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А) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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Б) ТЕКСТУАЛНИ ДИО 
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1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Израда Ревизије Регулационог плана “Југ 3” у Бањалуци покренута је након што је 

Скупштина града Бањалука, на 7. сједници, одржаној 28.02 и 06.03.2017.год (''Сл.гл.Града 

Бањалука'' број 8/17), донијела Одлуку о изради ревизије Регулационог плана ''Југ 3''. 

 

Уговор је закључен између наручиоца (Град Бањалука) и Института за грађевинарство 

„ИГ“ д.о.о. Бањалука као извршиоца, односно, носиоца израде документа. 

Носилац израде Плана преузео је обавезу да у изради примијени прописане одредбе у 

складу са: 

 Одлуком о изради ревизије Регулационог плана “Југ 3” 

 Законом о уређењу простора и грађењу (“Сл.гл.РС.” 40/13, 106/15 и 3/16) 

 Правилником о начину израде садржају и формирању докумената просторног 

уређења (“Сл.гл.РС.” 69/13) 

 Правилником о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације 

(“Сл.гл.РС.” 115/13) 

 Законом о заштити животне средине (пречишћени текст ), (“Службени гласник” 

71/12, 79/15 ), 

 Законом о водама (“Службени гласник РС” 50/06 ),  

 Законом о заштити ваздуха (“Службени гласник РС” 53/02, 124/11 и 46/17 ),  

 Законом о јавним путевима (“Службени гласник РС” 89/13 ), 

 Закон о заштити од пожара (“Сл.гл. РС” 71/12), 

 Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене 

платое за ватрогасна возила у близини објеката код којих је повећан ризик од 

пожара (“Сл.гл. РС” 39/13), 

 Правилник о техничким нормативима за спољашњу и унутрашњу хидрантску 

мрежу за гашење пожара (“Сл.гл. РС” 39/13), 

 Правилник о техничким нормативима заштите од пожара у објектима намијењеним 

за јавну употребу у којима се окупља или борави, односно, ради већи број лица 

(“Сл.гл. РС” 64/13 и 61/15), 

 Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара 

(“Сл.гл. РС” 53/13)  

 

Предметни План дефинише генералне урбанистичко-техничке параметре и смјернице, 

које ће бити подлога за израду детаљних урбанистичко-техничких услова, а који ће бити 

урађени за сваки појединачни објекат, укључујући и све видове инфраструктуре. 

 

Просторни обухват Плана дефинисан је Одлуком о изради и обухвата подручја 

ограничено улицама Мајке Југовића и Југ Богдана и Булеваром војводе Степе 

Степановића, назначен на графичким прилозима. 
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Површина, коју обухвата подручје Плана, износи 16,09 ha 

 

Смјернице за израду документа дате су у прилогу Одлуке о изради, а сврха израде 

документа је дефинисање принципа, мјера и критеријума рационалног кориштења 

простора унутар обухвата, узимајући у обзир тренутно стање на терену, затим, третирање 

имовинских односа, планирање уређења градског грађевинског земљишта и припадајућих 

садржаја, као и планирање повећања грађевинског фонда у области стамбене, пословне 

и комуналне изградње. Дакле, израда овог документа треба да обухвати детаљну анализу 

стања на терену и програмских циљева комплетне расположиве просторно-планске 

документације. 

Планом су дефинисани сви релевантни урбанистичко-регулативни елементи за будућу 

изградњу и планско уређење простора који он обухвата. 

 

Регулациони план је урађен на геореференцираним геодетским подлогама урађеним од 

стране носиоца израде Плана, а, такође, извршено је ажурирање стања те је на тај начин 

добијен радни материјал о представи терена у размјери 1:1000, на коме су даље рађене 

све активности у вези са израдом Плана. 

 

ДОКУМЕНТАЦИОНИ ОСНОВ ПЛАНА 

 

Постојећа планска документација која третира предметно подручје састоји се из: 

 Просторног плана Града Бања Лука, Сл.гласник града Бања Лука 11/14; 

 Регулациони план „Југ 3“ („Службени гласник града Бањалука“ бр.9/05) 

 Измјене дијела Регулационог плана „Југ 3“ („Службени гласник града Бањалука“ 

бр.26/09, 12/13 и 19/16) 

 

Просторним планом Града Бања Лука предметно подручје је дефинисано као дио ужег 

урбаног подручја које тангирају важне градске саобраћајнице. 

 

Претходним Планом предметно подручје намијењено је за изградњу нових и надоградњу 

постојећих објеката те за развијање саобраћајне и остале инфраструктуре. У највећој 

мјери заступљени су стамбено-пословни (спартности П+3 до П+6) и пословни објекти 

(спартности П до П+6), затим, два стамбена објекта (спартности П+3), вртић и доградња 

основне школе, као и изградња друштвеног дома и спортске дворане. 

 

Измјена дијела Регулационог плана „Југ 3“ („Службени гласник града Бањалука“ бр.26/09) 

односи се на простор намијењен за изградњу објекта друштвеног саджаја – друштвени 

дом, у комбинацији са врстама пословања компатибилним овој намјени. Садржаји 

предметног простора су овом измјеном Плана пренамијењени у површине за становање, 

пословање и површине друштвеног стандарда са блоковским зеленилом и саобраћајним 

површинама. 
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Измјена дијела Регулационог плана „Југ 3“ („Службени гласник града Бањалука“ бр.12/13) 

односи се на југозападни дио Плана, на простор првобитно намијењен за приступну 

саобраћајницу, а овом измјеном пренамијењен у простор за организацију пратећих 

садржаја постојеће бензинске пумпе, зеленила, поплочања, као и саобраћајних површина 

(моторни, пјешачки, бициклистички). 

 

Измјена дијела Регулационог плана „Југ 3“ („Службени гласник града Бањалука“ бр.19/16) 

односи се на подручје намијењено за изградњу нових и надоградњу постојећих објеката у 

оквиру Основне школе „Бранко Радичевић“, затим, изградњу једног колективног 

стамбеног објекта, спратности П+3 те за развијање саобраћајне и остале инфраструктуре. 

Планирана је изградња новог анекса са учионицама, затим, изградња спортске сале и 

топле везе са постојећим објектом школе, као и надоградњапостојећег школског објекта 

за једну пуну етажу (максимално П+1). 

 

Реализација претходних планских рјешења. 

Претходним планом из 2005. парцелација земљишта заснована је на принципу 

одређивања грађевинских парцела за планиране објекта или ламеле (дијелове објеката) 

као припадајуће парцеле објеката, припадајуће парцеле саобраћајница и површине јавног 

кориштења. 

  

Подезмне етаже намијењене за гражирање возила дефинисане су испод једне или више 

ламела – као и парцела, па и испод јавних површина. План је предвиђао да се кроз УТУ-е 

дефинише могућност свих корисника тих простора да несметано користе прилазну рампу 

и унутрашње улазно-излазне саобраћајне површине, тако да је јединствена гаража и 

једна рампа планирана, а касније и изграђена за неколико ламела при чему је за сваку 

ламелу била одређена  засебна парцела.  

План је предвиђао да се надземне етаже зграде граде по дијеловима (ламелама, за које 

су планом предвиђене засебне парцеле) и у случајевима кад су подземне етаже 

планиране као јединствен простор. Сличан приступ примјењиван је и у другим плановима 

из тог периода (РП Центар исток, РП Регионални центар, РП Центар запад, РП Југ 2, РП 

Нова Варош, РП Центар Алеја...). Колски и пјешачки пасажи на нивоу приземља 

предвиђени су као јавни. 

 

Однос подземних гаража и рампи предвиђених планом,   подземних гаража и рампи 

према издатим УТУ-има, с планом парцелације из претходног плана  приказане су на 

слици. 
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ПРОГРАМСКИ  ЕЛЕМЕНТИ  ЗА  ИЗРАДУ  РЕГУЛАЦИОНОГ  ПЛАНА 

 

Одјељења за просторно уређење Града Бањалука је утврдило и доставило носиоцу 

израде Плана програмске смјернице, којих се треба придржавати при измјени Плана.  

Разлог за ревизију овог Плана лежи превасходно у потреби усаглашавања планских 

рјешења са стварним стањем и потребама на терену те анализом реализованих и 

планираних садржаја. 

План треба да дефинише нове физичке структуре, тако да се омогућити једноставније 

рјешавање имовинских односа, потреба становништва и, наравно, да се испоштују 

интереси Града. 

Значајан елемент у изради Плана представља валоризациона основа постојећег 

грађевинског фонда, на основу које су добијени сви подаци који се односе на изграђене 

физичке структуре, намјену објеката, величину, спратност, површине објеката, бонитет, те 

структуру постојећих објеката. 
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2. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА 

 

2.1. Просторна цјелина 
 

Простор, који је обухваћен ревизијом Регулационог плана, налази се у југоисточном 

дијелу Бањалуке, на рубном дијелу централне зоне града, између Булевара војводе 

Степе Степановића, Булевара Десанке Максимовић и Ул.Мајке Југовића, а односи се на 

укупан простор у површини од 15,87ha.   

Простором доминира породично и вишепородично становање са пословним 

дјелатностима. Породично (индивидуално) становање са пратећи помоћним објектима 

заступљено је у двије групације, у средишњем и западном дијелу обухвата. Пословање 

(трговачка, угоститељска и занатска дјелатност) налази се у приземљима неких 

стамбених објеката или у посебним објектима поред стамбених у оквиру исте грађевинске 

парцеле. Вишепородично становање распоређено је по цијелом обухвату, у објектима 

који су изграђени према претходном Регулационом плану и његовим измјенама. 

У сјевероисточном дијелу обухвата Плана је постојећи комплекс Основне школе «Бранко 

Радичевић», као и административни објекат МУП-а. 

У југозападном дијелу, на углу Улице Мајке Југовића и Булевара Десанке Максимовић је 

изграђена бензинска пумпа са пратећим садржајима. 

Преостали простор је углавном неизграђен. 

 
 

2.2. Природни услови и ресурси 

 

Oснов за израду овог дијела регулационог плана су одредбе Закона о уређењу простора, 

Закона о геолошким истраживањима, Закона о заштити животне средине, те Правилника 

о техничким нормативима за пројектовање и извођење радова на темељењу Правилника 

о техничким мјерама и условима за грађење у сеизмичким подручјима, Правилника о 

садржају планова и др. 

Инжињерскогеолошки услови - карактеристике обрађени су по подацима Основне 

геолошке карте размјере 1:100.000, са тумачем, затим Инжињерскогеолошке карте 

урбанистичког подручја Бањалуке, Геомеханичке карте урбанистичког подручја Бањалуке, 

Картe сеизмичке микрорејонизације градског урбанистичког подручја града Бањалуке 

1:10.000, односно резултата детаљних сеизмолошко-геолошких истраживања  1970-1971 

године и др. као и теренског увида. 
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2.2.1. Геoграфски положај, рељеф, хидрографија 

Предметно подручје налази се у југоисточном дијелу града Бањалука, на дијелу 

простране ријечне терасне равни . 

Апсолутне висине природног терена су око 158м. Користо ријеке Врбас које је дубоко око 

6-8 м удаљено је око 100 м. 

 
 
2.2.2. Геолошки састав и грађа терена 

Према подацима Инжињерскогеолошке карте урбанистичког подручја Бањалуке размјере 

1:10000 површински дио терена изграђује квартарни шљунковит ријечни нанос (al), 

шљунак различитог петрографског састава, претежно кречњачког некад пјесковит, те 

поточно-ријечни нанос (pr+al); претежно суглине и супјесци поточног наноса, рјеђе 

шљунковити, преко ријечних шљункова. 

 

Дебљина наведених квартарних наслага износи око 7 м, а исте леже преко неогених 

наслага (N1) језерских шљункова, пјескова и глина велике дебљине. 

Из наведене Инжињерскогеолошке карте размјере 1:10000 види се да се на предметном 

простору налази значајан дубински расјед правца сјевероисток-југозапад. 

 

2.2.3. Инжињерскогеолошке  каракатеристике 

Шљунковит ријечни нанос је грубо порозан, добро водопропустан, добро сложен и 

консолидован материјал дебљине 7м. 

Поточно-ријечни нанос чине суглине слабије консолидоване, слабо водо-пропусне, 

дебљине до 5 м. Шљункови пјесковити и заглињени, неуједначеног састава и крупноће 

зрна, добро консолидовани. 

Максимални ниво подземне воде мјерен у периоду јуни-децембар 1970 године је на 

дубини од око 5 м испод природне површине терена (апс.висина 155н м) са малом 

висином воденог стуба. 

Правац кретања подземне воде је према сјеверу, односно Врбасу са хидрауличним 

градијентом од око 10%. 

Према подацима Геомеханичке карте урбанистичког подручја Бањалуке размјере 1:10.000 

предметно подручје у природним условима је стабилно. Оријентационо дозвољено 

оптерећење тла за дубину 2 м и ширину темељне траке 1 метар         износи највећим 

дијелом 100-200  kN /m², (за иловачасто тло), а мањим  дијелом  преко 300 kN /m² (за 

шљунчане наслаге). 
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2.2.4. Сеизмолошке  карактеристике 

Према подацима Карте сеизмичке микрорејонизације урбанистичког подручја Бањалуке, 

највећи дио предметног подручја припада зони VIIIо MSK максимално очекиваног 

интензитета потреса, коефицијента сеизмичности Ks =0,04, предоминантне периоде тла 

0,26-0,34 сек, очекиваног просјечног убрзања тла 140 см/сek2 .  

Због кратког периода осматрања нивоа подземних вода, као и индиција да је максимални 

ниво подземних вода већи, то упућује да податак о максимално очекиваном интензитету 

потреба треба примјењивати из одговарајуће карте Правилника о техничким нормативима 

за грађење објеката високоградње у сеизмичким подручјима, а то је IXo MSK  и 

коефицијента сеизмичности Ks = 0,100. 

2.2.5. Геотехнички  услови 

За потребе пројектовања и изградњу објеката високо и нискоградње, те потпорних 

зидова, обавезна су геолошка истраживања и примјена одредаба: 

• Закона о уређењу простора и грађењу (Службени гласник РС бр. 40/13) 

• Закона о геолошким истраживањима (Службени гласник РС бр. 51/04, 75/10 
и110/13) 

• Правилник о техничким нормативима за пројектовање и извођење радова на 
темељењу грађевинских објеката (Службени лист СФРЈ бр.15/90) 

• „Правилник о техничким прописима и условима за извођење истражних радова при 
изградњи великих објеката („Сл.лист СФРЈ број 3/70) 

• Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ бр.31/81, 49/82, 49/82, 21/88 и 52/90)  

• Закон о привременим техничким прописима за грађење у сеизмичким подручјима  
(Службени лист СФРЈ бр.39/64); 

• Закон о заштити животне средине (“Службени гласник Републике Српске” бр. 
71/12); 

•  Стандарди који се односе на област геотехнике. 

 
Да би се обезбиједила безбједна градња, потребно је, такође, испоштовати и 
сљедеће: 

• Уградњу насипа на коме ће се вршити градња потребно је извести према 

Стандарду ЈУС-а који, између осталог дефинише врсте материјала (крупноћу зрна 

и влажност), начин уградње (уклањање хумусног слоја, насипање у слојевима, 

збијање насутог материјала сагласно оптималној влажности материјала при 

збијању) и друго;  

• Усјеке терена потребно је обезбједити потпорним зидовима, 
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• Дефинисати ниво насипа тако да не утиче на сусједне парцеле (слијевање вода на 

сусједне парцеле...); 

 
Прије пројектовања и изградње објеката треба урадити детаљна геотехничка испитивања 

тла која су прописана одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, као и одредбама  

Закона о геолошким истраживањима, а у циљу утврђивања стабилности терена, 

дозвољеног оптерећења темељног тла и хидрогеолошких података. 

 

Посебне мјере морају се предузети на уређењу површинске и подземне дренаже вода, на 

цијелом простору које битно утичу на погоршање геомеханичких особина тла, односно на 

стабилност терена. 

Пројектовањем и израдом одговарајућег дренажног система обезбиједити тло од 

неконтролисаног проквашавања, гдје би то имало штетно дејство. 

Дренажу површинских вода изводити по одговарајућем пројекту, а на основу 

хидрогеолошких и хидролошких података - истраживања. 

 Темељење конструкције објеката треба пројектовати, тако да се за дејство                   

основног оптерећења избјегну диференцијална слијегања, 

 Темељење објеката треба изводити на одговарајућем тлу, познатих карак-теристика, 

 Темељи дијелова конструкције не изводе се на тлу, које се по карактеристикама 

разликује значајно од тла на коме је извршено темељење осталог дијела конструкције. 

Ако то није могуће, објекат треба раздвојити на конструктивне јединице према 

условима тла. 

 Примјена два или више начина темељења на истом објекту избјегавати, осим ако се 

за сваки начин темељења примјењује појединачно по конструктивним јединицама. 

 Оптерећење које се преноси преко темељне конструкције на тло мора да буде 

хомогено распоређено по цијелој контактној површини. 

 Код темељења објеката треба дати предност конструкцијама темеља по слиједећем 

редосљеду: темељна плоча, роштиљ, тракасти темељи, повезани везним гредама у 

ортогоналном правцу или темељне стопе, повезане везним гредама у два 

ортогонална правца. 

 
Подземне просторије пројектовати према условима хидрогеолошких података, односно 

хидрогеолошких истраживања како је прописима одређено. 

Темељење предметног објекта, те изградња инфраструктурних објеката не смије се 

изводити на неконтролисано насутом тлу. 

За сложеније конструктивне објекте сеизмички коефицијент Кs треба одредити на основу 

детаљних испитивања динамичких карактеристика локације и објеката. Препоручује се 

сеизмичка стабилност наведених објеката да се спроведе за реално дејство земљотреса 

путем анализе динамичке реакције. 
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Посебно се одређује обавезност заштите свих добара приликом ископа темељних јама. 

Затрпавањем ископа обезбиједити потребну стабилност. Мјере сигурности за вријеме 

извођења ископа и након тога одредити пројектом. 

Пројектовањем и експлоатацијом овог простора морају бити примјењене мјере којима ће 

се обезбиједити уређење и очување тла као грађевинског земљишта и животне средине. 

Стручним надзором према одредби члана 104. Закона о уређењу простора о стручном 

надзору у току грађења, односно ископу темељних јама и темељењу од стране надлежног 

органа геолошке струке, а који ће извршити провјеру и контролу квалитета тла према 

пројекту. 

 

2.3. Валоризација постојећег грађевинског фонда 

 

Извршеном валоризацијом постојећих објеката констатоване су сљедеће категорије 
објеката и то: 

• објекти доброг бонитета  

• објекти средњег бонитета, 

• објекати  лошег бонитета предвиђени за уклањање, 

а на основу егзактних критеријума : 

- година градње, 

- врста материјала, 

- инфраструктурна опремљеност и 

- могућност доградње и надзиђивање. 

Предвиђено је да се сви објекти лошег бонитета уклоне и у складу са просторним 
могућностима дају нови објекти, а неки објекти предвиђени су за реконструкцију уколико 
су имали услове за исту.  

Такође, извршена је и валоризација објеката високоградње са аспекта спратности и 
намјене, а све то је приказано на графичким прилозима бр.05 и бр.06. 

 

2.4. Власништво над земљиштем 

 

Карта власништва над земљиштем је саставни дио графичког дијела плана (графички 

прилог бр.03). Може се констатовати да је већи дио земљишта у приватном власништву, а 

мањи дио у друштвеном власништву. 

 

2.5. Становање 

 

Становање (породично и вишепородично), у саставу којег се налазе и пословне 
дјелатности, у простору обухвата Регулационог плана је једна од тренутно доминантних 
намјена простора. 

Породично (индивидуално) становање са пратећи помоћним објектима заступљено је у 

двије групације, у средишњем и западном дијелу обухвата. Пословање (трговачка, 
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угоститељска и занатска дјелатност) налази се у приземљима неких стамбених објеката 

или у посебним објектима поред стамбених у оквиру исте грађевинске парцеле. 

Евидентирано је укупно 42 стамбена објекта и 4 стамбено-пословна објекта, максималне 

спратности до П+1+Пк. 

Вишепородично становање распоређено је по цијелом обухвату, у стамбено-пословним 

објектима, који су изграђени према претходном Регулационом плану и његовим 

измјенама. Максимална спратност је По+П+6+Пк (Пе). 

 
2.6. Пословне и привредне дјелатности 

 

Пословне дјелатности, које се одвијају у предметном обухвату Плана, односе се на 

услужне дјелатности (трговина, угоститељство и занатске дјелатности) и налазе се у 

приземљима неких стамбених породичних и вишепородичних објеката или у посебним 

објектима поред стамбених у оквиру исте грађевинске парцеле. 

Може се рећи да на посматраном локалитету функција становања у потпуности 

доминира, што се може и очекивати с обзиром на позицију предметног простора у оквиру 

градског ткива. 

 У развоју предметног простора мора да се води рачуна, уколико се развија функција 

пословања, да се развија тако да се пронађу адекватни урбани модели становања и 

пословања, који се неће међусобно угрожавати, а који су иначе карактеристични за 

стамбена насеља. Овакви модели подразумијевају висок ниво уређености јавних 

површина, као и приватних парцела, у оквиру којих постоји функција пословања, и њихово 

мултифункционално коришћење ради задовољења низа испреплетених потреба и 

дјелатности које се генеришу у простору. 

На простору обухваћеним Планом нема значајних објеката намјењених привредној 

дјелатности.  

 

2.7. Јавне службе и друге друштвене дјелатности 

 

У простору обухвата Плана налази се комплекс Основне школе «Бранко Радичевић», коју 

је, према подацима достављеним из Основне школе „Бранко Радичевић", школске 

2013/14 године похађало 1460 ученика, од 1 до 9 разреда, у три смјене. Због недостатка 

простора у школи се не организје продужени боравак за дјецу. 

Такође, у оквиру обухвата, у близини поменуте основне школе, налази се и објекат 

изграђен за потребе МУП-а, максималне спратности до По+П+4. 

У обухвату плана, као ни у ближој околни не постоје садржаји предшколкског образовања, 

изузев мањих приватних  организованих у приземљима стамбено-пословних објеката 

најчешће без квалитетних ваањских простора. 
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2.8. Спорт и рекреација 

 

У оквиру обухвата предметног Плана не постоје површине за ову намјену.  

 

 

 

2.9. Инфраструктура 

 

2.9.1. Саобраћај 
Обухват овог регулационог плана омеђен је са сјеверо – западне стране Булеваром 

Војводе Степе Степановића, са југо – источне стране Булеваром Десанке Максимовић 

(тзв. Источни транзит) и са југо – западне стране улицом Мајке Југовића. Булевар Војводе 

Степе Степановића у саобраћајној мрежи града има ранг градске саобраћајнице, односно 

припада примарној мрежи  градских саобраћајница. 

Ове саобраћајнице омогућују  везу  подручја у обухвату са осталим дијеловима града , 

као и са ширим окружењем. 

Унутар обухвата постоји још саобраћајница које су претежно приступне улице и чине 

секундарну путну мрежу која обезбјеђује опслуженост локација и садржаја унутар 

обухвата. С обзиром да је обухват у већем дијелу изграђен, није разматрана 

реконструкција постојеће уличне мреже већ је задржан постојећи саобраћајни концепт на 

који су надограђена планска рјешења. 

 
 

2.9.2. Хидротехника 
 

Хидротехничка проблематика изражена у оквиру обухвата Плана је: 

 снабдијевање водом за санитарне, пожарне, евентуалне технолошке и остале потребе 
– водовод, 

 сакупљање и одвођење отпадних вода из насеља – фекална канализација, 
 сакупљање и одвођење површинских вода од падавина у насељу – кишна 

канализација. 
 

Водовод 

Подручје обухвата Регулационог плана се снабдијева водом са градског водоводног 

система. Овај дио насеља припада првој висинској зони водоснабдијевања, која 

омогућава снабдијевање потрошача санитарном водом лоцираних до коте 190 m.n.m.  

Стање изграђености дистрибуционе (примарне и секундарне) градске водоводне мреже је 

сљедеће: 

 цјевовод пречника Ø350mm у Булевару војводе Степе Степановића, 
 цјевовод пречника Ø100mm у Булевару војводе Степе Степановића, 
 цјевовод пречника Ø400mm у ул. Мајке Југовића, 
 цјевовод пречника Ø160mm у улици Четврти приградски пут, 
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 цјевовод пречника Ø160mm у Булевару Десанке Максимовић до раскрснице са 
Четвртим приградским путем, 

 цјевовод пречника Ø160mm између Булевара војводе Степе Степановића и 
Булевара Десанке Максимовић, из правца из Булевара С. Степановића, 

 цјевовод пречника Ø80mm између Булевара војводе Степе Степановића и 
Булевара Десанке Максимовић. 

Положај постојеће водоводне мреже у обухвату Регулационог плана је уцртан на 

графичком прилогу, план инфраструктуре – хидротехника. 

Канализација  

У обухвату предметног подручја постоји изграђена канализациона мрежа. 

Постојећа градска канализациона мрежа је изведена као сепаратна, тј. посебно се одводи 

оборинска вода, а посебно фекална (употребљена вода). У непосредној близини 

предметног обухвата пролази и мјешовити колектор. 

Предметно подручје припада канализационом систему који прикупља и одводи отпадне 

воде са десне стране ријеке Врбас. Отпадне воде са овога подручја се за сада 

(привремено до изградње главног градског канализационог колектора) испуштају у ријеку 

Врбас. 

Главни колектор у кога се уливају отпадне воде са подручја Плана изграђени су у: 

 у Булевару војводе Степе Степановића фекални колектор пречника  Ø300mm, 
 у Булевару војводе Степе Степановића оборински колектор пречника  Ø400mm и 

Ø500mm, 
 у Булевару Десанке Максимовић оборински колектор пречника  Ø300 и Ø400 mm, 
 у Булевару Десанке Максимовић мјешовити колектор различитих пречника, 
 у улици четврти приградски пут фекални колектор пречника  Ø300mm, 
 у улици четврти приградски пут оборински колектор пречника  Ø300mm и Ø400mm. 

 

Положај постојеће канализационе мреже /фекалне и оборинске/ у обухвату Регулационог 

плана је уцртан на графичком прилогу, план инфраструктуре – хидротехника. 

 

 Водотоци 
 

Кроз обухват овога плана пролази траса потока Јуларац. На дијелу обухвата овог 

регулационог плана поток је урађен као затворена регулација (укупно је регулисано 945 m 

потока).  Поток се улијева у ријеку Врбас око 350 m узводно од ребровачког моста. 

Површина слива потока је 3 km2, дужина тока 5 km. Максимални протицај износи  24,3 

m3/sek. Просјечни пад корита у доњем току је од 1,0 до 4,7 %, у средњем дијелу тока до 13 

%, а у горњем току  3,6 %.  

Просјечна годишња продукција наноса износи 1296 m3. 
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2.9.3. Електроенергетика и телекомуникације 
 

Електроенергетика 
 
Подручје се електричном енергијом на снабдијева из постојеће дистрибутивне мреже на 

ободу регулационог плана. Дистрибуција електричне енергије до постојећих објеката 

обавља се преко  трансформаторских станице лоцираних у обухвату РП, као и из 

трансформаторских станица које се налазе ван обухвата регулационог плана. Комплетна 

СН мрежа на локалитету је реализована подземним СН каблом и у добром је стању. 

Нисконапонски разводи реализовани су углавном подземно.  

 

 
Телекомуникације 
 
У обухвату измјене Регулационог плана „Југ 3“ инфраструктура из области 

телекомуникација изведена је углавном подземно. 

 
 

2.9.4. Топлификација 
 

У обухвату Ревизије регулационог плана Југ 3 у Бањалуци постоји изграђена 

цјевоводна мрежа даљинског гријања из градске Топлане за снабдијевање објеката 

топлотном енергијом за загријавање просторија. Локација цијеви и топлотних станица је 

видљива у графичком прилогу. Постојећи објекти у обухвату обезбјеђују топлотну 

енергију из система даљинског гријања и из властитих котловница централног гријања.  

 

2.10. Систем зелених површина 

 

Обухват предметног Плана, са аспекта присуства и уређености зелених површина, 

представља хетерогену цјелину. Зелене површине у посматраном обухвату могу се 

сврстати у:  

1) зеленило стамбених блокова 

2) јавно зеленило 

3) зеленило ограничене употребе и  

4) зеленило специјалне намјене 

Зеленило стамбених блокова припада објектима вишепородичног становања. Јавно 

зеленило, на подручју овог Плана, односи се на дрвореде. У зеленило ограничене 

употребе спада зеленило парцела са индивидуалним стамбеним објектима, које је у 

значајној мјери заступљено на подручју Плана, зеленило школског дворишта и зеленило 

око објекта у функцији МУП-а, док зеленило специјалне намјене није присутно у 

предметном обухвату. 

Неуређене зелене површине присутне су у оквиру неизграђених парцела у приватном 

власништву. 
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2.11. Животна средина 

 

На основу Декларације о животној седини, донесеној на Конференцији ОУН, одржаној у 

Стокхолму 1972.год. постоји и обавеза да животну средину штитимо не само директним 

утицајима него да њену зажтиту вршимо и на индиректан начин, планским документима, 

законским актима итд. 

Управо из тих разлога указује се неопходност свеобухватног третирања појма заштите 

животне седине и у оквиру Плана, као и природних вриједности унутар обухвата који он 

дефинише. 

Немарна и неконтролисана промјена природних услова усљед урбанизације коју 

карактеришу експлоатација природних ресурса (објекти, асфалт, инфраструктура) 

проузрокује кризу у животној средини, која се манифестује у различитим облицима, прије 

свега као: 

• Загађивање атмосфере; 

• Загађивање вода (површинских и подземних); 

• Загађење тла и нагомилавање чврстог отпада; 

• Појава буке и др. 

Из наведених разлога неопходно је извршити опис мјера заштите које се требају 

испоштовати да се не би нарушио постојешћи квалитет животне средине. 

Стање тла и подземне воде као елемента животне средине сагледано је кроз резултате 

претходних геолошких и хидролошких истраживања радова и опсервација у току израде 

овог планског документа и на основу тих података се и дају мјере заштите животне 

средине кроз: заштиту ваздуха, вода, заштита тла и управљање чврстим отпадом, те 

заштиту од буке. 

Разматрање проблематике заштите животне средине постало је актуелно тек у 

посљедњих неколико година, што као посљедицу има недостатак података о тренутном 

стању животне средине, односно евиденцију контроле и мјерења загађења ваздуха, вода 

и тла.  

Може се утврдити да на предметном простору обухвата постоји деградација тла која је 

углавном антропогеног карактера, а која се у основи заснива на неадекватној досадашњој 

намјени површина, деградацији која настаје загађивањем чврстим отпадом у зонама 

слабе покривености и ослужености услугама одвожења чврстог комуналног отпада итд. 

Када се говори о деградацији ријечних токова и водених површинана онда се мисли на 

деградацију, која на овом подручју углавном настаје дренирањем вода у подземне воде, 

као и испуштање вода различитог карактера у ток ријеке Врбас. 

Загађење атмосфере настаје од гасовитих продуката сагоријевања, односно, емисијом 

полутаната у процесима сагоријевања различитих врста горива који се употребљавају 

најчешће у саобраћају и као енергенти. 



Институт за грађевинарство „ИГ“ д.o.o. Бања Лука 
Краља Петра I Карађорђевића 92-98, 78 000 Бања Лука; тел: +38751348360, fax: +38751348372 

  РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ''ЈУГ 3'' – ПРИЈЕДЛОГ НАЦРТА 
 

У досадашњем периоду измијенило се процентуално учешће појединих емитера, а имају 

и тенденцију свакодневне промјене, како на подручју обухвата, тако и у цијелој Републици 

Српској. 

Такво стање у атмосфери проузроковано је пропадањем великојг броја индустрија, које су 

имале велику загађивачку улогу, али се са друге стране значајно и повећао број 

аутомобила тако да се у значајној мјери повећала и емисија која настаје из аутомобилског 

саобраћаја. На основу само ове  констатације не може се очекивати побољшање 

квалитета ваздуха на овој микролокацији него само процентуална промјена супстанци 

које су загађивачи. 

 

 

 

2.12. Услови заштите људи и добара за случај елементарних непогода, ратних 
катастрофа и технолошких акцидената 

 

Заштита од елементарних непогода, техничких опасности и ратних дејстава остварује се 

путем надлежног органа цивилне заштите (на нивоу града) који се налази у оквиру 

Републичке управе за цивилну заштиту.  

Мјере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мјере којима се 

спречавају непогоде или ублажава њихово дејство, мјере које се подразумијевају у 

случају непосредне опасности од елементарне непогоде, мјере заштите кад наступе 

непогоде, као и мјере ублажавања и отклањања непосредних посљедица.  

У области заштите од елементарних непогода, ратних дејстава, као и других већих 

опасности потребно је предузети сљедеће мјере: 

• примјена прописа о асеизмичкој градњи, односно примјена сигурносних стандарда 

и техничких прописа о градњи на сеизмичким подручјима;   

• стриктна примјена противпожарних прописа; контрола и санација противпожарне 

заштите у објектима. 

 

2.13. Могућности кретања лица са умањеним тјелесним способностима 

 

При формирању улазних партија у зградама, обликовању партера и јавних саобраћајница 

и пјешачких површина неопходно је поштовање Правилника о условима за планирање и 

пројектовање објеката за несметано кретање дјеце и лица са умањеним тјелесним 

способностима („Службени гласник Републике Српске“, број 93/13) 
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2.14. Биланси коришћења површина, ресурса и објеката 

БИЛАНСИ ПОВРШИНА - стаое 

  стамбенп-ппслпвни пбјекти кплективнпг станпваоа 

БГП укупнп стаое 

станпваое у пквиру СП 89428,14 

ппслпваое у пквиру СП 19100,16 

укупнп 108528,3 

бр. стамбених јединица 1118 

  ппслпвни пбјекти 

  укупнп стаое 

ппслпвни пбјекти 407,9 

  индивидуални стамбени пбјекти 

  укупнп стаое 

индивидуални стамбени пбјекти 5342,01 

  индивидуални ппмпћни пбјекти 

  укупнп 

ппмпћни пбјекти 679,17 

    

укупнп станпваое 

  укупнп стаое 

  95449,32 

брпј стамбених јединица 1193 

брпј станпвника 3937 

густина станпваоа станпвника/ha 240 

  укупнп ппслпваое 

  укупнп стаое 

  19508,06 
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  администрација 

  укупнп стаое 

администрација 6070 

 

  

пбразпваое 

  укупнп стаое 

предшкплска устанпва 0 

пснпвна шкпла 3340 

укупнп 3340 

  укупни биланси на нивпу плана П=15.87ha 

укупнп БГП 120027,38 

ппвршина ппд пбјектима 28162,86 

кпефицијент изграђенпсти (према 
ппвршни планa П= 16,1hа) 

0,76 

кпефицијент заузетпсти 0,18 

 

 

 

 

  

89428,14; 072% 

19100,16; 015% 

407,9; 
000% 

5342,01; 
004% 

679,17; 
001% 

6070; 
005% 

3340; 003% 

станпваое у пквиру СП 

ппслпваое у пквиру СП 

ппслпвни пбјекти 

индивидуални стамбени 
пбјекти 

ппмпћни пбјекти 

администрација 

пснпвна шкпла 
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2.15. Оцјена стања организације, уређења и коришћења простора 

 

Подручје које обухвата предметни План, представља скуп већег броја одвојених 

катастарских честица, са различитим степеном изграђености и карактером урбане 

структуре. 

Природни услови подручја су повољни и не представљају ограничавајући фактор за даљу 

изградњу и урбанизацију простора. 

С обзиром на положај предметне локације у односу на подручје града и на заступљену 

намјену на истој, степен искориштености простора је оптималан. 

Објекти чврсте градње су различите грађевинске вриједности, од квалитетних до објеката 

лошег бонитета и објеката у изградњи.  

Постојећу саобраћајну инфраструктуру чини мрежа стамбених улица које су 

асфалтиране.  

Мрежа комуналних инфраструктурних инсталација у овом подручју је развијена, 

(електроинсталације, ТТ мрежа, водовод, канализација, топловод)  

Може се констатовати да је разматрани простор врло повољан за нову изградњу истог 

типа, уређење и кориштење, као и за урбаном реконструкцијом постојећег грађевинског 

фонда. 
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3. ПРОБЛЕМИ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И 

КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 

Анализом чињеница о општем стању уређености и изграђености простора у предметном 

обухвату, може се констатовати да су видљиве потребе да се настави са планском 

изградњом и интервенцијама у простору у сврху повећања степена урбанитета на 

предметном локалитету. 

 

Генерални циљеви организације и уређења простора могу се представити кроз сљедеће 

одреднице: 

 

• Планским опредјељењем формирати простор урбаног стандарда; 

• Дефинисати карактеристике физичких структура у простору;  

• Организовати хумано и квалитетно становање; 

• Искористити постојећи потенцијал за формирање система зелених површина;  

• Утврдити карактеристике појединих елемената природне средине; 

• Дати оцјену стања саобраћајног система, саобраћајне инфраструктуре; 

• Дефинисати развијеност инфраструктурне мреже; 

• Дефинисати основне саобраћајне токове и паркирање возила;  

• Опредијелити се у интервенцији према урбанистичко-архитектонском третману за 

подручје, улични потез и појединачни објекат; 

• Усаглашавањем интереса, активирати изградњу стамбених и стамбено-пословних 

објеката на предметним локацијама и уређење јавних површина. 

 

Имајући у виду стање предметног простора, у погледу његових предности и недостатака, 

главни циљеви израде Плана могу се представити кроз сљедеће одреднице : 

 

• обезбиједити сагледавање улазних података из планова вишег реда, резултате 

анализе и оцјене постојеће документације, као и контактних планова; 

• утврдити релације између контактних зона и предметног подручја, и на 

одговарајући начин их укључити приликом разматрања планираних рјешења; 

• посебну пажњу обратити на ограничења која у појединим дијеловима предметног 

подручја постоје у погледу ефикасног рјешавања одвијања саобраћаја (тротоара) и 

успостављања мреже саобраћајница у складу са прописима; 

• сагледати и оцијенити могућности за реализацију исказаних тежњи власника и 

корисника простора према/у складу са потенцијалима и ограничењима конкретне 

локације;  

• интегрисати рјешења и одредбе из одговарајуће планске регулативе вишег реда 

као и правне регулативе; 

• испоштовати усвојене одлуке, рјешења и сл. за поједине објекте и/или цјелину; 

• примијенити одговарајуће планске стандарде; 
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• планирати предметно подручје и дефинисати планска рјешења у складу са 

принципима и критеријумима одрживог развоја; 

• преиспитати стварне могућности интервенција у простору у односу на стање и 

дати могућност оптималних услова за изградњу, реконструкцију или замјену 

грађевинског фонда, као и саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 

 

 ОСНОВНА КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

На основу свих елемената стања и урбанистичке документације приступило се анализи 

овог локалитета и изради концепције регулационог плана који би на разматраном 

простору на рационалан и квалитетан, али и реалан начин дефинисао смјернице за 

развој и изградњу стамбеног насеља. 

Концепција је прилагођена саобраћајној шеми у којој су поштоване постојеће 

саобраћајнице. 

Концепција рјешења проистекла из потребе да се на овом простору организује насеље са 

претежно вишепородичним становањем и пратећим функцијама (пословање, друштвене 

дјелатности) које опслужују насеље. 

 

3.1. Становање 

 

На предметном подручју постоји тренд афирмације породичног становања, уз тенденцију 

побољшавања услова становања у смислу уређења потребних пратећих површина и 

остваривања оптималних урбаних стандарда становања. 

Становање је организовано у низовима парцела које се нижу са обје стране главних 

саобраћајница и унутар блокова уз приступне саобраћајнице.  

Нови стамбени простор добија се изградњом вишепородичних стамбених објеката (са 

могућношћу формирања пословних садржаја у приземљу) на постојећим локалитетима 

углавном индивидуалног становања, затим реконструкцијом, повећањем вертикалних 

габарита, тј.надоградњом постојећих структура.  

Овакви трендови су реални због карактера постојеће изграђене средине. 

Такође, на парцелама вишепородичних стамбено-пословних објеката, дефинисани су 

припадајући паркинг простори у виду подземних гаража или асфалтиране површине на 

партеру, као и зелене површине. 

 

3.2.  Пословне и привредне дјелатности 

Кроз планску документацију вишег реда, као ни кроз претходни Регулациони план, за 
предметни обухват нису предвиђани објекти привредне дјелатности. Како ни до сада није 
било иницијатива за градњу ове врсте објеката, ни кроз овај План их не треба посебно 
третирати. 

 

3.3. Јавне службе и друге друштвене дјелатности 

 

Образовање 

Потреба за повећањем површина намијењених вишепородичном становању директно је 

условила и потребу за повећањем простора друштвених дјелатности, односно, дјечјом 
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установом, повећањем простора основне школе, друштвеним домом и сл. Те потребе ће 

разматрати у контексту обнавлјања и развоја тих садржаја у складу с претходним Планом 

и припадајућим му измјенама.  

Процијењени број дјеце до 6 година у оквиру обухвата Плана је око 232, док с ће 

реализацијом планиског рјешења бити око 341. Број школске дјеце – од 6 до 15 година је 

око 296, док ће реализацијом планског рјешења бити око 436.   Битно је нагласити да се 

до овог броја дјеце дошло узимајући заступљеност броја дјеце по старости по 

републичком просјеку по попису из 2013. док је просјек година живота становника у 

обухвату Плана знатно мањи, а тиме и заступљеност дјеце већа у односу на републички 

просјек. Оно што је важно нагласити је то да је тренутни број ученика у Основној школи 

Бранко Радичевић око 1750 ученика. Настава је организована у 3 смјене. Овај број 

ученика проистиче из чињенице да овој школи припада много шире подручје од граница 

обхвата плана. 

 

Администрација и управа 

Иако постојећи администаративни објекат МУП-а с укупним бројем паркинг мјеста на 

партеру и у подземној паркинг гаражи (око 80 ПМ) у односу на укупну површину (БГП 

6070m2) у складу с Паравилником о општим правилима регулације и парцелације има 

задовољавајући бр. паркинг мјеста ситуација на терену је таква да се подземна гаража не 

користи у својим пуним капацитетима што представља додатно оптерећење на потребе 

за паркирањем  у оквиру обухвата плана.  

 

3.4. Спорт и рекреација 

 

Обзиром на функцију која преовладава у оквиру обухвата овога Плана  (становање), 

постоји потреба за формирањем парковске површине и површине у виду дјечијих 

игралишта, као и бициклистичких стаза. 

 

3.5. Инфраструктура 

 

3.5.1. Саобраћај 

 

Освновни проблем за функционисање Блока у саобраћајном смислу је недостатак 

паркинг мјеста, велик број пословних простора у приземљу скоро свих зграда који немају 

организовано ријешен систем логистике тј. доставе роба, одвоза материјала и сл. 

Подручје обухвата Плана је карактеристично по великом интензитету саобраћаја, 

нарочито у вријеме јутарњег и посљеподневног „шпица“ , великом броју измјена на 

постојећим паркинзима због постојања великог броја пословних објеката који привлаче 

велик број посјетилаца, хаотичан начин поствљања контејнера за смеће који угрожавају 

безбједност саобраћаја. 

 

3.5.2. Хидротехника 
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У оквиру обухвата регулационог плана разматрани су сљедећи актуелни аспекти 

хидротехничке инфраструктуре: 

 

 снабдијевање водом за санитарне, пожарне, евентуалне технолошке и остале 
потребе – водовод, 

 сакупљање и одвођење отпадних вода из насеља – фекална канализација, 
 сакупљање и одвођење површинских вода од падавина у насељу – кишна 

канализација. 
 

Оцијењено је да је у простору обухвата регулационог плана, по свим наведеним 

аспектима, канализациона инфраструктура изграђена, док је код водоводне 

инфраструктуре потребно укинути цјевовод пречника Ø80 и извршити спајање два 

цјевовода (један креће из правца Булевара Десанке Максимовић према Булевару војводе 

Степе Степеновића, док је други обрнут, односно креће из Булевара војводе Степе 

Степановића према Булевару Десанке Максимовић), чиме би се створио кружни ток у 

снабдијевању водом. 

 

3.5.3. Електроенергетика и телекомуникације 

 

Освновни проблем у области енегретике на простору који се налази у предметном 

обухвату јесте преоптерећеност СН водова.  

 

3.5.4. Топлификација 

 

Планирани објекти у обухвату овог плана су стамбено пословни, пословни објекти , 

образовно- васпитни објекти и административни објекти . Због боравка људи у 

просторијама исте је потребно загријавати зими и, евентуално, расхлађивати љети. За 

ово је могуће обезбиједити топлотну енергију из различитих енергената (дрво и дрвни 

отпаци, био маса, угаљ, течна горива, природни и течни нафтни гас, сунчева енергија и 

слично) и на различите начине (ложење по просторијама, котловнице за централно и 

етажно гријање, топлотне пумпе, из система даљинског гријања и слично), док је за 

расхладну енергију углавном потребна електрична енергија за рад топлотних пумпи. 

Циљ плана је да предложено рјешење за снабдијевање објеката топлотном 

енергијом за загријавање просторија буде рационално, техно-економски оптимално, 

прилагодљиво промјенама и да чува околину.  

 

 

3.6. Систем зелених површина 

 

Једна од значајних ставки уређења простора заснована је на потребама формирања 

зеленила уз вишепородичне стамбене и стамбено-пословне објекте, провођење мјера за 
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унапређење стања блоковског и јавног зеленила, као и зеленила ограничене употребе, и 

очување постојеће вриједне зелене матрице у непосредном окружењу, затим, 

формирање парковских и спортско-рекреативних површина. 

Такође, неопходно је и провођење мјера за унапређење стања неуређених зелених 

површина. 

 

3.7. Животна средина 

 

Савремени концепт заштите животне средине захтијева континуирано праћење степена 

аерозагађења, хидрозагађења, педозагађења, биљног покривача, фауне, хигијенског 

стања средине, здравственог стања људи, буке, вибрација, штетних зрачења, других 

појава и показатеља стања животне средине. Општи критеријуми за заштиту животне 

средине од производних објеката полазе од међународно утврђених еколошких принципа 

који се могу свести на сљедеће: 

• Најбоља политика заштите животне средине заснована је на превентивним 

мјерама, што подразумијева благовремено спречавање еколошки негативних 

утицаја на животну средину, уместо уклањања њихових посљедица; 

• У процесу доношења одлука о изградњи привредних и инфраструктурних објеката 

мора се анализирати и јасно утврдити утицај њихове изградње и рада на квалитет 

животне средине. 

Да би се испунили сви предвиђени захтјеви овим Регулационим планом се и дефинишу 

одређена рјешења која се заснивају како на дефинисању заштите основних природних 

елемената тако и на заштиту слободних простора, градске баштине, мреже зелених 

површина и културног пејзажа. 

Основне потребе заштите се заснивају у заштити природних елемената животне средине 

и радом створених човјекових вриједности које су дио ове урбане цјелине, а које могу 

битно да утичу на квалитет човјековог живота у њој. 

Заштита животне средине овог Плана постићи ће се остваривањем више појединачних 

циљева, који се односе на: 

• Заштиту вода од загађења (свеобухватно каналисање и пречишћавање отпадних 

вода из објеката); 

• Заштиту земљишта од загађења (спречавање депоновања отпада на за то 

непредвиђеним мјестима, итд.); 

• Заштиту ваздуха од загађења (кроз обезбјеђење јединственог система 

топлификације, контролисање аерозагађења од саобраћаја, као и поштовање мезо 

и микроклиматских услова при избору локација за потенцијалне загађиваче); 

• Заштиту од буке (кроз адекватно планирање саобраћајница и саобраћајних токова 

и контролисања саобраћајне буке, као и различите мјере заштите, почевши од 

правилног лоцирања извора буке у односу на пријемник, смањења стварања буке 

и спречавања њеног ширења у околину, итд.); 

• Заштиту вегетације, при чему се мисли на вегетацију планирану РП-ом.  

Основне потребе заштите проистичу из потреба стварања комодитета тј, конфора у једној 

урбаној цјелини са једне стране, а са друге стране ради заштите животне средине и 

општих природних добара које су дате човјеку на располагање. 
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У том смислу неопходно је максималном заштитом, постојећих природних ресурса унутар 

обухвата Плана, правилном диспозицијом загађивача, адекватним уређењем система 

зелених површина итд., обезбиједити такве услове који ће битно утицати на унапређење 

квалитета живљења и амбијенталних вриједности овог Регулационог плана. 

 

 

3.8. Биланс потреба и могућности 

 

Биланс потреба и могућности у овом простору није егзактно исказан приликом 

дефинисања Програмског задатка и смјерница за израду Плана, али је он, у суштини, 

дефинисан кроз могућности које разматрани простор пружа за могућу нову изградњу и 

уређење, а посебно условљен важећом законском легислативом која се бави уређењем 

простора. 

Планом је, генерално, потребно омогућити даљи континуирани развој и уређење овог 

локалитета  у оквиру градског ткива, који се огледа у низу сличних објеката. 

Потребно је оне дијелове изграђеног ткива, који својим нивоом уређења не одговарају 

значају локалитета, моделима замјенске изградње, реконструкције, интерполације и 

уређења довести на потребни ниво урбанитета. 

Потребно је максимално очувати све слободне јавне површине и адекватно их уредити. 

За постојеће објекте потребно је дефинисати планирани габарит могуће доградње и 

надоградње. 
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4. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 

 4.1. Организација простора 

 

Простор обухваћен израдом  Регулационог плана, дефинисао је површине сљедећих 

намјена: 

 површине  намијењене за стамбено-пословне функције; 

 површине намијењена за  пословне објекте;  

 површине  и објекти друштвеног стандарда ; 

 површине  намијењену за пасивну и активну рекреацију; 

 површине  намијењене за блоковско зеленило;  

 површине предвиђене за саобраћај (моторни, пјешачки и бициклистички) и 
саобраћај у мировању; 
 

Приликом планирања тежило се томе да се побољша квалитет животног простора и 

урбани стандард у обухвату кроз повећање зелених и јавних површина, као и то да 

планиране структуре буду адекватне и оправдане како планерски тако и економски. 

Посебно се водило рачуна о поштовању имовинско-правних односа у циљу боље 

проводивости планских рјешења.  

Будући да је матрица обухвата дефинисана и постављена матичним планом, гдје је 

навећи број објеката изведен, планирани објекти представљају интерполацију у постојећу 

урбану структуру, најчешће задржавајући или коригујући рјешења из матичног плана. 

Веће измјене планских рјешења предвиђају се у западном дјелу обухвата. Рјешење овог 

блока  је условљено уситњеном урбаном структуром. 

Хоризонтални и вертикални габарити и намјена појединачних објеката су приказани на 

графичком прилогу План просторне организације (граф. прилог бр.9).  

Партер у нивоу приземља, укључијући планиране и постојеће пасаже  дате на Плану 
просторне организације морају имати јавно кориштење и морају бити доступни свим 
корисницима. 
 

 

4.2. План уклањања 

 

Нова изградња захтијева уклањање дијела објеката и то углавном индивидуалних 

стамбених и стамбено-пословних те помоћних објеката уз те објекте. Рушења постојећих 

објеката су условљена изградњом саобраћајних површина, изградњом колективних 

стамбено-пословних објеката, пословних објеката и објеката друштвене инфраструктуре. 
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4.3. Становање 

 

Стамбено-пословни објекти вишепородичног становања 

Планирани стамбено-пословни објекти вишепородичног становања су углавном повезани 

као ламеле, а свега неколико објеката су слободностојећи објекти. 

Вишепородични стамбено-пословни објекти планирани су на већем дијелу простора 

обухвата Плана, дуж свих постојећих и новопланираних улица као наставак постојеће 

изграђене структуре. 

Хоризонтални и вертикални габарити појединачних објеката су приказани на графичком 

прилогу План просторне организације (граф. прилог бр.9). Вертикални габарити ових 

објеката су П+2 до П+6.  

 Вертикални и хоризонтални габарити су по правилу максимални. 

Као и код изграђених постојећих објеката ове намјене, планира се подрумска етажа која 

се највећим дијелом користи за гаражирање, а мањим дјелом за оставе и остале 

потребне техничке и друге просторе. 

Приземља су планирана је за обављање пословне дјелатности, док су спратови 

намијењени становању. Пословни садржаји морају бити компатибилни функцији 

становања, односно морају допринијети нормалном функционисању самог становања. 

Намјене компатибилне становању су: трговина, угоститељство, занатство, 

администрација, услужне дјелатности, здравство, дјечја заштита, образовање, спорт и 

рекреација, култура, вјерски садржаји.  

У приземљима стамбено-пословних објеката, једним дијелом се може организовати и 

становање и/или друштвене дјелатности, ако за пословањем нема потребе.   

Приликом издавања урбанистичко-техничких услова за појединачне објекте неопходно је 

водити рачуна о грађевинској линији објекта. Хоризонтални и вертикални габарити дати 

Планом су по правилу максимални. 

Такође, приликом издавања урбанистичко-техничких услова за појединачне објекте у 

погледу материјализације потребно је инсистирати на природним материјалима високог 

квалитета и са високим естетским вриједностима. Пројектанту се оставља слобода у 

обради и избору боја. Кровови објеката су коси равни-проходни или коси. 

У току израде пројектне документације примјенити све техничке прописе и нормативе који 

важе за ову дјелатност. У архитектонском смислу потребно је испројектовати објекте с 

чистим хармоничним формама уз употребу квалитетних грађевинских материјала са 

постизањем ефекта архитектонске пластике. 
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укупнп станпваое 

  ппстпјећи планирани укупнп план 

  88.335 39.789 128.125 

брпј стамбених 
јединица 1104 497 1602 

прпцијеоени брпј 
станпвника 3048 1373 4420 

густина 
станпваоа 
станпвника/ha     275 

 

Према планираној бруто-грађевинској површини укупни очекивани број становника ће се 

повећати те ће укупни број становника у обухвату плана бити око 4420 становника, 

густина насељености око 275 становника по хектару,  

 

4.4. Пословне и привредне  дјелатности  

 

Планирано је укупно 7 нових пословних објеката. Главни разлог овоме је то што се 

значајне пословне површине планирају у приземљима стамбено-пословних објеката. 

Дефинисање свих пословних објеката и садржаја ће бити разрађено кроз детаљне 

урбанистичко-техничке услове, а у складу с поштовањем конкретних урбанистичких 

елемената и могућностима конкретних локација.   

Пословни садржаји не смију нарушавати функцију становања. Намјене компатибилне 

становању су: трговина, туризам и угоститељство, занатство, администрација, услужне 

дјелатности, здравство, дјечја заштита, образовање, спорт и рекреација, култура, вјерски 

објекти, комунални и саобраћајни објекти и слично у складу с постојећом правном 

регулативом. 

У оквиру предметног простора задржан је објекат бензинске станице с пратећим 

садржајима. Задржано је рјешење Измјене РП-а из 2013. године.  

Хоризонтални размјештај  спратности свих пословних објеката приказани су на 

графичком прилогу План просторне организације. 

Укупан БГП пословања je 28190m2, од чега у оквиру стамбено-пословних објеката је: 

25510m2 , док је укупан БГП пословних објеката 2680m2 . 

У обухвату плана нема привредних дјелатности. 
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4.5. Јавне службе и друге друштвене дјелатности 

Од објеката јавних служби и других друштвених дјелатности планирана је надоградња 

једног дијела постојећег школског објекта за потребе повећања броја становника у у овом 

дијелу града, као и за организовање наставе у највише 2 смјене.  

Будући даза образовне установе инсолација представља значајан фактор урађена је 

анализа осунчања у односу на планско рјешење у вријеме зимског солистицијума. У 

односу на анализу осунчања дата је позиција те вертикални и хоризонтални габарити 

планираних објеката на околним парцелама.  

 

 осунчање 21.12. у периоду од 6.00 до 19.00 часова 
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Основношколско образовање 

У складу са рјешењима из претходног Плана, даје се могућност дјелимичне надоградње 

постојећег школског објекта за једну пуну етажу (максимално П+1). Границе могуће 

надоградње приказане су на Плану просторне организације. Укупна бруто грађевинска 

површина надоградње је око 2719m2. 

Планирана је изградња новог анекса с учионицама, затим изградња спортске сале и 

топле везе са постојећим објектом школе. Планирани објекти су правилне полигоналне 

основе, спратности П до П+1.  

Укупна бруто грађевинска површина планираних објеката је око 2473m2. 

Укупна бруто грађевинска површина објеката планираних овим Планом је око 10736m2. 

Укупно постојећа (3340m2), што с планираним површинама чини 

Планирана површина комплекса  школе је око  16285m2. 

Предшколско образовање1 

У централној зони обухвата, планиран је објекат дјечје заштите-комбинована установа –

вртић и јаслице. На основу укупног планом предвиђеног броја становника (4474), и 

резултата пописа 2013, на основу кога је у РС дјеца до 6 година чине 6,42% становника, у 

обухвату плана је предвиђено око 341 дијете предшколског узраста. Имајући у виду да  

овом подручју гравитирају и околна насеља (Старчевица, Ада,..) за претпоставити је да је 

тај број знатно већи.   

Планирана бруто-грађевинска површина је око  1275m2. 

Планирана површина комплекса  дјечје установе  је око  3808m2.  

Узимајући у обзир површину од 6m2 БГП-е вртића по дјетету, максимални капацитет 

вртића је око 210 дјеце. Препорука је да се обезбиједи око 5m2 игралишта ка дјетету.  

Како би се обезбиједио квалитет боравка и осунчање потребно је да минимална 

удаљеност сусједних објеката од простора за боравак дјеце буде 2 висине сусједних 

објеката. 

Према саобраћајницама је потребно обезбиједити зелени појас. 

За сваку наредну грађевинску активност на овом простору потребно је урадити Детаљне 

урбанистичко-техничке услове и идејни пројекат, који би дефинисали услове за изградњу 

планираних објеката и њиховог партерног уређења.  

                                                           
1
 Ппред важеће закпнске регулативе у ппгледу услпва за изградоу предшкплске устанпве кприштени су 

Нпрмативи за планираое, изградоу и ппремаое предшкплских устанпва (Сл. лист града Бепграда 11/72) 
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Осим наведених јавних објеката, могуће је у оквиру планираних колективних објеката  

организовати одређене душтвене дјелатности (на примјер мање здравствене ординације, 

апотеке, играонице, вртиће, односно друштвене дјелатности мањих капацитета). 

Администрација и управа 

Објекат МУП-а РС се задржава у постојећим хоризонталним и вертикалним габаритима.  

Будући да је наконстатована потребна за додатним бројем паркинг мјеста планирано је 

повећање броја паркинг мјеста формирањем додатне етаже на дијелу површинског 

паркинга. На овај начин остварује се укупно 80ПМ на нивоу партера за објекат, што би у 

односу на укупан БГП објекта више од минимума прописаног правилником о општим 

правилима урбанистичке регулације и парцелације. 

 

4.6. Спорт и рекреација 

 

Зеленило и рекреација су организовани у оквиру стамбено-пословних блокова, као 

блоковско зеленило, док су профили планираних саобраћајница обогаћени дрворедима и 

бициклистичким стазама.  

С обзиром на недостатак зеленила, у централној зони насеља је планирана парковска 

површина у оквиру које се поред мобилијара могу наћи и други рекреативни садржаји – 

справе за вјежбање, дјечја игралишта. 

Концепт плана задржава јаку пјешачку везу према обали Врбаса гдје постоје а и важећим 

регулационим планом (РП Југ 2) су планирани парк и спортски објекти. 

За потребе ученика основне школе је планирана спортска дворана, а планирана је и 

површина за отворени спортски терен. Након наставе ови простори се користе за 

ванаставне активности ученика, али и организоване или спонтате активности становника 

насеља. 

 

4.7. Општи урбанистичко-технички услови 

 

Овим Планом дефинисани су сви релевантни урбанистички - регулативни елементи за 

пројектовање и изградњу објеката у подручју обухвата Плана. Текстуални дио и сви 

графички прилози чине јединствен документ који у регулативном смислу обавезују све 

субјекте без обзира у којој фази реализације Плана учествују.  

1. У складу са Законом у уређењу простора и грађењу (Сл.гласник РС бр.40/13), прије 
израде инвестиционо-техничке документације за објекте чија градња се овим 
Планом предвиђа, као и саме изградње планираних објеката, потребно је израдити 
урбанистичко-техничке услове у форми стручног документа којим се дефинишу 
услови за изградњу и кориштење земљишта.  
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2. Урбанистичко-технички услови израђују се као посебан елаборат, у складу с Планом 
и са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, и служе као стручна подлога 
за издавање локацијских услова и за пројектовање. Основу за дефинисање 
детаљних урбанистичко – техничких услова представља овај План. У том документу, 
који чини саставни дио локацијских услова и рјешења о одобрењу градње у складу с 
овим Планом утврђује се: 

 

а. Намјена објекта са детаљнијим размјештајем функционалних простора у оквиру исте 
намјене. За објекте са више садржаја различите намјене, њихов размјештај у поједине 
дијелове објекта и основна квантификација површина; 

б. Максималне димензије хоризонталних габарита објекта и облик габарита, вертикални 
габарит висином тла мјереном од будуће нивелете терена или бројем надземних 
етажа – спратност објекта; 

в. Ситуативни положај објекта и површина, облик основе приземља и спратова ако су 
различити, приказује се на графичком дијелу документа. Грађевинске и регулационе 
линије дефинисане су координатама тачака или дистанцама од постојећих објеката и 
тачака на терену; 

г.  Нивелета пода приземља – (улазни подест) – одређује се као приближна вриједност 
са тачношћу +/- 20 цм. У неким случајевима одређује се тачна нивелета. Означава се 
апсолутном котом. 

д.  За одређивање нивелете мјеродавна је нивелација околног простора, тј. нивелета 
саобраћајних површина.  

ђ.  У условима за прикључење на саобраћајну мрежу графички и текстуално се одређују 
прилази објекту, њихова позиција, геометријски облик и површинска обрада, ширина, 
ивичњаци, радијуси закривљења и сл. 

е.  У условима за уређење слободних површина око објекта текстуално и графички треба 
дати податке о величини, облику, намјени и начину обраде тих површина. Поставља 
се захтјев да уређење слободних површина буде и инвестиционо и грађевински, 
саставни дио изградње објекта. Објекат се може сматрати готовим, бити технички 
примљен и предан на употребу тек пошто су изграђене и све околне површине које му 
припадају. Уређење ових површина се врши према посебном пројекту који чини 
саставни дио пројектне документације објекта. 

ж. Условима заштите утврдити обавезу пројектовања и изградње таквог објекта који ће 
испунити све прописане стандарде и захтјеве који се односе на заштиту и сигурност 
коришћења предметног објекта и објеката у његовом окружењу. Ово се прије свега 
односи на статичку и сеизмичку сигурност објекта, функционалност у његовом 
коришћењу, противпожарну сигурност, енергетску ефикасност и друго. 

з.  Услови за прикључење на градску инфраструктурну мрежу детерминишу обавезу и 
начин под којима објекти морају бити прикључени на градску мрежу хидротехничке, 
енергетске и ТТ инфраструктуре. 

и.  Основ за детерминисање услова прикључења приказан је на одговарајућим 
прилозима графичког дијела измјене дијела Плана. 

ј.   У условима треба утврдити и обавезу инвеститора за прибављање потребних 
геотехничких података о тлу путем непосредних истражних радова на микролокацији. 

 
3. За парцеле планираних објеката, урбанистичко - технички услови се израђују за 

цијеле комплексе. За јавну инфраструктуру (саобраћајнице и саобраћајне површине, 
за инфраструктурне инсталације, за уређење јавних и зелених површина и сл.), 
урбанистичко - технички услови израђују се за поједине објекте, односно за поједине 
површине. 
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4. Намјене планираних објеката дефинисане су на тематској карти План просторне 
организације у графичком дијелу Плана. 

 

5. Хоризонтални габарити планираних објеката приказани на карти План просторне 
организације су максимални. Максимални хоризонтални габарит приземља сваког 
објекта дефинисан је грађевинским линијама на тематској карти План грађевинских 
и регулационих линија, те дефинисан координатама ломних тачака. 

 

6. Вертикални габарити планираних објеката, изражени бројем надземних етажа и 
приказани на тематским картама планског рјешења су максимални.  

 

7. Висину приземља планираних објеката потребно је ускладити с планираном 
намјеном. Висина приземља се дефинише урбанистичко-техничким условима и 
техничком документацијом. 

 

8. Висину планираних објеката потребно је ускладити с висинама постојећих околних 
објеката, те објектима који су једнаке спратности. 

 

9. Помоћне просторије за планиране објекте смјештају се у саставу главног објекта, у 
приземној, сутеренској или подрумској етажи. 

 

10. На приједлог подносиоца захтјева за издавање локацијских услова, урбанистичко-
техничким условима може се одредити изградња једне или више подрумских етажа 
у оквиру планираних објеката.  

 

11. Постављање ограде по правилу није дозвољено, осим у сљедећим случајевима: 
 

 за парцеле које су на графичком прилазу означене као парцеле ограниченог 
кориштења. 

 за дијелове комплекса бензинске станице који представљају опасност по 
живот људи или којима је потребно ограничити приступ из безбједносних 
разлога 

 уколико се у приземљима стамбено пословних објеката налази вртић или 
слично, могуће је ограђивање дијела грађевинске парцеле или јавне 
површине уз све неопходне сагласности. 

 

12. Урбанистичко - техничким условима може се кориговати грађевинска парцела 
предвиђена Регулационим планом у минималним одступањима, и то да би се 
уважили релевантни фактори који се тичу имовинско - правних односа, али да се 
притом не угрожавају други околни објекти, односно приступи истим и њихово 
нормално функционисање. 
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13. Град може на основу своје оцјене или на иницијативу скупштинске комисије 
надлежне за послове просторног уређења, организације која је носилац израде 
урбанистичко-техничких услова, подносиоца захтјева за издавање локацијских 
услова, пројектанта или другог заинтересованог лица, одлучити да се прије или 
истовремено са израдом урбанистичко - техничких услова за значајније грађевине 
израде идејна рјешења или идејни пројекти грађевина на које се услови односе. 

 

14. Када је то потребно за потпуније, детаљније или прецизније одређивање услова у 
локацијским условима, Град може на исти начин одлучити о обавези израде идејног 
рјешења или идејног пројекта и након израде урбанистичко-техничких услова, а 
прије издавања локацијских услова. 

 

Статус постојећих објеката 

1. Постојећи објекти који су Планом одређени за уклањање приказане су на карти  
План уклањања. 

 

2. Док не буду уклоњени, за објекте из тачке 1. важи посебан и ограничен урбанистички 
режим, који има за циљ да се омогући нормално коришћење ових објеката према 
њиховој намјени (помоћне просторије), а да се тиме не онемогући или знатно не 
отежа реализација одговарајућег планског рјешења када се за то створе услови. 

 

3. У складу с начелима из тачке 2., корисници објеката из тачке 1. имају право на: 
3.1. текуће одржавање објеката, уређаја, инсталација, приступа и земљишта који 

служе објекту,  
3.2. преградњу која нема карактер нове градње,  
3.3. замјену кровног покривача,  
3.4. изградњу прикључака на комуналне инсталације,  
3.5. друге мање интервенције на објекту, уређајима и инсталацијама, у правилу  

као привремене, којима се обезбјеђује нормално коришћење објекта или 
земљишта које се користи уз објекат, а не онемогућује или знатно не отежава 
реализација планског рјешења. 

 

4. Као друге интервенције, у смислу претходног става, не сматрају се веће 
интервенције за које је према важећој законској регулативи потребно одобрење за 
грађење. 

 

5. За постојеће објекте које Планом нису одређене за уклањање, могу се одобрити: 
5.1. интервенције из тачке 3, по правилу као трајне, 
5.2. интервенције у складу са Законом о уређењу простора и грађењу, којима се не 

онемогућује или знатно не отежава реализација планског рјешења (доградња, 
надоградња, реконструкција, санација, и сл.) 

 

Привремено коришћење земљишта 
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До реализације планских рјешења земљишта обухваћена Планом могу се користити на 

затечени или други начин којим се не онемогућава или битно не отежава реализација 

планских рјешења (грађевинске парцеле постојећих објеката, саобраћајне површине, 

манипулативне површине, игралишта, зелене површине и сл.). 

 

4.8. Инфраструктура 

 

4.8.1. Саобраћај 
 

Цијели обухват, с обзиром на постојећи објекат ОШ Бранко Радичевић и зграду  МУП-а, 

подјељен је на два дијела. Први дио је између улице Мајке Југовића и постојећих објеката 

а други дио је од постојећих објеката до раскрснице Булевара Војводе Степе 

Степановића и Десанке Максимовић. 

На Булевар Десанке Максимовић (Источни транзит) постоје два излаза и то 

саобраћајница уз централну зграду МУП-а Републике Српске, те крак Булевара који се 

одваја према Ламелама 1 и 2 стамбено пословног објекта „Техносинт“ и улази директно у 

подручје обухвата Плана и даље се грана кроз Блок и омоућава комуникације према 

факулетима, студентском дому и центру. 

Са Булевара Војводе Степе Степановића постоје 4 улаза/излаза у подручје обухвата и 

један са улице Мајке Југовића. Остала путна мрежа је постављена тако да квалитетно 

опслужује све постојеће и новопланиране садржаје. 

Осовна лонгитудинална саобраћајница ширине 7м кроз Блок иде од постојеће раскрснице 

са кружним током до зграде МУП-а Републике Српске. Њена паралела је лоцирана 

сјеверно у односу на њу и ширине је 6 м. 

За потребе мирујућег саобраћаја је паркирање је ријешено засебни и заједничким 

површинским паркинзима те подземним гаражама. Планиран је тип управног паркирања, 

као и подужно паркирање дуж улица. Већи дио паркинга је предвиђен у подземним 

паркинг гаражама. За сваки стан планирано је једно паркинг мјесто, за пословне просторе 

кориштен је норматив - на 50m² једно паркинг мјесто. Све рампе су максималног нагиба 

12% откривене, дужине цца 25м.  За подземне паркинг гараже прорачун паркинг мјеста ће 

се вршити дијељењем површине са модулом 30 како би се добио укупан број паркинг 

мјеста у једној гаражи.  

Планирани су пјешачки коридори, тротоари, пасареле као и пасажи. Ради безбједног 

одвијања пјешачких комуникација неопходно је изградити и пасарелу преко  Источног 

транзита.  

 Урбанистичко-технички услови за саобраћај 
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Oвим урбанистичко-техничким условима прописују се општи и посебни услови које је 

потребно испунити да би сви планирани садржаји везани за саобраћај (колски, пјешачки, 

мирујући) били доведени у услове квалитетног и поузданог коришћења у траженом обиму 

и по квалитету услуга, најмање до нивоа који се прописује овим урбанистичко-техничким 

условима. 

 

 Сви хоризонтални елементи (осовине и габарити) дати у графичком прилогу су 
обавезујући за пројеканте и извођаче радова. 

 Димензионирање саобраћајних површина извести у складу са очекиваним 
саобраћајним оптерећењем по важећим прописима. 

 Нивелацију нових колских и пјешачких површина ускладити са околним простором и 
садржајима као и са потребом задовољавања ефикасне оборинске одводње. 

 Изградња свих саобраћајних површина може се вршити искључиво на бази извођачких 
пројеката уз обавезну претходну израду урбанистичко техничких услова. 

 Површине намјењене за колски саобраћај оивичавају се префабрикованим, бетонским 
ивичњацима а коловозни застори се раде од савремених и трајних материјала. 

 Нивелационе коте су орјентационе и нису обавезујуће за пројектанте и извођаче 
радова. 

 Подземне гараже  пројектовати у складу са прописима за такву врсту објеката, уз 
обавезну природну и вјештачку расвјету, као и вентилацију, пјешачке међуетажне 
комуникације и везе са вањским партером, противпожарне излазе и излазе у нужди, са 
потребном саобраћајном опремом и сигнализацијом и сл. 

 За сваку гаражу се обавезно раде урбанистичко - технички услови са детаљном 
нивелацијом и унутрашњом организацијом.  

 Габарити гаража као и дужине рампи подземних паркинг гаража могу се мијењати ако 
за то постоје разлози у детаљним урбанистичко техничким условима или пројектом 
објеката. 

 Одводњу оборинске воде извршити путем сливника и цјевовода до канализације, а 
избор сливника ускладити са обрадом површине на којој се налази (коловоз или 
пјешачка стаза). 

 Површинску обраду тротоара, пјешачких стаза и пјешачких комуникација у зони 
колективног становања извести асфалтом, бетоном или префабрикованим природним 
или вјештачким материјалима према опредјељењу пројектанта. 

 На сваком пјешачком прелазу обавезно уградити  одговарајуће префабриковане 
елементе или их извести на лицу мјеста, како би се омогућило неометано кретање 
инвалидских колица, бициклиста и мајки са колицима. 

 Са становишта безбједности саобраћаја обавезно извести квалитетну и адекватну 
расвјету свих саобраћајница и саобраћајних површина. 

 Хоризонталну и вертикалну саобраћајну сигнализацију испројектовати и извести у 
складу са одредбама Закона о основама безбједности у саобраћају. 
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 За сва прикључења прилазних путева за садржаје уз градске саобраћајнице које су 
дијелови магистралних путева обавезно затражити сагласност и услове Дирекције за 
путеве.  

 Услови које пропише Дирекција за путеве Републике Српске у својој начелној 
сагласности су саставни дио урбанистичко техничких услова. 

 
4.8.2. Хидротехника 

 

Водовод 

Планирани јавни садржаји у обухвату регулационог плана снабдијеваће се водом за пиће 

са градске водоводне мреже града Бањалука. Овај дио насеља припада првој висинској 

зони водоснабдијевања, која омогућава снабдијевање потрошача санитарном водом 

лоцираних до коте 190 m.n.m.   

Намеће се изградња одговарајуће секундарне водоводне мреже на просторима гдје 

постојећа није изграђена или постојећи профили због изградње нових објеката не могу да 

обезбиједе потребан капацитет и притисак, као и потребне количине воде за 

противпожарну заштиту. 

Такође, потребно је у свим дијеловима обухвата регулационога плана, код изградње 

односно прикључивања објеката на градски водовод, реконструисати цијелу секундарну 

водоводну мрежу чији су профили мањи од Ø100mm. 

Минимални пречник планираних водоводних профила са становишта истовременог 

обезбијеђење довољних количина воде за санитарне потребе и потребе заштите од 

пожара је 150мм (евентуално 100mm). 

Капацитете и прорачун планираних елемената водоводног система (секундарне 

водоводне мреже) треба урадити у складу са следећим планским елементима: 

 специфична потрошња воде за период планирања 2020год. (становништво, 
комуналне потребе, мала привреда) qsp=220 l/st/dan, 

 коефицијент дневне неравномјерности Kdn=1.15, 
 коефицијент часовне неравномјерности Kč=1.3. 

 

Количине воде за гашење пожара се рачунају према важећим прописима о заштити од 

пожара, те према величини и намјени објекта  (Правилника о техничким нормативима за 

хидрантску мрежу за гашење пожара  

Положаји постојећих и планираних цјевовода водоводне мреже у обухвату регулационог 

плана су уцртани на графичком прилогу, план инфраструктуре – хидотехника. 

 

Канализација употребљене воде и канализација оборинске воде 



Институт за грађевинарство „ИГ“ д.o.o. Бања Лука 
Краља Петра I Карађорђевића 92-98, 78 000 Бања Лука; тел: +38751348360, fax: +38751348372 

  РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ''ЈУГ 3'' – ПРИЈЕДЛОГ НАЦРТА 
 

У простору обухвата регулационог плана канализациона инфраструктура потребна за 

несметано функционисање је изграђена. 

Положаји планираних канализационих мрежа у обухвату регулационог плана су уцртани 

на графичком прилогу, план инфраструктуре – хидротехника. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Општи урбанистичко – технички услови 

 

Водовод  

Планирани јавни садржаји у обухвату регулационог плана снабдијеваће се водом за пиће 

са градске водоводне мреже града Бањалука. Подручје обухвата Регулационог плана се 

снабдијева водом са градског водоводног система. Овај дио насеља припада првој 

висинској зони водоснабдијевања, која омогућава снабдијевање потрошача санитарном 

водом лоцираних до коте 190 m.n.m.   

 

Трасе цјевовода дефинисане су у графичком прилогу и услов су за пројектовање.  

 

Планиране цјевоводе поставити испод тротоара или у зеленом појасу поред пута. 

Укопавање нових цјевовода прилагодити нивелационим елементима пута, намјени 

терена. Минимални надслој земље треба бити 1.20m. 

 

Плански елементи за пројектовање су: 

 специфична потрошња воде за период планирања 2020год. (становништво, комуналне 
потребе, мала привреда) qsp=220 l/st/dan, 

 коефицијент дневне неравномјерности Кdn=1.15, 
 коефицијент часовне неравномјерности Кč=1.3. 
 

Поред ових урбанистичко-техничких услова неопходно је прибавити и сагласност од 

надлежног комуналног предузећа "Водовод" а.д. Бања Лука. 

 

Канализација 

За планиране садржаје у обухвату Регулационог плана се усваја сепаратни систем 

канализације, тј. посебним каналима се прикупљају фекалне отпадне воде, а посебним 

кишне воде.  
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Употребљене отпадне воде из јавних објеката, потребно је прикупити системом 

секундарних канализационих колектора и гравитационим путем одвести до примарних 

постојећих колектора којим се даље одводе фекалне отпадне воде (према планираном 

концепту градске канализације према главном градском канализационом колектору и 

централном постројењу за пречишћавање отпадних вода). 

За прорачун количина употребљених вода плански елементи су: 

 одговарајуће сливне површине, планирани број становника који је прикључен на 
водоводну мрежу, специфична потрошња воде за период планирања 2020 год. 
(становништво, комуналне потребе, мала привреда) qsp=220 l/st/dan, 

 коефицијент дневне неравномјерности Кdn=1.15, 
 коефицијент часовне неравномјерности Кč=1.3. 

 

Површинске воде од падавина са кровова објеката, саобраћајница, паркинга, тротоара, 

платоа и других непропусних површина у оквиру обухвата Регулационог плана, потребно 

је прикупити системом секундарних кишних канализационих колектора и гравитационим 

путем одвести до примарних оборинских колектора. 

 

С обзиром да вода од падавина са ових површина може бити загађена атмосферским 

талогом, седиментима и токсичним материјама, потребно је предвидјети одговарајуће 

примарно пречишћавање ове воде прије њеног упуштања у колекторе (улични сливници 

са таложницама, евентуално сепаратори уља и слично). 

Код прорачуна главних колектора потребно је анализирати и евентуалне узводне сливне 

површине које су изван обухвата овога плана. 

Минимални пречник уличних колектора је 300mm. 

Плански елементи за прорачун кишне канализације су:  

 припадајуће сливне површине, 
 мјеродавни интензитет кише, 
 одговарајући коефицијенти отицања. 

 

Графички прилог план инфраструктуре – хидротехника је саставни дио ових услова. 

 

Поред ових урбанистичко-техничких услова неопходно је прибавити и сагласност од 

надлежног комуналног предузећа  "Водовод", а.д. Бања Лука. 
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4.8.3. Електроенергетика и телекомуникације 
 
Електроенергетика 

 

Планирано вршно оптерећење 

Према програмским елементима на локалитету РП планирана је изградња нових 

пословно-комерцијалних и стамбених објеката, као и јавних објеката, како је приказано у 

графичком дијелу намјене површина. 

На основу наведених програмских елемената и подлога за димензионисање 

електроенергетских мрежа израчунаће се потребна ел. енергија вршног оптерећења за 

планиране садржаје како слиједи. 

1. Становање 

Планом је предвиђена изградња 473 стамбена јединица. За тип насеља 3 - стамбена 

насеља са централним гријањем и великом густином становања, спратности П+2 и више, 

потребно обезбиједити укупно 1126,368 kW електричне енергије. 

2. Пословни простор 

Планом су предвиђени нови пословни објекти  укупне БГП 9611 m2. Техничким 

препорукама се предвиђа специфична снага објекта од п=15-30W/ m2 за мале пословне 

зграде и п=25-60W/ m2 за трговине. Пошто није познат тип пословања у планираним 

објектима, усвојена је специфична инсталисана снага од п=30W/m2 за све објекте 

пословне намјене. Ако пословним објектима буде потребна већа снага инвеститор је 

обавезан да финансира изградњу сопствене ТС. 

За објекте пословне намјене потребно је обезбиједити вршну снагу од 

П=9611x0,03=288,33 kW. 

3. Школе 

Планом је предвиђена изградња предшколске установе и основне школе укупне БГП 3672 

m2. Техничким препорукама се предвиђа специфична снага објекта од п=30 W/m2. 

За објекте образовне намјене потребно је обезбиједити вршну снагу од 

п=3672x0,03=110,16kW. 

4.   Јавни објекти 

Планом је предвиђена изграднја јавног објекта укупне БГП 6070 m2. Техничким 

препорукама се предвиђа специфична снага објекта од  p=50W/m2. 

За објекте јавне намјене потребно је обезбиједити вршну снагу од P=6070x0,05=303,5kW. 

Услове обезбјеђења ел. енергије око 1828,358 kW вршног оптерећења прописаће 

надлежна Електродистрибуција кроз своју електроенергетску сагласност која се мора 

обезбиједити у току израде пројектне документације за планиране објекте у обухвату РП 

Југ 3. 

На основу израчунатих потреба за електричном енергијом потребна је изградња нових 

тренсформаторских станица. Планирају се трансформаторске станице инсталисане снаге 

630kVA, оптерећене са по 500kVA (80% инсталисане снаге) у складу са техничким 

препорукама. У предметном обухвату потребно је инсталирати н=1126,368/500=3,66 

трансформаторских станица. 
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Овим планским документом предвиђа се изградња 4 дистрибутивне трансформаторских 

станица ТС 10(20)/04 kV, инсталисане снаге по 630 kVA, како је то приказано у графичком 

прилогу. 

Довод електричне енергије 

Услове довода електричне енергије до планираних дистрибутивних трафостаница 

прописаће Електродистрибуција кроз своју сагласност. Детаљни услови полагања 

напојног СН кабла и изградње планираних КБТС прописаће се кроз посебне услове који 

се морају посебно урадити за сваки објекат. 

НН развод 

С обзиром да се ради о насељу са колективном изградњом, развод електричне енергије 

потребно је рјешавати подземним НН кабловима. Начин напајања појединих објеката 

дефинисати урбанистичко-техничким условима за предметни објекат. 

 

Т е л е к о м у н и к а ц и ј е 

 

На основу планираних садржаја предметног обухвата (броја станова, броја пословних 

простора и броја образовних установа) бруто грађевинске површине (БГП) око 51121 m2, 

биће потребно прикључење на постојећу ТТ мрежу.  

До тренутка завршетка овог плана нису достављени подаци о постојећој ТТ 

инфраструктури, па је иста преузета из важећег РП-а. 

Према подацима да је укупно предвиђено : 

• број планираних стампених јединица...............................................473  

• БГП планираних пословних објеката...................................око 9611 m2  

•  БГП планираних јавних објеката..........................................око 6070 m2 

•  БГП планираних образовних објеката.................................око 3672 m2 

Планирајући просјечно по стану два директна телефонска прикључка, по пословном 

простору један телефонски прикључак на 100 m2 простора, за пословне росторе један 

телефонски приклјучак на 50 m2 простора те за планиране образовне објекте један 

телефонски приклјучак на 100  m2 простора за наведени обухват биће потребно 

обезбиједити још око 1202 директниа телефонска прикључака. Услове обезбјеђења 

потребног броја телефонских прикључака обезбједиће надлежна телекомуникациона 

комтанија. 

За приступ пословним објектима планирати кабловску канализацију са мини окнима и са 

по најмање четири цијеви ø50мм између окана. Траса кабловске канализације приказана 

је у графичком прилогу 

Мини окна планирати да буду величине 1000x1000x1000 мм са типским поклопцем.  

У мини окнима планирати да шлинга одлазног и долазног кабла буде минимално 2м. 

До свих извода од мини кабловског окна планирати да се поставе најмање по двије цијеви  

ø 40 мм или ø 50 мм, а унутар објекта до извода, по рјешењу пројектанта, цијев или 

каналица.  

Ако се поставља нови извод планирати да се обје цијеви доведу у извод. Кабловска окна 

поставити, првенствено, на мјестима гранања ТТ канализације и на мјестима гдје ТТ 

канализација скреће под оштрим углом. 



Институт за грађевинарство „ИГ“ д.o.o. Бања Лука 
Краља Петра I Карађорђевића 92-98, 78 000 Бања Лука; тел: +38751348360, fax: +38751348372 

  РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ''ЈУГ 3'' – ПРИЈЕДЛОГ НАЦРТА 
 

У циљу обезбјеђења квалитетног преноса информација у националној и 

интернационалној мрежи захтјева се да низ параметара који су од утицаја на квалитет 

преноса буду у прописаним границама. Будући да се ради о мјесној телефонској мрежи, 

биће неопходно обезбиједити испуњење прописаних захтјева у дијелу у коме се они 

односе  на мјесну мрежу. 

Каблови који буду употребљени у претплатничкој мрежи требају бити нискофреквентни 

претплатнички каблови са изолацијом од пјенастог полиетилена и слојевитим омотачем 

или фибер-оптички каблови.  

Све детаље за реализацију ТТ мреже у предметном обухвату дефинисати у главном 

пројекту. 

Развођење инфраструктуре за кабловску телевизију планирати подземним путем. 

2.3. Општи услови за изградњу телекомуникационе инфраструктуре и  прикључење 

објеката на исту  

За планирање телекомуникационе (ТК) инфраструктуре, на подручју гдје се регулационим 

планом предвиђа изградња или реконструција стамбених, пословних или објеката друге 

намјене, потребно је да се придржавати доље наведених општих услова за 

телекомуникациону инфраструктуру.  

• У случајевима гдје се изградњом објекта (стамбени, пословни, саобраћајница...) 

захвата постојећа ТК инфраструктура треба предвидјети заштититу исте од евентуалног 

оштећења. Уколико објекат захвата коридор ТК инфраструктуре треба планирати 

измјештање исте на другу локацију. За измјештање обавезно контактирати надлежне 

службе БХ Телецома како би се усагласило техничко рјешење за поменуто измјештање. 

(Све трошкове заштите и измјештања сноси инвеститор). 

• Прикључак објекта предвидјети са  најближе  прикључне тачке ТК  инфраструктуре 

дате  у регулационом плану. Уколико је то постојећа ТК инфраструктура (окно кабловске 

канализације или кабловски раздјелник), од планираног објекта до исте треба 

предвидјети довођење минимално двије ПЕ цијеви Ø50мм. У случају да је најближа тачка 

ТК инфраструктуре планирана (није изграђена), треба прво предвидјети изградњу 

планиране ТК инфраструктуре (најчешће кабловске канализације) до првог постојећег ТК 

објекта (најчешће окна кабловске канализације), а затим довођење претходно поменутих 

ПЕ цијеви. Трасу за полагање ПЕ цијеви од прикључне тачке ТК инфраструктуре до 

објекта за који се планира прикључак, даје општински орган. 

На равним дионицама трасе дужине преко 120м, или мјестима на којима траса има 

значајне ломове треба планирати уградњу бетонских мини кабловских окана. Окна се 

уграђују да би се у ПЕ цијеви могли увући ТК каблови. При изради пројектне 

документације  као и при изради техничког ријешења за прикључак објеката на ТК 

инфраструктуру препоручује се сарадња са надлежним телекомуникационим оператером 

за предметни обухват.   

• Приликом   планирања   и   пројектовања  изградње  или  адаптације   стамбених 

објеката треба предвидјети минимално двије парице за сваку стамбену јединицу. 

Унутрашњу инсталацију радити са прописаним кабловима и увлачити флексибилне 

цијеви довољног пресјека за евентуално накнадно проширење. Инсталационе каблове 

завршавати у изводним ормарима на реглетама ЛСА типа, а изводне ормаре лоцирати на 

мјестима погодним за експлоатацију. Од изводних ормара до мјеста планираног за 
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прикључак ТК инсталације (локација у зеленој површини или тротоару изван објекта)   

треба положити цијеви кроз које   се  могу  увући  ТК  каблови. Најповољније би било када 

би то биле двије ПЕ цијеви Ø50мм. Поменуте цијеви треба завршити у бетонском окну. 

Исто вриједи и за пословне или објекте друге намјене, с тим да капацитет унтрашње 

инсталације одредује инвеститор према намјени објекта. 

Кабловска ТК канализација се гради од ПВЦ цијеви и служи за развод и заштиту 

телекомуникационих каблова. Главни правци кабловске канализације се полажу дуж 

главних саобраћајница. Капацитети ових праваца се планирају тако да могу у дужем 

временском периоду да омогуће потребна проширења телекомуникационе мреже. 

Најчешћи случај је тај да ти капацитети износе од 4 (2x2) до 15 (3x5) ПВЦ цијеви. 

Саставни дијелови кабловске ТК канализације су и армирано-бетонска кабловска окна. За 

наведене најчешће кориштене капацитете користе се кабловска окна унутрашњих 

димензија 250x150x190цм. Кабловска окна омогућавају промјену смјера кабловске 

канализације, њено рачвање, те увлачење каблова и израду кабловских наставака у 

кабловској канализацији. Осим овог стандардног окна користе се још и окно истог облика, 

али димензија 200x130x190цм за капацитете од 4 ПВЦ цијеви, засјечена кабловска окна, 

те окна за промјену смјера кабловске канализације под правим углом. Дакле, облик и 

димензије кабловског окна овисе о капацитету, односно броју ПВЦ цијеви које у њега 

улазе, конкретној ситуацији на терену, те самој намјени окна (пролазно или окно за 

промјену смјера кабловске канализације). На сва окна овог типа се уграђује тешки 

поклопац са гвозденим носачем димензија 80x80цм (носивост 40т). 

Са главних праваца кабловске канализације одвајају се споредни правци мањег 

капацитета. Ови правци се најчешће реализују комбинованим полагањем ПВЦ и ПЕ 

цијеви (углавном 2 ПВЦ цијеви у комбинацији са одређеним бројем ПЕ цијеви). И на овим 

правцима се полажу кабловска окна која омогућавају промјену смјера кабловске 

канализације, увлачење каблова и израду наставака на њима, с тим што су ова окна 

мањих димензија и израђују се као монтажна бетонска окна. Мини кабловска окна су 

намјењена за уградњу у зелене површине или тротоаре. Није предвиђена њихова 

уградња у саобраћајнице. Уколико се јави потреба за уградњу кабловског окна у 

саобраћајницу гради се армирано-бетонско окно појачаних зидова (зидови дебљине 

25цм), при чему треба водити рачуна и о томе да се уграђују поклопци носивости 40т. 

Дубина и ширина рова у који се полажу цијеви кабловске и мини кабловске канализације 

овисе о њеном капацитету, те о мјесту изградње, које може бити зелена површина, 

тротоар или асфалтна саобраћајница.  

Приликом избора трасе за полагање подземних ТК објеката и инсталација треба водити 

рачуна да њено растојање од других подземних и надземних објеката или инсталација 

буде према прописаним растојањима датим у сљедећој табели: 

 

 

 

 
ВРСТА ПОДЗЕМНОГ ИЛИ НАДЗЕМНОГ 
ОБЈЕКТА 

УДАЉЕНОСТ [м] 
ХОРИЗОНТАЛНА ВЕРТИКАЛНА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ КАБЛОВИ:  
-250 V >0,3 >0,3 
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-10 kV >0,5 >0,5 

-preko 10 kV >1 >0,5 
СТУБОВИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА:  
- do 35 kV >1 - 

- do 110 kV >10 - 

- do 220 kV >15 - 

- do 380 kV >25 - 
ВОДОВОДНА ЦИЈЕВ >0,6 >0,5 
ЦЈЕВОВОДИ ОДВОДНЕ 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

>0,5 >0,5 

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА ЗГРАДЕ >0,5 >0,5 
ТРАМВАЈСКЕ ШИНЕ >1,2 >0,8 
ГАСОВОДИ: 

- високог притиска (висе од 16 ат) >1,5 >0,4 
- високог притиска (мање од 16 ат) >0,6 >0,4 
- средњег притиска (0,5-1 ат) >0,4 >0,4 
- ниског притиска (висе од 0,5 ат) >0,4 >0,4 
ИНСТАЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРИЈАЊА:  

- цјевоводи отвореног начина грађења >0,8 >0,8 
- цјевоводи полузатвореног начина 
грађења 

>0,5 >0,8 

- цјевоводи затвореног начина грађења >0,5 >0,8 

 
 
Уколико се наведене удаљености не могу одржати, наведена растојања могу бити и 
смањена. У том случају, у споразуму са власником инсталација, предузети потребне 
мјере за заштиту. 
Уколико се телекомуникациона мрежа реализује кориштењем оптичких каблова наведена 
растојања могу бити умањена. У том случају потребно је прибавити мишљење компаније 
за пружање предметне телекомуникационе услуге. 
 

 
 
 
 

4.8.4. Топлификација 
 

Постојећи објекти који обезбјеђују топлотну енергију из система даљинског гријања 

ће задржати постојећи начин гријања просторија.  

Планирани објекати ће се прикључити на систем даљинског гријања. Детаљи за 

прикључење ће се  прописати локацијском сагласношћу, односно урбанистичко-техничким 

условима у тренутку захтјева за изградњу и могућностима Топлане у том тренутку . 

Планирана трасе цјевовода за прикључење објеката је приказана у графичком 

прилогу. Дио постојеће трасе вреловода ће се измјестити, према графичком прилогу због 

планираних објеката и припадајућих подземних гаража. Положај  планираних топлотних 
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станица и траса вреловода није обавезујући и може се прилагођавати захтјевима 

инвеститора и потреби објеката, а уз сагласност градске Топлане.  

Провјетравање просторија, по могућности обезбиједити природно, а за просторије 

за које се не обезбиједи природно провјетравање обезбиједити принудно одговарајућим 

инсталацијама и опремом.  

Подземну гаражу провјетравати принудно одговарајућом инсталацијом и опремом, 

а према важећој законској регулативи за заштиту гаража од пожара.  

Расхлађивање просторија у објекту вршити појединачно за сваки објекат посебно 

топлотним пумпама које користе енергију ваздуха  

Инсталације и опрему за гријање, расхлађивање, провјетравање и климатизацију 

бирати по захтјеву инвеститора у складу са могућностима и локацијским условима . 

Објекат изградити од одговарајућих материјала и квалитетне изолације како би се 

обезбиједио минималан утрошак топлотне и расхладне енергије.  

 

Услови за изградњу  топлотних станица, расхладних система и кућних инсталација 

гријања и хлађења  

 

Топлотне станице за прикључење објекта на систем даљинског гријања се 

смјештају  у објекте а граде према прописима Топлане.  

Топлотне пумпе (дизалице топлоте) могу служити  за загријавање у прелазном 

периоду јесени и прољећа и за расхлађивање љети. Топлотне пумпе за расхлађивање 

објеката градити за сваки објекат посебно , а према техничким могућностима. Топлотне 

пумпе смјестити на кров објекта ( или у лође за појединачне стамбене јединице). 

Инсталације за расхлађивање просторија пројектовати према потребној прорачунатој 

расхладној снази и одабраној опреми за обезбјеђење расхладне енергије. Детаље 

прописати урбанистичко техничким условима овисно о захтјеву инвеститора и законским и 

техничким ограничењима.  

При пројектовању и изградњи инсталација гријања, хлађења и провјетравања 

придржавати се важећих законских прописа и стандарда за ову област.  

 

Биланс потребне топлотне снаге  

За објекте предвиђене у обухвату ове Измјене и допине регулационог плана процијењена 

топлотна снага за загријавање просторија и расхладна снага за расхлађивање је видљива 

у доњој табели, а према бруто грађевинској површини.  
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За стамбено пословне објекте колективног становања: 

Објект:  БГП 

[m²] 

топлотна снага Q 

[kW] 

расхладна снага Q 

[kW] 

Становање  37838 3100 2300 

Пословање 9131 740 550 

    

УКУПНО:  46969 3840 2850 

 

За пословне објекте:  

Објект:  БГП 

[m²] 

топлотна снага Q 

[kW] 

расхладна снага Q 

[kW] 

Пословни објекти  480 40 30 

    

УКУПНО: 480 40 30 

 

За образовно васпитне објекте: 

Објект:  БГП 

[m²] 

топлотна снага Q 

[kW] 

расхладна снага Q 

[kW] 

Предшколска установа  1200 100 75 

Основна школа 2472 200 150 

    

УКУПНО:  3672 300 225 

 

 

Укупно за објекте у обухвату Измене и допуне: 
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Објект:  БГП 

[m²] 

топлотна снага Q 

[kW] 

расхладна снага Q 

[kW] 

Стамбено пословни објекти   46969 3840 2850 

Пословни објекти 480 40 30 

Образовно васпитни објекти 3672 300 225 

    

УКУПНО:  51121 4180 3105 

 

У овај биланс није укључена топлотна снага за загријавање потрошне топле воде 

нити гаражних просторија.  

ПРОЦЈЕНА ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ВАЊСКИХ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  

Овом калкулацијом су обухваћени цјевоводи вреловода предвиђени у графичком 

дијелу ПЛАНА. Код процјене цијене коштања поменутих подземних инсталација узетe су 

цијене по метру трасе (материјал, машински и грађевински радови) и то са уградњом 

предизолованих цијеви.  

 

Подземне 

термоенергетске 

инсталације - величине 

предизолованих цијеви  

Планирана дужина 

траса 

(м1) 

Јединична 

цијена 

(КМ/м1) 

УКУПНО 

(КМ) 

ДН 65   

ДН 150 

ДН 500                                                            

250 

                    200  

                     20 

550 

750 

1400 

137500 

150000 

28000 

 

                                Укупно:  315500 

Трошкови израде  Техничке документације 10000 

УКУПНО ПЛАНИРАНО: 325500  
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4.9. Парцелација 

 

У оквиру графичког прилога План парцелације приказане су грађевинске  парцеле које су 

дефинисане координатама тачака  и површинама. У току израде плана максимално су 

испоштоване постојеће границе парцела. 

Није могуће уситњавање грађевинских парцела.  

Величина и облик парцеле су дефинисани на основу урбаних стандарда. 

Планираним грађевинским парцелама је омогућен колски и пјешачки приступ. 

Све границе парцела су дефинисане координатама геодетских тачака и површинама, како 

је приказано на графичком прилогу бр. 8 План парцелације. 

1. засебне грађевинске парцеле објеката и то: 

 парцеле стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката с јавним 
кориштењем парцеле у нивоу приземља изван габарита објекта, 

 парцеле образовних и објеката управе – с ограниченим кориштењем парцеле  
2. површине јавног кориштења.  
3. парцеле трафо станица 
4. парцела потока 

 
Грађевинске парцеле постојећих објеката дефинисане су на начин да је за више ламела 

дата једна грађевинска парцела у границама постојећих катастарских парцела, 

уважавајући све подземне и надземне габарите објекта те власништво.  

У случају када исто није било могуће због преклапања јавних саобраћајница и подзмених 

гаража у саставу стамбено-пословних објеката, дефинисане су површине јавног 

кориштења за које ће се имовинско-правни  односи дефинисати у складу са Законом о 

стварним правима. 

С обзиром на проблеме проистекле из праксе фазне реализације грађевинске 

парцеле у претходном периоду, и чињеницу да су прелазна рјешења остајала трајно 

као коначна, не дозвољава се фазна реализација грађевинске парцеле уколико исто 

није наглашено тако што је дата етапна линија на графичком прилогу бр. 8 План 

парцелације. 

На планској парцели бр. 36 било предвиђено рјешење којим су дате грађевинске парцеле 

под појединачним ламелама објекта док је колски пролаз кроз пасаж којим је био 

планиран приступ паркингу и планираној подземној гаражи имао јавно кориштење. 

Реализоване су 2 ламеле док је једна ламела остала нереализована. Како, с обзиром на 

ограничавајуће факторе у простору, није било могуће обезбиједити посебну парцелу за 

трећу ламелу и колски приступ на јавну саобраћајницу, задржало се рјешење из 

претходног плана, на начин дасе планира изградња треће ламела у оквиру јединствене 

грађевинске парцеле. Постојећа граница парцеле дата је као етапна линија реализације 

планског рјешења.  
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парцелација из претхпднпг плана стаое на терену планскп рјешеое 

 

Могуће је  укрупњавање двије или више грађевинских парцела. 

Дозвољена је минимална корекција граница планираних грађевинских парцела у 

случајевима када је то неопходно ради усклађивања имовинско-правних односа, те уз 

сагласност власника земљишта према којем се корекција врши. 

Око парцела објеката није дозвољено постављање ограда у смислу спречавања 

несметаног пролаза, осим код парцела за које је дозвољен режим ограниченог 

кориштења.  

Архитектонски елементи линијског карактера који представљају естетско оплемењивање 

простора, а не спречавају јавно кориштење парцеле објекта, не припадају овој категорији.  

 

4.10. Грађевинске и регулационе линије 

 

Регулациона линија је планска линија, одређена графички и нумерички, која одваја 

земљиште планирано за јавне површине од земљишта планираног за друге намјене.  

Регулациона линија је дефинисана на предметном графичком прилогу и углавном се 

поклапа с линијама граница парцела према саобраћајницама. Координате регулационих и 

грађевинских линија дате су као саставни и обавезујући дио плана. 

Грађевинска линија је планска линија на површини, изнад или испод површине земље, 

одређена графички и нумерички планом или на основу плана, која представља границу до 

које се објекат може градити, или на којој се мора градити, односно линију коју не смије 

прећи најистуренији дио објекта који улази у бруто грађевинску површину. Изузетно, из 

оправданих разлога изван грађевинске линије дефинисане планом се могу наћи, стрехе, 

олуци, надстрешнице, балкони, брисолеји, елементи фасадне пластике. 

Грађевинске линије одређују положај објекта према саобраћајници и сусједним 

грађевинским парцелама. 
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Као и регулационе линије, грађевинске линије су обавезујуће за инвеститора, пројектанта 

и извођача.  

Графички прилог План грађевинских и регулационих линија саставни је дио плана. 

Постављање ограда  

 

4.11. Систем зелених површина 
 

Зеленило је све заначајније у људском животу. Неопходан је приснији додир с природом и 

то је физиолошка потреба која је промијенила схватања о парковима и зеленилу у граду. 

Зеленило побољшава микроклимат тамо гдје природни климат губи свој значај. Зеленило 

изазива емоције посматрача. Градски паркови поред осталог смањују загађеност ваздуха, 

а за вријеме великих врућина могу да снизе топлоту у градовима. 

Будући да су досадашњом изградњом у обухвату зелене површине доста занемарене и 

нису реализоване у оној мјери у којој је било предвиђено претходним Планом, посебна 

пажња је посвећена зеленим површинама, тако да је рјешењем планирана већа зелена 

површина у централном дијелу насеља, а која је се налази на потезу, тј. у наставку блока 

који чине  основна школа и планирани вртић.    

 
Због потребе за систематизацијом зелене површине су класификоване у сљедеће 
категорије: 
 
1. Јавне зелене површине 
2. Зелене површине ограниченог коришћења 
3.  Блоковско зеленило  
 
Опште смјернице за зеленило 

При избору врсте дрвећа за дрвореде не узима се увијек у обзир подобност форме 

појединих биљака за ову намјену. Тако се, на примјер, на подручју града каталпа исказала 

изузетно декоративном као солитер, али и непогодна у дрворедима. Правилним избором 

врста дрвећа спроводи се и превентивна заштита од штета које могу да изазову загађени 

ваздух, отпадне воде и други хемијски утицаји. Досадашња искуства су показала да су се 

липе, јавор, кестен, платан, као врсте које су најчешће заступљене у дрворедима, 

показале релативно отпорним на загађени ваздух од издувних гасова моторних возила. 

Такође, при избору појединих врста за дрвореде мора се, поред њихових естетских 

квалитета, водити рачуна о њиховим еколошким захтјевима, захтјевима исхране, начину 

гранања, брзини раста, облику коријена, дебљини коре, фреквенцији саобраћаја и другим 

карактеристикама, јер се правилним избором врсте дрвореди могу дуже очувати. При 

коришћењу биљака у процесу реконструкције постојећих бањалучких дрвреда, као основа 

избора врста представљају биоеколошке карактеристике дате врсте, тј. њихова еколошка 

подобност за ово подручје, као и архитектоника дрвећа, грмља и других биљних група. 

Разматрајући ове особине, прије свега је неопходно обратити пажњу на облике биљака, 

који су довољно разноврсни да се њима могу стварати најразличитије комбинације. 
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Изворне облике врста допуњују и многе декоративне форме: пирамидална, жалосна и др., 

који стварају велику разноврсност у композиционим групама. Природне форме могуће је 

допунити створеним облицима помоћу орезивања - шишања круна.  

Приликом избора врста за садњу предлаже се коришћење школованих садница висине 
најмање 200 цм до крошње, обима дебла 15-20 цм, са пропорционалним односом 
коријена и крошње.  
 
Код садње стабала препоручује се коришћење система за водно-ваздушну аерацију те 
постављање заштите око дебла у циљу спречавања појаве упале коре и механичког 
оштећења садница. Настајењем нових својинских односа везаних за овај  тип становања 
потребно је и значајније укључивање станара као власника ових парцела приликом 
рјешавања ове проблематике. 
 

 
1. Јавне зелене површине 

 
1.1. Парковска површина 
 
Парк је најпривлачнији дио градског живота и у њему треба организовати и неки 

друштвени живот. Парк треба сваком да пружи удобност. С обзиром на недостатак 

зеленила, у централној зони насеља је планирана парковска површина у оквиру које се 

поред мобилијара могу наћи и други рекреативни садржаји – справе за вјежбање, дјечја 

игралишта, што ће бити дефинисано техничком документацијом. 

 
1.2. Дрвореди 
 
Дрвореди представљају једну од најзначајнијих категорија зеленила опште намјене. 

Савремена урбанистичка мисао заступа принцип потреба да се све улице у једном 

насељу (све оне у којима је то изводљиво) оплемене и обогате дрворедима различитог 

облика, и структуре. Иако егзистирају у најнеповољнијим условима, коначно су ефикасно 

средство за ублажавање екстремних услова средине. 

Регулационим планом предвиђена је реконструкција дрвореда у улици Степе 
Степановића, која се односи на постепену замјену доминантне врсте – јавора негундовца 
(Acer negundo) са млијечом (Acer platanoides). С обзиром да је 2016. године урађена 
студија „Анализа здравственог стања са приједлогом мјера санације дрвореда у Бања 
Луци“ (Шума план и Институт „ИГ“, 2016. година), са приједлогом мјера за санацију или 
уклањање стабала, садњу нових стабала на упражњеним мјестима односно на мјестима 
уклоњених стабала, у којој је у закључним разматрањима наведено да најслабије 
здравствено стање и виталност појединачних стабала на широј територији Града Бања 
Лука имају стабла негундовца, каталпе и мљеча, тако се препоручује је да се ове врсте 
убудуће не уносе као дрворедне саднице. Предлаже се реконструкција дрвореда у улици 
Степе Степановића увођењем Америчког копривића (Celtis occidentalis) чиме би се 
повезао дрворед ове улице са постојећим дрворедом у улици Мајке Југовића на потезу 
према Венеција мосту. Као алтернативне врсте могу се користити Сребрнаста липа (Tilia 
argentea) и велелисна липа (Tilia platyphyllos). Замјену треба вршити у циклусима и то 
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тако да се уклањају низови по 3 – 4 стабла са обе стране улице наизмјенично, чиме се не 
би радикално нарушавао склоп, а сукцесивно би се вршила смјена.  
Приликом изградње објеката у улици Мајке Југовића, потребно је задржати постојећа 

стабла црвеног храста (Quercus borealis) и дрворед употпунити стаблима исте врсте. 

Од планираних дрворедних праваца најзначајнији је онај дуж источног транзита гдје је 

планирана садња двоструког дрвореда липе (Tilia argentea). 

Значајни дрворедни правци планирани су кроз средину планираног блока и то у правцу 

исток – запад и сјевер југ гдје се предлаже садња кугласте форме јасена (Fraxinus 

excelsior `Globosum`). 

 

Посебна пажња посвећена је формирању дрворедне мреже у зони паркинг простора,  са 

циљем избјегавања ефекта температурних острва која се јављају на оваквим просторима. 

Уколико се дрвореди постављају у перфорације у плочнику тада је предвиђена садња 

кугластих форми јавора, јасена или бријеста, док у случају да се формира у оквиру 

раздјелних трака или ободно у односу на пракинг саде се стабла сребрне липе (Tilia 

argentea). 

 

1.3. Блоковско зеленило 

 

Блоковско зеленило овог дијела града може сматрати јавном зеленом површином, јер не 

припада искључиво становницима једног блока, већ је створено за потребе свих других 

посјетилаца. 

У конкретном случају, блоковско зеленило треба да одговори захтјевима пословног, 

стамено-пословног и искључиво пословног окружења. У сва три случаја разлике су 

условљене намјеном објеката, окружењем и потребама корисника. 

 

Основни принципи озелењавања заснивају се на еколошко-естетским критеријумима, 

међу којима највећи значај има правилан смјештај свих елемената који утичу на заштиту 

од околних загађујућих фактора. Блоковско зеленило у сва три случаја треба да одговори 

санитарно-естетским, али и културно-просвјетним захтјевима, хигијенским потреба. 

Листопадно дрвеће треба да преовлађује у односу 3:1. Ради бољег одржавања дрвеће је 

боље сконцентрисати у групе, а при избору врста користити оно које не захтјева 

специјалне услове. 

Од садног материјала предвиђена је садња сљедећих врста: 

Четинари: Taxodium distichum, Metasequoia glyptostroboides, Abies concolor, Abies 

nordmanniana, Pinus strobus, Pinus wallichiana Picea omorika, Picea pungens, Cupressus 

arizonica, Cedrus atlantica, Cedrus libani. 

 

Лишћари: Gingko biloba, Liriodendron tulipifera, Magnolia sp., Quercus robur, Quercus 

palustris, Quercus borealis, Fraxinus angustifolia, Ulmus laevis, Tilia argentea, Acer palmatum, 

Betula papyrifera, Sorbus torminalis, Sorbus auccuparia, Prunus padus, Prunus avium и др. 

 

Од жбунастих врста предлаже се кориштење: ватрени трн (Pyracantha coccinea), 
ловорвишња (Prunus laurocerasus), форзиција (Forsythia x intermedia Zab.), хоризонтална 
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дуњарица (Cotoneaster horizontalis Dcne.), ватрени жбун (Euonymus alatus) или других 
декративних форми богатих колорита прилагођених градким условима. 
 

Нарочиту пажњу потребно је посветити уређењу зелених површина уз објекат МУП –а, с 

обзиром да је ријеч о објекту са изузетном позицијом и квалитетно изведеним рјешењем, 

али без икаквог концепта у контексту уређења зелеила изузетно велике парцеле. 

Приликом пројектовања будућих објеката овог типа пројектна документација мора да 

садржи и пројекат вањског уређења са озелењавањем.  

 

2. Зелене површине ограниченог коришћења 

2.1. Школско двориште 

 

Уређење постојећег школског дворишта треба да буде заснвано прије свега на 

максималној заштити и правилном одржавању постојећих зелених површина школског 

дворишта, као и интерполацији зелених волумена, прије свега врста биљака значајних за 

извођење наставе из познавања природе и биологије. Изградњом планираних садржаја у 

оквиру постојеће парцеле уклониће се дио дендрофонда, што мора бити надокнађено 

новом садњом у минималном износу 1:2. 

Потребно је посебну пажњу посветити очувању и заштити вриједних насада који се 

налазе у кругу ОШ „Бранко Радичевић“, а као посебно вриједна издвајају се стабла 

кошћеле  Celtis australis и троигличавог бора Pinus ponderosa, која се налазе на 

евиденцији Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа. 

Значај ових стабала се огледа у чињеници да је ријеч о ријетким врстама урбане 

дендрофлоре Града Бања Лука. 

  

2.2. Двориште вртића 

 

Да би задовољио очекиване функције, стварани простор дјечије установе мора да пружа 

услове за безбједнан боравак у њему, да задовољава здравствено-хигијенске услове (да 

је осунчан и оцједит) и да има: разноврсне засторе за просторе различитих намјена, 

опрему која обезбјеђује сигурност и креативност игре, довољно зеленила са 

могућностима потребног засјенчавања. 

Избор биљног материјала треба да буде прије свега подређен образовању, односно 

обликовање треба извршити едификаторским дрвенастим врстама са нашег подручја, као 

и егзотама од ботаничког и палеоботаничког значаја. 

Уређење зеленила око ових институција смије се вршити само на основу одговарајућег 

пројекта. 
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4.12. Животна средина 

Заштита животне средине 

Савремени концепт заштите животне средине захтијева континуирано праћење степена 

аерозагађења, хидрозагађења, педозагађења, биљног покривача, фауне, хигијенског 

стања средине, здравственог стања људи, буке, вибрација, штетних зрачења и других 

појава и показатеља стања животне средине.  

Општи критеријуми заштите животне средине полазе од међународно утврђених 

принципа који се могу свести на слиједеће: 

• најбоља политика заштите животне средине заснована је на превентивним 

мјерама, што подразумијева благовремено спречавање еколошки негативних утицаја на 

животну средину, умјесто уклањања њихових посљедица; 

• у процесу доношења одлука о изградњи привредних и инфраструктурних објеката 

мора се анализирати и јасно утврдити утицај њихове изградње и рада на квалитет 

животне средине. 

Да би се испунили сви предвиђени захтјеви овим Регулационим планом се и дефинишу 

одређена рјешења која се заснивају како на дефинисању заштите основних природних 

елемената тако и на заштиту слободних простора, градске баштине, мреже зелених 

површина итд. 

Заштита животне средине овог Плана постићи ће се остваривањем више појединачних 

циљева, који се односе на: 

• заштиту вода од загађења (свеобухватно каналисање и пречишћавање отпадних 

вода из објеката); 

• заштиту земљишта од загађења (спречавање депоновања отпада на за то 

непредвиђеним мјестима, итд.); 

• заштиту ваздуха од загађења (контролисање аерозагађења од саобраћаја, као и 

поштовање мезо и микроклиматских услова при избору локација за потенцијалне 

загађиваче); 

• заштиту од буке (кроз адекватно планирање саобраћајница и саобраћајних токова 

и контролисања саобраћајне буке, као и различите мјере заштите, почевши од правилног 

лоцирања извора буке у односу на пријемник, смањења стварања буке и спречавања 

њеног ширења у околину, итд.); 

• заштиту вегетације, при чему се мисли на вегетацију планирану РП-ом.  

• основне потребе заштите проистичу из потреба стварања комодитета тј, конфора у 

једној урбаној цјелини с једне стране, а са друге стране ради заштите животне средине и 

општих природних добара које су дате човјеку на располагање. 
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Заштита ваздуха 

Основна проблематика код самог планирања намјене површина и извора полутаната је 

моментално непостојање система управљања квалитетом ваздуха односно јединствени 

мониторинг на основу којег се може не само закључити стање квалитета него и 

управљати са њим. 

Сагледавањем једног таквог система, потреба које постоје у њему и само лоцирање 

загађивача би било адекватније чиме би се обезбиједио још већи квалитет животне 

средине. 

У фази планирања објеката и  лоцирања загађивача ваздуха водило се рачуна о 

адекватној намјени простора која ће моћи обезбиједити адекватан квалитет  ваздуха 

једног савременог урбаног подручја. 

У фази како стварања концепта тако и у свим фазама планирања обухваћени су сви 

постојећи законски прописи који се односе на заштиту ваздуха. 

Све активности планирања, пројектовања и кориштења предметног простора   морају 

бити у складу са важећим законским прописима и осталим подзаконским актима и 

регулативама које се односе на предметну проблематику. 

Заштита вода  

На подручју обухвата Измјене регулационог плана предузеле су се одређене мјере у 

погледу заштите вода и то би био онај минимум који би се требао испунити да би се 

испунили захтјеви заштите животне средине прописани како законским регулативама тако 

и свјетским стандардима и прописима. 

Једна урбана средина попут ове захтијева обједињавање система за водоснабдијевање и 

увођење сепарационог канализационог система чија су рјешења и дата матичним  

Планом. 

Под сепарационим системом се подразумијева одвајање отпадних од оборинских вода 

које подразумијева и праћење њиховог састава. 

Одвођење отпадних вода треба да буде покривено канализационом мрежом односно 

централним градским канализационим системом који укључује и системе и уређаје за 

пречишћавање. 

Одвођење оборинских вода обављаће се преко одговарајућих канала који ће бити 

саставни дио канализационе мреже, а који морају обезбиједити најкраћи пут одвођења 

оборинских вода од планираних објеката. 

Сва рјешења која се планирају спровести кроз овај Плански документ неопходно је 

извести у складу са законским актима. 

Управљање чврстим отпадом 



Институт за грађевинарство „ИГ“ д.o.o. Бања Лука 
Краља Петра I Карађорђевића 92-98, 78 000 Бања Лука; тел: +38751348360, fax: +38751348372 

  РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ''ЈУГ 3'' – ПРИЈЕДЛОГ НАЦРТА 
 

Пошто је правилно управљање чврстим отпадом један од врло битних предуслова за 

управљање квалитетом земље једног урбаног подручја потребно је и посветити посебну 

пажњу овој проблематици. 

Евакуацију чврстих отпадних материја са простора обухвата овог Регулационог плана 

треба се остварити у складу са документацијом вишег реда, Студијом управљања 

чврстим отпадом за регију Бања Лука, као и Студијом система уклањања чврстог отпада 

за град Бања Луку. 

За успјешно успостављање сисема прикупљања отпада планира се постављање 

одговарајућих посуда (хајфиша) запремине 120 литара у дијеловима индивидуалног 

становања, док се у стамбеним блоковима предвиђа постављање контејнера запремине 

1.1 м3 који би се диспонирали, за ту прилику, на тачно утврђене вањске површине, а које 

ће имати обезбијеђене све санитарно хигијенске услове и бити одређене урбанистичко 

техничким условима.  

Поред ових утврђених  локалитета, Планом се предвиђа и постављање корпи за смеће 

дуж свих пјешачких стаза, које се налазе уз саобраћајнице. 

Приликом избора локација на којима ће се постављати контејнери, мора се водити рачуна 

о: 

 Задовољењу свих хигијенских захтјева, 

 Обезбјеђењу свих заштитних мјера (противпожарне и од несрећних случајева), 

 Поштовању естетских критеријума, 

 Удаљеност од улице не смије бити већа од 15-20 м, 

 Одговарајућем прилазу за возила за одвоз смећа и  

 Заштити места складиштења од атмосферлија и осталих спољних утицаја. 

Оптималан број хајфиша треба се одредити у односу на број становника, а добија се 

помоћу емпиријске формуле: 

Н=Q ´ С ´Д / В /к 

Н - Број  потребних контејнера 

Q - Количина отпада (м3/дан/ст.) 

С - Број становника одређен за сабирни пункт 

Д - Број дана између два одвоза отпада 

В - Запремина контејнера (м3) 

к - Коефицијент попуњености контејнера 
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У процесу свих неопходних радњи које се односе било на прикупљање, уклањање, 

складиштење, депоновање и уопоште подизања система  управљања отпадом неопходно 

се придржавати основних мјера које су предвиђене законима и прописима који уређују ову 

област. 

 

 

4.13. Услови  за  очување,  заштиту  и  презентацију  природног  и          културног  

насљеђа 

 

Према информацијама достављеним од стране  Носиоца припреме у предметном 

обухвату нема евидентираног културно-историјског и природног наслијеђа, с тим да: 

"Уколико се приликом грађевинских или других радова на простору у обухвату Плана 

пронађу археолошки остаци, неопходно је одмах обуставити радове у складу са чланом 

79. Закона о културним добрима, обавијестити службу заштите ради предузимања 

одговарајућих мјера". 

 

 

4.14. Мјере енергетске ефикасности 

 

Енергетска ефикасност је саставни дио развојних смјерница свих сектора енергетског 

система. Посебну пажњу неопходно је посветити енергетској ефикасности у секторима 

непосредне потрошње, зграда. Мјерама енергетске ефикасности смањује се пораст 

потрошње енергије, што смањује потребу за изградњу нових капацитета, увозом енергије, 

а истовремено повећава сигурност снабдијевања. 

Циљ примјене мјера енергетске ефикасности представља економичну употребу енергије 

и уштеду без штетног утицаја на квалитет живота, тзв. комфор простора (стамбеног, 

пословног или радног), те штетног утицаја опреме и поступака на околину. 

 

Имајући у виду нерационално коришћење топлотне енергије при загријавању 

грађевинских објеката, а такође и њену нерационалну производњу, у овој области се 

предвиђају сљедеће мјере енергетске ефикасности: 

изградња нових и модернизација и реконструкција постојећих објеката и система, 

изградња система централног снабдијевања топлотном енергијом за појединачне објекте 

или групе објеката, с примјеном енергетски ефикаснијих рјешења, 

рјешавање термоизолације постојећих објеката како би се просјечна специфична 

потрошња енергије за гријање објеката приближила потрошњи у савременим објектима, 

какви се данас граде у Европи, та потрошња не прелази 70 кWх/год./m², с тежњом ка 

континуираном смањивању, стварање могућности за употребу алтернативних горива, на 

основу конкурентности цијена, поузданости снабдијевања горивом, те еколошког значаја, 

предност дати домаћим енергентима, што веће учешће алтернативних извора енергије за 

гријање (енергија сунца, биомасе и  сл.). 
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Збирни преглед обавеза јединица локалне самоуправе у РС у области енергетске 
ефикасности и обновљивих извора енергије** 

 

 
     ** Табела преузета из GIZ funded project „Energy Efficiency Consultancy in Bosnia and 
Herzegovina“ Implemented by GFA Consulting Group GmbH and INTEGRATION 
 

Преглед законских обавеза јединица локалне самоуправе у области управљања енергијом, 
енергетске ефикасности, примјене обновљивих извора енергије, локалних планова енргетске 
ефикасности и емисија CO2, које произилазе из усвојених закона о енергетској ефикасности и 
пратећих прописа - интегрални извјештај - Сарајево / Бања Лука, септембар 2014. 
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При пројектовању, изградњи и експлоатацији ових објеката, са становишта топлификације 

и гасификације објеката испоштовати сљедеће прописе: 

-  Закон о уређењу простора и грађењу; 

-  Закон о заштити од пожара; 

-  Закон о заштити на раду; 

-  Закон о заштити ваздуха; 

-  Закон о заштити животне средине; 

- Уредба о граничним вриједностима емисије загађујућих материја у ваздух; 

- Правилник о мониторингу емисија загађујућих материја у ваздух; 

- Правилник о мониторингу квалитета ваздуха; 

- Правилник о граничним вриједностима емисије у ваздух из постројења за спаљивање 

отпада; 

- Правилник о граничним вриједностима квалитета ваздуха; 

- Закон о гасу; 

- Закон о комуналним дјелатностима; 

- Стандарди и прописи из области централног гријања, климатизације и вентилације; 

-  Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија; 

- Правилник о техничким нормативима за системе за одвођење дима и топлоте насталих 

у пожару; 

- Правилник о техничким нормативима за системе за вентилацију или климатизацију; 

- Правилник о смјештају и држању уља за ложење; 

- Правилник о техничким захтјевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од 

пожара и експлозија;  

- Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију 

експлозивних гасова и пара;  

- Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације  за дојаву пожара;  

- Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое 

за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара;  

и све друге важеће законске прописе из ове области. 

 

 
4.15. Заштита  од  елементарних  непогода,  техничких  опасности  и  ратних  

дејстава 

 
Провођење донесених планова и докумената везаних за заштиту од пожара, 

елементарних непогода, техничких несрећа и евентуалних ратних дејстава, представља 

основне планске активности у домену планских рјешења по питању заштите од 

елементарних непогода, техничких опасности и ратних дејстава. 

Мјере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мјере којима се 

спречавају непогоде или ублажава њихово дејство, мјере које се подразумијевају у 

случају непосредне опасности од елементарне непогоде, мјере заштите кад наступе 

непогоде, као и мјере ублажавања и отклањања непосредних посљедица. 

 

Најчешће природне несреће које наносе штету материјалним добрима и угрожавају 

људске животе, а које су регистроване на подручју града Бањалука односе се на 
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земљотрес, кише јаког интензитета које узрокују бујичне поплаве, олујне непогоде 

праћене градом, клизишта, суше, рани или касни мраз и друго. Поред тога, опасности за 

материјална добра и људске животе су и техничко – технолошке несреће (пожари, 

рушење или преливање брана на акумулацијама, експлозије гасова), као и остале 

несреће већих размјера (мине и неексплодирана минско – експлозивна средства, велике 

несреће у саобраћају и сл). 

Бањалучко сеизмогено подручје је једно од најактивнијих жаришних подручја ширег 

простора. У овом сеизмогеном подручју догодило се више разорних земљотреса. Због 

природе земљотреса намеће се потреба сталног осматрања сеизмичке активности. 

Велику важност за смањење негативних утицаја сеизмичке активности има примјена 

одговарајућих прописа о начину градње стамбених, пословних и других објеката, те 

грађење зграда савременим отпорним конструктивним системима. Потребно је извршити 

модернизацију и осавремењивање сеизмолошких станица и инструмената. 

 

Клизишта представљају значајну опасност за материјална добра и људске животе. Појава 

клизишта на стрмим дијеловима врло је честа појава. Појава клизишта често је 

узрокована појавом великих количина подземне и површинске воде, неконтролисаном 

сјечом шуме, као и непланском градњом. 

 

Поплава је најчешће посљедица великих киша, наглог отапања снијега, јаких вјетрова и 

других природних несрећа. Рјешавање проблема заштите од поплава заснива се на 

осигурању података о изграђеним објектима за заштиту од поплава, те процјени 

потенцијалних штета, као и степену угрожености људских живота и оцјени оправданости 

улагања у објекте за заштиту против поплава.  

Важно је поменути и могуће појаве већих епидемија које могу бити посљедица природних 

и других несрећа, при чему је неопходно ангажовати здравствене раднике и друге 

грађане, те осигурати залихе лијекова и санитарног материјала. 

Поред урбанистичких параметара, у смислу спречавања несрећа већих размјера, морају 

се поштовати сви нормативно – правни прописи законских и подзаконских аката о 

опасним материјама. 

 

Мјере и активности остварују се путем цивилне заштите која представља организовани 

облик заштите и спашавања људи и материјалних добара од природних и других несрећа. 

Мјере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мјере којима се 

спречавају непогоде или ублажава њихово дејство, мјере које се подразумијевају у 

случају непосредне опасности од елементарне непогоде, мјере заштите кад наступе 

непогоде, као и мјере ублажавања и отклањања непосредних посљедица. 

У области заштите од елементарних непогода, ратних дејстава, као и других већих 

опасности потребно је предузети сљедеће мјере: 

 уважавајући чињеницу да се Бањалука налази у подручју са израженом сеизмичком 

активношћу високог степена интензитета, стриктна је примјена прописа о асеизмичкој 

градњи, односно примјена сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи на 

сеизмичким подручјима;   
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 забрана изградње стамбених и привредних објеката на просторима са високим 

ризиком од клизишта; примјена санационих мјера за просторе са појавом активних 

клизишта (озелењавање и сл.),  

 регулација водотока на мјестима гдје је урађена парцијално и неуједначено, те не 

пружа довољан степен сигурности, 

 стриктна примјена противпожарних прописа; контрола и санација противпожарне 

заштите у стамбеним објектима,  

 обезбједити техничка средства за противградну заштиту (радаре, ракете, видео 

надзор и др.), обезбједити и обучити кадровску структуру, 

 обезбједити превентивне мјере заштите које је потребно спровести у индустријским 

постројењима и на коридорима превоза опасних материја, израдити планове 

транспорта експлозивних и запаљивих материја, као и планове заштите од удеса. 

 

Битан критеријум за уређење простора за потребе одбране и заштите је обавеза 

усклађивања принципа уређења простора са становишта оптималног мирнодопског 

развоја са принципом уређења за обезбјеђење ефикасне одбране и заштите.  

 

Као заштитни објекти користе се подрумске и друге просторије у стамбеним и другим 

зградама, напуштени тунели, пећине и слични природни  или вјештачки објекти. Јавна 

склоништа изграђују се у градовима и другим насељима гдје је присутан већи број 

грађана.  

 

Према томе, у области заштите од ратних дејстава, потребно је предузети сљедеће 

мјере: 

 изградња намјенских склоништа основне заштите у насељима која их немају, 

 уклањање недостатака и оштећења у постојећим склоништима, 

 одређивање склоништа допунске заштите, првенствено у пословним објектима,  

 израда планова за склањање људи, материјалних и културних добара. 

 

У циљу  провођење мјера заштите људи и добара у случају наступања елементарних 

непогода, ратних катастрофа и технолошких акцидената, објекте у обухвату овог Плана 

треба пројектовати и извести у складу са одредбама Закона о уређењу простора и 

грађењу (»Службени гласник Републике Српске«, број 40/13), Закона о заштити од пожара 

(»Службени гласник Републике Српске«, број 71/12)), Закон о заштити и спашавању у 

ванредним ситуацијама (сл. гл. РС. бр. 121/12). 

Статичким прорачуном треба провјерити све релевантне утицаје који су битни за 

осигуравање услова стабилности и безбједности предметних објеката, а објекте и 

кориснике простора у истим треба обавезно заштити од атмосферских пражњења 

громобранском инсталацијом са заштитним уземљењем. 
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4.16. Услови за уклањање баријера за кретање лица са умањеним   тјелесним 
способностима 

 
Јавне, саобраћајне и пјешачке површине, те улази у зграде за јавно кориштење, у 

простору обухваћеном Планом морају се пројектовати и извести на начин који омогућава 

несметано кретање лица са умањеним тјелесним способностима у складу са законском 

регулативом која се односи на ову област. Препорука је да код јавних површина треба 

избјегавати различите нивое пјешачких простора, а када је промјена неизбјежна 

рјешавати је и рампом, а не само степеништем, како би се обезбиједиле мјере за 

олакшање кретања лица са умањеним тјелесним способностима. 

 

Пројектовање и функционисање објекта ускладити с Правилником о условима за 

планирање и пројектовање објеката за несметано кретање дјеце и особа са умањеним 

тјелесним способностима (Сл. Гл. РС, бр. 93/13), те осталим прописима који дефинишу 

ову област. 

 
4.17. Обавеза израде урбанистичких пројеката или конкурса 

 

План не прописује обавезу израде урбанистичког пројекта или конкурса, осим у случају 

када јесе ради о  Изради главног пројекта за сложене објекте у смислу  Закона о уређењу 

простора и грађењу (Сл.гл. РС 40/13) у техничко-технолошком и функционалном смислу, 

као и за објекте који могу да угрозе животну средину.  Изради главног пројекта за сложене 

објекте претходи израда идејног пројекта, којим се утврђује основна техничко-технолошка 

концепција објекта, сагледава функционалност и рационалност пројектних рјешења и 

обликовање објекта који мора бити предмет јавног конкурса који спроводи инвеститор да 

би обезбиједио оптимално пројектно рјешење. 

 

Будући да конкурс представља облик надметања аутора у коме се оцјењује и врши избор 

између више рјешења који спроводи инвеститор да би обезбиједио оптимално пројектно 

рјешење, а којим  се обезбјеђује заједнички интерес и афирмација струке и инвеститора, 

инвеститор може организовати конкурс за избор идејног пројектног рјешења и када то није 

законска обавеза. 

  



Институт за грађевинарство „ИГ“ д.o.o. Бања Лука 
Краља Петра I Карађорђевића 92-98, 78 000 Бања Лука; тел: +38751348360, fax: +38751348372 

  РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ''ЈУГ 3'' – ПРИЈЕДЛОГ НАЦРТА 
 

 
4.18. Планирани биланси коришћења површина, ресурса и објеката 

БИЛАНСИ ПОВРШИНА 

    стамбенп-ппслпвни пбјекти кплективнпг станпваоа 

БГП ппстпјећи планирани укупнп план 

станпваое у 
пквиру СПО 88335 41754 130090 

ппслпваое у 
пквиру СПО 16611 8642 25253 

укупнп 104947 50396 155343 

бр. стамбених 
јединица 1104 522 1626 

    ппслпвни пбјекти 

  ппстпјећи планирани укупнп план 

ппслпваое 2176 504 2680 

    

    укупнп станпваое 

  ппстпјећи планирани укупнп план 

  88.335 41.754 130.090 

брпј стамбених 
јединица 1104 522 1626 

прпцијеоени брпј 
станпвника 3048 1441 4488 

прпцијеоени брпј 
дјеце дп 6 гпдина 232 109 341 

прпцијеоени брпј 
дјеце пд  6 дп 15 
гпдина 296 140 436 

густина 
станпваоа 
станпвника/ha     279 

    укупнп ппслпваое 

  ппстпјећи планирани укупнп план 

ппслпваое 18787 9146 27933 
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администрација 

  ппстпјећи планирани укупнп план 

администрација 6070   6070 

   
  

пбразпваое 

  ппстпјећи планирани укупнп план 

предшкплска 
устанпва   1275,2 1275,2 

пснпвна шкпла 8264 2472 10736 

укупнп 8264 3747,2 12011,2 

    укупни биланси на нивпу плана П=16.1ha 

  ппстпјећи планирани укупнп план 

укупнп БГП 121456 54647 176104 

ппвршина ппд 
пбјектима     46114 

кпефицијент изграђенпсти (према ппвршни 
пбухвата планa П= 15,87hа) 1,09 

кпефицијент заузетпсти (према ппвршни 
пбухвата плана П= 15,87hа) 0,29 

 

 

130090; 74% 

25253; 14% 

2680; 2% 

6070; 3% 

1275,2; 1% 

10736; 6% 

станпваое у пквиру СПО 

ппслпваое у пквиру СПО 

ппслпваое 

администрација 

предшкплска устанпва 

пснпвна шкпла 
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В) ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПЛАНА 
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

 

I. УВОД 

 

Свака изградња у основи је лимитирана претходном изградњом саобраћајне, хидротехничке, 

енергетске, електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре и хортикултурним уређењем, 

односно уређењем грађевинског земљишта по етапама и у цјелини. 

                                                                                                                                                                                         

II. ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ И ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА                                                                                                       

Основни циљеви израде овог документа проистичу из одредби Закона и утврђују се како слиједи: 

• дефинисање програмског основа за привођење намјени грађевинског земљишта у складу са 

предметним Регулационим планом, 

• сагледавање свих прописаних радњи и активности на пословима припремања и опремања 

грађевинског земљишта, 

• глобално сагледавање свих трошкова (изражених у конвертибилним маркама) на припремању и 

опремању грађевинског земљишта у обухвату предметног Регулационог плана, 

• утврђивање просјечне висине накнаде за уређење грађевинског земљишта по 1 m² бруто 

грађевинске површине (БГП)                                                                                                                                                                                                

На бази овако дефинисаних циљева израде и доношења Програма, одговарајући органи Владе 

могу дефинисати стратегију и доносити одговарајуће инвестиционе одлуке везано за изградњу и 

уређење грађевинског земљишта, укључујући и модалитете изградње, односно модалитете 

финансирања изградње. 
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III. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

У фази припремања грађевинског земљишта утврђују се све неопходне активности на припремању 

грађевинског земљишта као и трошкови њихове реализације подразумијевајући израду геодетских 

подлога, рјешавање имовинско-правних односа, затим израду урбанистичко-планске 

документације, израду одговарајуће техничке документације, као и вођење оперативне 

кординације у припремању грађевинског земљишта. 

 

Како је већ реализован дио ових активности, сва постојећа документација која се односи на 

припремање грађевинског земљишта чини саставни дио ових трошкова. 

1.  ГЕОДЕТСКЕ ПОДЛОГЕ                                                                                                                                                                        

Да би се успјешно пришло изради овог документа потребно је утврдити трошкове за  израду 

геодетских подлога за површину од 15,87 ха. 

 

 

                                                                                                                                                               

Укупни трошкови израде геодетских подлога  износе: 40.370,22 

2. ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ                                                                                                                                       

Као једну од важнијих ставки у реализацији овог Регулационог плана треба издвојити  рушење 

објеката. 

Површина објеката (стамбени и пословни) предвиђених за рушење на простору обухвата износи 

1110,7 m² БГП. 

                                                                                                                                          

Трошкови рушења објеката износе: 4.406.500,00 

3. УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Неодвојиви дио припремних радова на опремању грађевинског земљишта чини урбанистичко – 

планска документација и то Регулациони план и урбанистичко – технички услови за пројектовање и 

грађење саобраћајне, хидротехничке, електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре. 

  Dokumentacija Iznos  

а) Izrada Regulacionog plana 1.287,00 

б) Izrada urbanističko-tehničkih uslova za projektovanje i građenje 

infrastrukture 

16.079,14 

Трошкови израде наведене урбанистичко – планске документације износе: 17.366,14 

                                                                                                                                                                                            

4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРОЈЕКТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ                                                                       

За потребе опремања грађевинског земљишта – изградњу саобраћајне, хидротехничке,  

електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре, утврђује се потребна структура техничке 

документације – пројеката за извођење ових радова.У даљем тексту се наводе  трошкови израде 

техничке документације на бази утврђене инвестиционе вриједности програмираних радова из 

поглавља “4”. 
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4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Трошкови израде предметне техничке документације утврђени су на бази инвестиционе вредности 

и одговарајућег процента за израду наведене документације одређеним у складу са тржишним 

цијенама обављања ове врсте консалтинг услуга у инвестиционој изградњи. 

Трошкови израде техничке документације за изградњу саобраћајне 

инфраструктуре износе: 151.482,24 

4.2. ХИДРОТЕХНИЧКА  ИНФРАСТРУКТУРА                                                                                                                                                                                 

Трошкови израде предметне техничке документације утврђени су на бази инвестиционе вредности 

и одговарајућег процента за израду наведене документације одређеним у складу са препорукама 

из Приручника за обављање консалтинг услуга у инвестиционој изградњи. 

Трошкови израде техничке документације за изградњу хидротехничке 

инфраструктуре износе: 19.170,45 

4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА  

Трошкови израде предметне техничке документације утврђени су на бази инвестиционе вредности 

и одговарајућег процента за израду наведене документације одређеним у складу са препорукама 

из Приручника за обављање консалтинг услуга у инвестиционој изградњи. 

Трошкови израде техничке документације за изградњу електроенергетске и 

телекомуникационе инфраструктуре  износе: 
17.933,76 

4.4. ТОПЛИФИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА  

Трошкови израде предметне техничке документације утврђени су на бази инвестиционе вредности 

и одговарајућег процента за израду наведене документације одређеним у складу са препорукама 

из Приручника за обављање консалтинг услуга у инвестиционој изградњи. 

Трошкови израде техничке документације за изградњу топлификационе 

инфраструктуре  износе: 12.694,50 

  

4.5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ПРОЈЕКАТА ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ 

Укупни трошкови израде техничке документације – пројеката за извођење саобраћајне, 

хидротехничке, електроенергетске, енергетске и телекомуникационе инфраструктуре и уређење 

зелених површина,  дати су у сљедећој табели: 

Техничка документација Износ  

а) за изградњу саобраћајне инфраструктуре 151.482,24 

б) за изградњу хидротехничке инфраструктуре 19.170,45 

ц) за изградњу електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре  17.933,76 

д) за изградњу топлификационе инфраструктуре  12.694,50 

Укупни трошкови израде техничке документације износе: 201.280,95 

  

5. ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЈА У ПРИПРЕМАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Оперативна координација у припремању грађевинског земљишта је  координација свих активности 

на припреми и изради техничке документације – пројеката за извођење саобраћајне, 

хидротехничке, електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре. 

Ови трошкови су дати на бази наведених трошкова и износе 2% од њихове укупне вриједности. 
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Трошкови оперативне координације у припремању грађевинског земљишта 

износе: 4.025,62 

  

6. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Припремање грађевинског земљишта Износ  

а) израда геодетске подлоге 40.370,22 

б) рјешење имовинско-правних односа / рушење објеката 4.406.500,00 

ц) израда урбанистичко-планске документације 17.366,14 

д) израда техничке документације – пројеката за извођење 201.280,95 

е) оперативна координација у припремању грађевинског земљишта 4.025,62 

Укупни трошкови припремања грађевинског земљишта: 4.669.542,93 

  

IV. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Опремање грађевинског земљишта у смислу Закона о грађевинском земљишту подразумијева 

изградњу саобраћајне, хидротехничке, енергетске, електроенергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре, као и уређење зелених површина. 

Програмом се утврђују трошкови опремања земљишта на бази идејних рјешења, као и других 

идејних и планских рјешења садржаних у предметном Регулационом плану. 

1. ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Опис радова m² Износ  

2. Изградња саобраћајница;  55488,00 3.884.160,00 

Трошкови изградње саобраћајне инфраструктуре износе: 3.884.160,00 

         2. ИЗГРАДЊА ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

  Опис радова Износ  

1. Водовод 

   

Изградња секундарне водоводне мреже у оквиру граница обухвата 

плана:   

цијев 110-150 мм ; 465 м 32.550,00 

2. Фекална канализација 

229.500,00 

  

Изградња фекалних канализационих колектора у оквиру граница 

обухвата плана : 

цијев мин. 300 мм ; 1275 м 

 3. Кишна канализација 

   

Изградња главних и секундарних канала кишне канализације у оквиру 

граница обухвата плана 

цијев мин 300 мм ; 1385 м 229.500,00 

    

 Трошкови изградње хидротехничке инфраструктуре износе: 491.550,00 
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3. ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

 

Опис радова Износ  

1 Електроенергетска инфраструктура  

 
а) 

Добава и изградња слободно-стојеће трафостанице типа МБТС 630 

кВА; 4 ком 400000 

б) Добава и полагање (10 кВ) кабла; 664 м 39840 

2 Телекомуникациона инфраструктура 

 а) Повећање капацитета постојеће АТЦ; 1202 бројева 20000 

Трошкови изградње електроенергетске  и телекомуникационе инфраструктуре  

износе: 459.840,00 

        

 4.   ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ    

 

Опис радова Износ  

1 
Објекти у овом обухвату ће обезбједити топлотну енергију за 

загријавање системом даљинског гријања  
325.500,00 

  Трошкови изградње топлификационе инфраструктуре  износе:  325.500,00 

 
       

 5.   УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

Опис радова Износ  

1 зелене површине  93.290,00 

2 поплочање 700.896,00 

  Трошкови уређења јавних површина износе:  794.186,00 

         6. СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ОПРЕМАЊЕМ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Стручни надзор над опремањем грађевинског земљишта – изградњом саобраћајне, хидротехничке, 

електроенергетске, енергетске и телекомуникационе инфраструктуре, као и хортикултурног 

уређења обухвата: контролу одговарајуће примјене техничке документације, контролу и провјеру 

квалитета извођења свих врста радова и примјену прописа, стандарда, техничких норматива и 

норми квалитета радова, контролу квалитета материјала, опреме и инсталација који се уграђују, 

давање упутстава извођачу радова и по потреби, обезбјеђење детаља за извођење радова. 

Трошкови вршења стручног надзора обрачунати су примјеном коефицијента 2% на укупну 

инвестициону вриједност опремања грађевинског земљишта.  

Трошкови вршења стручног надзора над опремањем грађевинског земљишта 

износе: 119.104,72 

        

 7. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ОПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Укупни трошкови опремања грађевинског земљишта : Iznos  

1. 
изградња саобраћајне инфраструктуре 

3.884.160,00 

2. изградња хидротехничке инфраструктуре 491.550,00 

3. изградња електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре  459.840,00 
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4. изградња топлификационе инфраструктуре 325.500,00 

5. уређење јавних површина 794.186,00 

6. стручни надзор над опремањем грађевинског земљишта 119.104,72 

Укупни трошкови опремања грађевинског земљишта износе: 6.074.340,72 

  

В. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У поглављима “III” и “IV" утврђена је висина инвестиционих улагања за припремање, односно 

опремање грађевинског земљишта на простору Регулационог плана. 

У овом поглављу  утврђују се и укупни трошкови уређења грађевинског земљишта. 

1. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Укупни трошкови припремања грађевинског земљишта обрачунати су на бази израчунатих 

вредности из поглавља 3. и износе: 

Укупни трошкови припремања грађевинског земљишта износе: 4.669.542,93 

2. ТРОШКОВИ  ОПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Укупни трошкови опремања грађевинског земљишта обрачунати су на бази израчунатих 

вредности из поглавља 4. и износе: 

Укупни трошкови опремања грађевинског земљишта износе: 6.074.340,72 

3. УКУПНИ ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Укупни трошкови уређења грађевинског земљишта добијају се као збир укупних трошкова 

припремања и укупних трошкова опремања и износе: 

Укупни трошкови уређења грађевинског земљишта износе: 10.743.883,65 

НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Према Закону о грађевинском земљишту, утврђује се и просјечна висина накнаде за 

уређење грађевинског земљишта, односно утврђује учешће трошкова уређења грађевинског 

земљишта у цијени изградње 1 m² бруто грађевинске површине (БГП). 

Просјечна висина накнаде за уређење грађевинског земљишта обрачуната је дјељењем 

укупних трошкова уређења грађевинског земљишта утврђених у поглављу “5”  са укупном 

планираном БГП објеката утврђеном по Регулационом плану, а која износи 53932 m².  

Трошкови накнаде за уређење грађевинског земљишта по 1 m² бруто 

грађевинске површине износе: 199,36 

Како су трошкови рачунати само на основу идејних решења саобраћајне, хидротехничке, 

електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре из Регулационог плана, приликом 

утврђивања просјечне висине накнаде за уређење грађевинског земљишта неопходно је уградити 

и трошкове других, у овом трентку неутврђених радова, и висину накнаде, у том смислу, увећати за 

30%. 

Трошкови накнаде за уређење грађевинског земљишта по 1 m² бруто 

грађевинске површине увећани за неутврђене радове износе: 259,16 
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Г) ПРИЛОЗИ 
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Д) ГРАФИЧКИ ДИО 

 


