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СЛАВЕН ЛАЈИЋ, дипл.инж.грађ. 

 

 

С А Д Р Ж А Ј: 
 

I. ОПШТA ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

II.  ТЕКСТУАЛНИ ДИО 

 

А)  УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
1. Постојећа планска документација 

2. Програмски елементи за израду измјене дијела Регулациног плана 

 

Б) СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

1. Просторна цјелина  

2. Природни услови и ресурси 

3. Типологија изградње 

4. Зонирање територије 

5. Валоризација наслијеђених фондова 

6. Власништво над земљиштем 

7. Могућности парцелације 

8. Становање 

9. Пословне и привредне дјелатности 

10. Јавне службе и друге друштвене дјелатности 

11. Заштита објеката културно-историјског и природног насљеђа 

12. Услови заштите људи и добара за случај елементарних непогода, ратних 

катастрофа и технолошких акцидената 

13. Могућности кретања лица са умањеним тјелесним способностима 

14. Инфраструктура - комунална опремљеност и уређеност простора 

15. Животна средина 

16. Биланси коришћења површина, ресурса и објеката 

17. Оцјена природних и створених услова 

 

В) ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА 

            И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

1. Становништво и становање 

2. Пословне дјелатности 

3. Јавне службе и друге друштвене дјелатности 
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4. Инфраструктура 

5. Животна средина 

6. Биланс потреба и могућности 

Г)  ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

1. Организација простора 

2. Становање 

3. Пословне дјелатности  

4. Општи урбанистичко-технички услови 

5. Статус постојећих објеката 

6. Инфраструктура 

7. Парцелација, грађевинске и регулационе линије 

8. Систем зелених површина  

9. Заштита животне средине 

10. Услови за очување, заштиту и презентацију природног и културног насљеђа 

11. Мјере енергетске ефикасности 

12. Заштита од елементарних непогода, техничких опасности и ратних дејстава 

13. Услови за уклањање баријера за кретање лица са умањеним тјелесним 

способностима 

14. Биланс површина 

 
Д. ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПЛАНА  

 
Прилог бр. 1: Списак координата тачака грађевинских линија 
Прилог бр. 2: Списак координата ломних тачака граница парцела 
 

 

Ђ)  ОРЈЕНТАЦИОНИ ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

 

 Табеларни преглед валоризације грађевинског фонда 
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ГРАФИЧКИ ДИО 
 

1. Геодетска подлога са границом плана– постојеће стање  Р = 1:1000 
 

2. Постојећа парцелација са власничком структуром   Р = 1:1000 
 

3. Извод из Просторног  плана Града Бањалука    Р = 1:5000 
 

4. Извод из Урбанистичког плана Бања Луке    Р = 1:1000 
 

5. Извод из Регуационог плана за простор између Улица  
Карађорђева, западном границом РО "Услуга", новопланираном  
саобраћајницом, ријеком Црквена и Омладинском улицом. Р=1:1000 
 

6. Постојећа намјена површина       Р = 1:1000 
 

7. Валоризација постојећег грађевинског фонда –намјена и 
 спратност објеката       Р = 1:1000 
 

8. Валоризација постојећег грађевинског фонда –бонитет објеката Р = 1:1000 
 

9. Инжењерско –геолошка карта     Р = 1:1000 
 

10. Функционална мрежа јавне инфраструктуре    Р = 1:1000 
 

11. План просторне организације      Р = 1:1000 
 

12. План намјене површина       Р = 1:1000 
  

13. План организације зона јавног коришћења и инфраструктуре-  
синтезни приказ       Р = 1:1000 
 

14. План саобраћаја и нивелације      Р = 1:1000 
 

15. План инфрастуктуре- хидротехника     Р = 1:1000 
 
 

16. План инфраструктуре-електроенергетика     Р = 1:1000 
17. План инфраструкуре-топлификација     Р = 1:1000 

 
18. План грађевинских и регулационих линија     Р = 1:1000 

 
 

19. План парцелације       Р = 1:1000 
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20. План уређења система зелених површина    Р = 1:1000 

 

 
21. План рушења        Р = 1:1000 
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II  ТЕКСТУАЛНИ    ДИО 
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А /  УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Изради измјене дијела  Регулационог плана приступило се након што је Скупштина града 

Бањалука на 13. сједници одржаној дана 20.07 и 21.07.2017. год. донијела одлуку о његовој 

изради, што је објављено у Службеном гласнику Града Бањалука бр. 26/17 

Разлог за измјену плана лежи превасходно  у исказаној потреби грађана улице Велибора 

Јањетовича  за измјеном и усаглашавањем планског рјешења са стварним стањем и потребама 

на терену. За другачијум начином организације простора , а посебно усклађивањем интереса у 

функционисању простора. 

Садржајно и методолошки План је усклађен са одредбама Закона о просторном уређењу и 

грађењу (Сл.гл.Републике Српске бр. 40/13,106/15 и 3/16) , сардржај плана је одређен чланом 

35. Закона о уређењу простора и грађењу а детаљније Одредбама Плавилника о начину 

израде, садржају и формирању документа просторног уређења-члан 144 до 154 (Службени 

Гласник Републике Српске број 69/13).Програмски елементи и  смјернице које ће бити подлога 

за израду детаљних урбанистичко-техничких услова који ће се радити за сваки појединачни 

објекат укључујући и све видове инфраструктуре. 

Просторни обухват Плана дефинисан је одлуком о изради, а дефинисан је као подручје 

ограничено слиједећим: Улицом Карађорђева, Крајишких бригада , ријечице   Црквене у 

Бањалуци. 

Приближна површина коју обухвата подручје Плана је 1,68 ха.   

Плански период Плана кје 10 година. 

ПОСТОЈЕЋА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

Постојећа планска документација која важи на овом простору је: 

1. Урбанистички план града Бањалука из 1974. 
2. Измјеном Регулациони плана за простор између улица  Карађорђеве, западном 

границом РО "Услуга", новопланираном саобраћајницом, ријеком Црквена и 

Омладинском улицом. 

3.  Просторни план града Бањалука   
 

1.Урбанистички план града Бањалука 
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Према Урбанистичком плану града Бањалука из 1974 простор који обухвата измјена 

Регулационог плана дефинише се као зона саобрађаних површина и његове заштите и дијелом 

зона становања. 

Према Урбанистичком плану подручје које обухвата План окружују примарне и секундарне 
саобраћајнице, и то са сјеверо-источне стране предметног простора Карађорђева улица, са 
источне стране Улица Омладинска, те блоковске саобраћајнице као секундарне са западне 
стране.  
 
Планиране сабрађајнице су већ изведене и ова Измјена Плана неће нарушити њихову 
реализацију. 
 

2. Измјена Регулационог  плана за простор између улица  Карађорђеве, западном 

границом РО "Услуга", новопланираном саобраћајницом, ријеком Црквена и 

Омладинском улицом. 

 
Предложена основна концепција просторне организације овог плана задржала је подјелу 
простора на цјелине.  
План који који је тема новог плана (мјешовитог стамбеног насеља), имао је предвиђену 
изградњу одређеног броја пословних објеката. Саобраћај на нивоу блока предвидио је 
санацију постојећих и изградњу нових саобраћајница, које нису у већем дијелу изведене. 

 
3. Просторни План града Бањалука  

 
Просторним планом града Бањалука предметни обухват се налази у ужем Урбаном подручју. 

 

ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

 

Потребе за израдом новог регулационог плана, који представља измјену горе наваденог 

плана, јавиле су се као резултат, у исказаној потреби грађана улице Велибора Јањетовича  за 

измјеном и усаглашавањем планског рјешења са стварним стањем и потребама на терену. За 

другачијум начином организације простора , а посебно усклађивањем интереса у 

функционисању простора. 

Израда новог плана треба да дефинише нове физичке структуре које ће се прилагодити 

околностима и потребама становништва, а да у исто вријеме задржи идеју предходних 

планова – стварање зоне споја постојећих урбанизованих подручја. 

Основни разлог за израду новог плана је потреба за планским рјешењима који ће се 

прилагођавати постојећим границама између појединих парцела, тј. власничка структура 

земљишта постаје једна од полазних елемената планирања. 
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Други разлог је потреба за рјешењем стамбених и пословних простора у односу на предходну 

ситуацију . 

Из овога слиједи да је потребно максимално искористити преостале ( претходни Планови ) и 

постојеће ресурсе на начин који ће омогућити инерполацију нових планских рјешења у 

будућности.  

 

Одјељења за просторно уређење Града Бањалука доставило је програмске  елементе  за 

изградњу нових пословних, стамбених и стамбено-пословних објеката, те за реконструкцију 

постојећег грађевинског фонда. 

Прије приступања изради Регулационог плана урађено је ажурирање геодетских подлога, те је 

на тај начин добијен радни материјал о представи терена у размјери Р = 1:1000, на коме су 

даље рађене све активности везане за израду регулационих планова. 

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, број становника, подаци о 

броју и структури станова, основни демографски подаци, те структура пословних објеката и 

број запослених у њима. Гараже, шупе, дрварнице и други помоћни објекти су евидентирани, 

али План их није третирао као стално рјешење. 

Од стране носиоца припреме Плана достављени су сљедећи елементи:  

- Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља Дракулић 

- Извод из Просторног плана града Бањалука 

- Извод из Урбанистичког плана Бањалука 

- Извод из важеће планске документације Регулациони план стамбеног насеља Дракулић 

- Списак издатих УТ услова у предметном обухвату и непсоредном окружењу 

- Програмске елементе и смјернице надлежних органа и организације достављене на захтјев 

носиоца припреме Плана, и то: 

 ''Водовод'' а.д.Бањалука 

 ''Топлана'' а.д. Бањалука 

Инспекторат за експлозивне материје и послове заштите од пожара 

Телекомуникације РС а.д.Бањалука 

Мтел а.д.Бања Лука 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 
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Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа 

 

 

Б/  СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА 
 

1.Просторна цјелина  
 

Просторна цјелина којом је обухваћен Регулациони план се налази у југозападном дијелу 

Бањалуке.  

Подручје које обухвата План окружују са сјеверо-источне стране Карађорђева улица, са 
западне, са југо-западне стране ријека Црквена, те са источне стране Омладинска улица.  
Укупна површина обухвата Плана је око 1,68 ха. 

Предметна просторна цјелина је у ранијим планским рјешењима била подијељена на двије 

подцјелине ( стамбена и пословна ) 

Територијално већу површину заузима "стамбена подцјелина" -  изграђена.  
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3. 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 прописима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 
подручјима и др. 

 
Инжињерскогеолошки услови - карактеристике обрађени су по подацима Основне геолошке 
карте размјере 1:100.000, Инжињерскогеолошке карте урбанистичког подручја Бањалуке 
1:10.000, Геомеханичке карте урбанистичког подручја Бањалуке размјере 1:10.000, Картe 
сеизмичке микрорејонизације урбанистичког подручја града Бањалуке размјере 1:10.000, те 
друге расположиве документације и теренског увида. 
 

2.1. Г е о г р а ф с к и    п о л о ж а ј,   р е љ е ф,   х и д р о г р а ф и ј а 

Обухват предметног регулационог плана налази се у западном дијелу Бањалуке на подручју 

приказаном у одговарајућим прилозима. То је дио јужне стране долине ријечице Црквене, који 

из заравњеног дијела прелази у падински дио околних узвишења. Апсолутне висине на 

предметном простору су 168 – 177 м. 

2.2. Г е о л о ш к и    с а с т а в    и   г р а ђ а    т е р е н а 

Према подацима Инжењерскогеолошке карте урбанистичког подручја Бањалуке размјере 1:10 

000, предметни простор налази се на терену, који у површинском дијелу изграђују наслаге 

поточно-ријечног наноса (pr + al). То су претежно суглине, супијесци, рјеђе шљунак. Укупна 

дебљина ове наслаге износи и до 10 м, а иста лежи преко неогених глиновитих и лапоровитих 

наслага веће дебљине. 
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2.3. И н ж и њ е р с к о г е о л о ш к е     к а р а к т е р и с т и к е 

Према подацима Инжењерскогеолошке карте Урбанистичког подручја Бањалуке, предметно 

подручје највећим дијелом изграђују кохерентна и дјелимично некохерентна тла, 

консолидована у дјелимично неконсолидована тла (Се). Само мањи дио терена непосредно уз 

Карађорђеву улицу изграђују некохерентна тла глиновитих шљункова и глиновите дробине 

(G+S+C). 

Највећи дио предметног простора по стабилности представља лабилни терен. Само мањи дио 

терена непосредно уз Карађорђеву улицу је стабилан, са повољним условима темељења 

објеката. На осталом дијелу терена услови стабилизације терена и темељења одредиће се 

геомеханичким испитивањима. 

Максимални ниво подземне воде је око 1,80 м испод природне површине терена мјерен јуни-

децембар 1976.године 

2.4. С е и з м и ч к е     к а р а к т е р и с т и к е 

 

По Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичкијм 

подручјима и сеизмолошке карте која је саставни дио Правилника, предметна локација налази 

се у зони максималног сеизмичког интензитета 9о MSK, коефицијента сеизмичности Ks = 0,100. 

2.5. Г е о т е х н и ч к и     у с л о в и 

 

По основи одредаба Закона о уређењу простора Сл.гл. 84/02 (чл. 82) и Закона о геолошким 
истраживањима Сл.гл. РС 51/04 (чл. 2, 7, 9, 12, 13) за потребе пројектовања грађевинских 
објеката веће од 400 м2 потребна су одговарајућа геолошка истраживања. 

 
Темељење објекта треба изводити на одговарајућем тлу, познатих карактеристика. 
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 карактеристика. 

 Темељи дијалова 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 изгјегавати, 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. 
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 Код темељења објеката треба дати предност конструкцијама темеља по слиједећем 
редосљеду: темељна плоча, тоштиљ, тракасти темељи, повезани везним гредама у 
ортогоналном правцу или темељне стопе, повезане везним гредама у два ортогонална 
правца. 

Темељење објеката високоградње, те изградња инфрастрктурних објеката не смије се 

изводити на неконтролисано насутом тлу. 

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. 

Сва засјецања терена као и насипања вршити по одговарајућем пројекту и стручном надзору. 

Програмирање подземних просторија вршити у складу са резултатима хидрогеолошких 

података по основи истраживања постојећих прописа, те примјеном одговарајућих 

хидротехничких мјера. 

Стручни надзор према одредби чл. 104. Закона о уређењу простора утврдити сагласност 

геомеханичких података тла ископа темељних јама и сл. према подацима пројекта. 

3.Типлогија изградње 
 
У основном Плану је у највећој мјери заступљену индивидуално и колективно 

становање.   Околни изграђени простор се може третирати као доба ниво урбанитета. 

Спратност околних индивидуланих стамбених објеката је П+1+М, колективних стамбених 

објеката је П+4+М.  

У окружењу нема већих јавних површина и значајних јаних објеката.  

 

4. Зонирање теритарије 

Шира зона представља индивидуалну и колективно стамбену градњу. Подручје 

обухвата плана представља зону инидивидуланог становања. 

 
5. Валоризација наслијеђених фондова високоградње и нискоградње  

 
У предметном обухату није еведентирано културно-историјско и природно насклијеђе. 
Ако се у току реализације нових планских рјешења и извођења грађевинских радова 
наиђе на археплошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан 
да одмах , без одлагања прекине радове и обавијести Завод за заштиту културно-
историјког и природног наслијеђа и да преузме мјере да налаз не уништи и не оштети 
и да се сачува на мјесту и у положају у коме не откривен. 
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6. Власништо над земљиштем  

 
Карта власништва над земљиштем је саставни дио плана и обрађена је у графичком 

дијелу.  Може се констатовати да је земљиште у обухвату у приватном власништву и земљиште 

друштвене својине ( јавна инфраструктура) 

 

7. Могућности парцелације 

У току парцелације водити рачуна о власничким односима обзиром да је већи дио обухвата у 

приваттном власништву. 

8. Становање  
 

Изграђене структуре припадају намјени индивидуалног становања са слободностојећим 

објектима. Већина стамбених објеката је средњег и доброг грађевинског квалитета, што ће 

сигурно утицати на одлуку задржавања објекта, његове реконструкције или пак замјене 

постојећег објекта новим. 

Спратност стамбених објеката у цијелом обухвату варира од П до П+1+М. 

Готово сваки индивидуални стамбени објекат на парцели има и помоћне објекте различитог 

квалитета грађевинског фонда чија намјена варира од гаражних објеката до објеката за огрев. 

Укупна површина стамбеног фонда износи 6. 066 м2 коју чини око 40 стамбених јединица. 

9. Пословне и привредне дјелатности 

На простору обухваћеним измјеном плана постоје  пословне дјелатности типа занатсво и 

трговина. 

10. Јавне службе и друге друштвене дјелатности 

У самом обухвату измјене дијела Плана не постоје објекти јавне намене. 

11. Заштита објеката културно-историјског  и природног наслијеђа  

У обухвата плана нема објеката културно – историјског наљеђа. 

12. Услови заштите људи и добара за случај елементарних непогода, ратних 

катастрофа и технолошких акцидената 

 

 Заштита од елементарних непогода, техничких опасности и ратних дејстава на подручју 

Града Бањалука остварује се путем надлежног органа цивилне заштите (на нивоу општине) 

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 
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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 следеће мере: 

- уважавајући чињеницу да се предметни простор налази у подручју са израженом 
сеизмичком активношћу високог степена интензитета, стриктна је примена прописа о 
сеизмичкој градњи, односно примена сигурносних стандарда и техничких прописа о 
градњи на сеизмичким подручјима;   

- стриктна примена противпожарних прописа, контрола и санација противпожарне 
заштите у пословним објектима . 

13.Могућности кретања лица са умањеним тјелесним способностима 

Неопходно поштовање Правилника о условима за планирање и пројектовање 

грађевина за несметано кретање дјеце и особа са умањеним тјелесним способностима  

(Сл.гл.10/11).  

 

14.Инфраструктура - комунална опремљеност и уређеност простора 

 

14.1. Саобраћај 

Подручје које се налази у обухвату предметног плана налази се у југозападном дијелу урбаног 

дијела града Бања Лука. Ријека Црквена представља јужну границу подручја, док  је са осталих 

страна предметно подручје омеђено саобраћајницама, односно Карађорђева са сјеверне 

стране, са источне улица Омладинска (западни транзит), а са западне граница постојеће  

парцеле, а у складу са одговарајућим графичким прилозима. Предметно подручје са осталом 

саобраћајном мрежом, повезано је првенствено преко улице Карађорђеве, која у мрежи 

магистралних и регионалних путева представља дионицу Регионалног пута Р405. На 

Карађорђеву улицу непосредно вежу се улице Велибора Јањетовића и Душана Суботића, као и  

низ огранака улице Карађорђеве. У постојећем стању стање коловозне конструкције, као и 

остали  елементи попречног профила, као и геометријске карктристике, наведених 

саобраћајница нису прилагођени квалитетном и ефикасном одвијању саобраћаја. На 

предметном локалитету преовладавају објекти индивидуалног становања, при чему су 

потребе за паркирањем организоване у оквиру постојећих парцела. 

Саобраћајнице које се налазе у овом плану немају задовољавајуће елементе попречног 

профила, те се намеће потреба за њиховом реконструкцијом. Саобраћајна мрежа унутар 

обухвaта је неразвијена. 

Постојеће саобраћајнице највећим дијелом немају изграђене тротоаре тако да је кретање 

пјешака отежано и ометано колским саобраћајем, те се може констатовати да се постојеће 

површине намијењене за саобраћај у нарави користе као колско-пјешачке површине.  
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Саобраћајна мрежа унутар обухвата плана је дјелимично развијена. Улице које се налазе 

унутар насеља нису јасно категоризоване тако да се у постојећем стању могу класификовати 

као приступне и стамбене саобраћајнице које једним дијелом имају улогу сабирних 

саобраћајница. 

 

Пјешачке комуникације 

У оквиру обухвата плана не постоје изграђене пјешачке стазе. Пјешаци као учесници у 

саобраћају упућени су на колско-пјешачке површине, а у складу са претходним 

образложењем..  

 

Бициклистичке комуникације 

 

У оквиру обухвата плана не постоје изграђене бициклистиче стазе. Бициклисти као учесници 

у саобраћају упућени су на колско-пјешачке површине. 

 

Паркирање 

 

У оквиру обухвата плана за не постоје јавна паркиралишта. Паркирање за генерисане потребе 

остварују се у највећој мјери у оквиру власничких парцела.  

 

14.2. Хидротехничка инфраструктура 

Просторни обухват измјене дијела регулационог Плана je подручје између Карађорђеве улице, 

Крајишких бригада и ријечице Црквене, на простору који се налази између Карађорђеве 

улице, Ул. Душана Суботића и ријечице Црквене. 

 

Урбанистичким планом Бањалуке овај простор је дефинисан као зона становања и то густине 

насељености до преко 120 ст./ха.  

Укупна површина коју обухвата подручје измјене дијела Регулационог плана износи 1,68 

хектара. 

У обухвату подручја ове измјене регулационог плана, стање изграђености хидротехничке 

инфраструктуре има велики значај за квалитет и услове живљења на овоме простору. 

Хидротехничка проблематика изражена у оквиру измјене дијела плана је: 

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

водовод 

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

 водотоци у насељу – поток Црквена 

Водовод 

Подручје обухвата измјене дијела регулационог плана се снабдијева водом са водоводног 

система града Бањаке. Простор припада првој висинској зони водоснабдијевања. 

 

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

следеће: 

 Главна снабдјевачка цијев (примарни цјевовод кроз Карађорђеву улицу, који припада 

резервоару Кочићев вијенац, који се налази на коти 232 mnm) је Ф200 mm, секундарни 

цјевоводи у огранцима (Душана Суботића и Велибора Јањетовића Јање) су Ф100 mm.  

Положај постојеће водоводне  мреже у обухвату  измјене дијела регулационог плана је уцртан 

на графичком прилогу 

Канализација  

Простор у обухвату измјене дијела Регулационога плана, припада сливном подручју од 

фабрике коже “Лауш” уз Црквену. 

На овом подручју је изведен фекални колектор (уз десну обалу) профила 300 до 500 mm који 

прелази преко моста у Карађорђевој улици и спаја се са колектором уз лијеву обалу. Овај 

колектор је даље профила 600 mm (кроз подручје обухвата плана) до уљева у мјешовити 

колектор 60/90 cm у улици Здраве Корде.  

Оборинске воде са простора обухвата плана се у највећем дијелу дренирају према 

регулисаном кориту Црквене. 

Поток Црквена 

Обухват измјене дијела плана је једним дијелом ограничено коритом ријеке Црквене, које је у 

том дијелу регулисано у виду “отворене” регулације трапезног протицајног профила корита. 

Дно корита је обрађенао са бетоном док су бочне стрене обложене шестоугаоним бетонском 

плочама које су учвршћене горњом темељном гредом и стабилизационим праговима. На 

укрштању Карађорђеве улице са западним трензитом отворени профил регулисанога тока 

Црквене прелази у “затворени” тип регулације “засведеног - полукружног” облика. На мјесту 

преласка “отворене у затворену регулацију постоји уграђена решетка за заустављање грубих 

пливајућих наноса, као и рампа за силазак у корито ради контроле, чишћања и одржавања. 

Основне карактеристике потока су:  
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-извире испод врха Клупе (433 м.н.м.), одакле тече у правцу југоистока до улива у ријеку Врбас 

ниже градске тржнице; површина слива око 22 км2; дижина главног тока око 5 км; максимални 

протицај 92 м3/сек; просјечанпад корита рачунајући од извора до ушћа је 2,18%; Просјечна 

годишња продукција наноса износи 8.103 м3 

 

 14.3. Електроенергетска инфраструктура 

У обухвату предметног регулационог плана не постоји ни једна изграђена дистрибутивна 

трафостаница. Постојећи објекти унутар обухвата снабдијевају се електричном енергијом  из 

трафостаница које не припадају предметном обухвату а које су средњенапонским 10(20)kV 

кабловима напојени са ТС „Бањалука III“. Сјеверним дијелом обухвата постоји изграђен 

подземни средњенапонски (СН) кабл који представља везу између дистрибутивне 

трафостанице БТС „Б. Ланга“ и МБТС „Хаџихалиловића“ са једне стране и  БТС „Б. Ланга“ и ТС 

„Бањалука III“ као и ТС „Медицински центар“ са друге стране. Основни проблем код тачне 

локације СН кабла представља непостојање ажурног катастра подземних инсталација. 

Оријентационе трасе СН каблова су приказане на графичком прилогу “План инфраструктуре – 

електроенергетика и телекомуникације“.  

 

Разводна НН мрежа у предметном обухвату изведена је комбиновано, дијелом кабловски а 

дијелом надземно, голим проводницима и самоносивим кабловским снопом (СКС).  

Трасе нисконапонске мреже нису предмет регулационог плана и исте ће бити приказане и 

обрађене кроз урбанистичко-техничке услове, те сагласност на УТУ издату од стране 

надлежне електродистрибуције. 

 

Због непостојања ажурног катастра подземне електроенергетске инфраструктуре приликом 

извођења радова обавезно обзбиједити присуство овлаштених представника 

14.4. Телекомуникације 

Телекомуникациона мрежа представља јединствен техничко-технолошки систем за пренос 

свих видова информација. 

 

Телекомуникациона инфраструкура је изведена подземно и дјелимично надземно. Од 

телекомуникационе инфраструктуре постоји телекомуникациона кабловска канализација која 

је положена централним дијелом обухвата, као и телекомуникациони каблови. Стање 

телекомуникационе инфраструктуре приказано је  на графичком прилогу “План 

инфраструктуре – електроенергетика и телекомуникације“. 

 

14.5. Топлификација и гасификација 

Простор обухваћен Измјеном дијела Регулационог плана нема изграђене 
термоенергетске инсталације (вреловод или топловод) градског топлификационог система.  
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Постојећи објекти у овом обухвату имају обезбијеђено гријање углавном са пећима за локално 
загријавање просторија и индивидуалне котловнице. За ложење се користи чврсто 
гориво(дрви) и пелет. Ван обухвата овог плана постоји вреловодна мрежа те топлотна 
подстаница у објекту „Енергомонта“ (ТС-65А) и претходним планом је предвиђена 
топлификација дијела објеката у обухвату овог плана.  
 

15.Животна средина  
 

15.1. Систем зелених површина 

 Еколошки услови 
 

Према еколошко – вегетацијској рејонизацији Б и Х (Стефановић et al) подручје обухвата 

РП, налази се у оквиру припанонске области, односно сјеверозападно босанског подручја.  

На основу педолошке карте СФРЈ (1:50 000), секција Бањалука 2, појас уз ријеку Црквену  је 

представљен  је алувијалним бескарбонатним глиненим тлима. Ријеч је о наносима Црквене 

који су се таложили након поплава. Након регулације ријеке нема плављења овог простора, па 

су се поправиле и физичке особине овог тла, иначе веома плодног и погодног за формирање 

парковских засада. 

Исконска вегетација овог подручја засигурно је била представљена брдским шумама  лужњака 

и граба (са трешњом) (Carpino betuli – Quercetum roboris cerasetosum aviae), која је вјероватно 

обухватала цијелу неогенску брдску зону западних обода Бањалучког поља. 

 Стање зелених површина 
 

На разматраном дијелу Лауша нема значајнијих елемената јавног зеленила, јер се највећи дио 

обухвата налази заузет индивидуалним двориштима. 

Од јавних зелених површина егзистира мања површина уз Интермедик гдје је 

дендроматеријал формиран углавном од бреза (Betula pendula) и смрча (Picea abies). У овој 

зони се уз тротоар према Карађорђевој ул. Налази изузетно стабло клена (Acer campestre), док 

се маркантно стабло јаблана (Populus nigra `Italica`), вјероватно највеће у граду. Уз саму 

аскрсницу Карађорђеве и западног транзита налазе се 2 одрасла стабла колорадске јеле (Abies 

concolor). 

 15.2. Заштита животне средине 
 

Процес изградње и урбанизације простора неминовно доводи до нарушавања 

квалитета природних услова средине у којој живимо.  

Деградација животне средине се огледа у сталном загађивању површинских и подземних 

вода, земљишта и ваздуха, непрописном одлагању отпада, повишеним нивоима буке и 
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вибрација и другим неконтролисаним активностима. Обзиром на тешке посљедице које могу 

бити узроковане наглим ширењем насеља, неопходно је посветити већу пажњу заштити 

животне средине. 

Обухват Измјене дијела регулационог плана је локалитет који се налази унутар 

индивидуалног стамбеног насеља и  простор је д изграђен, претежно објектима намијењеним 

индивидуалном становању.  

Систем даљинског загријавања није изграђен, те се загријавање врши помоћу уређаја 

за загријавање који се налазе у објектима. 

На ширем простору је присутна деградација тла која је углавном антропогеног 

карактера, а која се односи на досадашњу неадекватну и дијелимично стихијску експлоатацију 

грађевинског земљишта, деградацију која настаје загађивањем отпадним материјама, 

полутантима из ваздуха, инфилтрацијом комуналних вода преко неадекватно изграђених 

септичких јама итд.  

Поменута дјеловања у простору имају негативан утицај  на водоток Широка ријека који 

пролази кроз шири обухват. Оваквим односном према ријечном току и природи се, уопште, 

нарушавају санитарно-хигијенски услови у околини, као и пејзажне карактеристике.  

Стога се предметни простор може дефинисати као локалитет потенцијалног негативног 

утицаја на животну средину. 

Квалитет ваздуха како на ширем урбаном подручју тако и у овом дијелу плана има 

промјењљиве вриједности у различитим периодима годишњих доба. 

 

Табела: Оцјена, Категорија квалитета ваздуха за 2014. годину, Средње годишње концентрације SO2 

NO2 PM10 CO чађ и PM2 

Мјерно мјесто Оцјена 

квалитета 

ваздуха 

(категорија) 

SO2 

µg/m
3 

NO2 

µg/m
3

 

 

PM10 

µg/m
3

 

 

Број 

дана 

са 50 

µg/m
3

 

CO 

mg/m
3
 

Чађ 

µg/m
3
 

 

PM2.5 

µg/m
3
 

 

Бања Лука 

(Паприковац) 

1 22.10 33.83 29.75 4 0.871 15.16 17.36 

Бања Лука (Центар 

града) 

1 24.45 33.68 31.30 6 0.939 15.97 18.29 

Бања Лука (Борик) 1 25.15 35.09 31.59 7 0.997 16.12 18.42 

Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, Републички хидрометеоролошки завод Бања 

Лука, Извјештај о квалитету ваздуха у Републици Српској за 2014. годину, Бања Лука, август 2015. 

 

Заштита ваздуха и контрола квалитета ваздуха у Републици Српској уређена је Законом 

о заштити ваздуха („ Службени гласник Републике Српске“, број 124/11). 
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Према мјерењима параметара у 2014. години и на основу годишњих концентрација 

загађујућих материја у ваздуху, на локацијама у Бања Луци (Паприковац, Центар града, Борик), 

извршена је оцјена квалитета ваздуха, те на основу тих вриједности одређиване су категорије 

квалитета ваздуха. 

У складу са чланом 21. Закона о заштити ваздуха („ Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/11), за оцјењивање су коришћени подаци мониторинга нивоа загађујућих 

материја који испуњавају услов расположивости и валидности.  

Према наведеној оцјени, агломерација Бања Лука има чист или незнатно загађен 

ваздух  у 2014. години, гдје нису прекорачене граничне вриједности нивоа ни за једну 

загађујућу материју. 

Иако је мјерењима потврђен задовољавајући квалитет ваздуха у агломерацији Бања 

Лука, важно је имати на уму да загађење атмосфере настаје од гасовитих продуката 

сагоријевања, односно емисијом полутаната у процесу сагоријевања различитих врста горива, 

који се употребљавају у саобраћају и као енергенти било у привредним или другим 

активностима (угљен моноксид, азот моноксид, азот диоксид,угљоводоници и др.), те да је из 

наведених разлога нужан континуирани мониторинг. 

Организовано збрињавање отпада представља један од битних услова, како за 

здравље становништва, тако и за очување животне средине и одржавање јавне хигијене. 

Опслуживање простора услугама сакупљања комуналног и других осталих категорија отпада 

тренутно врши комунално предузеће Чистоћа,а.д. Бања Лука. 

Иако се за подручје града Бања Лука не врше континуирана мјерења нивоа буке и 

акустичног оптерећења, повишен ниво буке очекиван је у близини саобраћајница.  

 
15. Биланси коришћења површина и ресурса 

 

 ПОВРШИНА ОБУХВАТА................................................................. 1,68 ха 
                                                                                                                             10 680 м2 

 

 БРОЈ СТАНОВНИКА:.......................................................................   90 

 БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА..................................................................     27 

 БРОЈ СТАНОВА................................................................................    28 

 ПРОСЈЕЧАН БРОЈ ЧЛАНОВА ПО ДОМАЋИНСТВУ.....................  3.14 
 

 УКУПАН БРОЈ ОБЈЕКАТА............................................................... 44 

 БРОЈ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА....................................................... 22 

 БРОЈ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА................................. 13 

 БРОЈ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА.......................................................   2 
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 БРОЈ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА ........................................................   28 
 

 УКУПНА БРУТО ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА ОБЈЕКАТА........... 5 977,00м2 
 

 УКУПНА ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТИМА........................................  2 285,00 м2 

 БРУТО ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА СТАНОВА...........................  4 066,00м2 

 БРУТО ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА...  941,00М2 

 КОЕФИЦИЈЕНТ ИЗГРАЂЕНОСТИ ( БГП / П обухвата)             0, 5596 

 СТЕПЕН ИСКОРИШТЕНОСТИ ( П под објектима / П обухвата )      0, 2139 
 

 

 ГУСТИНА НАСЕЉЕНОСТИ (бр. становника / ха)............................  53,5 
 

 

 

 

 

В/  ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И  КОРИШТЕЊА   
ПРОСТОРА 
  

1. СТАНОВНИШТВО И СТАНОВАЊЕ 
 

На површини од око 1,68ха ( површина обухвата Плана ) планиранa је изградња колективних 

стамбених , стамбено–пословних објеката.  

Спратност стамбено-пословних објеката је П+3, са могућношћу изградње подрумске етаже. 

Спратност колективних стамбених објеката је  П+3 . 

Постојећи објекти чији је грађевински фонд девастиран или су недовољног хоризонталног и 

вертикалног габарита треба да се реконструишу, тј. да се везујући за постојећу конструкцију 

хоризонтално и вертикално дограде, те да се приведу функцији , односно намјени 

предвиђеној планом. 

У планираним индивидуалним стамбеним и колективним стамбеним објектима смјестиће се 

по једно домаћинство ( просјечне величине 3,3 становника ) по стамбеној јединици . 

У планираним вишепородичним објектима укупна нето корисна стамбена површина и 

просјечна величина стамбене јединице износи око 82,0 м2. 
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Реконструкције, доградње, надоградње појединачних индивидуалних објеката су планиране 

на оним мјестима гдје су постојећи објекти у мањој мјери девастирани и гдје су изгубили свој 

аутентични изглед. Ови захвати подразумијевају градњу објекта хоризонталног габарита као 

постојећи објекат или већег, а вертикалног габарита максимум П+2 код индивидуалних 

стамбених објеката. 

У простору који обухвата План, пословне дјелатности су заступљене у виду   дјелатности 

компатибилне становању , смјештене у дијелу стамбено-пословних објеката . 

У склопу становања оставља се могућност претварања дијела објекта у пословни, али 

искључиво у функцију пословања компатибилног стамбеној функцији. 

 

2.  ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

У простору који обухвата План, с обзиром на главну намјену површина, не планира се 

изградња привредних објеката али се планира задржавање  постојећег пословног објекта ( 

хостела) 

Углавном се планирају нови стамбено-пословни објекти, гдје ће се минимално приземна 

етажа користити за пословање. 

Према датим  подацима о општем стању уређености простора у обухвату плана и планским 

параметрима, констатовано је  да су исказане потребе  грађана а и града ,да се овај простор 

планском изградњом доведе у стање примјерено локалитету и постојећем степену урбанитета 

града. 

Циљеви организације и уређења простора били су: 

 

 Утврдити карактеристике појединих елемената природне средине 

 Постојећу намјену подручја Плана дефинисати на основу претежне намјене у 
изграђеним зонама, а на основу  исказаних потреба и могућности које пружају 
неизграђени дијелови просторне цјелине 

 Утврдити однос обухваћеног простора по садржају и функцији ,према  централном 
подручју града, према осталим контактним зонама и став према ранијим планским 
документима, 

 Дефинисати карактеристике физичких структура у простору 

 Одредити потезе интервенције у смислу потпуног уклањања или реконструкције 
објеката, те градње нових објеката 

 Формирати грађевинске линије на начин да се формирају коректни урбани улични 
фронтови 

 

3. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
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На простору обухвата Плана нису предвиђени нови објекти друштвених дјелатности. 

У оквиру приземне етаже – намјене пословање, у планираним стамбено-пословним објектима 

, могуће је организовати одређене друштвене дјелатности које не генеришу потребу за већим 

бројем корисника у истом временском термину, чиме би се јавила потреба за додатним 

бројем паркинг мјеста. 

4. ИНФРАСТРУКТУРА 
 

4.1.Саобраћај 

Б.  ПРОБЛЕМИ СТАЊА  

 

Саобраћајнице у предметном обухвату у постојећем стању представљају на нивоу околне 

саобраћајне мреже секундарне саобраћајнице, и као такве, својим попречним профилима  

Саобраћајна мрежа у обухвату је на веома ниском степену развоја, с обзиром да није дошло 

до реализације мреже предвиђене кроз раније израђене контактне регулационе  планове.  

Поред тога нема изграђених пјашачких стаза, те су пјешаци усмјерени на кретање коловозом, 

чиме је безбједност пјешака значајно умањена. 

На предметном простору нема изграђених бициклистичких стаза, при чему су бициклисти 

такође упућени на коловозне површине што преставља неповољну ситуацију са аспекта 

безбједности бициклиста као једних од учесника у саобраћају. 

На предметном простору не постоје јавна паркиралишта, првенствено што на предметном 

простору не постоје значајни генератори паркирања.  

 

В, ЦИЉЕВИ 

У односу на анализу стања те изведених и констатованих проблема, прије дефинисања самог 

концепта плана саобраћаја  дефинисани су циљеви развоја саобраћајне мреже који се огледају 

у следећем: 

- Дефинисати функционалну и ефикасну саобраћајну мрежу са посебним акцентом на 
безбједност учесника у саобраћају, као и уклапање на планирану саобраћајну мрежу у 
окружењу. 

- Планирати регулације саобраћајница на начин да се формира и адекватан простор за 
повећање капацитета саобраћајница 

- Саобраћајну мрежу планиратис у складу са опредјељењем плана, на начин да се 
издифернцирају различити видови саобраћаја у попречном профилу саобраћајница, а 
самим тим повећа безбиједност учесника у саобраћају; 

- Елементе попречног профила планирати тако да се безбједност учесника подигне на 
што већи ниво. 

- Раскрснице планирати тако да се повећа ниво услуге и капацитет раскрсница. 
- Планирати адекватан број паркинг мјеста. 



 

Vožda  Karađorđa 14 Prijedor 
Tel/faks: 052 232 645 

www.fortisgroup.ba 

 
Изградња примарне путне мреже, узимајући коридорски развој као просторно-саобраћајну 

стратегију. 

4.2. Хи дротехничка инфраструктура  

 У оквиру обухвата измјене дијела регулационог плана разматрани су следећи 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 

 водотоци у насељу – поток Црквена 

Оцијењено је да је у простору обухвата измјене дијела регулационог плана по свим наведеним 

аспектима хидротехничка инфраструктура изграђена уз потребну додатну изградњу за 

планиране садржаје. 

 Везано за снабдијевање водом, постојећи објекти су прикључени на градску водоводну 

мрежу. Секундарна водоводна мрежа за планиране објекте у обухвату измјене плана је 

изграђена, али већим дијелом пролази кроз приватне парцеле па је потребно исту укинути, 

а изградити нову секундарну мрежу која ће ићи у јавној површини. 

 Канализациона мрежа (како за одвођење фекалних отпадних вода тако и за одвођење 

површинских вода од падавина) је изграђена у довољном обиму за задоваљавање 

постојећих изграђених објеката. Потребно је изградити дио оборинске канализације за 

одводњу површинских вода од планираних саобраћајница и паркинга, као и дио фекалне 

канализације за новопланиране објекте 

 Поток Црквена је регулисан (затворен) и служи као реципијент оборинских вода од 

одводње саобраћајница и паркинга. Евидентано је присутан проблем код одржавања 

регулисатога дијела потока Црквена због немогућности приступа обалама, пошто су у 

највећем дијелу изграђени помоћни објекти и ограде скроз до обала.  

 

4.3.Електроенергетика 

 

Потрошња електричне енергије представља један од значајних фактора привредног развоја. 

Основни циљ у области електроенергетске инфраструктуре је поуздано и квалитетно 

снабдијевање електричном енергијом, те максимално смањење бројa испада  у снабдијевању 

електричном енергијом.  
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Концепција електроенергетске инфраструктуре, полазећи од планских показатеља и постојећег 

стања, својим техничким рјешењима треба да уважи сљедеће опште услове:  

1) квалитет испоручене електричне енергије, 

2) поузданост (сигурност) и расположивост, 

3) економичност. 

 

Поред тога, мора да испуни и сљедеће захтјеве:  

1) заштита животне средине, 

2) једноставност, 

3) флексибилност, прилагодљивост, 

4) управљивост, 

5) компатибилност са постојећом електродистрибутивном мрежом.  
 

Квалитет електричне енергије која се испоручује потрошачима односи се на одступања 

вриједности напона и фреквенције на мјесту испоруке и она морају да буду у складу са 

Општим условима за испоруку електричне енергије. Поузданост се обезбјеђује техничким 

рјешењима која воде рачуна о вјероватноћи кварова, висини штета и степена прихватљивости 

нестанка и прекида у напајању. 

 

Основни проблем у погледу електроенергетске инфраструктуре је непостојање ажурног 

катастра подземних инсталација, тако да је неопходно приликом извођења радова обавезно 

обезбиједити присуство надлежних овлаштених представника. 

 

Како би се одређени планирани садржаји из предметног регулационог плана могли 

реализовати неопходно је обавити уклањање појединих објеката на дефинисаном обухвату. 

Стога је прије почетка извођења радова на рушењу постојећих објеката не предметној 

локацији инвеститор у обавези  да се обрати надлежној Електродистрибуцији ради изласка 

овлашћеног  лица на терен и дефинисања техничког рјешења укидања и/или измјештања 

постојеће средњенапонске и нисконапонске мреже и припадајућих каблова на предметној 

локацији, као и нисконапонских прикључака постојећих објеката који су предвиђени за 

рушење. 

 

Сви технички детаљи везани за укидање и/или измјештање постојеће електроенергетске 

инфраструктуре ће бити дефинисана техничком документацијом и условима које пропише 

надлежна Електродистрибуција.  

 

Уколико се приликом ископа наиђе на подземне инсталације које нису видљиве у графичким 

прилозима о истом обавијестити надлежно предузеће и надлежну установу. Приликом 

извођења радова неопходно је радове изводити на основу важећих техничких прописа те 

предметне интервенције у простору усагласити са постојећом електроенергетском 

инфраструктуром на предметном обухвату. Сви радови морају бити изведени у складу са 

важећим стандардима, препорукама, важећим прописима и правилима техничке струке. 
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4.4. Телекомуникације 

Основни циљ у области телекомуникација је омогућити поуздану телекомуникациону мрежу, 

која је у стању пратити и у зависности од заинтересованости корисника омогућити увођење 

модерних телекомуникационих технологија. 

 

Због непостојања ажурног катастра подземних телекомуникационих инсталација, приликом 
извођења радова обавезно обезбиједити присуство њихових овлаштених представника. 

 
С обзиром да је у предметном обухвати дефинисано и уклањање одређених објеката како би 

се могли реализовати садржаји из регулационог плана неопходно је постојећу 

телекомуникациону инфраструктуру уобзирити, заштитити и евентуално укинути и/ или 

измјестити. Прије почетка извођења радова на рушењу постојећих објеката на предметној 

локацији инвестритор је дужан да се обрати надлежном Телекому ради изласка овлашћеног 

лица на терен, а са циљем дефинисања техничког рјешења евентуалног укидања и/или 

измјештања постојеће телекомуникационе мреже као и телекомуникационих прикључака 

постојећих објеката. 

 
Сви технички детаљи везани за укидање и/или измјештање постојеће телекомуникационе 

инфраструктуре на предметној локацији ће бити дефинисана техничком документацијом и 

условима које пропише надлежна Електродистрибуција.  

 
Уколико се приликом ископа наиђе на подземне инсталације које нису видљиве у графичким 

прилозима о истом обавијестити надлежно предузеће и надлежну установу. Приликом 

извођења радова неопходно је радове изводити на основу важећих техничких прописа те 

предметне интервенције у простору усагласити са постојећом телекомуникационом 

инфраструктуром на предметном обухвату. Сви радови морају бити изведени у складу са 

важећим стандардима, препорукама, важећим прописима и правилима техничке струке. 

 

4.5. Топлификација 

Постојећи објекти у обухвату овог плана су стамбени објекти, пословни и стамбено-
пословни мале спратности. Због боравка људи у овим просторијама исте је потребно 
загријавати у зимском периоду а хладити у љетном периоду. Како на простору обухвата нису 
изграђене термоенергетске инсталације, постојећи објекта се грију са пећима за локално 
загријавање просторија и индивидуалним котловницама, може се рећи да је систем гријања 
неповољан са становишта рационалне потрошње енергије и емисије штетних гасова у ваздух, 
те ниске енергетске ефикасности. Како су постојећи објекти већим дијелом старија градња коју 
карактерише лоша термичка заштита и пропусност столарије при реконструкцији ових објеката 
примијенити све техничке захтјеве за рационалну потрошњу енергије и топлотну заштиту 
објеката. 

Основни проблем за топлификацију су високи инвестициони трошкови дистрибутивног 
система (вреловод, топловод, топлотне подстанице…) и опреме у топлани (енергани). 
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Приједлог је да се при разматрању могућности и потребе за топлификацијом узму у 

обзир препоруке за кориштење обновљивих извора енергије и енергетску ефикасност опреме 
и система гријања, хлађења и вентилације у цјелини. 

Циљ овог плана је да укаже да планирано рјешење за снабдијевање објеката 
топлотном енергијом за загријавање просторија, топлу потрошну воду, те хлађење,  буде 
рационално, технички оптимално и енергетски ефикасно. 
 

5. ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 

5.1 Систем зелених површина 

Као основни циљеви везани за уређење зелених површина на подручју обухвата су: 

 Формирање дрвореда у Карађорђевој улици 

 Инсистирање на већем степену уређења зеленила приватних парцела  

 Формирање јавног зеленила у виду мањих џепова, гдје имовинска структура то 
дозвољава 

 Максимално задржавање вриједног дендрофонда  
 

5.2. Заштита животне средине 

Неконтролисана и непланска промјена и експлоатација природних услова услед процеса  
урбанизације простора неминовно доводи до деградације и нарушавања квалитета  
природних карактеристика датог простора што за последицу има нарушавање општег 
квалитета живљења у таквој средини.Последице таквих дешавања се манифестују у 
различитим облицима као што су : 
 

1. Загађење вода ( површинских и подземних ) 

2. Загађење атмосфере 

3. Загађење земљишта 

4. Појава бука и др. 

 
Предметни простор се налази у западном дијелу урбаног подручја града Бања Луке. 
Испуњен је претежно садржајима становања и пословним садржајима компатибилним 
становању. У оквиру граница обухвата се налази и дио уређеног тока ријеке Црквене.  
Извори утицаја на квалитет ваздуха могу се условно подијелити на : 
 

1. Линијске изворе загађења ( саобраћајнице ) 

2. Тачкасте изворе загађења ( котловнице, ложишта и сл. ) 

Дуж границе зоне обухвата се налази дио саобраћајнице, Карађорђева улица са 
карактеристикама веома оптерећене саобраћајнице с обзиром да повезује насеље Лауш са 
централном градском зоном, са западним транзитом, већи дио града Бања Луке са 
болничким комплексом, Клиничким медицинским центром на локацији Паприковац.  
На предметном простору не постоји систем даљинског загријавања те се загријавање врши 
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помоћу уређаја за загријавање смјештених у индивидуалним објектима што за последицу 
има емисију полутаната у атмосферу, насталих у процесу сагоријевања различити 
енергената који се користе за загријавање. 
У контактној зони обухвата се налази производно предузеће Беминд које у свом саставу има 
лакирницу и котловницу те остварује одређен ниво утицаја на животну средину. 
 

Квалитет ваздуха предметног обухвата посматрано са стационарне мјерне станице Центар, 

има прилично промјењљиве вриједности у зависности од годишњег доба и интензитета 

укупних активности у граду ( индустрија, саобраћај, топлификација итд). 

Квалитет ваздуха по основу имисионих вриједности полутаната, односно њихових средњих 

годишњих концентрација током 2003 год припадао је следећим категоријама( категоризација 

ваздуха извршена је у складу са Одлуком  о заштити ваздуха од загађења -Сл. Гласник општине 

Бањалука број 13/89): 

 

 По основу концентрација сумпор-диоксида- другој категорији квалитета 
 По основу концентрација чађи - трећој категорији квалитета 
 По основу концентрација азот диоксида -првој категорији квалитета 
 По основу концентрација угљен - моноксида - трећој категорији квалитета. 

 

По основу свог тренутног кориштења у оквиру граница обухвата нема регистрованих 

загађивача тако да се деградација тла углавном своди на утицај инфраструктурних и осталих 

објеката у окружењу на предметни простор као и на тренутној његовој експлоатацији која није 

у потпуности приведена својој планској намјени. 

У оквиру предментог простора нема већих ријечних токова сем потока Црквена који протиче  

границом обухвата регулисаним коритом. 

Комунална бука је једана од пратећих проблематика свих урбаних цјелина. С обзиром да се 

Карађорђева улица налази на граници обухвата а по својим карактеристикама је у домену 

саобраћајница са високим степеном саобраћајног промета може се констатовати да је  ниво 

буке повишен у зони саобраћајнице.  

Међутим, с обзиром да претходно нису рађена никаква мјерења еквивалентних нивоа 

комуналне буке ова област у оквиру предметног документа неће се моћи квантитативно 

изразити ни анализирати. 

Поред описаног стања основних елемената животне средине отпад као пратећа комунална 

проблематика такође има значајну улогу у квалитету животне среднине и њених основних 

елемената. 

Предметни простор покривен је услугама комуналног предузећа Чистоћа које одвози у 

контитуитету комунални отпад са овога простора, међутим с обзиром да фреквенција одвоза 
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није адекватно усклађена са степеном продукције одређене количине отпада често се нађу 

одложене поред контејнера предвиђених намјена. 
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В. ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

X) 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 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, 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 

итд. 

 

6. БИЛАНС ПОТРЕБА И МОГУЋНОСТИ 
 

Површина обухвата Плана је 1,68 hа. Биланс потреба и могућности у овом простору није 

егзактно исказан дефинисањем програмског задатка, али је у суштини дефнисан кроз 

могућности које разматрани простор пружа кроз нову изградњу. 

 

Тежило се обезбиједити максимални број мјеста за изградњу стамбених јединица у складу са 

концепцијом плана,  уважити  имовинску структуру земљишта, те на тај начин урадити 

проводив План . 

Такође се тежило планском стварањуе радних услова за што већи број становника, не 

угрожавајући стандард становања.  

 

У складу са Атинском повељом,  приступило се концепту у коме ће функционалне зоне бити 

компатибилне и међусобно се надопуњавати. 



 

Vožda  Karađorđa 14 Prijedor 
Tel/faks: 052 232 645 

www.fortisgroup.ba 

 
 

6.1 Грађевинско земљиште 

Закон о грађевинском земљишту захтјева веће уважавање њиховог имовинског статуса.  

План је прилагодио границе грађевинских парцела  у могућој мјери границама постојећих 

парцела. На тај начин се ствара План проводив  у данашњим условима . 

Овај приступ је био врло битан елемент код израде овог Плана и из њега су  проистекле 

парцеле дате у овом елаборату.  

Урбанистичке  парцеле дефинисане су за сваки објекат , а негддје и за два објекта . 

Индивидуални објекти имају посебне грађевинске парцеле. Објекти јавног карактера такође 

имају посебне грађевинске парцеле прилагођене  њиховој конкретној намјени или су у 

изнимним случајевима парцеле формиране само испод објеката, уз остављену могућност 

формирања степеништа, улазних платоа, рампи, тротоара..., док је околни простор у функцији 

јавних површина.  

 

Кроз  урбанистичко-техничке услове дефинисаће се обавеза уређења јавних површина у 

смислу коришћења уз грађевинске парцеле предвиђене за градњу. 
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Г /    ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА 

1. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА 
 

2. Основна намјена површина 
 

Основна концепција уређења површина у оквиру просторне цјелине наметнула се као 

посљедица низа фактора, од природних, позиционих у односу на централно градско подручје, 

преко постојеће изграђености и начина употребе простора, па до тенденција развоја и потреба 

становништва.  

На графичком прилогу бр. 12: План намјене површина приказане су планиране зоне за које су у 

наставку текста дати и сви неопходни параметри и општи урбанистичко-технички услови за 

градњу објеката.  

Напомена:  

Коефицијент изграђености представља однос укупне бруто грађевинске површине свих 

надземних етажа објеката и укупне површине грађевинске парцеле, а коефицијент заузетости 

је однос тлоцртне површине свих објеката на грађевинској парцели и укупне површине 

грађевинске парцеле (у складу са Законом о уређењу простора и грађењу, Службени гласник 

Републике Српске број 40/13 и Правилником о општим правилима урбанистичке регулације и 

парцелације, Службени гласник Републике Српске број 115/13). 

Простор обухваћен израдом Плана дефинисао је површине слиједећих намјена: 

 

 Површине реконструкције постојећег стања у изграђеној стамбеној зони која није 
била у обухвату претходних планова; 

 Површине намијењене за блоковско зеленило и зеленило у склопу индивидуалних 
парцела; 

 Површине намијењене за пасивну рекреацију; 

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

 

Нова изградња захтјева уклањање једног броја објеката. 

Рушење постојећих објеката условљено је изградњом замјенских објеката на истим 

парцелама, изградњом саобраћајница, те изградњом нових стамбених, стамбено-пословних и 

пословних објеката . 

3. Уже просторне цјелине 
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Комплетан обухвата Плана се функционално и по начину третирања садржаја може 

подијелити на двије зоне које су приказане на графичком прилогу, а у наредном тексту ће бити 

детаљно описане у складу са намјеном коју имају: 

 

 ЗОНА 1.......................................  ПОСТОЈЕЋЕ СТАНОВАЊЕ СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ 
 

 ЗОНА 2.......................................  СТАНОВАЊЕ СА ПОСЛОВАЊЕМ 
 

 

2. СТАНОВАЊЕ 
 

ЗОНА 1 – ПОСТОЈЕЋЕ СТАНОВАЊЕ  СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ 

Основна постојећа намјена у овој зони је индивидуално становање на засебним парцелама. 

На изграђеним парцелама у зони уз Карађорђеву улицу планира се изградња објеката 

колективног становања са пословним садржајима у приземљу, габарита усклађених са 

постојећом парцелацијом, те се планира реконструкција, доградња и надоградња постојећих 

објеката, гдје год за то постоји могућност. На појединим парцелама приступило се 

препарцелисању ради формирања квалитетнијег животног простора. 

Спратност планираних објеката се прилагођава преовлађујућој спратности у окружењу да би се 

формирали што правилнији улични фронтови.  

И у постојећим, и у планираним објектима могуће је  пословање, али искључиво врсте која ни 

на који начин не угрожава стамбену функцију матичног или околних објеката и ако за то 

постоје просторне и инфраструктурне могућности, што ће се дефинисати детаљним 

урбанистичко-техничким условима.  

Кад су у питању реконструкција и доградња, планирано је повећање хоризонталних и 

вертикалних габарита на локацијама гдје за то постоје просторне могућности и гдје изгледи 

објеката у постојећем стању нарушавају урбани амбијент уличног потеза. Помоћни објекти се 

уклањају, а простор парцела се резервише за формирање уређених зелених површина који ће 

допринијети укупном изгледу насеља. 

Поједини објекти или њихови дијелови могу се дјелимично или у потпуности намијенити за 

пословне дјелатности компатибилне становању (препорука: администрација, услужне 

дјелатности, занатске и трговинске дјелатности, култура и образовање и сл.), односно такве да 

буком, вибрацијама и другим штетним дејствима не утичу на становање те не доводе до 

прекомјерног оптерећења саобраћаја на локалитету. Ово се односи како на приземну, тако и 

остале етаже објекта, под условом да се не промијени у потпуности намјена и карактер 

планираног објекта.  
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РЕКОНСТРУКТИВНИ ЗАХВАТИ, ДОГРАДЊЕ И НАДОГРАДЊЕ 

Под овом категоријом подразумјевају се реконструкције i доградње или надоградње 

постојећих објеката. 

Реконструкција, доградња и надоградња појединачних индивидуалних објеката су планиране 

на оним мјестима гдје су постојећи објекти у мањој мјери девастирани и гдје постоји интерес и 

потреба за проширењем простора, пословног или стамбеног, те побољшање услова 

коришћења конкретног  простора.  

 

ЗОНА 2 –СТАНОВАЊЕ СА ПОСЛОВАЊЕМ 

Новопланирана стамбена и стамбено-пословна изградња смјештена је уз двије саобраћајнице 

и то Карађађорђеву улицу и  улицу Велибора Јањетовића , те стога њен третман има нешто 

другачији карактер од остатка простора намјењеног становању. 

Према типу планирани објекти спадају у стамбено – пословне објекте са колективним 

становањем. 

Хоризонтални габарити су усклађени са намјеном, а положај на парцели је посљедица односа 

према саобраћајници. 

Објекти су планирани као ламеле при чему је остављена могућност фазности градње. 

Односно, могућа је градња на границама постојећих парцела. 

Коначна парцелација је приказана на графичком прилогу – План парцелације. 

Вертикални габарити су П+3 ( приземље и три спрата). 

Поједини објекти или њихови дијелови могу се дјелимично или у потпуности намијенити за 

пословне дјелатности компатибилне становању (препорука: администрација, услужне 

дјелатности, занатске и трговинске дјелатности, култура и образовање и сл.), односно такве да 

буком, вибрацијама и другим штетним дејствима не утичу на становање у предметној или 

сусједним ламелама, те не доводе до прекомјерног оптерећења саобраћаја на локалитету. 

Ово се односи како на приземну, тако и остале етаже објекта, под условом да се не промијени 

у потпуности намјена и карактер планираног објекта, односно блока.  

 Прецизне карактеристике у смислу плана просторне организације, плана парцелације, 

хоризонтланог и вертикалног габарита објеката и осталих елемената дефинисаће се приликом 

израде документације нижег реда, уз обавезу поштовања смјерница дефинисаних Планом и 

важећом законском регулативом из ове области. 

 Уколико се укажу потребе и обезбиједе адекватни услови, могуће је спојити двије или више 

парцела у једну, на којој би било омогућена изградња јединственог објекта. Могућа је и 
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изградња двојних објеката (на границама парцеле), уз сагласност власника истих. У приземљу 

објеката дефинисаних у овој зони становања могуће је да се у оквиру приземља појаве и 

пословни садржаји из домена претходно дозвољених дјелатности.  

 

 

3. ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

На простору обухвата Плана нису предвиђене нове привредне дјелатности али се задржавају 

постојеће.  

 

4. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 
На простору обухвата Плана нису предвиђени објекти јавних служби. 

Спорт и рекреација заступљени су планираним површинама за пасивну рекреацију (шеталиште 

и парк уз регулацију ријеке Црквене). 

Постојећа зелена површина у унутрашњости блока, осим за изградњу намијењена је за 

формирање мањег блоковског парка, који би првенствено служио за пасивну рекреацију 

становништва. Поред елемената флоре, парк треба да буде обогаћен архитектонским и 

скулптуралним елементима (фонтана, скулптуре, павиљон и сл.). 

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

урбанистичко-техничке услове, који би дефинисали услове за изградњу планираних потребних 

објеката.  

Осим наведених јавних објеката, могуће је у оквиру планираних колективних објеката  

организовати одређене душтвене дјелатности (на примјер мање апотеке, дјечији вртићи, 

односно друштвене дјелатности мањих капацитета). 

 

УРБАНИСТИЧКО – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 

Овим Планом и условима дефинисани су сви релевантни регулативно – урбанистички 

елементи за пројектовање и изградњу објеката у подручју Плана. 

Текстуални дио Плана и сви графички прилози чине јединствен документ који у регулативном 

смислу, обавезују све субјекте без обзира у којој фази реализације Плана учествују. 



 

Vožda  Karađorđa 14 Prijedor 
Tel/faks: 052 232 645 

www.fortisgroup.ba 

 
Прије израде архитектонских пројеката за објекте који су предвиђени овим Планом , треба 

формулисати детаљан пројектни задатак који укључује и податке и услове садржане у Плану. 

Ти услови се односе на: 

 намјену објекта; 

 хоризонтални и вертикални габарит; 

 ситуативни размјештај објеката и површина; 

 орјентационе нивелационе коте; 

 услове за прикључење на саобраћајну мрежу и задовољење саобраћајних потреба; 

 максималну изграђеност парцеле; 

 архитектонско обликовање објекта; 

 услове и уређење слободних површина; 

 услове и прикључење објекта на комуналну хидротехничку, енергетску и ТТ мрежу; 

 услове заштите и др. 
 

Сви ови подаци детерминишу се као посебан урбанистичко – регулативан документ за сваки 

објекат или блок као цјелину у виду детаљних урбанистичко – техничких услова за 

пројектовање и изградњу објеката. Основу за њихово дефинисање представља овај План. 

Урбанистичко-техничким условима  који чине саставни дио урбанистичке сагласности , у 

складу са овим Планом утврђују се: 

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

 максималне димензије хоризонталних габарита објекта и облик габарита.  

 Вертикални габарит висином мјереном од будуће нивелете терена или бројем 

надземних етажа – спратност објекта; 

 За зграде планиране у склопу јединствене функционално-техничке цјелине,  детаљни 

урбанистичко-технички услови израђују се, по правилу, за цијели комплекс односно 

цјелину. За остале зграде, за саобраћајнице и саобраћајне површине, за 

инфраструктурне инсталације, уређење јавних и зелених површина и сл. детаљни 

урбанистичко-технички услови израђују се, по правилу, за поједине објекте, односно за 

поједине површине. 

 Детаљни урбанистичко-технички услови израђују се као посебан елаборат, у складу са 

Планом и са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, и служе као стручна 

подлога за издавање локацијских услова и за пројектовање. 

 

 Ситуативни положај  и површина објекта, облик основе приземља и спратова ако су 
различити, приказује се на графичком дијелу документа. 
Грађевинске и регулационе линије ( утврђују се  координатама тачака или дистанцама 

од постојећих објеката и тачака на терену ); 
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 Нивелета пода приземља – улазни подест –  одређује се као приближна вриједност са 
тачношћу ± 20 цм. У неким случајевима одређује се тачне нивелета и означава се 
апсолутном котом. 
За одређивање нивелете мјеродавна је нивелација околног простора тј. нивелета 

саобраћајних површина ( улица, тротоар, трг.... ).  

Основна нивелација саобраћајне мреже дата је на графичком дијелу Регулационог 

плана. 

 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. паркинг – површине и њихово уређење, обавеза 
изградње гаража у саставу објекта и слично. 

 Максимална изграђеност парцеле – бруто грађевинска површина свих етажа објекта / 
изграђена површина под објектом. При том треба водити рачуна да се не прекораче 
утврђени параметри изграђености који важе за цијело подручје Плана . 
Максималне вриједности тих параметара утврђене овим Планом као максимални 

просјек подручја су: 

 

 коефицијент изграђености к – максимум = 0,75 
 интезитет изграђености      ј – максимум = 0.20 

 

У појединим дијеловима подручја и на мањим површинама на којима се јавља већа 

концентрација објеката ови параметри могу бити већи, али никако толико да би 

утицали на прекорачења просјечних максималних вриједности утврђених за читаво 

подручје. 

 иако се условима одређују оквирни габарити објеката пројектантима остаје довољно 

слободе да приликом израде пројекта испоље креативност, вјештину и знање. Од 

пројектанта се захтијева да објекат у сваком, па и у обликовном смислу, схвати и третира 

као дио шире околине, односно амбијента у који се објекат смјешта.  

 у погледу примјене материјала за обраду фасадних платана по правилу не би требало 

постављати изричите захтјеве. Слободу избора би требало препустити пројектанту, али уз 

услов да одабрани материјали имају својство трајности и лаког одржавања, а у естетском 

смислу да пруже адекватан израз, пријатан за око посматрача. 

 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 

изграде објекта. Објекат се може сматрати готовим, бити технички примљен и предат 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. 
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 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 објекта. Ово се прије свега односи на статичку и сеизмичку сигурност објекта, 

функционалност у његовом коришћењу, противпожарну сигурност и друго. 

 услови за прикључење на градску инфраструктурну мрежу одређују обавезу и начин под 

којима објекти морају бити прикључени на градску мрежу хидротехничке, енергетске и ТТ 

инфраструктуре. Основа за одређивање услова прикључења дата је на одговарајућим 

прилозима графичког дијела Плана. 

 у условима треба утврдити и обавезу инвеститора за прибављање потребних геотехничких 

података о тлу путем непосредних истражних радова на микролокацији. 

 

 У вези са архитектонским обликовањем објекта у условима треба истаћи да се овај 
аспект проблематике сврстава у ред веома значајних пројектантских задатака. Без 
обзира на то што се условима одређују оквирни габарити објекта пројектантима остаје 
довољно слободе да приликом израде пројекта испоље своју пуну креативност, 
вјештину и знање. 
Од пројектанта треба захтијевати да објекат у сваком, па и у обликовном смислу схвати 

и третира као дио шире околине, односно амбијента у који се објекат смјешта. Такође, 

треба захтијевати да максимално искористи повољности које пружа локација, а исто 

тако да максимално пригуше њене евентуално лоше стране. 

 У погледу примјене материјала за обраду фасадних платана, по могућности, не  треба 
постављати изричите захтјеве. Слободу избора  треба препустити пројектанту, али 
свакако уз услов да одабрани материјали имају својство трајности и лаког одржавања, 
а у естетском смислу да пруже адекватан израз пријатан за  посматрача. 

 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, инвестиционо и грађевински, саставни 
дио изградње објекта. Објекат се може сматрати готовим, бити технички примљен и 
предат на употребу тек пошто су изграђене и уређене све околне површине које им 
припадају. Уређење ових површина се врши према посебном пројекту који чини 
саставни дио пројектне документације објекта. 

 

 Условима заштите утврдити обавезу пројектовања и изградње таквог објекта који ће 
испунити све прописане стандарде и захтјеве који се односе на заштиту и сигурност  
 кориштења објекта. Ово се прије свега односи на статичку и сеизмичку сигурност 

објекта, функционалност у његовом кориштењу, противпожарну сигурност и друго. 

 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. 

 Основ за детерминисање услова прикључења дат је на одговарајућим прилозима 
графичког дијела Плана. 
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 Урбанистичко-техничким условима треба утврдити и обавезу инвеститора за 
прибављање потребних геотехничких података о тлу путем непосредних истражних 
радова на микролокацији. 

 

 Уколико објекат може имати значајан утицај на животну средину уопште или њене 
сегменте, инвеститор се мора обавезати да прибави еколошку дозволу од надлежног 
органа, тј. пројекат мора бити у складу са законима који важе у тој области. 

 

a. ИНФРАСТРУКТУРА 
 

5.1. Саобраћај 
Обезбјеђење јавног и општег интереса 

 

Саобраћајне површине 

 

Јавне саобраћајне површине дефинисане Планом конципиране су на начин да се обезбједи 

квалитетна саобраћајна мрежа која је у стању да подмири потребе, како корисника 

предметног подручја, тако и уважавајући главне градске саобраћајне токове, и кориснике 

осталих подручја Бања Луке. Јавне саобраћајне површине детаљно су објашњене у 

одговарајућем поглављу текста, а њихова јавна фунцкија обезбјеђена је дефинисањем 

регулационе линије, којом су јавне површине одвојене од осталог грађевинског земљишта. 

Мрежа планираних и постојећих саобраћајница омогућава приступ до сваке планиране 

грађевинске парцеле, како је то законом и дефинисано. Такође, кроз коридоре постојећих и 

планираних саобраћајница планирана је и комплетна инфраструктурна мрежа која је потребна 

за планиране садржаје, као и сабирни и транзитни коридори инфраструктуре.  

Саобраћајна мрежа 

 

Као основа за успостављање планског концепта мреже саобраћајница унутар обухвата, узетa је 

постојећа путна мрежа, те важећа планска рјешења. Основни концепт плана саобраћаја и 

нивелације је дефинисан да би испунио  захтјеве који се траже од саобраћајне мреже, а то су: 

ефикасне везе са околином, адекватна унутрашња мрежа и приступи свим постојећим и 

планираним садржајима, обезбјеђивање и диференцирање површина (коловози, тротоари, 

раскрснице, паркинзи, гараже, манипулативни платои и сл.) за различите видове саобраћаја, 

било да су генерисани у подручју планирања или су пак транзитног карактера.   

 

Планирано је да се потребе за паркирањем највећим дијелом рјешавају у оквиру парцела. 

Исти приступ се примењује и за индивидуално становање и за пословне садржаје. паркинг 

мјеста. 
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Потребан број паркинг мјеста утврђен је на бази норматива у складу са постојећим и 

планираним садржајима. 

 

Новопланиране интерне саобраћајнице проистекле су из потребе да се обезбиједи приступ до 

свих садржаја. 

 

Планом саобраћаја и нивелације задржан је постојећи концепт саобраћајне мреже, односно 

ободне саобраћајнице планиране су геометријским елементима планираним кроз контактне 

регулационе планове. 

У оквиру графичког прилога: План саобраћаја и нивелација приказан је концепт саобраћајне 

мреже  за наведени простор. 

Приликом планирања тежило се да мрежа поприми што правилнији, као и да се постигне што 

боље рјешење са аспекта безбиједности у саобраћају и повећа што је могуће више нивоа 

услуге и пропусне моћи. 

 

Пјешачки саобраћај 

 

Детаљним урбанистичко-техничким условима могуће је формирати додатне пјешачке 

комуникације унутар грађевинских парцела објеката које би се повезивале на планиране јавне 

пјешачке комуникације. 

Kроз графички прилог План саобраћаја и нивелација приказан је распоред јавних пјешачких 

стаза. 

 

Бициклистички саобраћај 

У оквиру плана нису планиране бициклистичке стазе, те су бициклисти упућени на кретање 

коловозним површинама, а у складу са важећим закоснким одредбама који регулишу кретање 

бициклиста. 

Паркирање  

 

У оквиру предметног обухвата, с обзиром да се ради о зони грађења индивидуалних објекат 

потребе за паркирањем неопходно је остварити у оквиру припадајуће парцеле. 

 

Услови изградње и реконструкције саобраћајне инфраструктуре 

 

Све површине у основном нивоу терена улица потребно је минимално димензионисати на 

начин и у габаритима приказаним у оквиру графичког прилога План саобраћаја и нивелације, а 

које ће омогућити одвијање различитих видова саобраћаја у свим временским периодима и 

временским условима. 

Детаљним урбанистичко-техничким условима могу се одредити минимална одступања од 

геометријских траса, скретних радијуса, ако то захтијевају оправдани технички разлози, 

образложени идејним пројектом или други оправдани разлози (фазна изградња 

саобраћајнице, фазно рјешавање имовинских односа и сл.) 
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Такође, детаљним урбанистичко-техничким условима могуће је извршити замјене позицијаљ 

појединих елемената попречних профила, али  да се при том не умањују ширине истих 

(замјена позиција бициклистичке траке и пјешачке, паркинга и пјешачке и сл.), ако за то 

постоје оправдани технички разлози, а да се при том не наруши концепт саобраћајне мреже. 

Jaвнe пjeшaчкe пoвршинe дефинисане кроз графичке прилоге морају бити уређене према 

важећим стандардима у смислу урбане опреме, обликовања и финалне обраде партера.  

За сваку стамбену јединицу неопходно је обезбједити најмање једно паркинг мјесто на 

површинском паркиралишту у оквиру грађевинске парцеле. 

За потребе пословних садржаја у приземљима објеката неопходно је у оквиру партера 

грађевинске парцеле обезбједити број паркинг мјеста према сљедећим нормативима: 

- 20 ПM нa 1.000 m²  БГП зa тргoвaчкe и услужне сaдржaje 
- 17 ПM нa 1.000 m² БГП зa канцеларије и другe административне сaдржaje 
- 25 ПM нa 1.000 m²  БГП зa угоститељске садржаје 
- 1 ПM нa jeдну групу дjeцe зa прeдшкoлскe нaмjeнe. 

За потребе пословних садржаја  садржаја у вишим (прва или виша етажа) објеката неопходно 

је у оквиру партера грађевинске парцеле обезбједити број паркинг мјеста према следећим 

нормативима: 

- 20 ПM нa 1.000 m²  ГБП зa тргoвaчкe и друуге услужне сaдржaje 
- 17 ПM нa 1.000 m² ГБП зa канцеларије и другe административне сaдржaje 
- 25 ПM нa 1.000 m²  ГБП зa угоститељске садржаје 
- 1 ПM нa jeдну групу дjeцe зa прeдшкoлскe нaмjeнe. 

 

Све саобраћајне површине требају бити изведене без архитектонских баријера тако да на 

њима нема препрека за кретање нити једне  категорије становништва без обзира на доб и 

врсту потешкоћа у кретању. 

На раскрсницама и на другим мјестима гдје се предвиђа прелаз преко коловоза за пјешаке, 

бициклисте и особе смањене покретљивости морају се уградити скошени ивичњаци. 

Овим 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 
усмјеравајући 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. 
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 Површине намјењене за колски саобраћај који у свом профилу имају и пјешачке 
стазе 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. 

 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 

 

 

 
5.2. Хидротехничка инфраструктура 

Водовод 
 
Постојећи и планирани садржаји у обухвату измјене дијела Регулационог плана снабдијеваће 
се водом са градске водоводне мреже Бања Лука, прва висинска зона водоснабдијевања, са 
резервоара Кочићев вијенац, кота снабдијевања 200mnm.  
Цјевоводи (постојећи и планирани) поред снабдијевачке улоге имају и улогу да обезбиједе 
довољне количине противпожарне воде (и евентуалне потребе технолошке воде за мање 
потрошаче).  
 
Констатовано је да је водоводна мрежа у предеметном обухвату изведена, али највећим 
дијелом је изведена у приватним парцелама. Овим планом планира се укидање примарног 
ЛЖ водовода, профила Ø200mm, у Карађорђевој улици, и дијелу улице Велибора Јањетовића, 
као и укидање секундарног азбестцементног водовода Ø100mm, у улицама Велибора 
Јањетовића Јање и Проте Душана Суботића. Сва планирана водоводна мрежа се планира у 
јавним површинама. Овом измјеном планирани објекти могли би се квалитетно снабдијевати 
потребним количинама воде за санитарне, пожарне и евентуално остале потребе.  
 
Елементи за прорачун потребних количина воде и димензионисање цјевовода су: 
• величина обухвата; 
• планирани број становника; 
• број запослених;  
• специфична потрошња воде на дан по становнику qsp=220 l/st/dan 
• специфична потрошња воде на дан по запосленом  qsp=150 l/st/dan 
• коефицијент дневне неравномјерности Кdn=1.15 
• коефицијент часовне неравномјерности Кč=1.3 
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Према Закону о уређењу, простора и грађењу (Сл.Гласник РС бр.40/13) у објектима 
колективног становања, стамбеним, стамбено-пословним и пословним, потребно је омогућити 
постављање мјерних инструмената за мјерење утрошених  количина воде за сваког потрошача 
тј. потребно је пројектовати централне водомјере (секундарне водомјере) који региструју 
укупну количину воде која је објекту испоручена. Према истом члану обрачун воде за сваки 
пословни простор врши се према очитању секундарног водомјера и испоставља се на име 
потрошача.  
 
Количине воде за гашење пожара се рачунају према важећим прописима о заштити од пожара 
и то: 
• Закон о заштити од пожара (Службени гласник РС бр. 71/12). 
• Правилником о техничким нормативима за хидратантску мрежу за гашење пожара 
(Службени лист СФРЈ 30/91, 39/13),  
• Правилником о техничким нормативима заштите од пожара објеката намјењеним за 
јвну употребу у којима се окупља и борави већи број лица (Службени гласник РС  бр.64/13), 
• Правилником о техничким нормативима заштиту гаража за путничке аутомобиле од 
пожара и експлозије (Службени гласник РС бр.19/10). 
 
Минимални пречник планираних водоводних профила са становишта истовременог 
обезбјеђења довољних количина воде за санитарне потребе и потребе заштите од пожара је 
Ø100mm за индивидуалну изградњу, док за становање и индустрију минимални профил је 
Ø150mm. 
 
Заштита вода  
 
На подручју обухвата измјене дијела 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 овом измјеном плана. 
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 Законом о водама („Сл. гласник РС“ број 50/06 од 31.05.2006. и 92/09 од 
16.10.2009.г.) 
 
 
 
Канализација 
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За планиране садржаје у обухвату измјене дијела Регулационог плана, предвиђа се раздјелни 
(сепаратни) систем прикупљања и одводње кишних и отпадних вода.  
 
Пријемници фекалних отпадних вода од постoјећих и планираних објеката јесте постојећи 
мјешовити канализациони колектор профила Ø600 у Карађорђевој улици, а од површинских 
вода и вода од падавина са кровова објеката, саобраћајница, паркинга, тротоара, платоа и 
других непропусних површина у оквиру обухвата измјене дијела Регулационог плана је 
најближи реципијент ријека Црквена. 
 
Према Регулационом плану из 2006.године, и са усвојеном програмском концпецијом развоја 
града Бањалуке, за урбано подручје у обухвату измјене дијела регулационог плана, предвиђа 
се сепаратни систем прикупљања и одводње употребљених и оборинских 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=250 l/st/dan, 
• коефицијент дневне неравномјерности Кdn=1.15 и 
• коефицијент часовне неравномјерности Кč=1.3. 
 
Приликом урбанизације простора у обухвату измјене дијела регулационог плана, потребно је 
планирати и организовати сакупљање и одвођење сувишних количина оборинске воде са 
кровова, саобраћајница и осталих непропусних површина. С обзиром да вода са ових 
површина може бити загађена атмосферским талогом, седиментима и токсичним материјама, 
потребно је предвидјети одговарајуће примарно пречишћавање ове воде прије њеног 
упуштања у реципијент ријеку Црквену. 
 
 
За прорачун количина оборинских вода плански елементи су: 
• припадајуће сливне површине, 
• интензитет мјеродавних киша (са диаграма интензитат – трајање - повратни период за 
подручје Бања Луке) и 
• одговарајући кеофицијент отицања (зависно од намјене поршина). 
 
Положај постојеће секундарне канализационе мреже за прикупљање и одвођење 
употребњених вода на подручју измјене дијела Регулационог плана дат је на графичком 
прилогу, План инфраструктуре – ХИДРОТЕХНИКА БР.13. 
  
Цјелокупни систем одводње атмосферских и употребљених вода извести водонепропусно.   
 
Квалитет атмосферских отпадних вода мора да задовољи услове које прописују: Правилник о 
условима испуштања отпадних вода у површинске воде, Сл.гл.РС, бр.44/01; Уредба о 
класификацији вода и категоризацији водотока Сл.гл.РС, бр.42/01. 
 
Минимални пречник планираних канализационих колектора је Ø300mm. 

5.3. Електроенергетика  
 



 

Vožda  Karađorđa 14 Prijedor 
Tel/faks: 052 232 645 

www.fortisgroup.ba 

 
У обухвату предметног регулационог плана предвиђена је изградња нових пословних и 

стамбених јединица.  

Полазећи од наведених услова и намјене простора, те на основу података  да је укупна бруто 

грађевинска површина (БГП) планираних објеката предметног обухвата приказана у табели: 

 

 

 

Укупна БГП 

 

 

БГП 

становања (Ss) 

 

 

БГП пословања 

(Sp) 

 

БГП 

гаража (Sg) 

12349,50m2 7459,50m2 1771,00m2 3119,00m2 

 

и на основу подлога за димензионисање енергетских мрежа израчунава се планирано вршно 

оптерећење објеката обухваћених овим регулационим планом. Прогноза вршне снаге може да 

се изврши директним поступком помоћу усвојеног специфичног оптерећења по јединици 

активне површине објекта одговарајуће дјелатности помоћу израза:  

 

Pmax = pmax * Sab * 10-3 

 

гдје је: 

Pmax   – прогнозирано максимално оптерећење у kW; 

pmax   – специфично оптерећење дјелатности у W/m2; 

Sab    – површина објекта у којој се обавља дјелатност у m2. 

 

У сљедећој табели су дата специфична оптерећења у зависности од дјелатности. 

 

Дјелатност Специфично оптерећење pmax (W/m2) 

Просвјета 10 - 25 

Здравство 35 - 100 

Спортски центри 10 - 70 

Хотели са клима уређајима 30 - 70 

Хотели без клима уређаја 20 - 30 

Мале пословне зграде 15 - 30 

Трговине 25 - 60 

Занатске услуге, сервиси 80 - 100 

 

Планирано вршно оптерећење за објекте обухваћене овим планским документом (Pw) износи:  

 

Pmaxw = Pmaxp + Pmaxj + Pmaxg  

 

Pw = Sp x pmaxp + Sj  x pmaxg  
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Pw = 0,08 x 1771 + 0,03 x 3119  

 

Pw = 141,68 + 93,57  

 

Pw = 235,25 kW 

 

гдје је: 

 

Pmaxw   – укупно прогнозирано максимално оптерећење у kW; 

Pmaxp   – прогнозирано максимално оптерећење објеката чија је намјена     

               пословање у kW; 

Pmaxg   – прогнозирано максимално оптерећење објеката гаража у kW; 

Pmaxs   – прогнозирано максимално оптерећење објеката чија је намјена  

               становање у kW; 

pmaxp   – специфично оптерећење објеката чија је намјена пословање у kW; 

pmaxg  – специфично оптерећење објеката намјене гаража у kW; 

Sp    – површина објекта чија је намјена пословање у m2 

Sg   – површина објекта намјене гаража у m2 

 

Укупна бруто-грађевинска површина становања износи 7459,50m2 и очекује се да ће бити око 

100 стамбених јединица. Очекивано максимално једновремено оптрећење одређено на 

основу Анализе електроенергетских подлога за димензионисање дистрибутивних мрежа 

одређује се по формулама:    

 

Pmaxs = Pmax,1 * n 

 

гдје је:  

 

n          – број станова; 

Рmax,1    – учешће једног стана у максималном једновременом оптерећењу за n>20: 

 

Pmax1 = 1/n*5,1*n0,88 

 

Pmax1 = 1/100*5,1*1000,88 

 

Pmax1 =2,93 kW 

 

Pmaxs = 2,935 * 100 = 293,5 kW за n=100. 

 

Према томе, укупна вршна снага нових потрошача у обухвату је: 
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Pmaxw = Pw+ Pmaxs  

 

Pmaxw = 235,25 + +293,5 

 

Pmaxw = 528,75kW  

 

Према томе, да би се задовољиле електроенергетске потребе планираних стамбених и 

пословних објеката и основне комуналне потребе у погледу снабдијевања електричном 

енергијом, неопходно је изградити: 

 

n = Pmaxw / P1 = 528,75/800 = 0,66 

 

једну нову дистрибутивну трафостаницу типа МБТС, снаге до 1000kVА (уз искористивост од 

80%).  

 

Услове за обезбјеђење електричне енергије очекиваног вршног оптерећења од цца 529kW 

прописаће надлежна Електродистрибуција кроз своју електроенергетску сагласност. 

 

Планирана инфраструктура унутар предметног обухвата ће се посматрати у односу на 

планирану инфраструктуру која је дефинисана матичним регулационим планом. Основна 

концепција планирања средњенапонске мреже се преузима из матичног плана. Матичним 

регулационим планом планирано је укидање БТС „Б. Ланга“. Иако је предметна ТС изван 

дефинисаног обухвата, средњенапонска мрежа која долази до поменуте ТС пролази сјеверним 

дијелом обухвата и матичним планом је предвиђена за укидање.  На основу предходних 

прорачуна о очекиваном вршном оптерећењу од цца 529kW и закључка да је потребно 

изградити једну дистрибутивну трафостаницу типа МБТС снаге до 1000kVА (уз искористивост 

од 80%) са трансформаторском јединицом која ће се одредити на основу максималног 

оптерећења у окружењу, неопходно је изградити и средњенапонску мрежу за предметну 

трафостаницу. Матичним планом  планирана је изградња електроенергетске кабловске 

канализације како би се сва измјештена и новопланирана електроенергетска инфраструктура 

свела у трасу дуж Карађорђеве улице. Како је поменута планирана електроенергеткса 

кабловска канализација предвиђена изван предметног обухвата задржава се концепт да се 

планирани СН каблови од планиране МБТС положе до планиране ЕЕ канализације.  

 

Трафостаницу градити као слободностојећи објекат чије ће се архитектонско рјешење 

уклопити у околни простор а истовремено обезбједити лак приступ за одржавање и прикључак 

потрошача. Такође, у зависности од пројектне документације и сагласности надлежне 

електродистрибуције оставља се могућност уградње трансформатора мање снаге. Локација 

трафостанице је приказана на графичком прилогу „План инфраструктуре – електроенергетика 

и телекомуникације“ и иста ће прецизно бити дефинисана УТ-условима. 
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Напомене:  

- Овим регулационим планом је предвиђена парцела за трафостаницу на којој је могуће 
изградити трафостанице инсталисане снаге до 1000 kVA што ће бити дефинисано УТУ  и 
условима које пропише надлежна електродистрибуција. 

- Инсталисана снага трансформатора ће бити дефинисана УТУ, пројектном 
документацијом  и условима које пропише надлежна електродистрибуција. 

- Овим регулационим планом је остављена могућност промјене локације и димензије 
трафостанице, као и могућност промјене локације и димензије парцела намијењене за 
изградњу трафостанице, могућност кориговања услова напајања објеката (уколико 
надлежна дистрибуција дефинише електроенергетске услове прикључења који не 
условљавају изградњу ТС) траса СН каблова а што ће бити дефинисано УТУ и условима 
које пропише надлежна електродистрибуција. 

- Потребно је да трафостаница буде двострано прикључена на средњенапонску мрежу 
подземним средњенапонским кабловима а прецизне трасе планираних каблова ће 
бити дефинисане УТУ и пројектном документацијом а према условима које пропише 
надлежна електродистрибуција. 

- Трафостанице градити као слободностојеће објекте, пројектоване тако да се 
архитектонско рјешење објекта уклопи у околни простор. 

- Овим регулационим планом је предвиђено измјештање постојећих средњенапонских 
каблова (дефинисано матичним планом) који ометају изградњу планираних садржаја, а 
што ће детаљно бити дефинисано УТУ, пројектном документацијом и условима које 
пропише надлежна електродистрибуција. 

 

НН развод 

 

Пренос електричне енергије од дистрибутивних трафостанице до нових потрошача предвиђа 

се подземним кабловима одређеног капацитета, који ће се дефинисати према стварним 

потребама потрошача унутар обухвата исказаним кроз енергетске сагласности и главне 

пројекте. 

 

За потребе полагања планираних нисконапонских каблова оставља се могућност изградње 

електроенергетске кабловске канализације, која ће прецизније бити дефинисана 

урбанистичко-техничким условима, пројектима и условима које пропише надлежна 

електродистрибуција. 

 

Због непостојања ажурног катастра подземних електроенергетских инсталација, приликом 

извођења радова обавезно обезбиједити присуство овлаштених представника надлежне 

електродистрибуције. 

 

Јавна расвјета 

 

Овим регулационим планом оставља се могућност изградње и реконструкција јавне расвјете 

коју треба прилагодити профилу саобраћајница, а што ће прецизније бити дефинисано 

урбанистичко-техничким условима, пројектима и условима које пропише надлежна 

електродистрибуција. 
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Према важећим стандардима и важећим препорукама CIE („Recommendations for the Lighting 

od Roads for Motor and Pedestrian Traffic“) потребно је све третиране просторе освијетлити 

(саобраћајнице, пјешачке комуникације, паркинге) са одговарајућим свјетиљкама које ће се 

уграђивати на стубове одређених висина према фотометријским прорачунима, а напајање 

истих извести подземним НН кабловима. 

 

5.4 Телекомуникације 

 
Обзиром на врсту намјене објеката, потребно је обезбиједити адекватне телефонске 

прикључке, који ће се извести од најближег постојећег окна телекомуникационе мреже. 

На основу процјене да је за један стан потребно предвидјети 1,5 директни телефонски 

прикључак, а за пословни простор (cca 50m2)  један директни телефонски прикључак  добије 

се: 

 

ntel = npp x 1,5 + Sup / 50 

 

 гдје је: 

   npp – број стамбених јединица; 

   Sup –укупна БГП објеката пословања. 

          

Према томе, за наведени обухват биће потребно обезбиједити:  

 

   ntel = 100 x 1,5 + 1771/50 = 150 + 35,42 = 185,42 

 

тј. укупно 186 директна телефонска  прикључка. 

 

Тачан број телефонских прикључака биће дефинисан урбанистичко-техничким условима, 

пројектима и условима и техничким рјешењима које пропише надлежни телеком. 

 

За потребе полагања планираних телекомуникационих каблова оставља се могућност 

изградње ТК кабловске канализације, а која ће прецизније бити дефинисана урбанистичко-

техничким условима, пројектима и условима које пропише надлежни телеком.  

 

Предвиђена изградња ТК канала подразумијева њихово кориштење и за инсталације нових 

информационих технологија (нпр. кабловски интернет, CATV) зависно од могућности и уз 

сагласност надлежних провајдера. 

 

ТK кабловска окна планиране ТК канализације треба да издрже сва покретна и непокретна 

оптерећења којима су изложена (возила или друго оптерећење које се може појавити на 

тротоару). 
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Све радове на телекомуникационој инфраструктури и детаљне услове прикључења објеката на 

телефонску мрежу одобрава предузеће Телекомуникације РС АД Бања Лука, Дирекција за 

технику, кроз своје сагласности и техничка рјешења. 

 

Код пројектовања и извођења система телекомуникационих веза треба поштовати, поред ових 

услова, важеће прописе, а нарочито услове предузећа Телекомуникације РС АД Бања Лука, 

Дирекција за технику. 

 
5.5 Топлификација 

Препорука је да се објекти веће БГП (>500m2) (стамбени, пословни и стамбено-

пословни) прикључе на систем даљинског гријања. У случају да тренутно не постоји могућност 

прикључења на систем даљинског гријања као прелазно рјешење топлотну енергију за 

загријавање објеката могуће је обезбеђивати из котловница за централно гријање (које могу 

користити чврсто, течно или гасовито гориво, као и течни нафтни гас) или локалним изворима 

топлоте по просторијама (пећи, топлотне пумпе итд.). Који систем ће бити изабран зависи од 

величине и намјене објекта. Уколико је инвеститору прихватљиво могућа је и градња једне 

котловнице за више објеката повезаних топловодном цијевном мрежом. Планирани објекти 

мање БГП (<500m2) такође се могу прикључити на систем даљинског гријања ако се то у 

тренутку градње покаже као економски прихватљиво рјешење. 

Уколико се изврши реконструкција постојећег вреловода, овјекти већег БГП-а се могу 

повезати на систем градског гријања а све према Одлуци о вреловодној мрежи Града 

Бањалука (Сл.гл. Града Бањалуке бр.05/03). 

Топлотну енергију за загријавање топле санитарне воде обезбиједити електричним 

бојлерима, а за веће потрошаче користити соларну енергију (соларни колектори).  

За хлађење просторија у објектима у љетном периоду користити локалне хладњаке 

ваздуха или централне расхладне станице са одговарајућом инсталацијом.  

Инсталације за гријање, хлађење и вентилацију пројектовати и изводити у складу са 

важећим прописима, а врсту опреме за наведене инсталације усклађивати са жељама и 

захтјевима инвеститора.  

Просторним планом Републике Српске предвиђена је гасификација РС са главним 
мјерно-регулационим станицама на улазу у све градове те изградња дистрибутивних 
система у свим градовима дуж овог гасовода. Остварењем овог инфраструктурног пројекта 
стекли би се услови за јефтинији извор енергије за гријање. 
 

Биланс потребне топлотне снаге  
 

Укупни биланси потреба за топлотном енергијом урађени су за комплетан обухват 
како би се могла процијенити потрошња за потребе гријања. Показатељи потребне енергије 
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сведени су на процијењени утрошак енергије  за потребе гријања. Реална слика укупне 
потрошње енергије зависи и од потрошње топле воде и потрошње у пословним просторима. 

Приликом дефинисања топлотног конзума објеката у овој фази рада израчунава се 

потребна количина топлоте на бази једног квадратног метра корисне гријане површине 

објеката. 

Површине објеката се класификују према намјени појединих садржаја. На тај начин се 

усваја специфична толота чије су бројне вриједности  дате на бази искуствених података: 

 
Постојећи објекти: 

- стамбено-пословни простор  -------------------------0,06 – 0,12  kW/m2  

Планирани  објекти: 
- стамбено-пословни простор  -------------------------0,01 - 0,05   kW/m2  

 

                                  ][kWqPQ SSS   

гдје је: 

Qs kW               - топлотни конзум; 

Ps   m2              - корисна гријана површина објекта; 

qs    kW/m2            - специфична топлота. 

Корисна гријана површина објеката: 

постојећи реконструисани: ---- 8200 m2; 

планирани: ------------------------ 8400 m2; 

Процјена топлотног конзума постојећих и планираних објекта, уз обавезу да се планирани и 

реконструисани објекти изведу према важећим нормама о енергетској ефикасности, износи 

830 kW, без загријавања топле потрошне воде. За енергетску класу објекта „Ц“ процјењена 

специфична топлота је 50 W/m2.  

Услови за инсталације гријања, хлађења и вентилације 

Гориво за котлове може бити чврсто, течно или гасовито, дрвна биомаса (пелет, 

брикет, сјечка, пиљевина...), те обновљиви извори енергија. Избор горива зависити ће о 

инвеститору и могућностима складиштења горива. Котлове и инсталације гријања 

пројектовати и градити за топловодни систем гријања 90/70 оC и ниже.  

Ако се као гориво користи течни нафтни гас или лож уље за локацију резервоара, коју 

одабере пројектант, обавезно прибавити сагласност Министарства унутрашњих послова 
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односно надлежног Центара јавне безбједности, Одјељења за заштиту од пожара, као и других 

надлежних институција. 

На локалитетима, гдје је то могуће, препорука је да се као варијанта допунских или 

прелазних рјешења загријавања објеката и већим дијелом обезбјеђивања топле потрошне 

воде, користи енергија добијена из топлотних пумпи и соларна енергија, као најчистијих 

извора енергије. 

Електрична енергија у котловима за централно гријање се може користити само уз 
посебно одобрење испоручиоца електричне енергије. 

Котловнице за централно гријање у обухвату овог плана могу се градити у саставу 

објеката или у помоћним објектима гдје за то постоје услови.  

Подземне гараже вентилисати природним путем ако је то могуће, у противном извести 

принудну вентилацију одговарајућим каналима тако да максимална концентрацуја CО гаса не 

прекорачи дозвољену вриједност. 

Унутрашње инсталације извести  за температурни режим рада мреже је 90/70 оC или 

нижи. Систем гријања, хлађења и вентилације ће одабрати пројектант у сарадњи са 

инвеститором, а у зависности од  намјене појединих просторија. 

Вреловодни/топловодни прикључак: 

- вреловодни прикључак димензионисати за температурни режим рада 130/110 оC 
- топловодни прикључак димензионисати за температурни режим рада 90/70 оC 
- прикључак извести од фабрички предизолованих челичних цијеви; 
- на мјесту прикључења на вреловод/топловод  изградити шахт; 
- вреловодне/топловодне прикључке извести од постојећег развода до топлотних 

станица предвиђених у објектима, трасом приказаном на графичком прилогу, уз 
дозвољено одступање трасе с циљем постизања самокомпензације 
вреловода/топловода уз услов да то одступање не угрожава друге постојеће и 
планиране објекте (грађевинске, инфраструктурне, ...); 

- вреловод/топловод димензионисати у складу са процијењеним потребама објеката 
који се прикључују на њега, а све уз сагласност KП „Градске  топлане“ а.д. Пале 

- по изградњи вреловода/топловода извршити геодетско снимање изведених 
инсталација . 
Топлотну подстаницу извести према слиједећим условима:  

- лоцирати унутар предметног објекта а тачну локацију дефинисати пројектом;  
- температурни режим рада 130/110 -90/70 оС или нижи; 

 
При пројектовању, изградњи и експлоатацији  објеката, са становишта гријања, хлађења и 

вентилације, те полагања дистрибутивног вреловода/топловода и гасовода испоштовати  

сљедеће законе и прописе: 

- Закон о уређењу простора и грађењу, Службени гласник РС број 40/13, 106/15 и 03/16; 
- Закон о заштити од пожара, Службени гласник РС број 71/12; 
- Закон о заштити на раду, Службени гласник РС број 01/08 i 13/10; 
- Закон о заштити ваздуха, Службени гласник РС број 124/11; 
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- Закон о заштити животне средине, Службени гласник РС број  71/12; 
- Закон о енергетској ефикасности, Службени гласник РС број 59/13; 
- Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, Службени гласник 

РС број 39/13; 
- Закон о комуналним дјелатностима, Службени гласник РС број 11/95 и 51/02; 
- Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда, 

Службени гласник РС број  30/15; 
- Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда, Службени 

гласник РС број  30/15; 
- Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и и здавању енергетског 

сертификата, Службени гласник РС број  30/15; 
- Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас, складиштeњу и претакању 

течног нафтног гаса, Службени гласник РС број 26/12; 
- Правилник o изградњи постројења за запаљиве течности и о складиштењу и претакању 

запаљивих течности, Службени гласник РС број 26/12; 
- Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађене, погон и одржавање 

гасних котловница, Службени гласник РС" број 7/14; 
- Правилник о смјештају и држању уља за ложење, Службени лист  СФРЈ  број 45/67; 
- Правилник о техничким нормативима за системе за вентилацију или климатизацију, Сл. 

лист СФРЈ бр. 38/89; 
- Правилник о техничким нормативима заштите од пожара у објектима намијењеним за 

јавну употребу у којима се окупља, борави или ради већи број лица, Сл. гл. Републике 
Српске бр. 64/13; 

- Правилник о техничким захтјевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од 
пожара и експлозија, Службени гласник РС број 19/10; 

- Правилник о техничким нормативима за системе за одвођење дима и топлоте насталих 
у пожару, Службени лист СФРЈ број 45/83; 

- Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија, 
Службени лист СФРЈ број 24/87; 

- Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију 
експлозивних гасова и пара Сл. лист СФРЈ број 24/1993;  

- Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара 
Службени гласник РС број 53/13; 

- Уредба о граничним вриједностима емисије загађујућих материја у ваздух, Службени 
гласник РС број 39/05; 

- Правилник о мониторингу емисија загађујућих материја у ваздух, Службени гласник РС 
број 39/05 и 90/06; 

- Правилник о мониторингу квалитета ваздуха, Службени гласник РС број 39/05; 
- Правилник о граничним вриједностима емисије у ваздух из постројења за спаљивање 

отпада, Службени гласник РС број 39/05; 
- Стандарди и прописи из области централног гријања, климатизације и вентилације; 
- И све друге важеће законске прописе из ове области. 

 

VI. ПАРЦЕЛАЦИЈА, ГРАЂЕВИНСКЕ И РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ 
 

План парцелације је кроз графички дио Плана приказао припадајуће парцеле за: 

 индивидуалне стамбене објекте; 
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 колективне стамбене објекте; 

 колективне стамбено – пословне објекте; 

 саобраћајне површине  
Величина и облици парцела су дефинисани на основу урбаних стандарда за сваку од ових 

намјена. Границе парцела су дефинисане координатама ломних тачака парцела. Свака 

појединачна парцела је нумерисана, са дефинисаном површином и фронтовима ( приказано 

на графичком прилогу ). 

Парцелација земљишта дата у овом Плану заснована је на принципу: 

 -Одређивања парцела јавног кориштења заједничких за групу сродних објеката (зграде   

   лоциране унутар једног блока) и њиховог разграничења са постојећим или планираним      

  грађевинским парцелама постојећих односно планираних индивидуалних стамбених објеката   

 Реализација ових парцела се може одвијати фазно у складу са реализацијом објеката у 
чијој  су функцији. Фазе реализације ће се дефинисати детаљним урбанистичко-
техничким   условима. 

 Одређивања припадајућих парцела саобраћајних површина које су дефинисане 
регулационим  линијама чија реализација се може вршити фазно.    

 Одређивања парцела планираних индивидуалних објеката, као и постојећих, ако је у 
неким  сегментима било потребно да се постојећа граница парцеле мијења; 

Свакој парцели је омогућен колски и пјешачки приступ са собраћајне површине или преко 

површине јавног кориштења. 

Парцеле инфраструктурних објеката: За надземне инфраструктурне објекте дефинисане су 
засебне грађевинске парцеле. Уколико се, због немогућности реализације инфраструктурног 
објекта на одређеној позицији, укаже потреба за њеним измијештањем на други локалитет, 
потребно је, кроз детаљне урбанистичко-техничке услове за изградњу тог инфраструктурног 
објекта дефинисати грађевинску парцелу оптималне површине са обезбијеђеним трајним 
приступом.  

Грађевинским линијама дефинисани су хоризонтални габарити и диспозиција планираних 

објеката. Преко грађевинске линије не смије прећи најистуренији дио објекта приземљу, док 

се могу дозволити конзолни испусту на вишим етажама . Максимална ширина конзолног 

препутса је 2 метра. 

 Регулационе линије чине границе парцела према саобраћајницама или површинама јавног 

коришћења. 

Припадајуће парцеле, грађевинске и регулационе линије приказане су са 

аналитичкогеодетским елементима на графичким прилозима. 

Координате грађевинских и регулационих линија дате су у графичком дијелу плана.  

16. ЖИВОТНА СРЕДИНА 
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7.1.  План зелених површина 
 
 Заштитно зеленило 

 

Планским рјешењем предвиђено је повећање урбанитета у цјелокупног обухвата, које прати и 

дјеломично побољшавање дефицита јавних зелених садржаја на подручју обухвата. 

 Основно побољшање у том смислу везано је за оснивање дрвореда у Карађорђевој 
улици. Планом је предвиђено оснивање дрвореда у перофрацијама у тротоару између 
тротоара и бициклистичке стазе. На тај начин преко овог дрвореда, којег је потребно наставити 
и обухватима регулационих планова који се налазе сјеверозападно од разматраног, простор 
Лауша би се увезао у систем јавног зеленила града, што је од изузетног значаја. Као дрворедна 
врста предвиђена је кугласта форма јасена (Fraxinus excelsior `Globosum`) која се у показала као 
одличан избор у ситуацијама гдје не постоје предвиђене зелене траке за дрвореде.  
Уз ријеку Црквену, на позицијама датим у графичком прилогу предвиђено је формирање 

дрвореда од кугласте форме јавора (Acer platanoides `Globosum`). 

 Форирање мање јавне зелене површине уз саму раскрсницу код Гимназије 
конципирана је заправо као саобраћајно зеленило са планираим већим насадом панчићеве 
оморике (Picea omorika) као доминантним детаљен ове локације, уз задржавање постојећих 
стабала колорадске јеле. 
У централном дијелу обухвата, формиран је продор јавног зеленила до Црквене, гдје је 

предвиђена садња мочварног храста (Quercus palustris) и таксодија (Taxodium distichum). 

Уз новопланирани пословни блок на западу обухвата предвиђено је оснвање засада сребрне 

смрче (Picea pungens), уз обавезно задржавање постојећег стабла јаблана. 

 Уређење приватних дворишта има иузетан значај за изглед простора обухваћеног 
регулационим планом с обзиром да је ријеч о најзаступљенијем виду зеленила. 
Окућнице потребно уредити  из два дијела: предбаште и баште. Предбашта, коју је потребно 

хортикултурно уредити иде од тротоара до улаза у кућу, а башта- врт узима простор иза куће 

до краја плаца. Простор предбаште не загушити садржајима. Садни материјал треба да је жив 

током цијеле године (разни периоди цвјетања, листања, плодоношења), убацити травњак, ако 

простор дозвољава и водени објекат.  Грађевински материјал за предбашту треба да је 

природан (дрво, камен).  

Приликом издавања УТУ потребно је обавезати инвеститоре у контексту обавезног 

хортикултурног уређења дворишта. 

7.2.  Заштита животне средине 

Заштита ваздуха 
 

Основна проблематика код самог планирања намјене површина и извора полутаната је 
моментално непостојање система управљања квалитетом ваздуха односно јединствени 



 

Vožda  Karađorđa 14 Prijedor 
Tel/faks: 052 232 645 

www.fortisgroup.ba 

 
мониторинг на основу којег се може не само закључити стање квалитета него и управљати са 
њим. 
Овај Регулациони план треба бити обухваћен јединственим системом топлификације. До 
момента успостављања топлификационе мреже прелазно рјешење је кориштење уређаја за 
загријавање у индивидуалним објектима. 
Детаљна анализа топлификационог система и његове организације може се сагледати из 
посебног дијела који се бавио овом проблематиком,који је обухватио све природне захтјеве и 
који се налази у овом Регулационом плану. 
На основу географског положаја, метеоролошких услова и других битних ограничења ово 
подручје Регулационог плана није значајно оптерећено количином полутаната која би битно 
смањила комодитет становања, живљења и уопште квалитет животне средине ове урбане 
цјелине. 
С обзиром на основну намјену планираних објеката, планом се прописује прва - друга 

категорија квалитета ваздуха по основу свих његових компонената а у складу са Одлуком  о 

заштити ваздуха од загађења -Сл. Гласник општине Бањалука број 13/89). 

Све  активности планирања, пројектовања и кориштења предметног простора   морају бити у 
складу са Законом о заштити ваздуха Сл.гл. 53/02, као и осталим подзаконским актима   и 
регулативама које се односе на предметну проблематику . 
 

Заштита вода  
 
На подручју обухвата овог 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 овим Регулационим 
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 Законом о заштити вода РС,  Сл.гл.53/02. 
Заштита земљишта 

Заштита земљишта овог регулационог плана најбоље ће се постићи : 

 Законским регулисањем и заустављањем процеса бесправне градње објеката, 
 Регулисањем отпадних вода свих загађивача у циљу спречавања промјене хемизма тла, 
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 Одговарајућим техничко-технолошким решењима у котларницама ( уградњом пречистача 

отпадних гасова и чађи и.т.д), 
 Адекватним планирањем саобраћајница са свим заштитним неопходним мјерама   
 

Управљање чврстим отпадом 
 

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 према плану надлежне комуналне организације. 
 
Пошто се одредбама овога закона дефинише организација сакупљања отпада у зависности од 
степена спратности, овим Регулационим планом се планира постављање одговарајућих посуда 
(хајфиша) запремине 120 литара у дијеловима индивидуалног становања, док у стамбеним 
блоковима се предвиђају контејнери 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. 
 
Неопходно је да објекти пословне намјене , у оквиру властите површине дефинишу мјесто 
привременог одлагања отпада насталог у процесу рада које мора задовољавати све санитарни 
хигијенске услове. 
 
Приликом избора локација на којима ће се постављати контејнери од 1.1 м3, мора се водити 
рачуна о: 

 Задовољењу свих хигијенских захтјева, 

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

 Поштовању естетских критеријума, 

 Одговарајућем прилазу за возила за одвоз смећа и  

 Заштити места складиштења од атмосферлија и осталих спољних утицаја 
 

С обзиром на положај плана, број становника и планирану количину отпада планира се и 
његова диспозиција два пута у току седмице. 
 

Отпад са овог подручја предвиђен је да се уклања и депонује на постојећу депонију која има 
моментално карактер градске ( на локацији Рамићи ) све док се регионална санитарна 
депонија нестави у функцију а која ће такође имати исту локацију. 
 

У процесу свих неопходних радњи које се односе било на прикупљање ,уклањање, 
складиштење, депоновање и упоште подизања система за управљање отпадом неопходн се 
придржавати основних мјера које су предвиђене Законом о управљању отпадом Сл.гл. 53/0. 
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17. БИЛАНСИ ПОВРШИНА 

 

Површина обухвата:  1.68 ха / 10 680,00м2 

Објекти предвиђени за рушење: 

 

 Укупна бруто грађевинска површина................................................4 221,0 м2 

 Бруто грађевинска површина стамбених објеката............................2144,0  м2 

 Бруто грађевинска површина стамбено -
пословнихобјеката...................................................................................1996,0  м2 

 Бруто грађевинска површина пословних објеката............................81,0  м2 
 

Биланс планираних објеката: 

 

 Укупан број планираних објеката:..........................13..............Б.Г.П............9 230,00 м2 
 

 Број планираних стамбених објеката  ...................   3 ........  површина  ......... 1 626,0м2 

 Број планираних стамбено-пословних објеката  ..  10.........површина............7 604,0 м2 
 

 Планирана површина под објектима ..............................................................  2 225,00 м2                                                                                            
 

 Укупан број планираних станова...............................92 
 

 Број станова у стамбеним објектима: ........................... 19 
 

 Број станова у стамбено-пословним објектима......... 73 
 

 

 Укупан број планираних домаћинстава...........................148 

 У стамбеним објектима..........................................................  19 
( 1 стан=1.домаћинстава) 

 У стамбено-пословним објектима......................................... 73 
(1 стан=1домаћинство) 
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 Број планираних нових становника......................................322 
(3.5 становника/домаћинство) 

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА КОМПЛЕТНО РЕАЛИЗОВАН ПЛАН 

 

Схема урбанистичких показатеља за реализовани план добијена је на основу слиједећег 
алгоритма: 

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – ОБЈЕКТИ ПРЕДВИЂЕНИ ЗА РУШЕЊЕ + ПЛАНСКИ ОБЈЕКТИ 

 

 Укупна постојећа бруто грађевинска површина  ............................................  5 977,0 м2 

 Бруто грађевинска површина објеката предвиђених за рушење  ................... 4 221,0 м2 

 Планирана бруто грађевинска површина  ..................................................   9 230,00 м2 

                                                                 

                              УКУПНА БРУТО ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА  .................... 15 207,00 м2 

 

 Укупна постојећа површина под објектима  ...................................................    4 510,0 м2 

 Планирана површина под објектима  ............................................................     2 225, 0 м2 

                                                                 

                              УКУПНА ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТИМА  ..............................     6 735,0 м2 

 

 КОЕФИЦИЈЕНТ ИЗГРАЂЕНОСТИ  ..................  1.50 
(БГП./ П обухвата) 

o СТЕПЕН ИСКОРИШТЕНОСТИ  ........................  0.63 
(П под објектима./ П обухвата) 

 

 Густина становања на укупном простору.........155,0 ст/ха 
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Д/ ОРЈЕНТАЦИОНИ  ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

1. 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. 

У складу са Законом о уређењу простора утврђују се оријентациони трошкови уређења 

грађевинског земљишта (трошкови припремања и опремања грађевинског земљишта) на 

основу елемената (идејних рјешења) из Регулационог плана за предметни обухват. 

 

2. ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ И ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА 

 

Како се према Закону о грађевинском земљишту уређење грађевинског земљишта у циљу 

његовог привођења намјени утврђеној овим Регулационим планом, врши само према 

усвојеном Програму, 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 м² 
бруто грађевинске површине (БГП) 

 

На бази овако дефинисаних циљева израде и доношења Програма, одговарајући органи 
општине могу дефинисати стратегију и доносити одговарајуће инвестиционе одлуке везано за 
изградњу и уређење грађевинског земљишта, укључујући и модалитете изградње, односно 
модалитете финансирања изградње. 
 

3. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
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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. 

 

3.1.  ГЕОДЕТСКЕ ПОДЛОГЕ 

 

Да би се успјешно пришло изради овог документа потребно је утврдити трошкове за  израду 
геодетских подлога за површину од  1,68 ха. 
 

Укупни трошкови израде геодетских подлога  износе: 1.500 

 
 

3.2. ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ 

 

Као једну од важнијих ставки у реализацији овог Регулационог плана треба издвојити  рушење 

објеката (експропријација објеката). 

Површина објеката предвиђених за рушење због изградње јавне инфраструктуре  на простору 

обухвата износи 504,58 м2 (помоћних објеката) .  

Имовинско-правни односи Износ  

- помоћни 252.290 

 

Трошкови рјешавања имовинско-правних односа износе: 252,290 

 

3.3. УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Неодвојиви дио припремних радова на опремању грађевинског земљишта чини урбанистичко 

– планска документација и то регулациони план и урбанистичко – технички услови за 
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пројектовање и грађење саобраћајне, хидротехничке, енергетске, електроенергетске и 

телекомуникационе инфраструктуре и хортикултурног уређења . 

 

 Докуменат Износ  

а) Израда Регулационог плана 3.470,22 

б) Израда урбанистичко-техничких услова за пројектовање и грађење 

инфраструктуре 4.944,00 

 

 

Трошкови израде наведене урбанистичко – планске документације 

износе: 8.414,22 

 

3.4.ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРОЈЕКТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

За потребе опремања грађевинског земљишта – изградњу саобраћајне, хидротехничке,  

електроенергетске, енергетске и телекомуникационе инфраструктуре  и уређење зелених 

површина, 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”. 

3.4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Израда техничке документације 

 
Трошкови израде предметне техничке документације утврђени су на бази инвестиционе 
вредности из тачке 4.1. која износи 3.780.435 КМ 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: 8.621,35 

 

3.4.2. ХИДРОТЕХНИЧКА  ИНФРАСТРУКТУРА 
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Израда техничке документације 

 

Трошкови израде предметне техничке документације утврђени су на бази инвестиционе 
вредности из тачке 4.2. која износи 242.500 КМ 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: 148.200,00 

 

 

3.4.3. ЕНЕРГЕТСКА, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА  
 

Израда техничке документације 

 

Трошкови израде предметне техничке документације утврђени су на бази инвестиционе 
вредности из тачке 4.3. која износи 1.984.250 КМ 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 енергетске, 

електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре  износе: 4.991,00 

 

3.4.4. ТОПЛИФАКИОНА  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 топлификације  износе:        4. 500,00 KM 
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3.4.5. 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 8.621,35 

б) за изградњу хидротехничке инфраструктуре 148,200,00 

в) за изградњу  енергетске, електроенергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре  4.991.00 

Г) За изградњу топлигационе инфраструктуре 4.500,00 

 

Укупни трошкови израде техничке документације износе: 166.312,35 

 

3.5. 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, енергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре. 

Ови трошкови су дати на бази наведених трошкова и износе 2% од њихове укупне вредности. 

 

Трошкови оперативне координације у припремању грађевинског 

земљишта износе: 3.326,24 

 

3.6. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
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Укупни трошкови припремања грађевинског земљишта дати су у сљедећој табели: 

 

  Износ  

а) израда геодетске подлоге 1 500,00 

б) рјешење имовинско-правних односа 252,290,0 

в) израда урбанистичко-планске документације 8.414,22 

г) израда техничке документације – пројеката за извођење 166.312,35 

д) оперативна координација у припремању грађевинског земљишта 3.326,24 

 

 

Укупни трошкови припремања грађевинског земљишта: 431.842,81 

 

4. 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. 

4.1. ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

 Опис радова Износ  

1. Реконструкција саобраћајница; 1.962 м² 127.530 

 3. Изградња саобраћајница; 528.2 м² 44.897 
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Трошкови изградње саобраћајне инфраструктуре износе: 172.427.00 

 

4.2. ИЗГРАДЊА ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

                                           Опис радова      Износ  

1. Водовод  

 Изградња водовода  у оквиру граница обухвата измјене дијела 
плана:   m  870x  350,00 КМ/ m   
 

304. 500,00 

 

2. Фекална канализација 

71.100 

 Изградња секундарних канала фекалне канализације у оквиру 

граница обухвата плана (Ф300 ммм) 390м 

3. Кишна канализација 

77.000 

 Изградња секундарних канала кишне канализације у оквиру граница 

обухвата плана; 385 м 

        

   Трошкови изградње хидротехничке инфраструктуре:       Укупно  

1. Водовод 304.500,00 

2. Фекална канализација 71.100 

3. Кишна канализација 77.000 

                                                                                                      

Трошкови изградње хидротехничке инфраструктуре износе: 452.600 

 
 
 
4.3. ИЗГРАДЊА ЕНЕРГЕТСКЕ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ инфраструктуре  
         

а) ЕНЕРГЕТСКА (топлифациона )ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 ОПИС ЦИЈЕНА (КМ) 
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1. 

Цијеви намијењене за вреловод и топловод за предметни обухват, 

укључујући уградњу, израду шахтова, грађевинске и земљане 

радове – cca 150 m 

80. 000,00 

2. Трошкови изградње топлотних подстаница – 2 ком  40.000,00 

 

Трошкови изградње топлификационе инфраструктуре  износе: 120.000,00 

 

 

  б) ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Ред 

број 
Ставка трошкова Кол. 

Jед. 

мјере 
Јед. цијена (КМ) 

Збирна 

цијена (КМ) 

1 
Изградња дистрибутивне  

МБТС 10(20)/0,4 kV, 1 MVA ком 1 80.000,00 80.000,00 

2 Полагање подземног СН кабла m 200 80,00 16.000,00 

3 Измјештање СН кабла m 150 30,00 4.500,00 

4 Полагање TK  канализације m 200 40,00 8.000,00 

5 Измјештање ТК кабла и 

полагање новог у ТК 

канализацију m 150 60,00 9.000,00 

 

Трошкови изградње енергетске, електроенергетске  и 

телекомуникационе инфраструктуре  износе: 108.500,00 

 

4.5. СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ОПРЕМАЊEМ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Стручни надзор над опремањем грађевинског земљишта – изградњом саобраћајне, 

хидротехничке, електроенергетске, енергетске и телекомуникационе инфраструктуре, као и 

хортикултурног уређења обухвата: контролу одговарајуће примене 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 
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инсталација који се уграђују, давање упутстава извођачу радова и по потреби, обезбеђење 

детаља за извођење радова. 

Трошкови вршења стручног надзора обрачунати су примјеном коефицијента 2% на укупну 

инвестициону вриједност опремања грађевинског земљишта, која износи 1.024.132 КМ.  

 

Трошкови вршења стручног надзора над оремањем грађевинског 

земљишта износе: 20.482,64 

 

 

4.6. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ОПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Укупни трошкови опремања грађевинског земљишта дати су у сљедећој табели: 

  Износ  

а) изградња саобраћајне инфраструктуре 172.427 

б) изградња хидротехничке инфраструктуре 452.600 

в) изградња енергетске,  електроенергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре  108.500 

г) Изградња топлификационе инфраструктуре 120.00 

д) стручни надзор над опремањем грађевинског земљишта 20.482 

 

Укупни трошкови опремања грађевинског земљишта износе: 874.498,00 

 

5. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

У поглављима “3” и “4" 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. 

5.1. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
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Укупни трошкови припремања грађевинског земљишта обрачунати су на бази израчунатих 

вредности из поглавља 3. и износе: 

 

Укупни трошкови припремања грађевинског земљишта износе: 1.306.340 

 

5.2. 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: 874.489,0 

 

5.3. 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: 1.738.182,81 

 

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 м² 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 15.207 м².  

Трошкови накнаде за уређење грађевинског земљишта по 1 м² бруто 

грађевинске површине износе: 114.30 

 

Како су трошкови рачунати само на основу идејних решења саобраћајне, хидротехничке, 

електроенергетске, енергетске и телекомуникационе инфраструктуре и хортикултурног 

уређења из Регулационог плана, приликом утврђивања просјечне висине накнаде за уређење 
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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 м² бруто 

грађевинске површине увећани за неутврђене радове износе: 148,59 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 Наведене активности захтијевају мултидисциплинаран и високо координисан приступ. 
Сваки други приступ неће дати ни очекиване финансијске ефекте, ни коректна техничка 
и друга рјешења. 

 

 Трошкови уређења грађевинског земљишта урађени су на основу елемената из 
предметног Регулационог плана и идејних рјешења саобраћајне, хидротехничке, 
енергетске, електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре и хортикултурног 
уређења. Због тога висину инвестиционих улагања у уређење грађевинског земљишта 
и просјечну висину накнаде за уређење грађевинског земљишта треба прихватити са 

могућом толеранцијом од  10%. 
 

 Наведени трошкови у цјелини представљају основ за одговарајуће процјене за 
инвестиционе одлуке у процесу изградње, посебно са становишта дефинисања 
модалитета изградње и, посебно, модалитета финансирања изградње. 

 

 Одговарајуће стручне службе, у случају интензивирања изградње, морају се адекватно 
организовати на један од начина – формирати властити стручни оперативни тим који 
ће водити, координисати и синхронизовати све активности на изградњи и уређењу 
грађевинског земљишта, или те послове, на одговарајући начин, повјерити 
квалификованој и лиценцираној институцији – предузећу. Другачији приступ ће дати 
лошије тј. слабе резултате. 

 


