовање одредби:

 - Закона о јавним путевима 
("Службени  гласник Републи-
ке Србије", 101/2005, 123/2007 и 
101/2011),

 - Закона о безбедности са-
обраћаја на путевима («Служ-
бени гласник Републике Ср-
бије», број 41/2009),

 - Правилника о основним усло-
вима које јавни путеви и њихо-
ви елементи морају да испуња-
вају са гледишта безбедности 
саобраћаја (”Службени лист 
СФРЈ”, бр. 35/1981 и 45/1981),

 - Правилника о ближим са-
обраћајно-техничким и дру-
гим условима за изградњу, 
одржавање и експлоатацију 
аутобуских станица и ауто-
буских стајалишта («Службе-
ни гласник РС», бр. 20/1996, 
18/2004,  и 11/2006.), 

 - Техничких прописа из области 
путног инжењеринга,

 - SRPS-а за садржаје који су 
обухваћени пројектима.

Главна насељска саобраћајница 
(општински пут):

Потребно је планирати рекон-
струкцију пута и саобраћајних прикљу-
чака на исти са следећим пројектним 
елементима:

 - задржава се постојећа регу-
лација главне насељске са-
обраћајнице;

 - коловоз има ширину 6,5 m тј., 
две саобраћајне траке са шири-
ном од мин  3,0 m и ивичним 
тракама  од 0,25 m;

 - носивост коловозне конструк-
ције је за средње тежак са-
обраћај (115 kN по осовини);

 - нагиб коловоза је једностран;

 - паркирање путничких возила 
је ван коловоза у регулацио-
ном профилу ивично или сепа-
рисано;

 - искористити главну насељску 
саобраћајницу за вођење ин-
терног теретног и јавног са-
обраћаја;

 - бициклистичка стаза ће се 
изградити у ширини од 2,5 m 
(мин. 2,0 m) као двосмерне или 
1,75 m као једносмерне од са-
времене конструкције;
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 - вођење интерних пешачких 
токова дуж главне насељске 
саобраћајнице вршити преко 
изграђених пешачких стаза са 
ширином од мин. 1,5 m уз ре-
гулациону линију;

 - реконструкцију постојећих 
(изградњу нових ) аутобуских 
стајалишта извршити по сле-
дећим препорукама: 

• Ширина коловоза аутобуског 
стајалишта мора износити 3,25 
m (изузетно 3,0 m).

• Дужина нише аутобуског 
стајалишта мора износити 13,0 
m за један аутобус, односно, 
26,0 t за два или зглобни ауто-
бус.

• Коловозна конструкција ауто-
буског стајалишта мора бити 
пројектована и изведена за 
осовинско оптерећење као и 
код коловоза државног пута – 
главне насељске саобраћајни-
це. 

• одводњавање стајалишта са 
падом од 2% од ивице коловоза 
државног пута

• бициклистичке стазе извести 
од асфалта, бетона или неког 
другог материјала са шири-
ном од 2,5 m (мин. 2,0 m) као 
двосмерне или 1,75 m као јед-
носмерне.

Сабирне насељске саобраћајнице:

 - Задржава се постојећа регула-
ција уличних коридора сабир-
них улица. У деловима насеља 
где се уводи нова регулација 
мин. ширина уличног коридо-
ра је 12,0m.

 - Коловоз сабирне саобраћајни-
це је широк 6,0m (мин. 5,0m) у 
зависности од значаја сабирне 

улице у мрежи насељских са-
обраћајница.

 - Носивост коловозне конструк-
ције за сабирне улице је за 
средњи саобраћај или лак са-
обраћај (мин. 60 kN по осови-
ни).

 - Нагиб коловоза је једностран.

 - Паркирање дуж сабирних ули-
ца организовати ван коловоза 
(ивично или сепарисано-завис-
но од конкретне ситуације).

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

Приступне (остале)  насељске са-
обраћајнице:

 - Приступне саобраћајнице из-
водити за двосмерни и једно-
смерни саобраћај у зависности 
од мобилности у зони и дужи-
не улице. У деловима насеља 
где се уводи нова регулација 
минимална ширина уличног 
коридора је 8,0 m.

 - Саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај градити са две траке 
2 х 3,0 m (2 х 2,75) или за једно-
смерни саобраћај са ширином 
3,5 m (мин. 3,0 m) са мимоилаз-
ницама (ако се за њима укаже 
потреба).

 - Носивост коловозне конструк-
ције у овим улицама је за лак 
саобраћај (60 kN по осовини).

 - Нагиб коловоза је једностран.

 - Раскрснице и кривине тако 
геометријски обликовати да 
омогућују задовољавајућу пре-
гледност и безбедност.
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 - Пешачку стазу изводити ши-
рине мин. 1,0m уз регулациону 
линију.

Колско-пешачки пролази:

 - Колско пешачке пролазе изво-
дити за једносмерни саобраћај. 
У деловима насеља где се уво-
ди нова регулација мин. шири-
на коридора колско пешачког 
пролаза је 5,0 m.

 - Саобраћајницу градити са јед-
ном траком ширине 3,0 m.

 - Носивост коловозне конструк-
ције је за лак саобраћај.

 - Нагиб коловоза је једностран.

 - Пешачку стазу изводити ши-
рине мин. 1,0 m уз регулацио-
ну линију.

11. Поглавље 

II - 3.1. Зона становања, мења се и 
гласи:

• "При грађењу стамбених 
објеката придржавати се 
Правилника о минималним 
техничким условима за из-
градњу станова ("Службени 
лист СФРЈ", бр. 45/1967).

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

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

• При планирању и пројекто-
вању прилаза до објекта, хори-
зонталне и вертикалне кому-
никације у стамбеним објек-

тима са 10 и више станова, 
морају се обезбедити услови 
за несметано кретање лица са 
посебним потребама у прос-
тору, у складу са Правилни-
ком о техничким стандардима 
приступачности («Службени 
гласник РС”, бр. 19/2012.)."
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