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1.  УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Израда ревизије Регулационог плана дијела централног подручја града Бањалука покренута је након 
што је Скупштина Града Бањалука, на 7. сједници одржаној дана 28.02. и 06.03.2017. год. 
донијела Одлуку о ревизији Регулационог плана дијела централног подручја града Бањалука (Одлука 
бр. 07-013-127/17 од 06.03.2017.године). 

Уговор о изради ревизије регулационог плана закључен је између наручиоца, односно, Носиоца 
припреме Плана (Град Бањалука) и Института за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бањалука као 
извршиоца, односно, Носиоца израде Плана. 

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

• Одлуком о ревизији Регулационог плана дијела централног подручја града Бањалука 

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

• Правилником о начину израде садржају и формирању докумената просторног уређења 
(“Сл.гл.РС.” 69/13) 

• Правилником о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације (“Сл.гл.РС.” 
115/13) 

• Законом о заштити животне средине (пречишћени текст ), (“Службени гласник” 71/12 ), 

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

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

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

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

• Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објеката код којих је повећан ризик од пожара (“Сл.гл. РС” 
39/13), 

• Правилник о техничким нормативима за спољашњу и унутрашњу хидрантску мрежу за 
гашење пожара (“Сл.гл. РС” 39/13), 

• Правилник о техничким нормативима заштите од пожара у објектима намијењеним за 
јавну употребу у којима се окупља или борави, односно, ради већи број лица (“Сл.гл. РС” 
64/13 и 61/15), 

• Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (“Сл.гл. 
РС” 53/13)  

као и са другим законима, правилницима, прописима и стручним препорукама који су значајни за 
планирање и уређење предметног простора. 

Предметни План дефинише генералне урбанистичко-техничке параметре и смјернице, које ће 
бити подлога за израду детаљних урбанистичко-техничких услова, а који ће бити урађени за 
сваки појединачни објекат, укључујући и све видове инфраструктуре. 

Просторни обухват Плана дефинисан је Одлуком о изради и обухвата простор централног 
подручја града Бањалуке, а који је назначен на графичким прилозима. Ревизијом Плана биће 
обухваћен простор важећег Плана (Регулациони план дијела централног подручја града 
Бањалука), у површини од 41,34 ха, дио простора обухваћен Регулационим планом подручја 
„Центар-Запад“ („Сл.гл. Града Бањалука“, бр.2/07), у површини од 5,46 ха, као и дио простора који 
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је обухваћен Регулационим планом за саобраћајно чвориште код „Кастела“ („Сл.гл. Града 
Бањалука“, бр.9/16), у површини од 1,78 ха. 

У поступку ревизије биће израђен и донесен ревидован и допуњен План као нови регулациони 
план у укупној површини од 49,74 ха, са обухватом који се налази између улица: Алеје Светог 
Саве, Вука Караџића, Јована Дучића, Грчке улице, Николе Тесле, Книнске улице, Булевара Цара 
Душана, Краља Петра I Карађорђевића, Здравка Челара, Теодора Колокотрониса, ријеке 
Црквене, улица Горана Радуловића Бимбе и Васе Пелагића. 

Смјернице за израду документа са програмским елементима дате су од стране Носиоца 
припреме, а сврха израде документа је дефинисање принципа, мјера и критеријума рационалног 
кориштења простора унутар обухвата, узимајући у обзир тренутно стање на терену, затим, 
третирање имовинских односа, планирање уређења градског грађевинског земљишта и 
припадајућих садржаја, као и планирање повећања грађевинског фонда у области стамбене, 
пословне, јавне и комуналне изградње. Дакле, израда овог документа треба да обухвати 
детаљну анализу стања на терену и програмских циљева комплетне расположиве просторно-
планске документације. 

Планом су дефинисани сви релевантни урбанистичко-регулативни елементи за будућу изградњу 
и планско уређење простора који он обухвата. 

Регулациони план је урађен на геореференцираним геодетским подлогама достављеним од 
стране Носиоца припреме, а, такође, извршено је ажурирање од стране Носиоца израде Плана 
те је на тај начин добијен радни материјал о представи терена у размјери 1:1000, на коме су 
даље рађене све активности у вези са израдом Плана. 

 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

Просторно уређење, као потпуно старање о природној и изграђеној средини, усмјерава се 
одговарајућим плановима вишег реда. 

Важећа просторно-планска документација, која третира ово подручје, састоји се из: 

• Просторног плана Града Бања Лука, „Сл.гл. Града Бањалука“, бр.11/14, 

• Регулациони план дијела централног подручја града Бањалука, „Сл.гл. Града Бањалука“, 
бр.5/07 

• Измјена дијела Регулационог плана дијела централног подручја града Бањалука, „Сл.гл. 
Града Бањалука“, бр.20/11 

• Измјена дијела Регулационог плана дијела централног подручја града Бањалука, „Сл.гл. 
Града Бањалука“, бр.26/13 

• Регулациони план подручја „Центар-Запад“, „Сл.гл. Града Бањалука“, бр.2/07 

• Регулациони план за саобраћајно чвориште код „Кастела“, „Сл.гл. Града Бањалука“, 
бр.9/16 

Просторним планом Града Бањалука предметно подручје дефинисано је као дио ужег урбаног 
подручја, које тангирају и пресијецају важне градске саобраћајнице. 

Претходним Плановима, као и њиховим измјенама, задржана је историјска урбана матрица града 
са унапређењем урбаног ткива у виду изградње и доградње физичких структура, уличне мреже, 
као и остале инфраструктуре. Задржан је концепт подјеле простора на блокове у којима су 
извршене интервенције у смислу њихове коначне урбане реконструкције, у циљу формирања 
заокружених просторно-функционалних микроцјелина.  
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МОТИВИ, ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ РЕВИЗИЈЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

Разлог за ревизију планских рјешења на овом подручју лежи превасходно у потреби 
преиспитивања и анализирања свих околности које су се десиле у протеклом периоду, а које су 
биле ограничене на појединачне секвенце. Стога, ревизијом је приступљено изради новог 
планског документа са проширеним обухватом, а ради квалитетније могућности сагледавања 
диспозиције предвиђене планске локације Централног спомен обиљежја погинулим борцима 
одбрамбено-отаџбинског рата РС од 1991. до 1996.године те дефинисања његове евентуалне 
дислокације кроз валоризацију могућих локација  и уклапање у другу просторну цјелину, 
усаглашавањем са постојећом и планираном дистрибуцијом јавних простора у урбаном језгру. 

Потреба за проширењем обухвата ранијег планског рјешења огледа се у насталој природној 
сублимацији и ширењу ужег урбаног простора те порасту потреба за новим јавним просторима 
што треба да буде усаглашено са власничком структуром, као значајним фактором у реализацији 
планских опредјељења. 

Један од разлога за ревизију Плана огледа се и у значајном броју дисперзно позиционираних 
захтјева за измјену овог планског акта, упућених Носиоцу припреме Плана од стране физичких и 
правних лица, због израженог интереса за градњом на предметном простору, а што захтијева 
детаљну анализу њене оправданости те дефинисање адекватних рјешења усклађених са 
власничком структуром, како би реализација истих била извјесна. 

Имајући у виду историјско насљеђе као значајну компоненту у развоју сваке урбане средине, од 
посебног значаја је третман градитељског насљеђа када су у питању интервенције у урбаним 
цјелинама са историјски слојевитим градитељским фондом. Од изразитог значаја је да се 
планским параметрима прецизно утврди однос мјера заштите и планираних интервенција, како 
би се у таквој амбијенталној цјелини истакле идентификоване вриједности, а умањили или 
отклонили локацијски недостаци. Из наведених разлога, нови план треба да садржи ослонац у 
претходним планским рјешењима те кроз сагледавање урбанистичких параметара, међуодноса 
реализованих и планираних садржаја, простора културно-историјског наслијеђа, који су 
проглашени националним споменицима (Народно позориште РС, Бански Двор и Музеј савремене 
умјетности), споменицима архитектонске и амбијенталне вриједности те њихове дистрибуције, 
понуди рјешење које ће омогућити квалитетну презентацију  тих садржаја те уједно нагласити 
идентитет града. 

Од стране носиоца припреме Плана достављена је слиједећа документација која се односи на 
подручје предметног Плана: 

• Одлука о изради Плана ; 

• Извод из Просторног плана града Бања Луке, Сл.гласник Града Бања Лука 11/14 ; 

• Изводи из важеће планске документације ; 

• Програмски задатак и списак издатих локацијских услова у предметном обухвату и 
непосредном окружењу ; 

• Програмске елементе и смјернице надлежних органа и организација достављене на 
захтјев Носиоца припреме Плана ; 

• Захтјеве власника и корисника простора пристигле након објаве јавног позива за доставу 
приједлога и сугестија за одређена планска рјешења на земљишту или објектима у 
њиховом власништву ; 

• Опште смјернице - програмски елементи за израду Плана 

• Детаљне програмске елементе   
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Имајући у виду стање предметног простора, у погледу његових предности и недостатака, главни 
циљеви израде Плана могу се представити кроз слљедеће одреднице: 

• обезбиједити сагледавање улазних података из планова вишег реда, резултате анализе и 
оцјене постојеће просторно-планске документације, као и контактних планова; 

• утврдити релације између контактних зона и овог подручја и на одговарајући начин их 
укључити приликом разматрања планираних рјешења; 

• интегрисати рјешења и одредбе из одговарајуће планске регулативе вишег реда, као и 
правне регулативе; 

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

• примјенити одговарајуће планске стандарде; 

• планирати предметно подручје и дефинисати планска рјешења  у складу са принципима и 
критеријумима одрживог развоја; 

 

2. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 

2.1.  ПРОСТОРНА ЦЈЕЛИНА 

Простор обухваћен предметном ревизијом Регулационог плана својом композицијом и функцијом 
представља најуже урбано језгро Бањалуке. Оивичено је важним градским саобраћајницама и 
егзистира као јединствена цјелина унутар које је разграната саобраћајна мрежа приступних и 
неколико сабирних саобраћајница, као и значајних пјешачких токова.  

У територијалном погледу, припада Мјесној заједници „Центар“.  

На територији обухвата обитава 3267 становника, просторно концентрисаних на средишњи и 
источни дио обухвата, док је остатак намјењен за централне функције.  

Густина насељености на цијелој површини просторног обухвата је 65,68 ст/ha.  

Историјски посматрано, Бањалука је током свог развоја имала неколико урбаних средишта која су 
настајала и развијала се захваљујући како природним, тако и фортификационим, сакралним и 
привредним објектима.  

Интензивна изградња и модернизација овог дијела града потиче из аустроугарског периода. У 
овој етапи започиње формирање трговачких улица гдје се фасаде стамбено-трговачких објеката 
рјешавају у историјским стиловима по угледу на градове Средње Европе, са елементима 
неоренесансе, неороманике, необарока и сецесије.  Ембрионалну улогу средишта града имао је 
хотел „Босна“, који је послужио код одређивања локације жељезничке станице (данас Музеј 
савремене умјетности). Оба објекта, као и објекти Господске улице, као већ формиране чврсте 
архитектонске структуре, постали су окосница на коју се надовезивала физичка структура 
осталих улица града, било у просторном, грађевинском или садржајном смислу.  

Послије I свјетског рата настаје нова урбана фаза. У овом периоду изграђена је Саборна Српско-
православна црква грађена у српсковизантијском стилу (1925-1929.г.) у средишту будућег трга, 
која је својим централним рјешењем и фокусним положајем осигурала доживљај средишта града, 
који је појачан каснијом изградњом симетричних објеката Банске управе и Банских двора, чиме је 
овај простор постао саставни дио идентитета Бањалуке. Изградњом Дома краља Петра првог 
(Народно позориште) на крају овог блока те зграде Хипотекарне банке успјешно је заокружена 
просторна слика центра града.  
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У каснијим временским периодима, углавном након другог свјетског рата, рушењем неких од 
значајних објеката, извршено је деградирање простора, али то није утицало на његову улогу у 
погледу подручја од примарног значаја за град.  
 
Предметни просторни обухват има изражену блоковску структуру. Окосницу простора, у 
функционалном смислу, чине улице Краља Петра I Карађорђевића и пјешачка зона улица 
Веселина Маслеше и Бана Милосављевића, око којих су  организовани објекти и простори јавних 
садржаја.  
Треба нагласити да се ради о изразито хетерогеном простору у коме се преплиће низ различитих 
урбаних функција карактеристичних за градска средишта: пословање комбиновано са 
становањем, образовне и културне установе, административни и вјерски објекти. Обухватом 
доминирају пословна и стамбено-пословна зона, док се стамбена зона налази на два рубна 
локалитета (на „Пасколовој циглани“ и на крајњем југу предметног обухвата, поред Техничке 
школе). Средишњи дио обухвата, чија је окосница Господска улица,  резервисан је за трговачке и 
услужне дјелатности.  

Помоћни објекти такође су евидентирани, али као посебна категорија. Вођена је евиденција о 
њиховом броју и укупној бруто грађевинској површини.  
 

У склопу предметног обухвата плана налази се и простор «Пасколове циглане»,  тренутно, у 
већој мјери, изграђен монтажним објектима, као једини простор у обухвату Плана са значајним 
потенцијалом за нову изградњу. 

Валоризационом основом постојећег грађевинског фонда, као значајним елементом у изради 
Плана, добијени су сви подаци који се односе на изграђене физичке структуре, намјену објеката, 
величину, спратност, површине објеката, број становника, бонитет и др. подаци релеванти за 
дату просторну цјелину и приказани су табеларно (у склопу поглавља Прилози). 
 
   

2.2. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ 

 

2.2.1.  Инжењерско-геолошке карактеристике 

Литолошки састав и важнија својства инжењерско-геолошког комплекса интерпретирани су са 
инжењерско-геолошке карте урбаног подручја Бањалуке. 

Геолошку карту подручја чине квартарни седименти поточно-ријечног (Pr+al) и шљунковито-
ријечног (али) наноса који залежу преко аутохтоних стијенских маса неогена – језерских глина и 
лапора. 

Пролувијално-алувијални нанос – pro+al, који покрива око 90 процената површине центр, чини 
претежно суглине и супјесци поточног наноса, ријеђе шљунковити преко ријечних шљункова. 
Суглине су слабије консолидоване са органским примјесама, слабо водонепропусне, дебљине до 
5.0 м'. Шљункови су пјесковити и заглињени, неуједначеног састава и крупноће зрна, добро 
консолидовани дебљине до 10.0 м'. Најчешће вриједности битних физичких својстава, одређених 

а узроцима стијене за суглине су:  =1.85-2.02   = 15-20 степени: с = 0.8-0.2, а испитивањем на 

терену  = 10-200 и V = 830-1670: за шљунак   2.00-2.15:  2.00-2.15:   = 30.35 степени. 

Слој алувијалног наноса – али, који покрива око 10 процената површине центра, чини шљунковит 
ријечни нанос са шљунком различитог петрографског састава, претежно кречњачког, некад 
пјесковит. 

Грубо порозан, добро водопропустан, добро сложен и консолидован материјал, дебљине до 
12.00 м'.  
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Најчешће вриједности битних физичких својстава, одређених испитивањем на терену су:  = 

2.00-2.15:  = 30-35 ст6епени: ۹ = 150-200 и V = 620-1900. 
 

НАПОМЕНА: 

 = запреминска тежина у природном стању р/цм3 

 = угао чврстоће на сицање ........................ (0) 

С = кохезија .............................................  Кр цм2 

۹ = електрична отпорност у омима ............ охм-м 

V = брзина простирања уздужних еластич- 

      них таласа у ........................................  м сец 

 

2.2.2. Хидрографске и хидрогеолошке карактеристике 

Основну хидролошку компоменту ширем подручју даје водоток Врбас којем као општем 
ерозионом барису гравитирају све површине и подземне воде подручја. 

Јужном границом подручја протиче рјечица Црквена која је на дијелу испод Булевара цара 
Душана и испод Улице Краља Петра I Карађорђевића покривена, засвођена стјешњеним 
полукружним профилом Д = 4.90 м H = 3.08 м, а даље, низводно до ушћа, водоток је регулисан 
као отворен са вертикалним обалним зидовима израђеним у схозиду од природног ломљеног 
камена. Недавно је продужено са затварањем корита тако да је изведено засвођење истог 
низводно од Улице маршала Тита за сса 50.00 м, а дно корита бетонирано до првог моста на 
Тржници. 

Водоток Црквена има бујичасти карактер, са варијацијом протицаја од 100 1/сек до 80 м3/сек. 
Постојећа регулација на потезу Тржнице не може прихватити протицаје ранга стогодишњих вода.  

Општа инфромација о нивоу подземних вода може се стећи увидом у Инжењерско-геолошку 
карту подручја града на којој су унешене хидроизохипсе максималног нивоа слободне издани за 
осматрања јуни-децембар 1970.године мјерен на дан 23.07.1970.г. 

Локални смјер кретања подземних вода је у правцу исток-југоисток а висина нивоа воде на 
подручју се креће генерално између кота 156.5 и 160.0 м.н.м. На мањој површини у јужном дијелу 
подручја (џамија у Џинићевој улици) овај ниво је и нешто нижи од коте 155.0 м.н.м. 

Упоређујући коте терена са нивоом подземне воде може се констатовати да се дубина подземне 
воде у подручју које захвата План креће између 5.0 и 7.9 м'. 

Границе инжењерско-геолошког комплекса, изострате шљунковито-пјесковитих алувијалних 
седимената, ниво и смјер кретања подземних вода и други подаци видљиви су на дијелу 
инжењерско-геолошке карте која се даје у прилогу овог текста.  

 

2.2.3. Геомеханичке карактеристике 

Увидом у геомеханичку карту урбаног подручја града може се констатовати да подручје које је 
обухваћено регулационим планом чине терени слиједећих својстава: 

а) терени из групе некохерентних-невезаних и дјелимично кохерентних – слабовезаних 
стијенских маса (шљункови чисти – G), и 

б) терени из групе кохерентних – слабо везаних и дјелимично некохерентних – невезаних 
стијнских маса. (Неконсолидоване и дјелимично, слабо консолидоване стијенске масе – CU) 
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Прву групу чини комплекс шљункова који захвата југоистични дио подручја (цца 50% планом 
обухваћене површине). Шљункови овог комплекса су крупнозрни, полузаобљени до заобљени 
(величина валутка д = 40-100 мм а ријеђе и преко), са нешто пијеска, < 10%, слабо до средње 
гранулирани, умјерено неравномјерни (У = 7.5-15), махом средње сложени, средње до добро 

збијени ( = 2.2 p/cm3). 

Преостали сјеверозападни дио подручја чини комплекс неконсолидованих и дјелимично, салбо 

консолидованих стијенских маса врло промјенљивих по збијености и порозности ( = 1.62-2.15 

p/cm3, најчешће 1.87-2.02 p/cm3:  д = 1.22 – 1.87 p/cm3, најчешће 1.52-1.67 p/cm3: е = 0.35-1.15 
најчешће 0.55-0.65).  

 

По МИТ-у: муљевите иловаче, муљевито глиновите иловаче, муљевите глине, пјесковите 
иловаче и иловаче, течне, врло меке, меке, тврде до получврсте конзистенције (w = 11.0-37.0%, 
најчешће 23.0-29.0%: Ic = 0.25-1.25% најчешће 0.75 и 0.95%. 

Мало, средње до високо пластичне CL, CI И CH ТЈ. w1 = 2.75-102.5%, најчешће 37.5 – 47.5%, ip = 
12.5-52.5%, најчешће 17.5-27.5%: колоидно активне, рјеђе нормалне (К> 0.75) са 1-17% (најчешће 

до 1-5%) органских материја ( = 2.42-2.72 p/cm3, најчешће 2.62-2.67 p/cm3). 

Ванредно, врло и средње, мада и мање стишљива (за  = 1.0 kp/cm2, Ms = 10-130 kp/cm2, 

најчешће 30-50 kp/cm2: за  2.0 kp/cm2, 10-170 kp/cm2, најчешће 50-70 kp/cm2: за  3.0 и 4 
kp/cm2, Ms = 30-210 kp/cm2, најчешће 70-110 kp/cm2). 

Параметри чврстоће у истом распону оптерећења  до 3.0-4.0 кp/cm2 износе: за укупне напоне  
= 15 степени до 31 степен најчешће 15 степени до 19 степени: с = 0.02-022 кp/cm2, најчешће 0.07-

0.17 кp/cm2: за ефективне напоне  = 9 степени, до 21 степен, најчешће 13 степени и 17 степени 
до 19 степени и с = 012-027 кp/cm2, најчешће 0.12-0-17 кp/cm2. 

На геомеханичкој карти дата је и рејонизација терена по дозвољеном оптерећењу на дубини од 
2.0 м' за темељну траку ширине В = 1.0 м. Ова рејонизација показује да на теренима са шљунком 

(G),  дозв. може бити већа од 294 200 N/m2, (3.0 kp/cm2), а на дијелу неконсолидованих и 

дјелимично слабо консолидованих стијенских маса (Cu)  доз. може имати вриједности од 98.066 
– 196.130 n/m2 (1.0-2.0 kp/cm2). 

Дозвољено оптерећење није одређено. Носивост терена за сваки поједини случај градње мора 
се посебно испитати. 

 

2.2.4. Сеизмичке карактеристике 

На карти сеизмичке микрорејонизације градског подручја је да простор обухваћен регулационим 
планом припада зони сеизмичког интензитета VIII степени (MSK-64). 

Сеизмички параметри ове зоне су: 

- сеизмички интензитет рачунски и 

нормативни ........................................................  VIII степени MSK-64 

- предоминантне периоде тла ............................  0.28 – 0.34 сек. 

- очекивано просјечно убрзање тла ...................  140 цм сек/2 

- сеизмички коефицијент Ks ...............................    0.04 

 

Геотехнички услови 

За потребе пројектовања и изградњу објеката на предметном подручју обавезне су одредбе: 
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• Закона о уређењу простора и грађењу (Службени гласник РС бр. 40/13) 

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

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

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

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

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

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

•  Стандарди који се односе на област геотехнике. 

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

• Уградњу насипа на коме ће се вршити градња потребно је извести према Стандарду ЈУС-
а који, између осталог дефинише врсте материјала (крупноћу зрна и влажност), начин 
уградње (уклањање хумусног слоја, насипање у слојевима, збијање насутог материјала 
сагласно оптималној влажности материјала при збијању) и друго;  

• Усјеке терена потребно је обезбједити потпорним зидовима, 

• Дефинисати ниво насипа тако да не утиче на сусједне парцеле (слијевање вода на 
сусједне парцеле...); 

Прије пројектовања и изградње објеката треба урадити детаљна геотехничка испитивања тла 
која су прописана одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, као и одредбама  Закона о 
геолошким истраживањима, а у циљу утврђивања стабилности терена, дозвољеног оптерећења 
темељног тла и хидрогеолошких података. 

Посебне мјере морају се предузети на уређењу површинске и подземне дренаже вода, на 
цијелом простору које битно утичу на погоршање геомеханичких особина тла, односно на 
стабилност терена. 

 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
 
а) ЕКОЛОШКИ УСЛОВИ 
 
Према Еколошко – вегетацијској рејонизацији шума Б и Х (Стефановић et al) подручје обухвата се 
налази у припанонској области односно сјеверозападно – босанском подручју.  
 
У педолошком смислу земљишни покривач посматраног простора формиран је од алувијалних 
наноса ријеке Врбас, као и ријеке Црквене на јужном дијелу обухвата. Карбонатни и 
бескарбонатни флувисоли као основни педолошки супстрат на подручју обухвата представљају 
одличну подлогу развој вегетације, што је довело до изузетно квалитетног пораста богатог 
дендрофонда на посматраном простору. 
 
Исконска вегетација овог подручја била је представљена шумама лужњака и обичног граба 
(Carpino betuli – Quercetum roboris), која је кроз историјски развој града најприје претварана у 
пољопривредно а данас у потпуности у грађевинско земљиште. 
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Шире подручје Града Бања Лука посједује културу подизања дрвореда стару више од једног 
вијека, због чега већ дуго времена носи епитет „Града зеленила“. Почеци подизања  
бањалучких дрвореда се вежу за аустро-угарски период, када је у периоду од 1882. до 1885. 
године у Бања Луци засађено 17 километара алеја са 4714 стабала. Ову акцију је извео генерал 
Јелсон по узору на сличне велике саобраћајнице у градовима средње Европе. Највише су сађена 
стабла дивљег кестена, платана и липе. Дио тих стабала у бањалучким дрворедима је присутан и 
данас (иако смањене виталности) те иста својом монументалношћу представљају главне носиоце 
горе споменутог епитета „Града Зеленила“. Други важан тренутак у подизању бањалучких 
дрвореда се десио прије 5-6 деценија, када се Бања Лука „окитила“ километрима дрвореда 
негунда, који данас нажалост осим санитарно-хигијенске, не задовољавају нити једну другу 
функцију.  
 
Историјски гледано централно подручје Бањалуке, које је предмет овог Плана, представља 
простор са елементима пејзажне архитектуре из свих периода њеног развоја, дакле из 
аустругарског периода (дрворед у Ул. Краља Петра I Карађорђевића, Алеја св. Саве, остаци 
официрског парка, сквер испред Умјетничке галерије / стара жељезничка станица), периода 
између  два рата (парк Петар Кочић, остаци Мичуриновог парка, тераса хотела Босна), 
пријеземљотресне изградње Бањалуке (парк на Тргу палих бораца), периода од земљотреса до 
посљедњег рата (блоковско зеленило у насељу Вељке Влаховића, простор испред дома 
солидарности), као и периода послије 1995. (реконструкција дрвореда у Ул Краља Петра I, 
формирање дрвореда на Тргу Крајине). 
 
Имајући у виду позицију у оквиру урбане матрице, односно да је ријеч о строгом центру града, 
констатује се релативно висок степен озелењености док општа оцјена стања квалитетa варира. 
 
Комплексност система зелених површина на подручју обухвата опредијелија је опис зел. матрице 
у односу на  поједине елеменате исте. 
 
 
б) ДРВОРЕДИ 
 
На предметном обухвату формирана је богата дрворедна мрежа у различитим епохама развоја 
града и које се данас налазе у различитом степену здравствене кондиције. Дрвореди су 
формирани у сљедећим улицама: 
 
Ул Краља Петра I Карађорђевића– Ријеч је о централном градском дрвореду са чијим се 
формирањем започело крајем XIX вијека. Иницијално дрворед је формиран од стабала дивљег 
кестена (Aesculus hippocastanum), и липа (Tilia argentea et platyphyllos et cordata), а касније су 
интерполиране друге врсте. Данас, Улицу Краља Петра I Карађорђевића карактерише дрворед 
састављен од 13 врста, међу којима доминирају стабла липе, кугластог јасена, кугластог мљеча и 
кестена. Остала стабла чине негундо, платан, бреза. Овај дрворед представља једну од 
најзначајнијих амбијенталних репера Бањалуке. Oпшта оцјена овог дрвореда је добра, при чему 
је највећи број стабала у категорији потпуно здравих и стабала са мањим оштећењима, а нешто 
лошије стање је кад су у питању стабала Acer platanoides globossum. 
 
Алеја светог Саве – овај дрворед је такође иницијално засађен за вријеме аустроугрске 
монархије (крај XIX вијека), при чему је потребно нагласити да је помијерањем трасе ове улице 
због изградње позоришта дошло до формирања још једног низа стабала. Велики број стабала из 
дрвореда уз саму саобраћајницу је уклоњен, а на њихово мјесто су интерполиране нове саднице 
липе. Иницијално, овај дрворед био је формиран од стабала сребре липе (Tilia argentea), да би 
помијерањем трасе ове саобраћајнице била интерполирана стабла црвене форме букве (Fagus 
silvatica `Atropurpurea), јасена (Fraxinus sp) и др. Такође, дефинисањем нове трасе саобраћајнице 
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поједина стабла црног бора (Pinus nigra) из генералског парка задржана су као дрворедна у 
перфорацијама. На овом потезу констатоване су следеће врсте: Acer negundo, Acer 
pseudoplatanus, Aesculus hyppocastanum, Alianthus altissima, Cerasus avium, Fagus sylvatica 
Fraxinus americana, Fraxinus excelsior, Fraxinus sp., Gleditsia triacanthos 
Pinus nigra, Platanus acerifolia, Tilia argentea, Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Tilia sp. Као највећи 
проблем у овом дрвореду се истиче велико учешће зрелих и презрелих стабла (углавном стабла 
липе), која су веома лошег физилошког стања, са израженим шупљинама, а позиције стабала по 
координатама за које је предвиђена санација, привремено задржавање или уклањање су 
дефинисане у Студији: Анализа здравственог стања са приједлогом мјера санације дрвореда у 
Бања Луци (Шума план и Институт „ИГ“, 2016. година). 
 
Краља Алфонса XIII – ова алеја је сађена у периоду пријеземљотресне изградње града, и раније 
је била формирана углавном од стабала каталпе (Catalpa bignonioides), која се није показала као 
најоптималнија дрворедна врста, јер уз заиста декоративне цвасти има и низ негативних осбина, 
прије свега крто дрво. Стога је предвиђена и извршена реконструкција дрвореда односно замјена 
садница каталпе. 
 
Улица Милана Тепића – Дрворед у овој улици формирају изузетно маркантна стабла платана 
(Platanus x acerifolia), са пречницима већим од 1 m и изузетно развијеним корјеном. Током 2012. 
године су завршени радови на реконструкцији тротоара у Улици Милана Тепића, на дијелу од 
раскрснице са Улицом краља Петра I Карађорђевића до раскрснице са Видовданском улицом, 
који су обухватили реконструкцију тротоара (гранитне плоче), јавну расвјету, урбани мобилијар уз 
уважавање природих вриједности и приоритетну заштиту постојећих стабала платана. 
 
Улица Симе Шолаје – дрворед у овој улици је изузетно хетероген по свом дендролошком 
саставу, као и у односу на функционалне захтјеве који се постављају пред дрвореде, прије свега 
у контексту потенцирања, односно затварања визура. У овом дрвореду констатована су стабла 
сребрне и црне липе, дивљег кестена, млијеча (Acer platanoides) и америчког јасена (Fraxinus 
americana). Уз бански двор констатовано је и изузетно стабло софоре (Sophora japonica), друге по 
димензијама у РС. 
 
На подручју обухвата налазе се и мањи дрвореди формирани углавном уз паркинг и продајне 
просторе (хотел Босна, тржница, Шопинг центар.У фрагменту улице Улице Вука Караџића који се 
налази у подручју обухвата констатован је релативно необичан дедрофонд за дрвореде. На овом 
потезу констатована су  стабла цера (Quercus cerris), сребрне липе (Tilia argentea), јапанске 
јабуке (Malus spectabilis), црвене џанарке (Prunus pissardii) и др. С обзиром да је на потезу код 
Народног позоришта планирана изградња кружне раскрснице неопходно је приликом израде 
техничке документације пројектовати радијус који ће омогућити да се задрже вриједна стабла, 
што се посебно односи на стабла јапанске јабуке, а да се при том значајно не поремете 
геометријски елементи кружне раскрснице дати овим Планом. 
 
 
в) ПАРКОВИ И СКВЕРОВИ 
 
Парк Петар Кочић – настао је 30 – их година прошлог вијека. За вријеме Врбаске бановине 
поклоњена је пажња изградњи дијела Царског друма на његовом јужном дијелу. Тако је 1930 год. 
оформљен Градски парк на мјесту на којем се налазило старо муслиманско гробље. Фотографије 
и геодетска документација из тог периода приказују симетрично рјешење у стилу француских 
паркова, са централно постављеном фонтаном. 1932 у парку је постављен споменик Петру 
Кочићу као рад вајара Антуна Аугустинчића. Дендроматеријал је кроз 7 деценија претрпјело 
неумитне промјене, због природних, а више због антропогених чинилаца, који су трансформисали 
првбитни изглед парка. Током 2005. год извршена је велика реконструкција парка чиме је 
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дефинисан његов данашњи изглед. Прије реконструкције парка, на простору од 0.6 ha, обитавало 
је 29 врста дрвећа и 43 врсте жбуња, укупно 540 примјерака. Детаљан приказ стања парка дат је 
у Валоризационој основи и анализи здравственог стања парка Петар Кочић, израђене током 2003 
године, док је данашњи изглед парка дефинисан конкурсним рјешењем. Овим рјешењем 
изведена  је потпуно транспарентна матрица, тако да је изузетно богат фонд жбуња у потпуности 
уклоњен, чие су нестали и изузетно вриједни примјерци дендрофлоре града. Са друге стране 
унесене су стаблашица које су веома ријетке или су по први пут интродуковане на јавне 
површине у Бањалуци (Metasequoia glyptostroboides, Parotia persica, Cercis siliquastrum). 
У урбанистичком смислу овај простор је заправо већи озелењени пјешачки сквер (у посљедње 
вријеме веома посјећен) јер површином, положајем и функцијом не задовољава критеrије 
градског парка. 
Од правих ексклузивитета, према Регистру највећих стабала РС евидентирана су највећа стабла 
црног ораха (Juglans nigra) у РС, затим највећа стабла керлеутерије (Koerleuteria panniculata) и 
софоре (Sophora japonica), као и највише стабло тулипановца (Liriodendron tulipifera). 
 
Мичуринов парк – овај парковски простор подигнут између Тржнице и Кастела такође је кроз 
вријеме доживљавао значајне трансформације, прије свега због редефинисања саобраћајне 
матрице, тако да данас овај некадашњи парк егзистира у виду неколико фрагмената, од којих је 
највећи онај између Булевара цара Душана и ријеке Црквене. Парк данас нема јасну пејзажну 
концепцију, мада са друге стране богат дендрофонд високог степена склопа има високу 
амбијенталну а нарочито еколошку вриједност. На овом простору констатовани су примјерци 
маљаве брезе (Betula pubescens), црвеног глога (Crataegus oxyacantha `Rubra Plena`), јавора 
(Acer pseudoplatanus), дивљег кестена (Aesculus hippocastanum), платана (Platanus x acerifolia), 
јасена (Fraxinus excelsior), киселог дрвета (Ailanthus altissima), жуте жалосне врбе (Salix alba 
`Tristis`), изузетно маркантног стабла зове (Sambucus nigra) и др.  
 
Трг испред Галерије савремених умјетности – представља заправо некадашњу улазну партију 
на стару жељезничку станицу, као стандардног манира изградње овог типа објеката из перода 
прелаза XIX и  XX вијека. Без обзира на многобројне трансформације кроз вријеме, овај простор 
је задржао веома богате зелене волумене којег чине маркантна стабла дивљег кестена и сребрне 
липе, односно групација брезе. Овај простор додатно је оплемењен скулптурама постављеним у 
периоду 80 – их, као и у скорије вријем, а одскора и веома посјећеним таблама за шах. Простор 
испред Музеја савремене умјетости Републике Српске карактеришу групације вриједних насада 
високог дендрофонда, у којима се подједнако налазе стабла липа, кестена, црног бора и брезе. 
Групација у потпуности задовољава све функције које се од зеленила очекују те је општа оцјена 
стабала одлична. Старосна структура овог дрвореда је добра, гдје просјечна процијењена 
старост износи око 50 година. Приликом избора врста за садњу стабала у овом дрвореду 
предлаже се коришћење школованих садница липе, тилипановца, платана и др. 
 
Парк иза Народног позоришта је настао као резултат уклањања потпуно непримјерене 
грађевинске структуре (рушевине), чиме је отворен простор за формирање једног оваквог 
садржаја.  Партерно формиран простор, са великим насадима цвијећа тренутно представља 
једну од најкарактеристичнијих локација у центру града. 
 
Трг палих бораца – формиран је након премјештања споменика палих бораца на садашњу 
локацију. Основне волумене озелењеног дијела овог простора чини велика  групација брезе. 
Посебан акцент дендрофонда овог простора даје изузетно високо стабло сребрне смрче (Picea 
pungens). 
 
Официрски парк – Посебну амбијенталну вриједност овом простору даје остатак некадашњег 
већег парковског комплекса (Официрског парка),  који је настао измјеном трасе Алеје светог 
Саве, односно представља фрагмент некадашњег већег парковског комплекса који је настао 



Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka 
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372 

 
  

 22  

измјеном трасе Алеје светог Саве. Преостали сегмент, који је облика једнакокраког троугла 
представља и физички и визуелни прекид шеталишне зоне. На локацији основни дендрофонд 
чине стабла црног бора (Pinus nigra) и сребрне липе (Tilia argentea). Посебну вриједност овом 
простору дају стабла црног ораха (Juglans nigra). 
 
Имајући у виду наведено, као и намјену предметне локације, уређење зелених повшина као 
сегмента свеукупног уређења овог простора има прворазредни значај. 
 
Зелена површина испред Дома солидарности – Животни простор овог објекта егзистира као 
уређен травњак, који је ниском живом оградом одвојен од пјешачких комуникација. Постојећи 
дендроматеријал нема јасну композицију, иако је констатовано неколико интересантних детаља, 
што се прије свега односи на 2 стабла атласког кедра (Cedrus atlantica) на улазном дијелу. На 
овом локалитету констатовано је и по једно правилно формирано стабло лавзоновог пачемпреса 
(Chamaecyparis lawsoniana `Allumii`) и аризонског чемпреса (Cupressus arizonica). У дијелу објекта 
уз дјечије позориште констатована су стабла секвоје (Sequoiadendron giganteum), Панчићеве 
оморике (Picea omorika), као и стабла веза (Ulmus effusa) уз Улицу Ђуре Даничића. 
 
г) БЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО 
 
У ову категорију зеленила сврстане су скромне површине у оквиру насеља Вељка Влаховића, као 
и мање површине око зграда у Улици Краља Алфонса. Слободне површине у насељу В.В. ни 
изблиза не задовољавају потребе зграда високе спратности какав је овдје случај, тако да је 
заштита дендрофонда и самих површина у овој зони један од приоритета плана. Од изузетно 
вриједног дендрофонда у овој зони констатована су стабла секвоје (Sequoiadendron giganteum), 
јапанске трешње (Prunus serrulata), колорадске јеле (Abies concolor) и др. У насељу у Улици 
Краља Алфонска, зелене површине формиране су у виду правилних четвероугаоних парцела са 
богатим зеленим волуменима скромног дендролошког састава гдје доминирају смрче (Picea 
abies), боровац (Pinus strobus), дуглазије (Pseudotsuga taxifolia) и брезе (Betula pendula). 
Као зоне блоковског зеленила евидентиране су и уређене површине у блоку између ЛТГ објекта и 
Улице Вука Караџића. У овом блоку констатована су стабла оморике (Picea omorika), тисе (Taxus 
baccata), дуглазије (Pseudotsuga taxifolia), лавзоновог пачемпресa (Chamaecyparis lawsoniana), 
затим гинка (Gingko biloba), изузетно велики грмови магнолије (Magnolia liliflora), црвене форме 
млијеча (Acer platanoides `Schwedlerii`, бријест (Ulmus campestre). 
 
Вриједни појединачни примјерци дендрофлоре 
 
С обзиром да је већ раније на територији Града Бања Лука евидентирано постојање вриједних 
примјерака како алохтоних, тако и аутохтоних врста дрвећа и жбуња, те се обзиром да Град 
Бањалука носи синоним град зеленила потребно је обратити посебну пажњу, како на дрворедно и 
блоковско зеленило, тако и на појединачне вриједне примјерке дендрофлоре.  
 
Кроз ранију планску докумeнтацију евидентирано је као значајно стабло гинка (Gingko biloba) код 
Металске школе као највећем стаблу ове реликтне врсте у РС, али с обзиром на тренутно 
изузетно лоше физиолошко стање оно је изгубило основу за даљу заштиту. 
 
Веома вриједни примјерци дендрофлоре су евидентирани на парковској површини на Булевару 
Цара Душана (преко пута Тржнице), а као посебно вриједни појединачни примјерци дендрофлоре 
истучу се стабла плаве дуглазије (Pseudotsuga menziesii var. glauca (Beissn.) с обзиром да је ријеч 
о ријетким примјерцима у дендрофлори Града Бања Лука.  
Такође су евидентирани вриједни примјерци дендрофлоре на локалитету код Посколове циглане 
и то: 3 стабла папирасте брезе (Betula papyrifera) и једно стабло магнолије кобус (Magnolia 
kobus). 
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Осим наведеног, потребно је обратити пажњу на дендрофонд у парку Петар Кочић, а нарочито 
стабла из Регистра највећих стабала. Пачемпрес (Chamaecyparis nootkatensis – у кругу Металске 
школе, највећа стабла ове врсте. Стабло жуте жалосне врбе, уз Црквену (Мичуринов парк). 

 

2.3.  ТИПОЛОГИЈА ИЗГРАДЊЕ 

Анализом и оцјеном стања грађевинског фонда уочено је да на предметном обухвату егзистира 
хетерогена структура, у којој се преплићу различите намјене карактеристичне за централно 
подручје града. Слободностојећи и објекти у низу заступљени су у скоро једнакој мјери. Са 
аспекта величине, односно, доминантности у простору, истиче се неколико објеката: хотел 
Палас, хотел Босна, робна кућа Боска, Музеј Републике Српске, Техничка школа и градска 
тржница. У обухвату постоји одређен број објеката у изградњи, неколико темеља (на „Пасколовој 
циглани“) и један објекат који је због старости и дотрајалости у рушевном стању (у Српској 
улици). Спратност објеката је различита, од П до П+13, а у највећем броју, објекти су спратности 
4-5 етажа. 

Предметни простор је третиран као изграђена зона која је и претходним планом предвиђена за 
изградњу стамбених, пословних, административних, културних и инфраструктурних објеката. 

 

2.4.  ЗОНИРАЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ 

Предметни обухват ревизије Регулационог плана има укупну површину од око 49,74 ха и у оквиру 
њега евидентирано је 6 зона у односу на најмену објеката (стамбена, стамбено-пословна, 
пословна, културно-образовна, културно-административна и зона културе) са тачкасто 
лоцираним вјерским објектима, отвореним просторима и доминантним пјешачким правцем.   

Циљ планираних интервенција у простору је да се урбани стандард знатно унаприједи, односно, 
да се услови изградње и кориштења грађевинског земљишта побољшају и прилагоде будућим 
потребама власника, тј.корисника овог простора, а што би истовремено требало да утиче и на 
повећање досадашњег комфора кориштења предметне просторне цјелине која је лоцирана близу 
центру града. 

Постојећа намјена површина приказана је на графичком прилогу бр.05. 

 

2.5.  ВАЛОРИЗАЦИЈА НАСЛИЈЕЂЕНОГ ФОНДА ВИСОКОГРАДЊЕ И НИСКОГРАДЊЕ 

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

• објекти доброг бонитета  

• објекти средњег бонитета, 

• објекати  лошег бонитета предвиђени за уклањање, 

а на основу егзактних критеријума : 

- година градње, 

- врста материјала, 

- инфраструктурна опремљеност и 

- могућност доградње и надоградње. 

Предвиђено је да се сви објекти лошег бонитета уклоне и у складу са просторним могућностима 
дају нови објекти, а неки објекти предвиђени су за реконструкцију уколико су имали услове за 
исту.  
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Такође, извршена је и валоризација објеката високоградње са аспекта спратности и намјене, а 
све то је приказано на графичким прилозима бр.07 и бр.08. 

 

2.6.  ЕКОНОМИЈА КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

Грађевинске парцеле предметног обухвата налазе се у оквиру ужег урбаног подручја града 
Бањалука. Концепција привредног развоја подразумијева улагања у изградњу објеката и 
инфраструктуре у циљу повећања амбијенталних вриједности и атрактивности одређених зона, 
односно, у циљу привлачења будућих инвеститора. 

Ресурси простора у урбаним срединама користе се кроз примјену ренте у експлоатацији 
грађевинског земљишта, а у валоризацији тих ресурса треба нагласити да се  ради о економски 
врло рентабилним функцијама. 

2.7.  ВЛАСНИШТВО НАД ЗЕМЉИШТЕМ 

Карта власништва над земљиштем је саставни дио графичког дијела плана (графички прилог 
бр.04). Може се констатовати да је маљи дио земљишта у приватном власништву, а већи дио у 
власништву Града. 
 

2.8.  МОГУЋНОСТ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Могућности парцелације, односно, препарцелације су различите. У изграђеним дијеловима 
предметног обухвата могућности нове парцелације и побољшања постојеће матрице су изразито 
лоше, док се површине у дијелу неизграђеног земљишта могу адекватно парцелисати за потребе 
нове изградње и подизања стандарда урбанитета на подручју обухвата Плана. 

 

2.9.  СТАНОВАЊЕ 

У источном дијелу предметне локације доминира стамбено-пословна зона у оквиру које су 
заступлјени и породични и вишепородични објекти, док се стамбена зона налази на два рубна 
локалитета (на „Пасколовој циглани“ и на крајњем југу предметног обухвата, поред Техничке 
школе).  

Становање у оквиру обухвата дистрибуирано је у два типа физичке структуре:  
 

• Породични стамбени објекти на засебним парцелама, најчешће са неколико помоћних 
објеката у дубини парцеле. Врло често су приземља ових објеката ангажована за 
пословне намјене. Спратност ових објеката креће се до П+1+М. Породични објекти нису 
изражена категорија у оквиру обухвата Плана  

 

• Вишепородични стамбени објекти на парцелама под објектом, који у већем броју 
случајева имају приземља ангажована за пословне намјене. Примјетна је тенденција 
повећања потреба за пренамјеновањем станова на нижим етажама у пословне просторе.  
Спратност колективних стамбених објеката креће се од П+2 у блоковима до П+8 - уз 
Алеју Светог Саве.  

 

Бонитет индивидуалних стамбених објеката је различит, од добрих до средњих и лоших, што ће 
сигурно утицати на одлуку о задржавању објекта, његовој реконструкцији, или пак замјени новим 
објектом.  
Бонитет вишепородичних стамбених објеката је добар и средњи (очигледне су потребе за 
обнављањем фасада).  
 
Укупна стамбена површина је 88770,68 m2 
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2.10.  ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Привредне дјелатности на подручју обухвата припадају групи терцијарних и квартарних.  
У овом погледу најзначајнија је зона око ул. Веселина Маслеше – Господска, која функционише 
као трговачка зона. Такође, треба издвојити блок уз ријеку Црквену у коме се налази градска 
тржница и пратећи трговински у услужни објекти.  
 
Три градска хотела («Палас», «Босна» и «Видовић»), као и један гарни хотел («Дамјан») такође 
су у обухвату Плана.  
 
Осим у саомосталним објектима, пословне дјелатности су у мањем обиму смјештене и у 
објектиима примарно намјењеним за становање. 
Примјетан је тренд да се станови у приземним етажама претварају у пословне просторе. Такође 
се јавља потреба да се и станови на вишим етажама претварау у канцеларије.  
У развоју предметног простора мора да се води рачуна, уколико се развија функција пословања, 
да се развија тако да се пронађу адекватни урбани модели становања и пословања, који се неће 
међусобно угрожавати, а који су иначе карактеристични за стамбена насеља. Овакви модели 
подразумијевају висок ниво уређености јавних површина, као и приватних парцела, у оквиру којих 
постоји функција пословања, и њихово мултифункционално коришћење ради задовољења низа 
испреплетених потреба и дјелатности које се генеришу у простору. 

Укупна бруто грађевинска површина намијењена за разне облике пословања је 187302,65 m2 
 
2.11.  ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

У обухвату Плана налази се неколико објеката у којима су смјештене јавне службе и остале 
друштвене дјелатности, које не спадају у групу привредних.  
 
Од ових намјена  у оквиру третираног простора смјештени су: 
 

• Зграда Градске управе,  

• Културни центар Бански двор 

• Музеј савремене умјетности 

• Музички павиљон у оквиру парка Петар Кочић 

• Народно позориште РС 

• Дом солидарности (градска библиотека, дјечје позориште, Музеј РС, Привредна комора, 
Дом омладине) 

• Управа за индиректно опорезивање 

• Кино «Палас»  

• Академија наука и умјетности Републике Српске 

• Централна банка БиХ 
 
Наведени садржаји смјештени су самостално у, за то одређене, објекте. 
 
Осим културних и административних функција града, у оквиру обухвата налазе се и објекти 
образовања: средња техничка школа,  католички средњошколски центар. 
 
2.12.  ВЈЕРСКИ ОБЈЕКТИ 

У простору обухвата Плана постоје неколико вјерских објеката, који на својеврстан начин показују 
и мултикултуралност Бањалуке. То су: 
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• Обновљена православна црква Христа Спаситеља између зграде Оптшине и Банског 
двора 

• Католичка црква у Српској улици  

• Украјинска гркокатоличка црква Христа Царја у Српској улици 
Прве двије цркве третиране су као градитељско насљеђе, чија је категоризација дата у Табели 1, 
у наредном поглављу 2.13. 
Посебну категорију представља КСЦ Гимназија при Самостану сестара милосрдница Св. Винка 
Паулског. 
 

2.13. ОТВОРЕНИ ПРОСТОРИ 

У предметном обухвату налазе се бројни уређени отворени простори који се активно користе и 
заједно са изграђеним објектима, нарочито јавним, формирају бројне амбијенте унутар 
предметног обухвата. Од уређених отворених простора у обухвату издвајају се  Парк официра 
(код Народног позоришта), Трг српских владара, Простор испред Музеја савремене умјетности 
Републике Срспке,  простор парка Петар Кочић, те пјешачка Улица Веселина Маслеше 
(„Господска улица“) заједно са простором Трга Крајине. 
 
Неки до наведених простора, као Парк Петар Кочић су реконструисани у скоријем периоду и могу 
се задржати у затеченом стању уз обавезу редовног одржавања простроа и санације 
здравственог стања дендрофонда.  
 
Споменици 
 
На предметном обухвату постоје и многобројни споменици – спомен-бисте и спомен-обиљежја  
од којих се издвајају  
 

• споменик Веселину Маслеши 

• споменик Петру Кочићу (Парк Петар Кочић),  

• споменик Бану Милосављевићу (Трг српских владара),  

• споменик  12 бањалучких беба (Улица Краја Петра Карађорђевића, простор испред 
Музеја савремене умјетности Републике Српске), 

• споменик Стефану Немањи испред Музеја Републике Српске,  

• група спомен-бисти првобораца и хероја Другог свјетског рата и споменик палим борцима 
од јајачке седре (у Улици Краља Петра Карађорђевића, у непосредној близини Хотела 
Босна).  
 

Сви наведени споменици су планирани за задржавање уз уређење простора око споменика са 
намјеном презентације истих. 
 

2.14.  КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО И ПРИРОДНО НАСЉЕЂЕ 

За предметни обухват вршена је валоризација културно–историјског и природног насљеђа са 
мјерама заштите. Од стране Носиоца припреме Плана достављени су програмски елементи и 
смјернице за могуће интервенције у простору у односу на заштићене објекте за потребе израде 
ревизије овог документа, које су приказане у табели. 
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КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО НАСЉЕЂЕ 

(Програмски елементи и смјернице за могуће интервенције у простору у односу на заштићене објекте за 
потребе израде ревизије Регулационог плана дијела централног подручја Града Бањалуке-„Сл.гласник 

града Бањалука “, бр.8/17) 

 

БР.  ОБЈЕКАТ ХРОНОЛОШКА 
ПРИПАДНОСТ 

НАЦИОПНАЛНИ СПОМЕНИЦИ БиХ 

1. Историјска грађевина - Стара жељезничка станица - Музеј савремене умјетности 
Републике Српске  
(Службени гласник БиХ 53/08) 

1891. година 

2. Историјски споменик - Народно позориште Републике Српске (Службени гласник 
БиХ 13/13) 

1934.година 

3. Споменик Петру Кочићу (Службени гласник БиХ 1/14) 20.вијек 

4. Историјска грађевина - Палата банског двора  
(Службени гласник БиХ 56/14) 

 
1931/32. година 

ПРИВРЕМЕНА ЛИСТА НАЦИОПНАЛНИХ СПОМЕНИКА БиХ 

1. БаЊа Лука - Банова зграда управе, уписана под  
редним бројем 4 

1930.година 

2. Хипотекарска банка, уписана под редним бројем 5 1935.година 

3. Хотел Палас, уписан под редним бројем  8 1933. година 

4. Господска улица, уписана под редним бројем 9 19. и 20. вијек 

5. Стара српска основна школа, уписана под редним бројем  10 1907.година 

6. Самостан сестара Милосрдница са школом, уписан под  
редним бројем 17 

1931/32. година 

7.  Жупна црква Похода БДМ, уписана под редним бројем 19 1891/1893 година 

ЛИСТА ПЕТИЦИЈА 

1. Стамбени објекат Пољокан у Јеврејској 22 (Моше Пијаде 22) крај 19. вијека 

2. Кућа генерала Клајнхапла прва половина 20. 
вијека 

3. Стамбени објекат у улици Краља Петра 91 почетак 20.вијека 

4. Стамбени објекат у улици Краља Петра 91 почетак 20.вијека 

5. Вакуфска палата 1938. година 

6. Женска основна школа 1907. година 

7. Храм Христа Спаситеља (Мјесто Саборне цркве Свете Тројице из 1929.године) 2004.година 

 

 
ПРИРОДНО НАСЉЕЂЕ 

ЛОКАЦИЈА БРОЈ И ВРСТА ЗАСАДА 

Булевар Цара Душана (преко Пута Тржнице) 4 стабла плаве дулгазије  (P.menziesii, podvrsta glauca) 

„Посколова циглана“ 3 стабла папирасте брезе  
(Betula papyrifera), 
 једно стабло магнолије кобус (Magnolia kobus) 

 

Табела 1 

У току процеса планирања уређења и изградње простора, потребно је да инфраструктура буде 
изведена у складу са свим законским и хуманим нормама, да максимално штити природну 
средину и обезбјеђује неопходан стандард становницима. 

Основне потребе заштите проистичу из потребе стварања комфора с једне стране, а са друге 
заштите животне средине и општих природних добара. 

 

 

 

 

https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Betula_papyrifera&action=edit&redlink=1
https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnolia_kobus&action=edit&redlink=1
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Табела 2-подаци преузети из документа Услови чувања, одржавања, коришћења културних 
добара и утврђивање мјера заштите за Урбанистички план града Бања Лука, урађен од 
стране Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, октобра 
2007.год. (бр.520/07) 
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 ЕВИДЕНЦИЈА ИЗ 2007 (списак према 

Стручном мишљењу Републичког 

завода) 

                 

1 Кућа породице Пиштељић Грчка 30  II               
 Кућа у Грчкој улици Грчка 16                 
 

2 

Споменик палим борцима на тргу 

код хотела Босна 
   

II 
              

 
 

Објекат на углу Иве Лоле Рибара и 

Гајеве 

 
на углу Иве Лоле 

Рибара и Гајеве 

 

застита ван 

снаге 

  
застита ван снаге 

 
 

3 

 
Обекат пословног центра 

"Екватор", 

 
угао улица 

КППК и Булевара 

цара Душана 

  
 

II 

              

 
4 

 
Кућа Мутић - Пфаф 

Краља Алфонса 

XИИИ 
  

III 
              

 
5 

 
Стари Дом војске, 

Краља Алфонса 

XИИИ 

  
III 

              

 
 
17 

 
 
Кућа Букинац, 

 
Улица Милана 

Тепића 

  
 

II 

        

у 
п

о
ст

 

га
б

ар
и

ти
м

а      

 
 
 

6 

 
 
 
Стамбени објекат -(Кућа Џинић), 

 

 
Јеврејска 87 

  
 
 

III 

        

 у 
п

о
ст

 га
б

ар
и

ти
м

а      

 

 
7 

 
Чиновнички павиљон, 

Угао Васе 

Пелагића и 

Алеје Светог 

Саве 

  

 
II 

        

у 
п

ос
т 

га
б

ар
ит

и
м

а      

 
 

 
8 

 

 
Чиновнички павиљон, 

 

 
 
Алеја Светог 

Саве 22 

  
 

 
II 

        

 у 
п
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т г
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ар

и
ти

м
а      

 
 

 
9 

 
 
 
Кућа Леви Пољокан 

 
 

 
Српска Улица 72 

         

н
а 

д
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р
и

сн
о

ј 

ст
р

ан
и

 

      

 

 
10 

 
Зграда Уставног суда - Кућа Ристе 

Трифковића 

Угао улица 

И.Ф.Јукића и 

Краља Алфонса 

ИИИ 

  

 
III 

              

 

 
11 

 

 
Дом синдиката (кућа др. Костића) 

 
Угао Срспке и 

Васе Пелагића 

 
 

 
II 

              

 
 
 
12 

 
 
 
Кућа Зељковића 

 
 
 
Српска улица 69 

  
 
 

II 

       

н
а 

д
во

р
и

сн
о

ј 

ст
р

ан
и

 

      

 

 
 
 
 
13 

 

 
 
 
 
Кућа Јанковића (Горење) 

 
 
 
 
Краља Петра И 

Карађорђевића 

  

 
 
 
 

II 

           

 уз
 у
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о
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у 
са
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и

х 

м
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и
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14 

 
 
Кућа у КППИК 119 (Брцко гас 

осигурање) 

 
 
 
КППИК 119 

  
 
 

III 
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е
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15 

 
Стамбено-пословни објекат (уз 

Католичку цркву) 

 

 
Српска улица 

 
 

 
II 

              

 
16 

 
Кућа Милановића 

 
Улица Бана 

Милосављевића 
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2.15.  ЖИВОТНА СРЕДИНА   

Неконтролисана промјена природних услова усљед наглог процеса урбанизације коју 
карактеришу не потпуна контрола експлоатације природних површина и ресурса, (објекти, 
асфалт, инфраструктура) су најчешћи узроци деградације основних елемената животне средине 
у урбаним садржајима. 
Поменуте деградације се манифестују  у различитим облицима, пре свега као: 

 
1. Загађивање вода (површинских и подземних); 
2. Загађивање земљишта и нагомилавање чврстог отпада; 
3. Загађивање ваздуха; 
4. Појава буке и др. 

 
Разматрање проблематике заштите животне средине постаје актуелно тек у посљедњих 
неколико година, што као посљедицу има недостатак великог дијела података о тренутном стању 
животне средине, односно евиденцију контроле и мјерења загађења. 
 
Простор који обухвата Регулациони план налази се између улица Николе Тесле, Вука Караџића, 
Алеје Светог Саве, Васе Пелагића, Горана Радуловића Бимбе, Булевара Цара Душана и 
Книнске. Предметни простор је у потпуности изграђен и представља централно градско језгро са 
израженим антропогеним утицајима ште се одразило и на квалитет животен средине на 
предметном простору. Изграђени објекти су у функцији становања, школства, парковских 
површина, услужне дјелатности и администрације.  
 
Водоводни, канализациони и топлификациони систем је у потпуности изграђен на предметном 
простору. 
 
Загађење ваздуха настаје од гасовитих продуката сагоријевања односно емисијом полутаната у 
процесима сагоријевања различитих врста горива који се употребљавају најчешће у саобраћају, 
или као енергенти било у привредним или индивидуалним активностима. Са обзиром да је 
предметни простор у потпуности топлификован, основни узрок загађења ваздуха у обухвату 
регулационог плана јесте саобраћај, односно емисије полутанта из мотора са унутрашњим 
сагорјевањем. Издувни гасови мотора садрже слиједеће штетне материје: угљенмоноксид, 
несагорјеле угљоводонике и дјеломично сагорјеле материје, оксиде азота, оксиде сумпора, 
једињења олова, чврсте и течне састојке дима и још непотпуно објашњене материје са 
карактеристичним мирисом (ароматични) угљоводоници, алдехиди, једињења сумпора.   
 
Квалитет ваздуха како на ширем урбаном подручју тако и у овом дијелу плана има промјењљиве 
вриједности у различитим периодима годишњих доба. До погоршања квалитета ваздуха долази у 
касном јесењем и зимском периоду године. Разлози су почетак грејне сезоне и метеролошки 
услови: појава температурне инверзије, слабије провјетравање, повећан број дана са пољем 
ниског ваздушног притиска. 
 
Према квантитативним мјерењима која су се проводила на мјерној станици, која је постављена у 
кругу поште и на којој су се мјерења са одређеним прекидима изводила од 2009 до 2017. године, 
оквирне вриједности за одређене материје које дефинишу квалитет ваздуха износе: 
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Полутант 

 

 
Просјечна годишња 

вриједност 

 

Гранична вриједност* 

SO2 30 μg/m3 50 μg/m3 

ЛЧ 10 35 μg/m3 40 μg/m3 

NO2 30 μg/m3 40 μg/m3 

* Уредба о вриједностима квалитета ваздуха (Сл. гласник РС, бр. 124/12) 
 
Поред наведене проблематике уклањање отпада преставља један од битних услова за 
спречавање ширења заразних болести, загађења основних природних елемената животне 
средине и уопште за одржавање јавне хигијене. У обухвату регулационог плана нема довољан 
број рециклажних контејнера за одлагање рицикабилних компоненти из комуналног отпада. И 
постојећи контејнери су дотрајали и оштећени. Број канти дуж пјешачких стаза, такође није на 
задовољавајућем нивоу. 
 
Опслуживање простора услугама сакупљања комуналног и других осталих категорија отапда 
тренутно врши комунално предузеће Чистоћа,а.д.- Бања Лука. 
 
Комунална бука је увијек представљала веома важан проблем у животној средини са којим се 
човјек суочавао и тежио да њом управља и да је контролише. Од 2012. године се на подручју 
урбаног дијела Града Бања Лука, на одређеним локацијама врши мониторинг комуналне буке. 
Једна од мониторинг локација је у центру града код раскрснице Булевар цара Душана и Краља 
Петра И Карађорђевића. Резултати мјерења показују да су прекорачења нивоа буке повећана и 
да се крећу у границама од 3 до 7 dB (А), у дневним терминима, и од 2 до 5 dB (А), у ноћним 
терминима. На повећани ниво буке у ужем дијелу града, у дневном периоду највећи утицај је 
имао висок интензитет саобраћаја, поготово употреба технички неисправних возила, употреба 
звучних сигнала аутомобила, лоша путна подлога. У ноћним терминима на ниво буке поред 
саобраћаја имају утицај и угоститељски објекти. Прекорачења нивоа буке била су изражена у 
јутарњим часовима у периоду од 06 – 09, затим у послије подневним часовима у периоду од 15 – 
18 часова, кад је повећана фреквенција саобраћаја, те у вечерњим и ноћним часовима у току 
рада угоститељских објеката од 22 - 02 часа. 
 

2.16.  УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЉУДИ И ДОБАРА ЗА СЛУЧАЈ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 
РАТНИХ КАТАСТРОФА И ТЕХНОЛОШКИХ АКЦИДЕНАТА 

Заштита од елементарних непогода, техничких опасности и ратних дејстава остварује се путем 
надлежног органа цивилне заштите (на нивоу 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 елементарне непогоде, мјере заштите кад наступе непогоде, као и мјере 
ублажавања и отклањања непосредних посљедица.  

У области заштите од елементарних непогода, ратних дејстава, као и других већих опасности 
потребно је предузети сљедеће мјере: 

• примјена прописа о асеизмичкој градњи, односно примјена сигурносних стандарда и 
техничких прописа о градњи на сеизмичким подручјима;   

• стриктна примјена противпожарних прописа; контрола и санација противпожарне заштите 
у објектима. 
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2.17.  ИНФРАСТРУКТУРА 

2.17.1. Саобраћај 

Просторни обухват Регулационог плана Центар ограничен је улицама: Алеја св. Саве, Вука 
Караџића, Јована Дучића, Грчком, Книнска, Николе Тесле, Видовданска, Булевар цара Душана, 
Горана Радуловића и Васе Пелагића.  
 
Улице које ограничавају овај обухват представљају дијелове примарне градске мреже. Простор 
који се налази унутар обухвата је највећим дијелом изграђен, тако да је мрежа саобраћајница већ 
издефинисана и као таква преузета као основа за израду Регулационог плана. Саобраћајнице 
које се налазе унутар обухвата су градске улице које су по карактеру стамбене и сабирне. Већи 
број улица нижег ранга унутар обухвата је тренутно једносмјеран, а у њиховом профилу је 
уведено подужно паркирање на коме се врши наплата.  
 
Обзиром да је у питању централни дио града, саобраћајнице у овом обухвату трпе велико 
саобраћајно оптерећење. У вршним часовима цјелокупна мрежа функционише на граници 
капацитета уз честу појаву загушења која се јављају на примарној мрежи, а затим преносе и на 
мрежу нижег ранга што је посебно изражено након затварања „Зеленог“ моста за моторни 
саобраћај.  
 
У цјелоклупном обухвату је изражен недостатак мјеста за паркирање, што је честа појава у 
центрима градова. Потребе за паркирањем осим станара и запослених у овом дијелу града, 
већим дијелом остварују и корисници центра који по својој функцији има велику атракцију. У овом 
подручју је уведена наплата паркирања што је предуслов за управљање паркирањем у граду 
величине Бањалуке.  
Једна од новина је увођење нулте зоне паркирања, што би требало да резултира повећањем 
слободних паркинг мјеста у овим зонама.  
Возила која се крећу по мрежи тражећи паркинг мјесто стварају додатно оптерећење на 
саобраћајницама. Снимањима која су вршена за потребе израде Регулационог плана 2005 
године, установљено је да вршна акумулација паркирања, измјерена у подневним сатима, износи 
око 1900 паркираних возила, а од тога 25% возила су паркирана на коловозу, тротоару и зеленим 
површинама. Минимална акумулација је измјерена иза поноћи и износи око 680 паркираних 
возила. Паркирана возила у ноћним сатима су у највећем броју возила чији власници живе у 
предметном обухвату.   
 
Због великог броја непрописно паркираних возила пјешацима је отежано кретање уским 
тротоарима тако да су често приморани да се крећу коловозом, што доводи до директног 
мјешања колског и пјешачког саобраћаја што на директан начин доводи до смањења 
безбједности свих учесника у саобраћају. 
  
У централном дијелу обухвата постоји пјешачка зона која је на пресјеку Српске улице и Улице 
Веселина Маслеше прекинута колским саобраћајем. 
 

2.17.2. Хидротехника  

• Увод 
 
Простор регулационога чини обухват ограничен улицама Горана Радуловића Бимбе, Васе 
Пелагића, дио Алеја Светог Саве (од укрштања са улицом Краља Петра Првог Карађорђевића до 
укрштања са улицом Васе Пелагића), дио Видовданске, улица Николе Тесле, Книнска улица, дио 
улице Милана Мартића, дио булевара Цара Душана, дио улице Краља Петра Првог 
Карађорђевића (од укрштања са булеваром Цара Душана до укрштања са улицом Вука 
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Караџића, улица Бана Милосављевића. Веселина Маслеше, Српска, Краља Алфонса, дио 
Јеврејске (од ул. Краља Петра Првог Карађорђевића до укрштања са улицама Васе Пелагића и 
Горана Радуловиће Бимбе), Гајева Улицам, улица Ивана Фране Јукића улица Иве Лоле Рибара, 
Тржничка улица и улица Ђуре Даничића. 
 
Постојећу и планирану хидротехничку инфраструктуру у оквиру обухвата овог  Регулационог 
плана сачињавају: 
 

• Снабдијевање водом за санитарне,  противпожарне (и остале) потребе 

• Одвођење и диспозиција фекалних отпадних вода 

• Одвођење површинских вода од падавина (кишна канализација) 

• Водотоци (дио затворенога корита водотока Црквена) 
 

• Снабдијевање водом 
 
Снабдијевање водом (за санитарне и пожарне и остале потребе) дијела града који је предмет 
овог  регулационог плана врши се са водоводног система града Бања Луке. У висинском погледу, 
подручје припада првој висинској зони водоснабдијевања (врши се прикључивање овбјеката до 
коте 180 м.н.м). 
 
Подручје које обухвата овај Регулациони план снабдијева се водом путем дистрибуционе 
водоводне мреже: примарних и секундарних цјевовода и то: 

➢  цјевоводи примарнне дистрибуционе водоводне мреже: 
-   Ø500 мм у улицама Вука Караџића и Алеји Светога Саве;  
-   Ø350 мм у Булевару Цара Душана;  
-    Ø300 мм у улици Ђуре Даничића, и дијелу Јеврејске улице, те у улици Бана    
     Милосављевића;  
-   200 мм у дијелу улице Иве Лоле Рибара, Гајевој улици, улици Милана Тепића; 

 
➢ цјевоводи секундарне водоводне мреже:  

- Ø150 мм у дијеловима улица Ђуре Даничића и Горана Радуловића Бимбе, у 
Српској улици (новоизграђени цјевовод, ранији Ø80 мм);   

- Ø125 мм у улици Веселина Маслеше, дијелу улице Краља Петра Првог 
Карађорђевића (од булевара Цара Душана до улице Марије Бурсаћ;  

- Ø100 мм у улицама Видовданској, Николе Тесле, Книнској, Краља Петра Првог 
Карађорђевића (од улица Милана Тепића до Вука Караџића), Бана 
Милосављевића, дијелу Алеје Светог Саве; 

- Ø80 мм у улицама Васе Пелагића, Бана Др Тодора Лазаревића, Краља Алфонса, 
дијелу Јеврејске улице, улици Ивана Фране Јукића. 

 
Обзиром на локацију регулационога плана, те густину насељености, цијеви профила мањег од 
100мм не могу обезбиједити потребан капацитет са становишта прописа противпожарне заштите 
(према важећим прописима о заштити од пожара).  
 
Положај примарне и секундарне водоводне  мреже је уцртан на графичком прилогу. 
 

• Сакупљање и диспозиција фекалних и кишних отпадних вода 
 
У обухвату предметног подручја постоји изграђена градска канализациона мрежа. 
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Постојећа градска канализациона мрежа је изведена углавном као мјешовита, тј. заједничким 
колекторима се одводе употребљене и кишне воде док је у мањем дијелу развијен сепарациони 
систем одвођења отпадних вода. 
 
Предметно подручје припада канализационом систему који прикупља и одводи отпадне воде са 
лијеве стране ријеке Врбас.  
 
Постојећу канализацију чине следећи колектори: 

• мјешовити колектор Ø1600 мм тзв. «бањалучко поље», полази од укрштања 
Виддовданске улице са улицом Милана Тепића, иде Видовданском улицо (и даље Првог 
Крајишког Корпуса, код улице Паве Радан скреће преко Бањалучкога поља до улива у 
ријеку Врбас. Овај колектор има улогу главног колектора за централно градско 
мподручје);   

• мјешовити колектор Ø60/90 cm: долази из улице Скендера Куленовића, пресијеца 
Булевар Цара Душана, продужава дијелом улице Краља Петра Првог Карађорђевића (до 
укрштања са улицом Милана Тепића), даље скреће и продужава улицом Веселина 
Маслеше, Бана Милосављевићаскреће шпрема Алеји Светога Саве (и наставља даље 
Алејом Светога Саве и преко Бањалиучкога поља до улива у ријеку Врбас);  

• мјешовити колектор Ø60/90 cm у улици Милана Тепића, спаја се на колектор Ø60/90 cm у 
улици Краља Петра Првог Карађорђевића (даље наставља улицом Веселина Маслеше 
према Алеји Светога Саве); 

• колкетор Ø600 мм у улици Вука Караџића (спаја се код позоришта на колектор Ø60/90 cm 
у Алеји Светога Саве); 

• мјешовити колкетор Ø60/90 cm у Грчкој улици (спаја се код «хипотекарне банке у улици 
Бана Милосављевића на колектор Ø60/90 cm и даље отиче према Алеји Светога Саве); 

• мјешовити колкетор Ø500 мм у Бана Др Тодора Лазаревића  (спаја се код «хипотекарне 
банке у улици Бана Милосављевића на колектор Ø60/90 cm и даље отиче према Алеји 
Светога Саве); 

• кишни растеретни колектор Ø70/105 cm полази од кишног прељева на споју колектора 
Ø60/90 cm код «хипотекарне банке, иде према Црквеној и то дијелом улице Бана 
Милосављаевића, Српске, Ивана Фране Јукића, дијелом Јеврејске, Ђуре Даничића и 
улива се у Црквену испод Градске тржнице; 

• мјешовити колектор Ø500 мм у улици Васе Пелагића, отиче према колектору Ø60/90 cm у 
Алеју Светога Саве; 

• колектор Ø500 мм у Јеврејској улици; 

• мјешовити колектор Ø400 мм у улици Иве Лоле Рибара, даље продужава Ø500 мм 
улицом Ђуре Даничића до споја на колектор Ø500 мм у Јеврејској улици; 

• мјешовити колектор Ø400 мм у дијелу Видовданске улице  

• мјешовити колектор Ø400 мм у Српској улици; 

• мјешовити колектор Ø400 мм улици Краља Алфонса; 

• мјешовити колектор Ø40/60 cm у дијелу улице Краља Петра Првог Карађорђевића (од 
Поште до Позоришта); 

• мјешовити колектор Ø300 мм у улици Горана Радуловића Бимбе; 

• мјешовити колектор Ø300 мм у Гајевој улици и дијелу Јеврејске улице;  

• мјешовити колектор Ø300 мм у занатском центру у улици Веселина Маслеше; 
 

2.17.3. Електроенергетска инфраструктура и ТТ везе 

Електроенергетика  

Подручје са електричном енергијом на 10(20)kV напонском нивоу снабдијева из постојећих 
објеката обавља се из постојеће дистрибутивне мреже на подручју обухвата. Дистрибуција 
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електричне енергије до постојећих објеката обавља се преко трансформаторских станица 
лоцираних у обухвату РП, као и из трансформаторских станица које се налазе ван обухвата 
регулационог плана. Комплетна СН мрежа на локалитету је реализована подземним СН каблом и 
у добром је стању.  
Нисконапонски разводи реализовани су углавном подземно. НН мрећа је генерално у добром 
стању. 
Улична расвјета на локалитету је изведена углавном свјетиљкама са метал-халогеним и 
натријум-високи притисак изворима свјетлости монтираним на челичне вруће цинчане стубове са 
подземним кабловским разводом. 
 

ТТ мрежа  

У обухвату измјене предметног Плана инфраструктура из области телекомуникација изведена је 
углавном подземно. Од комутационих ормара разведена је бакарна и оптичка 
телекомуникациона примарна и секундарна мрежа. 

 

2.17.4. Термоенергетика 

У обухвату предметног Плана постоји изграђена цјевоводна мрежа даљинског гријања  градске 
Топлане за снабдијевање објеката топлотном енергијом за загријавање просторија. Локација 
цијеви вреловода и топлотних станица је видљива у графичком прилогу. Постојећи објекти у 
обухвату обезбјеђују топлотну енергију из система даЉинског гријања и из властитих котловница 
централног гријања.  
 
 

2.18.  МОГУЋНОСТИ КРЕТАЊА ЛИЦА СА УМАЊЕНИМ ТЈЕЛЕСНИМ СПОСОБНОСТИМА 

При формирању улазних партија у зградама, обликовању партера и јавних саобраћајница и 
пјешачких површина неопходно је поштовање Правилника о условима за планирање и 
пројектовање објеката за несметано кретање дјеце и лица са умањеним тјелесним 
способностима („Службени гласник Републике Српске“, број 93/13) 
 

2.19.  БИЛАНСИ КОРИШЋЕЊА ПОВРШИНА, РЕСУРСА И ОБЈЕКАТА 

Према валоризационој основи стања, у простору обухвата Плана, установљени су 
сљедећи урбанистички параметри: 

• ПОВРШИНА ОБУХВАТА...........................................................49,74ха / 497 438 m2 
 

• УКУПАН БРОЈ ОБЈЕКАТА............................................................................. 454 
• Број индивидуалних стамбених објеката....................................................... 18 

• Број вишепородичних стамбених објеката.................................................... 28 

• Број индивидуалних стамбено-пословних објеката...................................... 10 

• Број вишепородичних стамбено-пословних објеката................................... 45 

• Број пословних објеката.................................................................................. 215 

• Број вјерских објеката..................................................................................... 5 

• Број објеката школства................................................................................... 3 

• Број хотела....................................................................................................... 6 

• Број културних центара................................................................................... 9 

• Број административних управа...................................................................... 5 

• Број инфраструктурних објеката.................................................................... 1 

• Број објеката у рушевном стању.................................................................... 1 

• Број објеката у изградњи................................................................................ 5 
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• Број помоћних објеката................................................................................... 103 
 

• УКУПНА БРУТО ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА.............................. 421256,68 m2 

• БГП намјењена за становање............................................................   88770,68 m2 

• БГП намјењена за пословне дјелатности......................................... 187302,65 m2 

• БГП вјерских објеката.........................................................................     2364,19 m2 

• БГП објеката школства.......................................................................   10409,69 m2 

• БГП хотела...........................................................................................   28717,02 m2 

• БГП културних центара.......................................................................   45883,98 m2 

• БГП административних управа..........................................................   21665,33 m2 

• БГП инфраструктурних објеката........................................................            8,29 m2 

• БГП објеката у рушевном стању........................................................        587,37 m2 

• БГП објеката у изградњи....................................................................   30176,94 m2 

• БГП помоћних објеката.......................................................................     5370,55 m2 
 

. 

• УКУПНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТИМА....................120270,17 m2 
 

• УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА...................................................................  3267 

• Број домаћинстава......................................................................................  1184 

• Просјечан број чланова по домаћинству...................................................  2,76 
 

• КОЕФИЦИЈЕНТ ИЗГРАЂЕНОСТИ...........................................................  1,31 

• КОЕФИЦИЈЕНТ ЗАУЗЕТОСТИ.................................................................  0,37 
• ГУСТИНА НАСЕЉЕНОСТИ.......................................................................   65,68 ст/ха 

 

2.20.  ОЦЈЕНА СТАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

Подручје које обухвата предметни План, представља скуп већег броја одвојених катастарских 
честица, са различитим степеном изграђености и карактером урбане структуре. 

Природни услови подручја су повољни и не представљају ограничавајући фактор за даљу 
изградњу и урбанизацију простора. 

Обзиром на положај предметне локације у односу на подручје града и на заступљену намјену на 
истој, степен искориштености простора је оптималан. 

Објекти чврсте градње су различите грађевинске вриједности, од квалитетних до објеката лошег 
бонитета, рушевина, темеља и објеката у изградњи.  

Постојећу саобраћајну инфраструктуру чини мрежа стамбених улица које су асфалтиране.  

Мрежа комуналних инфраструктурних инсталација у овом подручју је развијена, 
(електроинсталације, ТТ мрежа, водовод, канализација, топловод). 

Може се констатовати да је разматрани простор врло повољан за нову изградњу истог типа, 
уређење и кориштење, као и за урбану реконструкцију постојећег грађевинског фонда. 
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3. ПРОБЛЕМИ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 

Анализом чињеница о општем стању уређености и изграђености простора у предметном 
обухвату, може се констатовати да су видљиве потребе да се настави са планском изградњом и 
интервенцијама у простору у сврху повећања степена урбанитета на предметном локалитету. 
 
Генерални циљеви организације и уређења простора могу се представити кроз сљедеће 
одреднице: 
 

• Планским опредјељењем формирати простор урбаног стандарда; 

• Дефинисати карактеристике физичких структура у простору;  

• Анализирати и валоризовати дистрибуцију јавних простора унутар обухвата; 

• Организовати хумано и квалитетно становање и рад; 

• Искористити постојећи потенцијал за формирање система зелених површина;  

• Утврдити карактеристике појединих елемената природне средине; 

• Дати оцјену стања саобраћајног система, саобраћајне инфраструктуре; 

• Дефинисати развијеност инфраструктурне мреже; 

• Дефинисати основне саобраћајне токове и паркирање возила;  

• Искористити могућности за растерећење простора од колског саобраћаја и формирање 
нових пјешачких токова 

• Опредијелити се у интервенцији према урбанистичко-архитектонском третману за 
подручје, улични потез и појединачни објекат; 

• Усаглашавањем интереса, активирати изградњу стамбених и стамбено-пословних 
објеката на предметним локацијама и уређење јавних површина. 

 

Имајући у виду стање предметног простора, у погледу његових предности и недостатака, главни 
циљеви израде Плана могу се представити кроз сљедеће одреднице : 
 

• обезбиједити сагледавање улазних података из планова вишег реда, резултате анализе и 
оцјене постојеће документације, као и контактних планова; 

• утврдити релације између контактних зона и предметног подручја, и на одговарајући 
начин их укључити приликом разматрања планираних рјешења; 

• посебну пажњу обратити на ограничења која у појединим дијеловима предметног 
подручја постоје у погледу ефикасног рјешавања одвијања саобраћаја (тротоара) и 
успостављања мреже саобраћајница у складу са прописима; 

• сагледати и оцијенити могућности за реализацију исказаних тежњи власника и корисника 
простора према/у складу са потенцијалима и ограничењима конкретне локације;  

• интегрисати рјешења и одредбе из одговарајуће планске регулативе вишег реда, 
претходно израђених планова за предметни обухват или његове дијелове, као и правне 
регулативе; 

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

• примијенити одговарајуће планске стандарде; 

• планирати предметно подручје и дефинисати планска рјешења у складу са принципима и 
критеријумима одрживог развоја; 

• преиспитати стварне могућности интервенција у простору у односу на постојеће стање и 
дати могућност оптималних услова за изградњу, реконструкцију или замјену грађевинског 
фонда, као и саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 

• Преиспитати могућности за стварање нових просторних међуодноса и обогаћивање 
градског ткива кроз реконструкцију постојећих и планирање нових површина и објеката.  
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 ОСНОВНА КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

На основу свих елемената стања и урбанистичке документације, приступило се анализи овог 
локалитета и изради концепције регулационог плана, који би на разматраном простору на 
рационалан и квалитетан, али и реалан начин дефинисао смјернице за даљи развој и изградњу 
градског језгра, које обилује разноликим структурама и функцијама и због чега је потребно 
посветити посебну пажњу оцјени  карактера и динамике дањег развоја, те концепту модела 
простора који ће моћи да задовољи потребе корисника у будућности и пружи квалитетан оквир за 
развој града.  

Концепт је прилагођен насљеђеној блоковској структури урбаног ткива, реалним могућностима за 
рјешавање имовинско-правних односа, те могућностима како задржавања тако и значајније 
измјене постојеће шеме саобраћајних токова.  

Концепција рјешења је проистекла из потребе да се положајем, бројем и намјеном нових 
физичких структура, отворених простора и саобраћајних површина, одговори на различите и 
растуће потребе становника и корисника садржаја у предметном обухвату, као и да се 
интервенцијама на постојећим објектима, саобраћајним токовима и отвореним површинама, 
повећају капацитети за различите намјене и квалитет рада, одмора и становања подигне на ниво 
који одговара величини града и значају предметног обухвата у односу на цјелокупан урбани 
простор града Бањалуке. 

 

3.1 СТАНОВАЊЕ 

На предметном подручју постоји тренд пораста захтјева за становањем у вези пословних, 
административних и функција културе, будући да те функције доминирају у предметном обухвату, 
те становања више категорије (апартманско становање и сл.).  

Постојеће становање је организовано како у слободностојећим, тако и у објектима у низу, и у 
највећем постоптку је смјештено на више етаже објеката, док је приземње па и неколико првих 
етажа вишеетажниох објеката временом пренамијењено у пословање.  

Нови стамбени простор добија се, углавном, изградњом колективних стамбених објеката (са 
могућношћу формирања пословних садржаја у приземљу) на постојећим локалитетима 
индивидуалних или објеката у низу лошег бонитета, као и на неколицини неизграђених локација, 
затим реконструкцијом, повећањем вертикалних габарита, тј.надоградњом постојећих структура.  

Овакви трендови су реални због карактера постојеће изграђене средине, смањеног простора за 
изградњу у ужем језгру те ограниченог простора за површинско паркирање или прилаз 
евентуалним паркинг гаражама.  

На локацији су дефинисане парцеле са вишепородичним стамбено-пословним објектима, 
планираним као слободностојеће или као објекти у низу, у зависности од величине грађевинске 
парцеле, позицији у постојећој изграђеној структури и позицији у односу на постојећу или 
планирану приступну саобраћајницу. Планиран је и припадајући паркинг простор у виду 
подземних гаража или асфалтиране површине на партеру, као и зелениџ површина. 

 

Помоћни простори за планиране објекте планирани су у оквиру постојећих објеката, никако као 
одвојене структуре – помоћни објекти. 

 

 

 



Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka 
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372 

 
  

 39  

3.2.  ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

У оквиру обухвата Плана, пословне дјелатности планиране су у виду стамбено-пословних и 
пословних објеката,  спратности од П+2+Пе до П+Г+П+6+Пе за стамбено – пословне, односно од 
П+1  до П+12 за пословне објекте, са могућношћу изградње више подрумских етажа, нарочито за 
потребе паркирања. 

Од привредних дјелатности у оквиру обухвата предвиђене су терцијарне и квартарне (трговачке, 
угоститељско-туристичке дјелатности, услужне дјелатности примјерене ужој зони града, 
финансијске дјелатности, представништва фирми итд.), те производно занатство мањег 
капацитета. Нису дозвољене трговачке дјелатности на велико.  
 

3.3.. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

У склопу предметног простора постоји изузетно велики број јавних установа, и установа културе и 
образовања, гдје се међу значајнијим издвајају објекат Градске управе, Културни центар Бански 
Двор, Палата предсједника (бивша Хипотекарна банка), Народно позориште, Дом солидарности, 
Музеј Републике Српске и Народна и универзитетска библиотека, Музеј савремене умјетности 
Републике Спрске. Међутим, с обзиром на караткер обухвата (централна зона града, мноштво 
различитих корисника, потреба за повећањем туристичке и културно-образовне понуде града)  
постоји потреба за новим структурама и отвореним просторима  у којим ће се смјестити нови 
садржаји јавних служби и друштвених дјелатности.  

 

3.4. ВЈЕРСКИ ОБЈЕКТИ 

Постојећи вјерски објекти у склопу предметног обухвата задовољавају вјерске потребе 
становништва, и у току израде Плана није запримљена ниједна смјерница везана за изградњу 
нових вјерских објеката, те на предметном обухвату нови објекти ове намјене нису ппанирани.  

 

3.5. СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

Обзиром на то да у оквиру обухвата овога Плана постоји потреба за формирањем парковских 
површина и површина у виду дјечијих игралишта, планирани су обимни захвати на формирању 
нових пјешачких површина и низа отворерених јавних простора у једну цјелину, а ту су и бројни 
појединачни отворени простори и дјечије игралиште. 

 

3.6. ИНФРАСТРУКТУРА 

3.6.1. Саобраћај 

Освновни проблем за функционисање блока у саобраћајном смислу је недостатак паркинг мјеста, 
велик број пословних простора у приземљу скоро свих зграда који немају организовано ријешен 
систем логистике тј. доставе роба, одвоза материјала и сл. Подручје обухвата Плана је 
карактеристично по великом интензитету саобраћаја, нарочито у вријеме вршних оптерећења тј. 
„шпицева“ , великом броју измјена на постојећим паркинзима због постојања великог броја 
пословних објеката који привлаче велик број посјетилаца, хаотичан начин поствљања контејнера 
за смеће који угрожавају безбједност саобраћаја. 
 
За потребе стационарног саобраћаја паркирање је ријешено засебним и заједничким 
површинским паркинзима, те подземним гаражама. Планиран је тип управног паркирања, као и 
подужно паркирање дуж улица. Већи дио паркинга је предвиђен у подземним паркинг гаражама. 
Усвојени номратив је за сваки стан једно планирано паркинг мјесто, за пословне просторе 
кориштен је норматив - на 70м2 корисне површине једно паркинг мјесто. Све рампе су 
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максималног нагиба 12% откривене, дужине до цца 25м.  За подземне паркинг гараже прорачун 
паркинг мјеста ће се вршити дијељењем површине са модулом 30 како би се добио укупан број 
паркинг мјеста у једној гаражи.  
Планирани су пјешачки коридори, тротоари, као и пасажи тј. подземни пролази и подходници.  
 

3.6.2. Водовод и канализација 
 
Постојећа водоводна мрежа је оцијењена у већем дијелу обухвата као повољна за задовољење 
постојећих и будућих повећаних потреба од додатних потрошача.  
 
Констатовано је да је у једном дијелу улица, огранака недовољна изграђеност водоводне мреже 
у смислу недовољних (малих) профила цијеви, у првом реду везано за задовољење прописа из 
заштите од пожара (у дијелу Јеврејске улице, улици Краља Алфонса, улици Бана Др Тодора 
Лазаревића, улици Васе Палагића). Постојеће цијеви профила Ø80 мм не задовољавају у 
погледу обезбјеђења потребних количина воде са становишта заштите од пожара (према 
законским прописима).  
 
Намеће се потреба реконструкције и санације појединих дијелова дистрибутивне градске 
водоводне мреже у улицама гдје је она недовољног профила цијеви, односно изградња нове 
дистрибуционе водоводне мреже тамо гдје раније није постојала како би се планирани објекти 
могли квалитетно снабдијевати потребним количинама воде за санитарне, пожарне и евентуално 
остале потребе.  
 
Приликом изградње подземних пролаза и саобраћајница (у дијелу улице Краља Петра Првог 
Карађорђевића са прикључним везама из ул. Бана Лазаревића и Милана Тепића) доћи ће до 
пресијецања постојећих водова, такода ће током извођења радова бити потребно изводити 
привремена искључивања појединих дионица из употребе. 
  
Код реконструкције, ове цјевоводе је потребно замијенити са цијевима већег профила (по 
хидрауличком прорачуну, с тим да се усвоји минимални профил цијеви  150 мм).  
                       
Постојећа канализациона мрежа је највећим дијелом изграђена у обухвату плана. Мали дио 
канализације је сепаратног типа а већи дио мјешовитог типа. Највећи дио канализације је старим 
колекторима усмјерен ппрема колектору у Алеји Светога Саве. Један дио оборинских вода је 
кишним преливима преусмјерен према новоизграђеном колектору «бањалучко поље». 
 
Приликом изградње подземних пролаза и саобраћајница (у дијелу улице Краља Петра Првог 
Карађорђевића са прикључним везама из ул. Бана Др. Т. Лазаревића и Милана Тепића) доћи ће 
до пресијецања постојећих канализационих колектора. Њихове токове ће бити потребно 
преусмјерити према новоизграђеноме колектору Бањалучко поље и према планираном колектору 
лијевом страном ријеке Врбас (тзв. колектор «Шехер-ИНЦЕЛ», чију изградњу је потребно 
потенцирати). За потребе новопланираног стамбено-пословног комплека омеђеног улицама Бана 
Лазаревића и Српском потребно је планирати нови канализациони колектор који би био спојен на 
аустроугарски колектор у улици Бана Милосављевића (а у чијем би се капацитету отворило 
мјеста претходно споменутим преусмјеравањима) 
    
Поток Црквена је регулисан на дијелу обухвата овог плана тако да је то повољна околност са 
становишта прихватања и провођења површинских вода у ријеку Врбас.  Новоизграђени колектор 
«бањалучко поље» је створио могућност изградње објеката у централном градском подручју 
(могуће је прикључивати и једну подземну етажу). Такођер је нa њега могуће прикључити, 
односно растеретити постојеће мјешовите канализационе колекторе. 
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Све предвиђене мјере и објекте потребно је уклопити у јединствен и цјеловит систем развоја 
хидротехничке инфраструктуре који треба да обезбиједи пуну функцију овог подручја и омогући 
даљи развоја урбаног дијела града. 
 
 

3.6.3. ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА 
 
Планирани објекти у обухвату овог плана су стамбени, стамбено- пословни и пословни објекти. 
Због боравка људи у просторијама исте је потребно загријавати зими и, евентуално, 
расхлађивати љети. За загријавање просторија је могуће обезбиједити топлотну енергију из 
система даљинског гријања или  из различитих енергената (дрво и дрвни отпаци, био маса, угаљ, 
течна горива, природни и течни нафтни гас, сунчева енергија и слично) и на различите начине 
(ложење по просторијама, котловнице за централно и етажно гријање, топлотне пумпе и 
слично).За расхладну енергију углавном потребна електрична енергија за рад топлотних пумпи. 
Циљ плана је да предложено рјешење за снабдијевање објеката топлотном енергијом за 
загријавање просторија буде рационално, техно-економски оптимално, прилагодЉиво 
промјенама и да чува околину.  
 

3.7. СИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Једна од значајних ставки уређења простора заснована је на потребама формирања зеленила уз 
вишепородичне стамбене и стамбено-пословне објекте, као и на јавним просторима, провођење 
мјера за унапређење стања у двориштима објеката индивидуалног становања и очување 
постојеће вриједне зелене матрице у непосредном окружењу, затим, формирање парковских и 
спортско-рекреативних површина. 
Такође, неопходно је и провођење мјера за унапређење стања неуређених зелених површина 
које су присутне у близини Техничке школе. 
 

3.8. ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Заштита животне средине 
 
Савремени концепт заштите животне средине захтијева континуирано праћење степена 
аерозагађења, хидрозагађења, педозагађења, биљног покривача, фауне, хигијенског стања 
средине, здравственог стања људи, буке, вибрација, штетних зрачења и других појава и 
показатеља стања животне средине. Општи критеријуми за заштиту животне средине од 
производних објеката полазе од међународно утврђених еколошких 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 и културног пејзажа. 
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Основне потребе заштите се заснивају у заштити природних елемената животне средине и 
радом створених човјекових вриједности које су дио ове урбане цјелине, а које могу битно да 
утичу на квалитет човјековог живота у њој. 
 
Заштита животне средине постићи ће се остваривањем више појединачних циљева, који се 
односе на: 

• Заштиту вода од загађења, (свеобухватно каналисање и пречишћавање отпадних вода из 
објеката); 

• Заштиту земљишта од загађења (спречавање депоновања отпада на за то непредвиђеним 
мјестима, итд ); 

• Заштиту ваздуха од загађења (кроз обезбјеђење јединственог система топлификације, 
контролисање аерозагађења од саобраћаја, изградња бициклистичке инфраструктуре, као и 
поштовање мезо и микроклиматских услова при избору локација за потенцијалне 
загађиваче); 

• Заштиту од буке (кроз адекватно планирање саобраћајница и саобраћајних токова и 
контролисања саобраћајне буке, изградњом бициклистичке инфраструктуре, као и различите 
мјере заштите, почевши од правилног лоцирања извора буке у односу на пријемник, 
смањења стварања буке и спречавања њеног ширења у околину, итд.); 

• Заштиту вегетације, при чему се мисли на вегетацију планирану РП-ом  
 
Основне потребе заштите проистичу из потреба стварања комодитета тј, конфора у једној 
урбаној цјелини са једне стране,а са друге стране ради заштите животне средине и општих 
природних добара које су дате човјеку на располагање. 
 
У том смислу неопходно је максималном заштитом, постојећих природних ресурса унутар 
обухвата Плана,правилном диспозицијом загађивача, адекватним уређењем система зелених 
површина итд., обезбиједити такве услове који ће битно утицати на унапређење квалитета 
живљења и амбијенталних вриједности овог Регулационог плана. 
 

3.9. БИЛАНС ПОТРЕБА И МОГУЋНОСТИ 

Биланс потреба и могућности у овом простору није егзактно исказан приликом дефинисања 
Програмског задатка и смјерница за израду Плана, али је он, у суштини, дефинисан кроз 
могућности које разматрани простор пружа за могућу нову изградњу и уређење, а посебно 
условљен важећом законском легислативом која се бави уређењем простора. 

Планом је, генерално, потребно омогућити даљи континуирани развој и уређење овог локалитета  
у оквиру градског ткива. 

Потребно је оне дијелове изграђеног ткива, који својим нивоом уређења не одговарају значају 
локалитета, моделима замјенске изградње, реконструкције, интерполације и уређења довести на 
потребни ниво урбанитета. 

Потребно је максимално очувати све слободне јавне површине и адекватно их уредити. За 
постојеће објекте потребно је дефинисати планирани габарит могуће доградње и надоградње. 
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4. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 

4.1. ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА 

Предвиђено је уклањање укупно 198 објеката од којих највећи број чине помоћни објекти (њих 
укупно 103) док остало чине постојећи пословни, стамбено-пословни  и стамбени објекти лошег 
бонитета. Укупна бруто грађевинска површина свих објеката који се уклањају је 34.016 м2. 

 

4.2. ТИПОЛОГИЈА ИЗГРАДЊЕ 

У погледу типологије грађевинског фонда, планско рјешење се надовезује на стање предметног 
обухвата, тј.приближно једнако су заступљени и слободностојећи и објекти у низу. У погледу 
намјене, с обзиром да се ради о централној зони града, задржан је велики број објеката, гдје 
доминирају пословни и стамбено-пословни објекти, објекти администрације, културе, образовања 
и хотели. Задржани су и постојећи вјерски  објекти, те мањи број индивидуалних стамбених 
објеката и неколицина постојећих помоћних објеката.  
Претходна планска рјешења предметни обухват су третирала као простор предвиђен претежно 
за изградњу пословних и стамбено-пословних и јавних објеката (образовање, култура и сл.). 
Предметни план усклађен је са претходним планским рјешењима у оној мјери у којој су се 
елементи тих рјешења могли  ускладити са потребама и промјенама које су се у простору десиле 
у периоду од усвајања претходних планских рјешења до данас.  
Планирани објекти се хоризонталним и вертикалним габаритима и  намјеном уклапају у постојећу 
структуру грађевинског фонда и надопуњују постојећи простор новом структуром и садржајима.  

 
4.3. ЗОНИРАЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ 

Предметни простор подијељен је на 9 зонa са аспекта густине насељености, планиране намјене 
објеката, планираних коефицијената изграђености и заузетости, планиране спратности, 
међусобне удаљености објеката, позиције простора у односу на центар и сл., у складу са 
документом вишег реда и Правилником о општим правилима урбанистичке регулације и 
парцелације. Границе зона у планском рјешењу у великој мјери се поклапају се са границама 
зона на карти стања (05_Постојећа намјена површина), уз извјесне измјене у појединим 
сегментима, а с обзиром да је простор у великој мјери изграђен, планирана намјена, такође, у 
великој мјери прати постојећу.  
План намјене површина приказан је на графичком прилогу бр.11., на којем је издвојена 
доминантна и карактеристична намјена унутар сваке зоне. 
 
У оквиру обухвата издвајају се сљедеће зоне: 
 

1) Стамбено-пословна зона -  доминантна намјена је становање са функцијом пословања 
у оквиру планираних и постојећих породичних и вишепородичних објеката; 
карактеристична намјена је у блоку између улица Васе Пелагића, Бана др. Т. Лазаревића, 
Српске улице и Бана МИлосављевића  гдје је  између новопланираних пословних 
објеката планиран јавни простор – трг са централним спомеником, који се пружа 
аксијално у правцу према Тгру српских владара и Храму Христа Спаситеља, а са циљем 
формирања јединственог јавног простора који се у коначници протеже све до Музеја 
Савремене умјетности Републике Српске. Важно је напоменути да је испод простора 
новопланираног трга са спомеником планирана вишеетажна подземна паркинг - гаража, а 
са циљем задовољења потреба корисника како постојећих тако и новопланираних 
садржаја.  
Такође значајну интервенцију представља претварање простора претходно планираног   
искључиво као паркинг на плочи „атомског склоништа“, у дјечије игралиште - са пратећим 
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зеленилом и поплочањем, са циљем стварања парковског амбијента и садржаја за 
станаре блока.  
Зона је дефинисана као стамбено-пословна зона и с тим у вези, приликом будуће 
изградње и реконструкције, одређују се сви урбанистички параметри према важећем 
Правилнику о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације; 

2) Пословна зона - доминантна намјена је пословање у оквиру постојећих и планираних 
пословних и стамбено-пословних објеката. Пословне зоне у обухвату предметног плана у 
највећој мјери тангирају зоне са културним и административним садржајима као и зоне са 
постојећим и планираним отвореним јавним простором и пјешачким површинама, гдје се 
наведене зоне међусобно надопуњују у преплитању функција и токова, нарочито 
пјешачких. Од значајнијих интервенција издвајају се два велика објекта која на 
својесврстан начин фланкирају улаз у централни дио – сегмент Улице Краља Петра I 
Карађорђевића – један објекат планиран је на позицији уз новопланирану кружну 
раскрсницу Улица Краља Петра I Карађорђевића и Булевара Цара Душана, док је други 
планиран на раскрсници Улица Краља Петра I Карађорђевића и Улице Вука Караџића. 
Зона 2 је дефинисана као пословна зона и с тим у вези, приликом будуће изградње и 
реконструкције, одређују се сви урбанистички параметри према важећем Правилнику о 
општим правилима урбанистичке регулације и парцелације; 

3) Културно-административна зона - доминантна намјена је култура и администрација а у 
оквиру постојећих и планираних јавних, и објеката културе; карактеристика зоне је потез 
између Народног Позоришта Републике Српске и објекта Културног Центра Бански Двор, 
на којем је планирана доградња објекта културе уз задржавање постојећег парка, како би 
се добила заокружена функционална и амбијентална цјелина простора у којем 
доминирају садржаји из области културе. Зона је дефинисана као културно-
административна зона и с тим у вези, приликом будуће изградње и реконструкције, 
одређују се сви урбанистички параметри према важећем Правилнику о општим 
правилима урбанистичке регулације и парцелације; 

4) Зона вјерских објеката - постојећи вјерски објекти чине доминантну намјену зоне; 
приликом будуће изградње и реконструкције, одређују се сви урбанистички параметри 
према важећем Правилнику о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације; 

5) Културно-образовна зона - доминантна намјена је култура и образовање  у оквиру 
постојећих јавних објеката културе и образовања; у предметној зони планиран је и 
извјестан број нових пословних и стамбено пословних објеката уз обод блока, а унутар 
којег су смјетени садржаји културе и образовања; зона је дефинисана као културно-
образовна зона и с тим у вези, приликом будуће изградње и реконструкције, одређују се 
сви урбанистички параметри према важећем Правилнику о општим правилима 
урбанистичке регулације и парцелације; 

6) Зона културе - доминантна намјена је култура, смјештена у оквиру постојећег објекта 
културе; зона је дефинисана као зона културе и с тим у вези, приликом будуће изградње и 
реконструкције, одређују се сви урбанистички параметри према важећем Правилнику о 
општим правилима урбанистичке регулације и парцелације; 

7) Зона отворених простора – зелене површине - доминантна намјена су отворени јавни 
простор и зеленило, а смјештени у оквиру постојећих и планираних јавних простора и 
простора са јавним зеленилом. Планирани јавни простор се својим концептом и намјеном 
надовезује на постојеће функције у централног зони града, нарочито функције културе, 
образовања и администрације. Зона је дефинисана као зона отвореног простора и 
зеленила и с тим у вези, приликом будуће изградње и реконструкције, одређују се сви 
урбанистички параметри према важећем Правилнику о општим правилима урбанистичке 
регулације и парцелације; 

8) Зона отворених простора – паркинг – доминантну намјену чини постојећи и планирани 
простор за мирујући саобраћај –површинско паркирање на отвореном простору.  
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9) Зона простора за јавну паркинг гаражу - доминантну намјену чини планирани простор 
за мирујући саобраћај – паркирање у објектима надземних паркинг гаража; зона је 
дефинисана као зона простора за јавну паркинг гаражу, и с тим у вези, приликом будуће 
изградње и реконструкције, одређују се сви урбанистички параметри према важећем 
Правилнику о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације;  

 

ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА ПЛАНИРАНИХ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ  

 

За све објекте који су означени као објекти који се реконструишу, остављена је могућност 
уклањања постојећег објекта и замјенске градње, уколико се испитивањима објекта испостави да 
објекат није могуће реконструисати, или да су потребни захвати на реконструкцији такви да 
представљају несразмјерно велику инвестицију.  

 

• Блок између улица Видовданске, Јована Дучића и Вука Караџића 

 

 

 

 

Постојећи пословни објекат на углу, уз Грчку улицу – 
реконструише се уз повећање  вертикалних габарита до 

спратности према графичком прилогу. 

 

 

 

 

• Блок између улица Видовданске, Краља Петра I Карађорђевића и Улице Бана др Тодора 
Лазаревића 

 

 

 

 

Постојећи стамбено-пословни објекат смјештен унутар 
блока – реконструкција са повећањем вертикалних 
габарита до спратности према графичком прилогу. 
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• Блок између улица Бана Милосављевића, Васе Пелагића, Бана др Тодора Лазаревића и 
Алеје Светог Саве 

 

 

 

 

Постојећи стамбено-пословни објекат на углу 
Улицу Бана Милосављевића и Симе Шолаје - 
реконструише се уз повећање  хоризонталних 
габарита према графичком прилогу. 
 

 

 

 

 

Постојећи стамбено-пословни објекат уз Улицу 
Бана др Тодора Лазаревића - реконструише се 
уз повећање  хоризонталних габарита према 
графичком прилогу. 
 

 

 

 

• Блок између улица Бана Милосављевића, Васе Пелагића, Бана др Тодора Лазаревића и 
Српска улица 

 

 

 

Група постојећих пословних објеката и један у 
рушевном стању, уз Улицу Српску– реконструишу се уз 
повећање  хоризонталних и вертикалних габарита 
према графичком прилогу. 
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• Блок између Трга српских јунака, улице Видовданске, Краља Петра I Карађорђевића и 
Милана Тепића 

 

Група постојећих пословних објеката унутар блока – 
реконструишу се уз повећање вертикалних габарита према 
графичком прилогу. 

    

 

 

 

 

 

 

 

• Блок између улица Книнске, Марије Бурсаћ, Краља Петра I Карађорђевића и Булевара Цара 
Душана

 

 

 

 

Постојећи пословни објекат  унутар блока - хотел – 
реконструише се уз повећање  вертикалних габарита до 
спратности према графичком прилогу. 

 

 

 

 

 

• Блок између улица Булевар цара Душана,  Ул. Горана Радуловића Бимбе и Ул. Ђуре 
Даничића 

 

 Постојећи стамбени објекат  унутар блока - реконструише 
се уз повећање  вертикалних габарита до спратности 
према графичком прилогу уз промјену намјене. 



 

 

• Блок између улица Веселина Маслеше, Краља Петра I Карађорђевића и  Улице Српске 

 

 

Група постојећих пословних објеката на Тргу Крајине - 
реконструишу се уз повећање хоризонталних и на 
дијелу вертикалних габарита према графичком 
прилогу. 

 

 

 

 

 

 

• Блок између улица Веселина Маслеше, Краља Алфонса XIII, Ивана Фрање Јукића и  Улице 
Српске 

 

 

 

Постојећи пословни објекти смјештени унутар блока - 
реконструишу се уз повећање  вертикалних и, на мањем 
дијелу једног објекта, хоризонталних габарита према 
графичком прилогу. 

 

 

 

 

• Блок између улица Јеврејске, Веселина Маслеше, Краља Алфонса XIII и Ивана Фрање 
Јукића  

 

 

 

Постојећи пословни објекти смјештени унутар блока 
(„стари Занатски центар“) – реконструишу  се уз 
повећање  вертикалних габарита према графичком 
прилогу. 
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• Блок између трга Крајине и улица Гајеве и Јеврејске 

 

Постојећи пословни објекат на Тргу Крајине 
(некадашња робна кућа „Боска“) - реконструишу  се уз 
повећање  вертикалних габарита према графичком 
прилогу. 

 

 

 

 

 

 

• Блок између улица Гајеве и улица Иве Лоле Рибара, Ђуре Даничића и Јеврејске 

                                                                                              

 

 

 

Постојећи стамбено-пословни објекат у Улици Иве Лоле 
Рибара - реконструише се уз промјену намјене, те 
измјену и повећање хоризонталних и вертикалних 
габарита према графичком прилогу. 
 

 

 

 

 

Група постојећих стамбено-пословних објеката  у Улици 
Јеврејској - реконструишу се уз повећање вертикалних 
габарита према графичком прилогу. 
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• Блок између улица Српске, Ивана Фрање Јукића , Краља Алфонса XIII и Васе Пелагића 

 

 

 

 

Постојећи стамбени објекат у Улици Ивана Фрање Јукића - 
реконструише се уз промјену намјене, те повећање 
хоризонталних габарита према графичком прилогу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постојећи стамбени објекат у Улици Краља Алфонса XIII - 
реконструише се уз повећање вертикалних габарита према 
графичком прилогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постојећи пословни објекат у Улици Краља Алфонса XIII - 
реконструише се уз промјену намјене и повећање 
хоризонталних и вертикалних габарита према графичком 
прилогу. 
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Група постојећих стамбених објеката у Улици Краља 
Алфонса XIII - реконструишу се уз промјену намјене 
и повећање вертикалних габарита према графичком 
прилогу. 

 

 

• Блок између улица Јеврејске, Ивана Фрање Јукића , Краља Алфонса XIII и Васе Пелагића 

 

 

Постојећи пословни објекат у Улици Краља Алфонса XIII - 
реконструише се уз промјену намјене и повећање 
вертикалних и хоризонталних габарита према графичком 
прилогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постојећи стамбени објекат у Улици Краља Алфонса XIII - 
реконструише се уз промјену намјене и повећање 
хоризонталних и вертикалних габарита према графичком 
прилогу. 

 

 

 

 Постојећи објекат образовања- реконструише се уз повећање 
вертикалних габарита према графичком прилогу. 
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Постојећи стамбени објекат у Улици Јеврејској - реконструише се уз 
промјену намјене и повећање хоризонталних и вертикалних габарита 
према графичком прилогу. 

 

 

 

 

 

   

Група постојећих стамбено-пословних објеката у Улици  
Јеврејској - реконструишу се уз повећање хоризонталних и 
вертикалних габарита према графичком прилогу. 

 

 

 

 

 

4.4. ПАРЦЕЛАЦИЈА 

План парцелације је кроз графички дио Плана приказао припадајуће парцеле.  
 
Све парцеле дефинисане су границама. Гдје год је то било могуће, усвојен је принцип 
задржавања постојећих граница парцела.  
 
У оквиру обухвата планирано је неколико типова парцела: 
 

• Припадајуће грађевинске парцеле објеката, у правилу испод објекта, односно уз 
минималан припадајући појас око објекта неопходан за његово редовно одржавање. Све 
површине изван габарита самог објекта обавезно морају бити у употреби као површине 
јавног коришћења. Посебно су наглашени пасажи – дијелови грађевинских парцела под 
објектом, који на нивоу приземља такође морају бити доступни за јавни пролаз. 
Димензије пасажа морају оквирно бити димензија приказаних на графичком прилогу: 
План парцелације. Детаљаним УТ-условима одредиће се њихова прецизна димензија, у 
складу са позицијом на којој се налазе у блоку, односно анализом кретања. 

• Такође, специфичност представља и површина планирана за израдњу спомен обиљежја 
у блоку између улица Бана Милосављевића, Васе Пелагића, Бана др Тодора Лазаревића и 

Српске улице. Детаљаним УТ-условима одредиће се њихова прецизна димензија, у складу 
са позицијом на којој се налазе у блоку. 

• Припадајуће грађевинске парцеле објеката, код којих се површина ван габарита објекта 
може употребљавати као површина ограниченог кориштења, што не искључује могућност 
њене употребе као јавне површине, уколико се за тим укаже потреба.  

• Припадајуће грађевинске парцеле саобраћајница.  Због карактера ових површина, могућа 
је њихова фазна реализација, која ће бити прописана кроз детаљне урбанистичко-
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техничке услове. Површине које ће се фазно реализовати морају представљати логичне 
функционалне и естетске цјелине.   

• Парцеле осталих јавних површина, код којих је такође могућа фазна реализација. 
 

Грађевинске парцеле потребне за изградњу планираних трафостаница (које нису планиране 
унутар објеката), дефинисаће се кроз израду детаљних УТ-а а уз сагласност и мишљење 
надлежних институција. Услов за провођење претходне одредбе је да се планирана изградња 
врши унутар зоне која је предметним Планом планирана као јавна површина. 
 
Око парцела објеката није дозвољено постављање ограда у смислу спречавања несметаног 
пролаза, осим код парцела за које је дозвољен режим ограниченог кориштења.  
Архитектонски елементи линијског карактера који представљају естетско оплемењивање 
простора, а не спречавају јавно кориштење парцеле објекта, не припадају овој категорији.  

 
Осим Плана парцелације, због сложене проблематике простора, те већег броја подземних 
објеката - постојећи подземни дио Боске и Паласа,  велики број подземних паркинг гаража, чији 
габарити прелазе границе надземног дијела објекта и припадајуће парцеле, дат је и посебан 
графички прилог: 15a_План подземне регулације. Границе унутар појединих зона регулације, које 
представљају посебне функционалне цјелине представљају доминантне намјене површина. 
Границе између ових функционалних цјелина могу бити мијењане, али у најмањој могућој мјери и 
то у случајевима гдје се то покаже оправданим кроз детаљнију анализу. 
 
Грађевинска парцела бр. 167 планирана је за доградњу Народног Позоришта Републике Српске у 
складу интервенцијама дозвољеним Одлуком КОНС-а.  

Планирана парцелација (величина, облик..) одређена је у складу са стањем на терену и 
карактеристикама зона у оквиру обухвата Плана. 

Планом су дефинисане парцеле за изградњу пословних и стамбено-пословних објеката, објеката 
културе и вјерских објеката.  

Постојеће границе парцела су задржане у највећој могућој мјери.  Величина парцела је различита 
и резултат је величине постојећих и планираних објеката, као И просторних могућности те услова 
за провођење парцелације усљед затечених имовинско-правних односа.  

Урбанистичко-техничким условима биће детаљније дефинисан тачан  положај објеката и 
приједлог организације околног простора у контексту рјешавања зелених, манипулативних и 
паркинг површина, а све у складу са важећим Правилником о општим правилима урбанистичке 
регулације и парцелације. 

Уколико се у развојном процесу предметног простора укаже потреба за спајањем више 
планираних грађевинских парцела у једну грађевинску парцелу, спајање је могуће извршити без 
посебне сагласности Скупштине Општине, под условом да се не ремети саобраћајна концепција 
простора, односно, могуће је спајати оне парцеле које се налазе унутар регулационе линије 
према главним саобраћајницама. Уситњавање грађевинских парцела, у правилу није дозвољено, 
осим изузетно, у случају да се поделом велике, Планом предвиђене парцеле, на сваком 
новонасталом дијелу парцеле може направити логична грађевинска, обликовна и функционална 
цјелина, а под условом да буде испоштована регулатива која дефинише изградњу физичких 
структура на Планом предвиђеној грађевинској парцели. У погледу намјене то значи да 
планирана намјена мора да буде или иста или компатибилна са намјеном сусједних објеката. 

Потенцијална препарцелација треба да се изврши у складу са карактеристикама зоне у којој се 
налази, односно, правилима парцелације за дату зону према важећем Правилнику о општим 
правилима урбанистичке регулације и парцелације.  
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Код преношења координата ломних тачака планираних парцела, прихватљиво је одступање и 
промјена у границама и оквирима како то допуштају закон, правила и посебни прописи геодетске 
струке. Парцелација у зонама које су Планом дефинисане као пословне зоне (Привредне 
дјелатности), врши се на начин који је дефинисан графичким прилозима. 

 
Када дијелови јединствене грађевинске парцеле, на којој је детаљним урбанистичко-техничким 
условима одређена фазна (етапна) изградња, испуњавају основне услове да буду самосталне 
грађевинске парцеле, на образложен приједлог подносиоца захтјева за издавање урбанистичке 
сагласности, у циљу олакшавања рјешавања имовинско-правних питања у поступку утврђивања 
права грађења или у поступку за издавање одобрења за грађење, или из других оправданих 
разлога, детаљним урбанистичко-техничким условима може се одредити да се та јединствена 
грађевинска парцела подијели на више самосталних грађевинских парцела, према броју фаза 
(етапа) реализације.    
 
Ако подносилац захтјева за издавање локацијских услова нема право власништва, на цијелом 
земљишту које је планирано за  формирање грађевинске парцеле него само на једном дијелу тог 
земљишта (једној или више катастарских парцела или дијелова катастарских парцела), 
урбанистичко - техничким условима може се одредити фазно (етапно) прибављање осталог 
земљишта, на тај начин да прву фазу чини земљиште на којем подносилац захтјева има право 
власништва, односно право коришћења, а другу фазу остало земљиште у границама грађевинске 
парцеле (тзв.комплетирање грађевинске парцеле). Услове за примјену ове одредбе је да 
хоризонтални габарити планираног објекта не прелазе на земљиште друге фазе, као ни 
планирани приступни пут или друга инфраструктура која је услове за издавање урбанистичке 
сагласности за изградњу планираног објекта. 
 
Наведене интервенције у погледу измјене парцелације морају да буду дефинисане кроз детаљне 
урбанистичко-техничке услове кроз које се мора сагледати цјелокупна проблематика евентуалних 
захтјева за промјенама у парцелацији. 

Планирана парцелација приказана је на графичком прилогу 12_План парцелације. 

 

4.5. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА 

Простор обухваћен предметним Регулационим планом, у оквиру девет зона, садржи површине 
сљедећих намјена: 

• Површине намијењене за пословање, становање, друштвене дјелатности и вјерске 
објекте.  

• Површине предвиђене за саобраћај (моторни, пјешачки)  

• Површине предвиђене за мирујући саобраћај (надземне и подземне јавне паркинг -
гараже) 

• Површине предвиђене за зеленило, спорт и рекреацију 

План просторне организације може се окарактерисати као хетерогени склоп градске 
вишепородичне стамбено-пословне површине, прожете друштвеним дјелатностима, вјерским 
објектима и мањим бројем индивидуалних стамбених објеката.  

Планирана просторна организација заснована је на постојећој саобраћајној матрици, постојећој 
блоковској подјели простора, постојећем грађевинском фонду, али и на планским рјешењима у 
складу са смјерницама датим од стране Носиоца припреме плана.  

Планско рјешење простора своди се на реконструкцију и надоградњу постојећих објеката, 
планиране пословне и стамбено-пословне објекте, уз могућност формирања повучене или пуне 
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етаже умјесто поткровне и обрнуто, на планиране објекте културе и образовања, као и на 
развијање саобраћајне матрице (новопланиране кружне раскрснице и увођење више 
саобраћајних трака у профилима постојећих саобраћајница), планирање отворених јавних 
простора (потез јавног простора између улица Васе Пелагића, Бана др. Т. Лазаревића, Српске 
улице и Бана Милосављевића), инфраструктурне мреже и мреже зелених површина. 

Просторна организација приказана је на графичком прилогу 13_План просторне организације. 

 

4.5.1. СТАНОВАЊЕ 

У простору обухвата плана заступљено је у највећој мјери вишепородично (колективно)  
становање у стамбеним и стамбено-пословним објектима сличних типолошких форми и 
стандарда становања, уз тенденцију побољшавања услова становања у смислу уређења 
потребних пратећих површина (нарочито површина за мирујући саобраћај) и остваривања 
оптималних урбаних стандарда становања. У мањем броју су једнопородични стамбени и 
стамбено-пословни објекти и то у рубним зонама обухвата Плана. 

Нови стамбени простор добија се 

- изградњом стамбено-пословних објеката са колективним становањем, а на постојећим 
локалитетима гдје је планирано уклањање постојећих помоћних стамбених и пословних објеката 
претежно лошег бонитета, те локалитетима гдје постоји простор за интерполацију нових објеката 
намјене такве да се уклапа у постојећу намјену у непосредном окружењу, гдје се од планиране 
изградње издваја група планираних стамбено-пословних објеката на локалитету „Пасколина 
циглана“.   

-  реконструкцијом, повећањем вертикалних габарита, тј.надоградњом постојећих структура до 
максималне спратности у складу са важећим законима и правилницима који прописују 
урбанистичке параметре као и у складу са посебним одредбама овог Плана.  

На простору обухвата предвиђена је изградња стамбено-пословних објеката, спратности од 
П+2+Пе до П+Г+14+Пе, уз могућност изградње од једне до три подрумске етаже а у свему према 
одговарајућим графичким прилозима Плана. Поткровне етаже је могуће замијенити једном пуном 
или повученом етажом.  

Пројектовање треба извршити према важећим техничким стандардима и прописима за предметну 
врсту објеката. Конструкција и материјализација објеката треба да буде заснована на 
принципима савремене градње, дуготрајности и лаког одржавања.  

У склопу стамбено-пословних објеката предвиђена је изградња станова на етажама док су 
приземне или неколико првих етажа  резервисани за пословне просторе. 

Дата је могућност да се у стамбеним објектима сутеренска, приземна и прва сљједећа етажа могу 
претварати у пословне просторе. Са обзиром на претпоставку даљег концентрисања пословних 
садржаја у предметном обухвату, оставља се могућности да се и остале етаже, према потреби, 
претварају у пословне, нарочито у блоковима у којима је претежно заступљена пословна намјена. 
Ово важи и за планиране стамбено-пословне објекте, како би се оставила флексибилност у 
прерасподјели становања и пословања унутар једног објекта, а према тржишним захтјевима.  
Како пренамјена порстора из стамбеног у пословни са собом носи повећање броја корисника, а 
тиме и повећане потреба за простором за паркирање возила корисника пословних садржаја, 
наведене наведене интервенције морају да буду дефинисане кроз детаљне урбанистичко-
техничке услове кроз које се мора сагледати цјелокупна проблематика евентуалних захтјева за 
промјенама у намјени објеката. 

Тип пословања који је допуштен у стамбено-пословним објектима припада групи терцијарних и 
квартарних привредних дјелатности (видјети у дијелу 4.5.2. Привредне дјелатности).  
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Пројектовање објеката у нарочито значајним цјелинама обухвата детаљније је разрађено у 
дијелу 4.6.  ОПШТИ УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ, одјељак 4.6.1.. Зоне за урбанистичке 
пројекте и конкурсе.  

Детаљни урбанистичко-технички услови за изградњу стамбено-пословних објеката издаваће се 
за сваки објекат појединачно уз дефинисан пројектни програм. 

 

4.5.2. ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

Претходним Планом, на подручју предметног обухвата планирана је изградња пословних 
објеката у  већој мјери. Сличан третман предметног простора задржан је и у овом Плану, с тим да 
је, усљед проширења обухвата, планиран и значајан број стамбено-пословних објеката.  

У оквиру локације планирана је изградња пословних садржаја у оквиру стамбено-пословних 
објеката, и то у оквиру приземља или првог спрата објекта. Дозвољена је организација и 
одређених пословних садржаја и на осталим етажама под условом да функцијом, буком, 
вибрацијама и потребом за паркирањем или задржавањем возила буду компатибилни са 
стамбеном намјеном цјелине и да не ометају нормално функционисање насеља и сусједних 
објеката и станова (разне ординације, канцеларије, атељеи и сл.) 

Овим се Планом предвиђа могућност да се, уколико се укаже потреба, постојећи објекти 
вишепородичног становања претварају у пословне објекте, уз неопходне реконструкције и 
прилагођавање ентеријера захтјевима пословања.  Ово се нарочито односи на вишепородичне 
стамбене објекте у зонама улица Гајеве, Јеврејске, Краља Алфонса.  
 
На објекту у ул. Веселина Маслеше бр.1 (солитер према Тргу Крајине), могуће је на 1. етажи 
анекса извршити затварање бине, уколико то дозволе техничке могућности, што ће бити 
обрађено кроз детаљне урбанистичко-техничке услове за ову локацију.   
 
Од значајнијих планираних објеката издвајају се два велика објекта– један објекат планиран је на 
позицији уз новопланирану кружну раскрсницу Улица Краља Петра I Карађорђевића и Булевара 
Цара Душана, док је други планиран на раскрсници Улица Краља Петра I Карађорђевића и Улице 
Вука Караџића.  
 

У обухвату плана није предвиђена изградња привредних објеката из области примарне и 
секундарне привредне дјелатности. 

Од привредних дјелатности у оквиру обухвата предвиђене су терцијарне и квартарне (трговачке, 
угоститељско-туристичке дјелатности, услужне дјелатности примјерене ужој зони града, 
финансијске дјелатности, представништва фирми итд.), те производно занатство мањег 
капацитета. Нису дозвољене трговачке дјелатности на велико.  
 
Ове дјелатности везане су за постојеће и планиране стамбено-пословне и пословне објекте.  
 

Детаљни урбанистичко-технички услови за изградњу пословних објеката, као и за организацију 
пословних садржаја на етажама изнад првог спрата, односно претварања објеката 
вишепородичног становања или њихових дијелова у пословање, издаваће се за сваки објекат 
појединачно, уз дефинисан пројектни програм. 

 За објекат уз кружну раскрсницу Улица Краља Петра I Карађорђевића и Булевара Цара Душана 
прописана је обавеза израде јавног конкурсног рјешења. 
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4.5.3. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

На карти 13_План просторне организације приказани су планирани објекти  јавних служби, као и 
они које је неопходно задржати у данашњој функцији. 

 
Од важнијих интервенција предвиђена је изградња објекта уставног суда, спратности По+П+4, у 
блоку између улица Грчка, Јована Дучића, Вука Караџића и Видовданске улице. Локација објекта 
представља наставак концепта изградње објеката Јавне управе у предметној зони, будући да се 
и непосредној близини налази изграђен објекат Централне банке.  
 

У предметном обухвату Планом је предвиђено задржавање постојећих објеката културе  као и 
изградња нових објеката са намјеном за културу.  
 

Изградња нових објеката културе планира се између Банског двора и Народног позоришта. 
Простор је означен као зона за изградњу објеката кулутре. Предвиђено је комплетирање блока и 
компоновање у цјеловит амбијент интерполирањем објеката за јавну употребу уз задржавање 
постојећег парка. С обзиром на то да је за ову просторну цјелину Планом предвиђено да се за 
прибављање идејног архитектонског рјешења распише конкурс, приликом расписивања конкурса 
надлежна служба ће кроз програмски задатак дефинисати и обавезне и дозвољене намјене 
(детаљније разрађено у дијелу 4.6. ОПШТИ УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ, одјељак 
4.6.1. Зоне за урбанистичке пројекте и конкурсе).  
 
На просторну организацију датог простора у великој мјери је утицала чињеница да обухват 
тангирају објекти који су уврштени на листу националних споменика БиХ (објекат Културног 
центра Бански двор), односно проглашени националним споменицима (објекат Народног 
позоришта РС) Одлуком Комисије за очување националних споменика (сједница одржана од 04. 
до 06. јуна 2012. год.), а која се односи на мјере заштите објекта Народног позоришта Републике 
Српске.  
 
Смјернице КОНС-а, као и смјернице дате кроз Стручно мишљење Републичког завода за заштиту 
културно-историјског и природног насљеђа (бр. 07/1.20/624-534/2013 од дана 02.07.2013. год.) су 
уграђене у претходно израђен План за предметни потез, приликом конципирања главних 
одредница просторне организације обухвата. Та просторна организација је већим дијелом 
задржана и у овом Плану.   

 
За предметни простор гдје је планирана изградња нових објеката културе однос између 
планиране физичке структуре и отворене површине у унутрашњости блока дат је кроз 
процентуални омјер 80% : 20% у корист изграђених површина, што оставља простора пројектанту 
приликом креативног изражавања, односно поставке објеката на парцели, у односу на околну 
структуру.  
 
План оставља могућност изградње архитектонских елемената који ће омогућити повезивање 
објекта Народног позоришта и планираног објекта уз Бански двор у јединствену просторно-
организациону и обликовну цјелину. Такве интервенције могу да подразумијевају - изградњу 
љетне сцене на припадајућој парцели Позоришта, постављање транспарентне стаклене 
конструкције уз објекат позоришта или на одређеној дистанци у односу на њега (са скулптурама, 
вегетацијом, експонатима позоришних костима из архиве позоришта итд.), и сл. Све планиране 
просторне  интервенције на предметној грађевинској парцели је неопходно рјешавати у оквиру 
конкурсног рјешења, посматрајући је истовремено као саставни дио веће просторне цјелине 
заједно са планираним објектом уз Бански двор, уз напомену да се Одлука Комисије за очување 
националних споменика не односи на к.ч.бр. 3354. Крајњи циљ треба да буде усаглашена 
обликовна и организационо-садржајна цјелина цијелог блока.  
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Према Стручном мишљењу Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног 
насљеђа (бр. 07/1.20/624-534/2013 од дана 02.07.2013. год.), дате су сљедеће смјернице: 
Архитектура будућих објеката треба да избјегне све форме псеудо-историјског дизајна, јер он 
представља негацију и историјског и савременог истовремено (препорука у складу са одредбама 
Бечког меморандума УНЕСЦО из 2005.  год. о савременим интервенцијама у историјском 
урбаном предјелу). 
 
Понуђена конкурсна рјешења треба да су савремена, али и да поштују постојеће културно-
историјске вриједности (конкурсна рјешења морају бити поткријепљена анализама постојећих 
материјалних и нематеријалних културно-историјских вриједности, као и визура, силуета, важних 
репера и токова кретања).  
 
План је конципиран уз већу флексибилност у смислу просторне организације комплекса, како би 
конкурсна рјешења понудила више могућности рјешавања предметног подручја са датим 
смјерницама и регулативама које треба да буду испоштоване.  
 
Дефинише се обавезан услов усклађивања вертикалне регулације планиране физичке структуре 
са постојећом, односно усаглашена висина вијенаца планираног објекта са висином вијенца 
постојећег објекта и повезивања планиране и постојеће структуре у јединствену архитектонску 
цјелину. 
 
С обзиром на то да карактер локације захтијева намјену објеката који ће са аспекта 
функционисања бити привлачни и динамични, како грађанима, тако и посјетиоцима / туристима, 
препорука је да се приликом разматрања намјене планираног објекта одаберу функције које ће 
својим карактером оживити простор и дати му динамику  у оквиру урбаног језгра града.  
За ову просторну цјелину Планом  је предвиђено да се за прибављање идејног архитектонског 
рјешења распише конкурс. Приликом расписивања конкурса надлежна служба ће кроз 
програмски задатак дефинисати и обавезне и дозвољене намјене за предметну локацију. 
 
Садржаји који недостају у Бањалуци и који се сугеришу јесу балетна, оперска или концертна 
дворана, центар за културу младих са љетном позорницом, као и позориште које може бити 
саставни дио или засебна цјелина у односу на сусједно Народно позориште РС. Иако у граду 
постоје музеји, може да се јави потреба за музејима различитог типа (музеј града, историјски и 
сл.) а који могу бити реализовани на предметном локалитету. Такође, на предметној локацији, 
гледајући са аспекта низа фактора (локација, осунчање, површина објекта, недостатак сличних 
функција), могуће је организовати умјетничку галерију са намјенским радионицама и изложбеним 
простором. Локација у ужем центру града атрактивна је и повољна за лоцирање објекта 
Мултимедијалног центра са читаоницама, просторијама за стручна предавања и пројекције, 
просторима за развој и упознавање са другим културама, плесним центром и сл. Оно што је 
такође важно нагласити јесте да у оквиру садржаја планираног објекта културе није дозвољено 
остваривање функција угоститељског карактера, изузев простора који би функционисали као 
саставни дио садржаја културе, а намијењени посјетиоцима планираног садржаја- кафетерија, и 
сл. 
 
Поред планираног објекта културе, за који се дефинише обавеза наслањања на забатни зид 
објекта Банског двора и усклађивање вијенаца постојеће и планиране физичке структуре, План 
оставља могућност изградње архитектонских елемената уз или до објекта Народног позоришта, а 
који ће омогућити повезивање објекта Народног позоришта и планираног објекта уз Бански двор у 
јединствену просторно-организациону и обликовну цјелину, с тим да се не нарушава аутентична 
архитектура објекат позоришта. Планом се дефинише проширење подрумске етаже објекта 
позоришта на површину грађевинске парцеле на којој су планирани нови објекти а чији је габарит 
дефинисан грађевинском линијом (подземна регулација) – графички прилог План грађевинских и 
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регулационих линија. Такође, подземна етажа се дефинише и испод читаве грађевинске парцеле 
на којој су планирани нови објекти. 
 
На подручју обухвата задржавају се постојећи објекти са намјеном за образовање. 
Планским рјешењем није предвиђена изградња  нових јавних образовних установа изузев 
реконструкције Техничке школе у смислу повећања спратности у складу са графичким прилогом 
бр. 13. План просторне организације. 
 
4.5.4. ВЈЕРСКИ ОБЈЕКТИ 

На подручју обухвата задржавају се постојећи вјерски објекти. 

Планским рјешењем  није предвиђена изградња нових вјерских објеката.  

4.5.5. ОТВОРЕНИ ПРОСТОРИ 

У обухвату Плана задржавају се постојећи уређени отворени простори и  зелене површине, уз 
обогаћивање простора новим шеталиштем и отвореним просторима које карактерише зеленило и 
парковски амбијент.  

Од интервенција се издвајају: 

- Низ јавних простора, са циљем презентације значајних културно-историјских споменика у 
обухвату Плана, формира се почевши са тргом у блоку између Васе Пелагића, Бана др. Т. 
Лазаревића, Српске улице и Бана Милосављевића, са спомен обиљежјем погинулим борцима 
одбрамбено-отаџбиунског рата 1992-1995. Планирано је да се трг просторно, визуелно повеже са 
постојећим простором на којем се налaзи споменик Бану Милосављевићу,  даље са простором 
Трга срспких владара (плато Храма Христа Спаситеља) па све до простора испред Музеја 
Савремене умјетности Републике Спрске (“Галерија), чије је уређење такође планирано, 
формирајући тако повезан отворени простор који акцентује објекте у свом непосредном 
окружењу, И гдје се формира низ карактеристичних али међусобно повезаних амбијенталних 
цјелина јавног градског простора. 

- Уређење отвореног јавног простора, са спомен обиљежјем војводи Степи Степановићу, у блоку  
између улица Видовданска. Српска, Николе Тесле и Милана Тепића („стара аутобуска станица“) а 
који се намјеном надовезује на намјену постојећих и ипланираних објеката у окружењу и 
сусједним блоковима (МСУРС –„Галерија“, објекат Централне банке, планирани објекат Уставног 
суда).  

- Претварање блоковског простора у Улици Симе Шолаје, претходно намијењеног искључиво за 
паркинг, у дјечије игралиште. 

- Уређење отвореног простора у блоку између улица Здравка Челара, Булевара Цара Душана, 
Скендера Куленовића и Теодора Колокотрониса. На опредметном простору налазиће се и излаз 
из подходника којим се пролази испод новопланираног Кружног тока на предметној локацији 
(раскрсница Булевара Цара Душана, Скендера Куленовића и Краља Петра I Карађорђевића); 

Прописана је обавеза израде јавног конкурсног рјешења за дио планираних уређених отворених 
простора, у свему према графичком прилогу бр 22. 

 

Спомен обиљежја  

На подручју обухвата задржавају се сва постојећа спомен – обиљежја.  

Планским рјешењем предвиђена је изградња нових спомен–обиљежја а у складу са програмским 
Смјерницама.  
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- У блоку између Васе Пелагића, Бана др. Т. Лазаревића, Српске улице и Бана Милосављевића, 
планиран је отворени простор – трг, са спомен обиљежјем погинулим борцима одбрамбено-
отаџбиунског рата 1992-1995.  

- У блоку  између улица Видовданска. Српска, Николе Тесле и Милана Тепића („стара аутобуска 
станица“) планирано је уређење отвореног јавног простора, са спомен обиљежјем војводи Степи 
Степановићу.  

Прописана је обавеза израде јавног конкурсног рјешења за планиране просторе са спомен-
обиљежјима. 

Урбани мобилијар 
 
У  свим постојећим и планираним шеталишним, и парковским цјелинама дозвољава се иградња 
дјечијих игралишта, опремање површина мобилијаром и опремом, која поред одмора и игре 
дјеце, може послужити и за спорт и рекреацију корисника свих старосних категорија. Приликом 
осмишљавања простора водити се принципом омогућавања “спорта без објеката” тј отвореног 
простора у којем је могуће практиковање и неформалних и такозваних “уличних” спортова 
(скејтборд, паркур, уличне варијанте кошарке, фудбала, одбојке, бејбзола, крикета, хокеја, 
фризбија, куглања) .   

На  графичком прилогу бр. 22 приказане су, на важнијим шеталишним зонама и маркантним 
градским позицијама, могуће локације градских фонтана, споменика и сл., као и препоручене 
локације за постављање привремених љетних башти угоститељских објеката.  
 
Уколико се на још неким локацијама укаже потреба за постављањем привремених љетних баштa, 
приликом издавања урбанистичко-техничких услова за њихово постављање морају се 
испоштовати важећи градски прописи који третирају ову област.  
Приликом постављања једне или више љетних башти испред објеката у којима у приземљу има 
више пословних простора неопходно је да се између објекта и љетних башти остави пјешачки 
пролаз адекватне ширине (минимално 1.6м).  
 
Скулптуре, споменике, фонтане и сличне елементе оплемењивања простора могуће је 
поставити, осим на препорученим, и на свим осталим локалитетима који се у току реализације 
планских рјешења покажу адекватним и атрактивним са становишта амбијента, сагледивости и 
сл.   
 
Дозвољава се опремање мобилијаром за практиковање и неформалних и такозваних “уличних” 
спортова, што је детаљније обрађено у поглављу 4.5.9_Спорт И рекреација. 

У склопу јавних површина могуће је такође, гдје се то покаже оправданим и потребним 
постављање осталих значајнијих елемената урбаног мобилијара, као што су јавне чесме и сл., те 
изградња јавних тоалета (препоручује се да се њихова изградња планира у подземном нивоу). 

4.5.6. СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

Од спортских објеката на подручју обухвата планирано је задржавање спортске дворане у склопу 
средње техничке школе (враћање првобитној намјени).  
 
У оквиру обухвата није планирана изградња нових спортских објеката, али  ће потребе насеља за 
спортским, нарочито рекреативним, активностима бити задовољене уз обале Врбаса, те на 
локалитетима у окружењу.   
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У блоковима гдје је то могуће, на зеленим површинама могуће је лоцирати и садржаје за игру 
дјеце. Ово се нарочито препоручује у оквиру претежно стамбених блокова.  
 
Измјена плана предвиђа стварање нових пјешачких и отворених површина које у зависности од 
организације простора и урбане опреме могу да функционишу и као површине за спорт и 
рекреацију. У графичком прилогу План просторне организације дате су површине на којима се 
планирају отворени јавни простори. 

Прије израде урбанистичко-техничких услова, за изградњу свих планираних и реконструкцију 
постојећих отворених и зелених површина, неопходно је израдити интегрално урбанистичко-
архитектонско рјешење за цијелу зону са детаљно дефинисаним површинама, спортским 
тереном/има и објектом/има. Исто се прописује и за сва значајнија опремања постојећих 
отворених и зелених површина новим мобилијаром (свака интервенција која превазилази замјену 
дотрајалог мобилијара на истим позицијама),  како би се одабрало најквалитетније рјешење за 
дати простор, отворио простор за савремене интервенције у смислу садржаја, али и сачували 
кључни квалитети постојећег амбијента и вриједна дендрофлора. 
 
 
4.5.7. ПАРКИНГ ГАРАЖЕ И ПАРКИНГ ПРОСТОРИ 

У оквиру обухвата планирана је изградња неколико објеката надземних и подземних гаража: 
 
- У блоку  између улица Видовданска. Српска, Николе Тесле и Милана Тепића („стара аутобуска 
станица“) планиране су надземне паркинг гараже. Прописана је обавеза израде јавног конкурсног 
рјешења за планиране објекте.  
- У блоку између улица Видовданске, Краља Петра I Карађорђевића, објекта Електрокрајине и 
објекта Нове Банке, Планом је предвиђена изградња подземне паркинг гараже са двије подземне 
етаже, а испод новопланираног трга на предметном простору.  
-  У блоку између Васе Пелагића, Бана др. Т. Лазаревића, Српске улице и Бана Милосављевића 
планирана је троетажна подземна паркинг-гаража испод отвореног простора – трга са 
споменичким комплексом.  
- У блоку између улица Симе Шолаје, Васе Пелагића и Алеје Светог Саве . 
- У блоку између улица Ивана Фрање Јукића, Краља Алфонcа XIII, Српске и Васе Пелагића. 
- У блоку између улица Ивана Фрање Јукића, Краља Алфонса XIII, Јеврејске и Васе Пелагића.  
- У блоку између Улице Краља Петра I Карађорђевића, Јеврејске Улице, Улице Иве Лоле Рибара   
и  Гајеве Улице (плато испод „Боске“) 
- У блоку између улица Краља Петра I Карађорђевића, Иве Лоле Рибара и Булевара Цара 
Душана (уз планирани пословни објекат и у нешпосредној близини планиране кружне 
раскрснице). 
 
Према процјени, предметни обухват садржи 1908 паркинг мјеста изградњом предвиђених 
паркинга (паркинг гараже и паркинг простори) на јавним површинама. 
Режим кориштења планираних надземних И подземних паркинг-гаража у смислу газдовања 
истим (јавно-приватно) накнадно ће бити дефинисан у складу са потребама Града и пратећим 
одлукама градске администрације. 
 
Неопходно је, при пројектовању надземних објеката и елемената на локацијама у непосредној 
близини Музеја савремене умјетности Републике Српске, посебну пажњу посветити обликовању 
објеката, с обзиром да се налазе у неппосредној близини једног од споменичких симбола града а 
ради очувања уккупног амбијента простора којим доминира објекат МСУРС.  
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Од значајнијих интервенција у погледу планираних простора за паркирање на отвореном 
простору издвајају се: 
- Паркинг простор у простору између Булевара Цара Душана и Тржничке улице и  
- Паркинг простор у блоку између улица Јеврејске, Краља Алфонса XIII, Ивана Фрање Јукића и 
Васе Пелагића 

4.6.     ОПШТИ УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ  

4.6.1. Зоне за архитектонско-урбанистичке конкурсе  
 
На карти бр. 22 приказане су зоне (амбијенти) за које се препоручује распис архитектонско-
урбанистичких конкурса или идејних рјешења, ради дефинисања елемената урбаног мобилијара, 
поплочања, нивелације и сл. Такође се препоручује да се том приликом третирају и фасаде 
објеката који су саставни дио овакве амбијенталне цјелине.  
Архитектонско-урбанистички конкурси за наведене цјелине могу се израђивати и у сегментима, 
уколико они представљају логичну и јединствену функционалну и амбијенталну цјелину. Тачна 
граница обухвата зона биће дефинисана на основу пројектног задатка за израду истог, при чему 
је важно уобзирити све релевантне факторе из непосредног окружења. 
 
Даље у тексту прописују се посебни услови које треба инкорпорисати у поједине пројектне 
задатке конкурса или идејних рјешења, гдје су локације именоване према ознакама на карти  
22_План позиција значајних објеката урбаног мобилијара са обухватима за распис конкурса за 
идејна урбанистичко-архитектонска рјешења.  
 
К1 - Зона за израду конкурса, која је усвојена за простор РК «Боска» и њеног окружења, 
дефинисана је на начин да осим могућности реконструкције робне куће, како је то Планом 
прописано, остави довољно простора и за потпуно уклањање објекта, као и осталих објеката 
унутар формиране зоне, чиме би се отворила могућност да се комплекс прошири према 
постојећим објектима становања у Јеврејској и Гајевој улици. За верификацију таквог рјешења 
неопходно је провести процедуру израде урбанистичког пројекта.  
 
За овако дефинисан урбанистички пројекат неопходно је расписивање конкурса за одабир 
најквалитетнијег рјешења. Приликом конципирања пројектног задатка за распис конкурса 
неопходно је прецизно дефинисати могуће намјене овог простора, с тим да продајне дјелатности 
морају бити из домена репрезентативних роба, одговарајућих локацији на којој се комплекс 
налази. Одабир могућих функција простора треба усагласити са евидентираним ограниченим 
капацитетима паркирања.  
 
К1 – Објекат „Палас“ у непосредној близини објекта РК „Боска“. Код израде рјешења за 
предметну локацију потребно је водити рачуна о значају објекта Хотела Палас, који је уврштен на 
привремену листу националних споменика БиХ, те о положају саме локације у контексту најужег 
градског језгра. Такође, уколико буду израђена рјешења за околне локације које тангирају 
предметну, или саме локације буду изведене према Плану, потребно је да рјешење кореспондира 
са локацијама које га тангирају.   
 
К1 - Дом радничке солидарности планиран је да се задржи у постојећим габаритима, али је 
конкурсним рјешењем потребно обухватити рјешење партера око наведеног објекта. Приликом 
израде конкурса обратити пажњу да се у максималној мјери задржи постојеће зеленило уз 
уређење јавног трга или пјацете који је планиран са западне стране. Планско рјешење 
предметног простора потребно је да кореспондира са архитектуром наведеног објекта као и 
намјеном институција унутар њега. 
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К2 - Расписивање конкурса прописује се за објекте у блоку  између улица Видовданска. 
Српска, Николе Тесле и Милана Тепића („стара аутобуска станица“) 
 
Неопходно је да ови објекти својим изгледом и пропорцијом буду у складном односу према 
објекту Музеја савремене умјетности. Објекат Музеја треба бити доминанта и средишња тачка 
овог простора. Из тог разлога висина сусједних објеката не смије бити већа од висине вијенца 
објекта Музеја. Планирани објекти морају имати уједначен архитектонски израз. Планом је 
предвиђен јавни простор – парк са спомеником војводи Степи Степановићу. 
 
К3 - Расписивање конкурса прописује се за простор у блоку између улица Видовданске, 
Краља Петра I Карађорђевића, објекта Електрокрајине и објекта Нове Банке. Планом је 
предвиђен јавни простор –трг и изградња подземне паркинг гараже са двије подземне етаже, а 
испод новопланираног трга. Конкурсним рјешењем трга треба да се постигне истицање 
постојећих квалитета амбијента, да се тај амбијент нагласи и обогати, и да цијели простор 
презентује објекат Музеја Савремене умјетности Републике Српске,и да је комплементиран са 
осталим објектима који ограничавају предметни простор, као и зеленим површинама.  
 
К4 - Расписивање конкурса прописује се за блок између Васе Пелагића, Бана др. Т. 
Лазаревића, Српске улице и Бана Милосављевића. Планирати низ јавних простора који ће 
омогућити презентацију постојећих културно-историјских споменика, те кроз стварање 
специфичних амбијенталних цјелина у осовини наведеног блока омогућити и презентацију 
историјских збивања кроз планирани трг са спомен-обиљежјем, и вишеетажном паркинг гаражом 
испод трга. Конкурсним рјешењем треба да се оствари функционално и  визуелно повезивање 
планираног трга са низом отзворених простора на које се надовезује (постојећи плато са 
спомеником Бану Милосављевићу, плато Храма Христа Спаситеља и на концу плато испред 
МСУРС –“Галерије”).  
 
К5 - Расписивање конкурса прописује се за зону за изградњу објеката културе, између 
Народног Позоришта и Банског Двора   
 
Неопходно је остваривање хармоничне везе планираних објеката са постојећим објектима 
културно-историјског наслијеђа између којих се интерполирају, при чему нарочиту пажњу треба 
посветити усклађивању вијенаца објеката у контактним зонама. Такође, приликом планирања 
блок треба посматрати као цјелину са својим отвореним и затвореним просторима, и треба 
тежити да једни с другим кореспондирају, с обзиром на намјену планираних објеката. У погледу 
намјена, пројектним задатком биће специфициране детаљне намјене из домена терцијарних и 
квартарних функција. Неопходно је да то буду функције у складу са контекстом у који се објекат 
смјешта. Није дозвољено да у овим објектима буду смјештени било који видови становања. Удио 
администрације мора се кретати у обиму у коме представља пратеће функције.   
Детаљинији услови за планиране објекте на предметном потезу и начин њиховог усаглашавања 
са постојећим објектима који су уврштени на листу националних споменика БиХ (објекат 
Културног центра Бански двор), односно проглашени националним споменицима (објекат 
Народног позоришта РС) дати су у дијелу текста 4.5.3._ Јавне службе и друштвене 
дјелатности, а који се односи на предметну зону. 
 
С обзиром на величину и сложеност обухвата, могућа је фазна израда конкурсних рјешења, уз 
обавезан услов да фазна рјешења буду међусобна усаглашена.   
 
К6 - Расписивање конкурса прописује се за изградњу или реконструкцију групе објеката уз 
локацију „Кућа Милановић“. Планирани објекти чине фронт главне пјешачке комуникације у 
центру града те представљају наставак низа између зграде Хипотекарне банке и Куће 
Милановић, као историјски значајних објеката. Такође, обухваћен је и простор локације „кино 
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Козара“ који је дефинисан као зона изградње стамбено-пословних објеката. Планским рјешењем 
уобзирити непосредну близину Старе српске основне школе која се налази на Привременој листи 
националних споменика БиХ, као и положај и значај локације у урбаној матрици. 

 
ИР1- Расписивање израде идејног рјешења прописује се за објекте у блоку између улица 
Краља Петра I Карађорђевића, Иве Лоле Рибара, Булевара Цара Душана и Ул. Ђуре 
Даничића 
 
Поред обавезе израде идејног рјешења за сам објекат који је дефинисан зоном изградње, 
рјешењем обухватити и планирани видиковац у близини објекта.  Видиковац је, с обзиром на 
позицију објекта и спратност, могуће планирати и на посљедњој етажи објекта уз пратеће 
угоститељске садржаје.  
 
ИР2 - Расписивање израде идејног рјешења прописује се за изградњу објеката у простору 
означеном као зона за изградњу стамбено-пословних објеката- у блоку између Булевара 
Цара Душана и Улица Ђуре Даничића и Горана Радуловића Бимбе, а у непосредној близини 
Тврђаве Кастел, као националног споменика. Ријеч је о специфичном и денивелисаном терену у 
близини зацијељеног корита ријеке Црквене, те је потребно све ово узети у обзир приликом 
осмишљавања предметног простора. Посебну пажњу обратити на однос са простором Кастела, 
материјализацију, геометрију и укупан израз објекта. 

ИР3 и ИР4 - Расписивање израде идејног рјешења прописује се за изградњу или 
реконструкцију групе објеката уз локацију „Кућа Милановић“. Планирани објекти чине фронт 
главне пјешачке комуникације у центру града те представљају наставак низа између зграде 
Хипотекарне банке и Куће Милановић, као историјски значајних објеката. Такође, обухваћен је и 
простор локације „кино Козара“ који је дефинисан као зона изградње стамбено-пословних 
објеката. Планским рјешењем уобзирити непосредну близину Старе српске основне школе која 
се налази на Привременој листи националних споменика БиХ, као и положај и значај локације у 
урбаној матрици. 

ИР5 - Расписивање израде идејног рјешења прописује се за зону изградње пословног објекта 
на раскрсници Улица Краља Петра I Карађорђевића и Улице Вука Караџића. С обзиром на 
споменички и архитектонски значајне објекте у непосредној близини – објекти Народне скупштине 
(„Дом војске“), Народног позоришта, те чињеницу да се објекат налази на почетку планираног 
шеталишта и својеврсном „улазу“ у само језгро града, потребно је да буде репрезентативан  сам 
по себи, али и својим обликовањем комуницира са објектима у окружењу и наглашава контекст и 
значај амбијента у  којем се налази.  

ИР6 – Расписивање израде идејног рјешења прописује се за зону изградње стамбено-пословног 
објекта у Улици Краља Петра I Карађорђевића. С обзиром на споменички и архитектонски 
значајне објекте у непосредној близини – објекти Народног позоришта и Банског двора, потребно 
је да својим обликовањем комуницира са објектима у окружењу и наглашава контекст и значај 
амбијента у  којем се налази.  

ИР7 - Расписивање израде идејног рјешења прописује се за изградњу у пословној зони,  на 
локацији „Пасколина циглана“, уз раскрсницу улица Вука Карађића и Видовданске. Уз 
објекат планирати и простран јавни простор са пјацетом, те је код израде рјешења поред 
атрактивности самог објекта потребно обратити пажњу на концепт јавног простора.  

4.6.2. Урбанистичко-технички услови  
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Овим Планом дефинисани су сви релевантни урбанистичко - регулативни елементи за 
пројектовање и изградњу објеката у подручју обухвата Плана. Текстуални дио и сви графички 
прилози чине јединствен документ који, у регулативном смислу, обавезују све субјекте без обзира 
у којој фази реализације Плана учествују. Прије израде архитектонских пројеката за објекте, чија 
градња се овим Планом предвиђа, треба формулисати детаљан пројектни задатак који укључује 
и податке и захтјеве садржане у поменутом документу. Ти подаци се односе на: 
 
• намјену објекта; 
• хоризонталне и вертикалне габарите; 
• ситуациони размјештај објекта; 
• орјентационе нивелационе коте; 
• архитектонско обликовање објекта; 
• услове за уређење околних  површина; 
• услове за прикључење објекта на комуналну хидротехничку, енергетску и ТТ мрежу, 
• услове заштите и друго. 
 
Сви ови подаци формулишу се као посебан урбанистичко-регулативни документ за сваки објекат 
у виду детаљних урбанистичко - техничких услова за пројектовање и изградњу објеката. Основу 
за њихово дефинисање представља овај План.  
Намјене планираних објеката дефинисане су на карти бр. 13_План просторне организације 
графичког дијела овог Плана. 
Хоризонтални габарити планираних индивидуалних стамбених објеката приказани на карти бр. 
13_План просторне организације су орјентациони. Максимални габарити се дефинишу 
коефицијентима изграђености и заузетости парцеле, грађевинским линијама и осталим 
урбанистичким параметрима. 
Када за то постоје оправдани разлози (организација простора, примјена стандардних растера за 
пројектовање, обликовно усклађивање са сусједним зградама, формирање балкона, тераса, 
уградња фасадних лифтова, формирање атрактивне архитектонске пластике фасада, конзоле, 
стрехе и сл.) детаљним урбанистичко-техничким условима могу се одредити хоризонтални 
габарити осталих надземних етажа (осим приземља и првог спрата код стамбено-пословних 
објеката, односно приземља код пословних објеката) који прелазе планиране грађевинске линије 
максимално 1.5 м, и то у мјери која је нужна да се уваже наведени разлози и уколико то 
просторне могућности дозвољавају. Грађевинске линије зграда приказане су на карти бр.20_ 
План грађевинских и регулационих линија. На нивоу приземља и првог спрата код стамбено-
пословних објеката, односно приземља код пословних објеката, могуће је прећи грађевинску 
линију фасадним лифтом, под условом да се не угрожавају пјешачке комуникације нити функције 
других отворених простора како су Планом дефинисане. 
 
Потребно је оне дијелове изграђеног ткива, који својим нивоом уређења не одговарају значају 
локалитета, моделима замјенске изградње, реконструкције, интерполације и уређења довести на 
потребни ниво урбанитета. 
Потребно је максимално очувати све слободне јавне површине и адекватно их уредити. За 
постојеће објекте потребно је дефинисати планирани габарит могуће доградње и надоградње. 
 
Услов за примјену одредаба претходног става је да се промјеном хоризонталног габарита не 
прелазе регулационе линије или границе грађевинске парцеле нити заузима простор планиран за 
саобраћајнице. 
Постојање оправданих разлога утврђује се и образлаже у текстуалном дијелу детаљних 
урбанистичко-техничких услова. 
 
Вертикални габарити планираних објеката, изражени бројем надземних етажа и приказани на 
карти бр. 13_План просторне организације у правилу су максимални, али се на образложен 



Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka 
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372 

 
  

 66  

захтјев инвеститора може омогућити изградња једне пуне, поткровне или повучене етаже под 
условом да су задовољени сви услови (бр.паркинг мјеста, количина зелених површина, спратност 
и удаљеност сусједних објеката, усаглашеност укупне висине објекта са висинама објеката у 
окружењу и сл.), као и урбанистички параметри прописани овим документом, одређеним 
Правилницима и Законима.  
Код планираних објеката у случају кровних тераса, могуће је планирати њихово затварање, али 
искључиво под условом да се затварање врши монтажно-демонтажним конструкцијама, и да 
укупно, затворени дио, не заузима више од 75% укупне површине етаже на којој је кровна тераса 
нити се мјења основна намјена затвореног дијела-тераса. Максимална свјетла висина тог дијела 
износи 2.40м. Иако од трајних материјала, „кућице“ за излаз на кровну терасу улазе у обрачун 
горе наведене површине. 
У индивидуалним стамбеним објектима приземна етажа може се, у цијелости или дјелимично, 
намјенити за пословне дјелатности. 
Пословне дјелатности, које се могу обављати у индивидуалним стамбено-пословним објектима 
морају бити компатибилне са становањем или обављањем других дозвољених дјелатности тј. 
такве да буком, вибрацијама, зрачењем, емисијама штетних материја, већом опасношћу од 
пожара, експлозије или друге врсте техничких инцидената, несразмјерно великим оптерећењем 
саобраћајница и паркиралишта и сл., не угрожавају нормално становање и рад у истом или 
сусједним објектима. 
У вишепородичним стамбено-пословним објектима дозвољена је организација и одређених 
пословних садржаја и на осталим етажама под условом да функцијом, буком, вибрацијама и 
потребом за паркирањем или задржавањем возила буду компатибилни са стамбеном намјеном 
цјелине и да не ометају нормално функционисање насеља и сусједних објеката и станова (разне 
ординације, канцеларије, атељеи и сл.).  
 
Помоћне просторије за планиране објекте смјештају се у саставу главног објекта, у приземној, 
сутеренској или подрумској етажи. 
 
Ако се подрумска етажа намјењује за гаражирање возила, морају бити испуњени неопходни 
услови за прилаз возила гаражама (дужина и нагиб рампе и сл.). 
 
Ограде је могуће поставити по границама парцела индивидуалних стамбених објеката, док је 
постављање ограда око индивидуалних стамбено-пословних објеката није могуће и дефинише се 
кроз урбанистичко-техничке услове. 
 
Уколико се у развојном процесу предметног простора укаже потреба за спајањем више 
планираних грађевинских парцела у једну грађевинску парцелу, спајање је могуће извршити под 
условом да се не ремети саобраћајна концепција простора, односно, могуће је спајати оне 
парцеле које се налазе унутар регулационе линије према главним саобраћајницама. Уситњавање 
грађевинских парцела, у правилу није дозвољено, осим изузетно, у случају да се поделом 
велике, Планом предвиђене парцеле, на сваком новонасталом дијелу парцеле може направити 
логична грађевинска, обликовна и функционална цјелина, под условом да буде испоштована 
регулатива која дефинише изградњу физичких структура на Планом предвиђеној грађевинској 
парцели. У погледу намјене то значи да планирана намјена мора да буде или иста или 
компатибилна са намјеном сусједних објеката. 

Потенцијална препарцелација треба да се изврши у складу са карактеристикама зоне у којој се 
налази, односно, правилима парцелације за дату зону према важећем Правилнику о општим 
правилима урбанистичке регулације и парцелације.  

Код преношења координата ломних тачака планираних парцела, прихватљиво је одступање и 
промјена у границама и оквирима како то допуштају закон, правила и посебни прописи геодетске 
струке.  
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За зоне изградње коефицијенти изграђености и заузетости као и постотак озелењености се 
одређују у односу на грађевинску парцелу. 
Када дијелови јединствене грађевинске парцеле, на којој је детаљним урбанистичко-техничким 
условима одређена фазна (етапна) изградња, испуњавају основне услове да буду самосталне 
грађевинске парцеле, на образложен приједлог подносиоца захтјева за издавање локацијских 
услова, у циљу олакшавања рјешавања имовинско-правних питања у поступку утврђивања права 
грађења или у поступку за издавање одобрења за грађење, или из других оправданих разлога, 
детаљним урбанистичко-техничким условима може се одредити да се та јединствена 
грађевинска парцела подијели на више самосталних грађевинских парцела, према броју фаза 
(етапа) реализације.    
 
Ако подносилац захтјева за издавање локацијских услова нема право власништва, на цијелом 
земљишту које је планирано за  формирање грађевинске парцеле него само на једном дијелу тог 
земљишта (једној или више катастарских парцела или дијелова катастарских парцела), 
урбанистичко - техничким условима може се одредити фазно (етапно) прибављање осталог 
земљишта, на тај начин да прву фазу чини земљиште на којем подносилац захтјева има право 
власништва, односно право коришћења, а другу фазу остало земљиште у границама грађевинске 
парцеле (тзв.комплетирање грађевинске парцеле). Услове за примјену ове одредбе је да 
хоризонтални габарити планираног објекта не прелазе на земљиште друге фазе, као ни 
планирани приступни пут или друга инфраструктура која је услове за издавање урбанистичке 
сагласности за изградњу планираног објекта. 
 
Наведене интервенције у погледу измјене парцелације морају да буду дефинисане кроз детаљне 
урбанистичко-техничке услове кроз које се мора сагледати цјелокупна проблематика евентуалних 
захтјева за промјенама у парцелацији. 

Детаљним урбанистичко-техничким условима, такође, може се кориговати грађевинска парцела, 
предвиђена Регулационим планом, у минималним одступањима да би се уважили релевантни 
фактори који се тичу имовинско - правних односа, али да се притом не угрожавају други околни 
објекти, односно, приступи истим и њихово нормално функционисање. 
 
Детаљним урбанистичко-техничким условима одређује се дефинитивна намјена објекта и 
његових дијелова, дефинитивни хоризонтални и вертикални габарити, положај према 
грађевинским линијама и према границама грађевинске парцеле, положај помоћних просторија, 
услови прикључења на комуналне инсталације и саобраћајнице, услови у погледу фасада, 
кровова, ограда, паркиралишта, озелењавања и уређења парцела и др. 
 
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. Основу за дефинисање детаљних урбанистичко – 
техничких услова представља овај План. У том документу, који чини саставни дио локацијских 
услова и рјешења о одобрењу градње у складу са овим Планом, утврђује се: 

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

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

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

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

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

• 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. 

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

• Иако се условима одређују габарити објеката, пројектанту остаје довољно слободе да 
приликом израде пројекта испољи креативност, вјештину и знање. Од пројектнанта се 
захтијева да објекат у сваком, па и обликовном смислу, схвати и третира као дио шире 
околине, односно амбијента у који се објекат смијешта. 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 својства трајности и лаког одржавања, а у естетском смислу да пруже 
адекватан израз пријатан за око посматрача. При архитектонском обликовању стамбено-
пословних, јавних и пословних објеката потребно је водити рачуна да такви објекти буду 
осмишљени у складу са савременим архитектонским трендовима и у том смислу 
неопходно је пројектовати равне кровове или кровове благог нагиба који не представљају 
доминантан сегмент цјелокупног изгледа 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 
коришћења предметног објекта и објеката у његовом окружењу. Ово се прије свега 
односи на статичку и сеизмичку сигурност објекта, функционалност у његовом 
коришћењу, противпожарну сигурност, енергетску ефикасност и друго. 

• 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 приказан је на одговарајућим прилозима 
графичког дијела измјене дијела Плана. 

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

• Уколико  налази  геолошких  истраживања из претходног става  потврде присуство 
клизишта или других геолошких процеса изазваних природним или антропогеним 
факторима, који би се могли неповољно одразити  на  сваки појединачни објекат 
нискоградње и високоградње у ширем подручју,  даље поступање зависи од предузимање 
одговарајућих мјера које ће надлежни орган градске управе  наложити у сваком 
појединачном случају. 

•  Уколико објекат може имати значајан утицај на животну средину уопште или њене 
сегменте, инвеститор се мора обавезати да прибави еколошку сагласност од надлежног 
министарства. 
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• Приликом дефинисања висина просторија у склопу планираних објеката морају бити 
испоштовани сви правилници и прописи који кореспондирају са одређеном намјеном и 
функцијом појединачних објеката. 
У том контексту препоручује се употреба сљедећих норматива: 
- минимална свијетла висина стамбених просторија је 260 цм; 
- минимална свијетла висина пословних просторија у функцији администрације и 

канцеларијског пословања је 270 цм; 
- минимална свијетла висина пословних просторија у функцији услужних дјелатности 

(сервиси, мање ординације и сл.) је 280 цм; 
- минимална свијетла висина просторија у функцији угоститељства и трговине је 300 

цм. 
 
Град може на основу своје оцјене или на иницијативу комисије Скуштине Града надлежне за 
послове просторног уређења, организације, која је носилац израде детаљних урбанистичко-
техничких услова, подносиоца захтјева за издавање локацијских услова, пројектанта или другог 
заинтересованог лица, одлучити да се прије или истовремено са израдом детаљних 
урбанистичко-техничких услова за значајније грађевине израде идејна рјешења или идејни 
пројекти грађевина на које се услови односе. 

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

 

Статус затечених грађевина и других објеката 
 

1) Постојећи објекти које су Планом одређени за уклањање (рушење) означени су на карти 
бр. 10.  
 

У складу са начелима власници / корисници зграда из претходног става имају у погледу тих 
зграда право на: 

▪ текуће одржавање зграда, уређаја, инсталација, приступа и земљишта који служе  згради, 
▪ доградњу у циљу обезбјеђења основних хигијенских услова (купатило и WЦ), 
▪  преградњу која нема карактер нове градње, 
▪  конзервацију грађевине, 
▪ доградњу или изградњу, као привремених грађевина, неопходних просторија за 

становање или обављање дјелатности и неопходних помоћних просторија  (предулази, 
вјетробрани, надстрешнице и сл.), 

▪ привремену промјену намјене зграде, или дијелова зграде, укључујући и адаптацију 
таванског или подрумског простора у стамбени, пословни или помоћни простор, без 
подизања висине надзитка, 

▪ замјену крова, без подизања висине надзитка,  
▪ изградњу прикључака на комуналне инсталације,  
▪ постављање привремене ограде на границама земљишта које се користи уз зграду, 
▪ друге мање интервенције на згради, уређајима и инсталацијама, у правилу као 

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

▪ Као друге интервенције, у смислу претходног става, не сматрају се веће  интервенције 
(реконструкција, надзиђивање једне или више етажа,   реконструкција или замјена крова 
са подизањем надзитка, изградња нових грађевина сталног карактера и сл.). 
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2) За постојеће зграде које Планом нису одређене за уклањање, могу се одобрити: 

 
за зграде индивидуалног типа коришћења (породичне стамбене или стамбено-пословне 
зграде и пословне зграде мањих габарита):  

▪ интервенције из тачке 1, по правилу као трајне, 
▪ надзиђивање и доградња, по правилу до максималних габарита и спратности датих у  

графичком прилогу бр. 13_План просторне организације за зграде вишепородичног типа 
коришћења (вишепородичне стамбене или стамбено-пословне зграде и пословне зграде), 
уколико се могу кроз анализу локације обезбиједити основни услови за фуинкционисање 
објекта (паркирање, удањеност од објеката у непосредном окружењу и сл.). 

 

4.6. ИНФРАСТРУКТУРА 

4.7.1. Саобраћај 

Основно саобраћајно рјешење дато овим Регулационм планом је урађено тако да се на ободу 
самог градског центра уведу саобраћајнице већег капацитета од постојећег, којима би приступ 
центру био омогућен на квалитетан начин.  
 
Такође је планирана изградња кружних раскрсница на укрштањима: 
 

1. Улица Алеја Светог Саве и Васе Пелагића,  
2. Алеја Светог Саве, Краља Петра I Kaрађорђевића и Вука Караџића  
3. Улица Вука Караџића и Видовданске, 
4. Вука Караџића и Јована Дучића.  
5. Булевар Цара Душана и Книнске улице 
6. Булевар Цара Душана и Краља Петра I Kaрађорђевића 

 
Планирано је формирање излаза са улице Алеја Светог Саве ка улици Бана др Т. Лазаревића.  
 
Алеја Светог Саве, која се наставља у улице Вука Караџића и Ранка Шипке је примарна градска 
саобраћајница, која је једним дијелом обрађена кроз регулационе планове «Борик», «Центар 
Исток» и «Центар Запад», а у овом плану је обрађена у складу са постојећим плановима.  
 
Планирано је формирање излаза са улице Алеја Светог Саве ка улици Бана др Т. Лазаревића.  
Овим Планом успоставља се концепт колско – пјешачких површина у дијеловима гдје није било 
могуће пронаћи алтернативне прилазе стамбено – пословним објектима за моторна возила уз 
истовремено вођење рачуна о безбједности пјешачких токова. Овакав концепт подразумјева да 
се дозвољава кретање моторним возилима на истој површини коју ће користити и пјешаци али да 
се елементима урбаног мобилијара и средствима за смиривање моторног саобраћаја постиже 
довољан ниво безбједности пјешачких токова те да је истовремено омогућен и одређени проток 
саобраћаја.   
 
Оваква рјешења су предвиђена: 
 

1. На споју Улица Симе Шолаје и Васе Пелагића у дужини од цца 90 м 
2. Крак Улице Ивана Фране Јукића у дужини од цца 37 м 
3. Улица Гајева (иза Боске) у дужини од цца 200 м 
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Алеја Светог Саве је данас централна попречна веза између Источног и Западног транзита. У 
њеном наставку су Улице Вука Караџића и Ранка Шипке која се наставља ка насељима која се 
налазе са западне стране Западног транзита и због њене улоге у мрежи на овој саобраћајници се 
појављује значајно саобраћајно оптерећење, које, и поред уведене линијске координације, у 
појединим дијеловима дана доводи до загушења, нарочито у зони раскрснице са Улицом Краља 
Петра I Карађорђевића и зони раскрснице са Видовданском улицом.  
 
До загушења на мрежи долази због све већег броја становника, истовременог отварања нових 
радних мјеста, повећавања атракција појединих зона града (нарочито центра) нагомилавањем 
активности, што све заједно није пропраћено добрим планерским поступком. Све то заједно са 
повећавањем степена моторизације, лоше организованим јавним превозом.  
Истовремено улична мрежа остаје наслијеђена, са капацитетом који је тешко повећати (нарочито 
у центру града гдје постоји највећи проблем) и не може да прихвати растући саобраћај.  
 
Уз мање корекције саобраћајница Алеја Светог Саве, као и улице Вука Караџића и Ранка Шипке, 
формирања кружних токова и уклањања  релативно малог броја стабала (Алеја је 
препознатљива по двоструком дрвореду са обје стране улице) је могуће повећати капацитет, 
тако да би улице имале већу пропусну моћ која би заједно са предузимањем других мјера 
задовољила саобраћајне потребе.  
Улица Бана Лазаревића је наставак Улице Војводе Мишића која из Борика долази у центар града, 
спајајући на тај начин Источни транзит и централно градско подручје. Најкраћа и најлогичнија 
веза једног од највећих градских насеља Борика (а даље радне зоне Инцела и Филиповића 
поља, па дијелом и Старчевице) је Улицом Бана Лазаревића до раскрснице са Улицом Краља 
Петра I Карађорђевића. Дио улице, испред Банског двора, је у овом тренутку затворен за 
саобраћај што резултује преусмјеравањем саобраћајних токова са истока града на Алеју св. 
Саве. На тај начин је смањена укупна пропусна моћ саобраћајница у правцу исток – запад у 
централном градском подручју. Као резултат ове мјере долази до сталних загушења у централног 
градској зони, која почињу на потезу између Народног позоришта и зграде Владе Републике 
Српске, а која се даље шире на мрежу. Најинтензивнија загушења су у вријеме јутарњег и 
поподневног вршног часа.  
 
У Регулационом плану је планирано спајање Улице Бана Лазаревића, са Улицом Видовданском. 
 
Унутар обухвата су планираним рјешењем отклоњени недостаци који су се јавили у постојећем 
стању, прије свега редефинисањем постојећих саобраћајница и раскрсница, планирањем већег 
броја паркинг мјеста . 
У блоковима у којима су планирани нови садржаји су редефинисане саобраћајне површине на 
начин који повезује нове садржаје комуникацијски са окружењем, обезбјеђује функционалан 
колски прилаз и обезбјеђује довољан број паркинг мјеста за планиране садржаје. 
 
Планирана је изградња већег броја паркинга и подземних паркинг гаража. У подземним етажама 
већег броја нових објеката су планиране гараже, а чији су капацитет и намјена дефинисани у 
графичком прилогу План саобраћаја и нивелације – план подземних гаража.  
 
Планирана је изградња 6 подходника: 
 

1. 4 на локацији код Народног позоришта Републике Српске, 
2. 2 на локацији код Градске управе при чему треба омогућити везу из подходника у 

подземну гаражу према Музеју савремене умјетности, 
 
Планирана је изградња једне паркинг гараже  у улици краља Алфонса као и изградња надземне 
паркинг гараже у Видовданској  улици.  
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Приликом планирања подземних гаража је дат минималан или максималан број етажа, односно 
броја паркинг мјеста, које је потребно остварити у појединим гаражама. На тај начин биће у 
потпуности остварене потребе за паркирањем становника и запослених.  
Индивидуални објекти паркирање рјешавају у оквиру својих парцела.  
 
Дуж  улице Алеја светог Саве планирана је изградња бициклистичке стазе ширине 2.5 м. 
 

Урбанистичко-технички услови за саобраћај 
Oвим урбанистичко-техничким условима прописују се општи и посебни услови које је потребно 
испунити да би сви планирани садржаји везани за саобраћај (колски, пјешачки, мирујући) били 
доведени у услове квалитетног и поузданог коришћења у траженом обиму и по квалитету услуга, 
најмање до нивоа који се прописује овим урбанистичко-техничким условима. 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Са становишта безбједности саобраћаја обавезно извести квалитетну и адекватну расвјету 
свих саобраћајница и саобраћајних површина. 
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• Хоризонталну и вертикалну саобраћајну сигнализацију испројектовати и извести у складу са 
одредбама Закона о основама безбједности у саобраћају. 

 

4.7.2. Хидротехника 

 

• Снабдијевање водом 
 
Постојећи и планирани садржаји у обухвату Регулационог плана снабдијеваће се водом са 
градске водоводне мреже.  
Примарна и секундарна мрежа су рађене као прстенаста водоводна мрежа. 
Цјевоводи поред снабдијевачке улоге имају и улогу да обезбиједе довољне количине 
противпожарне воде. 
Постојећа  примарна дистрибутивна мрежа профила Ø200 мм до Ø500 мм у садашњој ситуацији 
задовољава потребе постојећих и планираних садржаја у обухвату Плана. Према планским 
развојним документима предузећа «Водовод» Бањалука, планирана је изградња цјевовода 
Ø450/400 мм (ТПЕ) у дужини од 2690 м кроз централни дио града дуж улица Цара Душана, 
Книнске, Видовданске, Првог Крајишког Корпуса и Краља Петра II. 
 
Велики дио секундарне водоводне мреже (профили цијеви мањег од 100 мм; у дијелу Јеврејске 
улице, улици Краља Алфонса, улици Бана Др Теодора Лазаревића, улици Васе Палагића) по 
својим капацитетима не задовољава услов за потребне количине воде за гашење пожара. Код 
изградње нових цјевовода усвојити минималне профиле уличних дистрибуционих цјевовода 
профила Ø150 мм. 
 
На Плану инфраструктуре су уцртане трасе планских цјевовода као и оних које треба 
реконструисати. 
 
Плански елементи за прорачун потребних количина воде и димензионисање секундарне 
водоводне мреже су:   
- планирани број становника, 
- планирани број запослених,   
- специфична потрошња воде на дан по становнику qsp=220 л/ст/дан 
- специфична потрошња воде на дан по запосленом  qsp=150 л/зап/дан 
- коефицијент дневне неравномјерности Кdn=1.15 
- коефицијент часовне неравномјерности Кč=1.40 
 
Положаји постојећих и планираних цјевовода водоводне мреже у оквиру обухвата регулационог 
плана уцртани су на графичком прилогу План инфраструктуре – хидротехника.  
 

• Сакупљање и диспозиција фекалних и кишних отпадних вода 
 
За планиране садржаје у обухвату  Регулационог плана предвиђа се сепаратни систем 
прикупљања и одвођења кишних и отпадних вода у дијелу Книнске улице, дијелу улице Краља 
Петра Првог Карађорђевића, затим Тржничка, Ђуре Даничиућа, Дио Јеврејске, Ивана Фране 
Јукића, дио улице Бана Милосављевића (до Растеретнога колектора Ø1000 мм). 
У централном подручју планиране изградње између улица Бана Др Теодора Лазаревића и 
Српске, код реализације изградње планираних садржаја, као реално рјешење је могуће 
површинске и отпадне воде усмјерити према колектору у улици Бана Милосављевића након 
претходно изведених растерећења колектора Ø60/90cm.  
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Уколико би дошло до реализације подземних саобраћајница свакако да се намеће потреба 
измјештања (односно преспајања) свих канализационих колектора у дијелу улице Краља Петра 
Првог Карађорђевића и дијелу улице Бана Др Теодора Лазаревића. На колектор Бањалучко 
поље потребно је у потпуности преусмјерити колекторе из Улице Милана Тепића и Грчке улице 
(тренутно је изведен само кишни прелив). 
За квалитетно одвођење отпадних вода са централнога градскога подручја, такође је неопходно 
актуелизовати изградњу планиранога главнога колектора лијевом страном ријеке Врбас (тзв. 
колектор «Шехер – ИНЦЕЛ» по ранијем називу, «Сутурлија-Ребровац» по новом називу). Овај 
колектор би (након планираног кишног прелива у близини Црквене) преузео воде колектора 
Ø60/90cm који долази из улице Скендера Куленовића и продужава кроз Краља Петра I 
Карађорђевића, Веселина Маслеше и даље према Алеји Св. Саве. 
Напомиње се да је градња тунела (односно његовог прикључка из улице Бана Лазаревића) 
могућа тек након изградње низводне дионице колектора «Сутурлија-Ребровац». Као једно од 
варијантних техничких рјешења би могло бити и пролазак канализације испод тунела системом 
сифона, евентуалним препумпвањем и сл. (у сваком случају постројења које не приличи 
централном градском језгру).  
Предвиђено је да сви колектори који су угрожени изградњом подземних саобраћајница остану у 
својој садашњој функцији до тренутка реализације самог тунела. Ово се не односи на колектор из 
Грчке улице који је  кишним преливом (дакле само дјелимично) спојен на колектор Бањалучко 
поље. Због реализације планираног комплекса подземних гаража на простору паркинга хотела 
Босна, колектор из Грчке улице (као и њему гравитирајуће секундарне колекторе) је у скорије 
вријеме потребно у потпуности преусмјерити према главном колектору Бањалучко поље. 
 
За прорачун количина фекалних отпадних вода плански елементи су: 
- број становника прикључених на водовод за санитарне потребе, густина насељености  
- специфична потрошња воде за санитарне потребе становника 
- потрошња воде за остале потребе (запослени, сервиси, радионице, угоститељски објеката, 
школа и слично) 
- одговарајући коефицијенти неравномјерности. 
 
Плански елементи за прорачун количина кишне канализације су : 

- припадајућа сливна површина 
- мјеродавни интензитет кише (двогодишњег повратног периода, трајање       

15 мин)    
- одговарајући кеофицијент отицања 
 

Пријемник вода од главних кишних канала са овога подручја је водоток Црквена односно ријека 
Врбас.  

 
Положаји постојећих и планираних канализационих колектора су уцртан у графичком прилогу. 
 
УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 

 •   Снабдијевање водом 
 
Потребне количине санитарне воде обезбједиће се из градске водоводне мреже. 
Подручје Плана спада у прву висинску зону водоснабдијевања. 
Трасе цјевовода дефинисане су у графучком прилогу и услов су за пројектовање. Најмањи 
дозвољени пречник планираних цјевовода код реконструкције секундарне дистрибуционе 

водоводне мреже  је  150 мм. 
Цјевоводе поставити испод тротоара или у зеленом појасу поред пута.  
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Укопавање нових цјевовода прилагодити нивелационим елементима пута, намјени терена. 
Минимални надслој земље треба бити 1.20 м. 
 
Плански елементи за пројектовање су: 

• број становника 

• број запослених 

• потрошња воде по становнику од 220 л/дан 

• потрошња воде по запосленом од 150 л/дан 

• коефицијенти неравномјерности, дневни кд = 1,15 и часовни кч = 1,4. 
 

Количине воде за гашење пожара према важећим прописима (Закон о заштити од пожара, 
Сл.гласник РС 16/95 и 16/02, Правилник о техничким нормативима за вањску и унутрашњу 
хидрантску мрежу за гашење пожара, Сл. лист СФРЈ 30/90). 
 
Према условима Одлуке о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора Града Бања Лука (Сл. 
гласник број 2 од 2005. год) потребно је (према члану 61 а) «Пројектовање фаза инсталација 
(водовода и топлотне енергије) у објектима колективног становања, стамбеним, стамбено-
пословним и пословним, вршити тако да се омогући постављање секундарних мјерних 
инструмената (мјерење утрошених количина) за свакога потрошача. Према условима које 
прописује «Водовод» уграђује се централни водомјер који региструје укупну количину воде која је 
испоручена згради. У заједничким просторијама или на свакој етажи у стубишту испред станова и 
пословних простора потребно је планирати секундарне водомјере који су мјеродавни за обрачун 
потрошене воде појединог стана или пословног простора. 

 
Заштиту од пожара ријешити у складу са важећим Законом о заштити од пожара. 
 
Поред ових урбанистичко-техничких услова неопходно је прибавити и сагласност од надлежног 
комуналног предузећа ОДЈКП "Водовод". 
 
 

•   Сакупљање и диспозиција фекалних и кишних отпадних вода 
 
Постојећи систем прикупљања и одвођења отпадних вода је углавном мјешовити а мањим делом 
сепаратни. 
 
За поједине планиране садржаје у Регулационом плану усваја се сепаратни систем канализације: 
улице Ђуре Даничића, дио Јеврејске, Ивана Фране Јукића, дио улице Бана Милосављевића 
(спајање на растеретни колектор Ø90/105 cm). 
 
Пријемник фекалних отпадних вода од планираних објеката су постојећи и планирани фекални и 
мјешовити канализациони колектори.  
 
Трасе колектора су дефинисане у графичком прилогу и услов су за пројектовање. Плански 
елементи за прорачун количина употребљених вода  дати су у поглављу “Водовод”.  
 

Минимални пречник фекалних колектора је  300 мм. 
 
Кишне воде треба прихватити системом ригола, решетки, сливника и путем секундарних кишних 
колектора (након одговарајућег третмана) упустити у реципијент.  
 
Плански елементи за прорачун кишне канализације су:  

• припадајућа сливна површина 
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• мјеродавни интензитет кише    

• одговарајући коефицијенти отицања 
 

Минимални пречник уличних кишних колектора је  300 мм. 
 

Поред ових урбанистичко-техничких услова неопходно је прибавити и сагласност од предузећа 
“Водовод” Бања Лука. 
 

 

4.7.3. Електроенергетика и ТТ мрежа 

 

Електроенергетика 
Планирано вршно оптерећење 
Према програмским елементима на локалитету РП планирана је изградња нових пословно – 
комерцијалних, стамбених и јавних објеката те јавних и приватних гаража, како је приказано у 
графичком дијелу намјена површина. 
На основу наведених програмских елемената и подлога за димензионисање електроенергетских 
мрежа израчунаће се потребна ел. енергија вршног оптерећења за планиране садржаје како 
слиједи. 

1. Становање 

Планом је предвиђена изградња 1086 стамбених јединица. За стамбена насеља са централним 
гријањем и великом густином становања, спратности П+2 и више, за групу од 300 домаћинстава 
потребно је обазбиједити 884.31 kW електричне енергије у 2038. години. укупно 2927,5kW 
електричне енергије.  
Према томе очекивано вршно оптерећење 9 оваквих група са укупно 2270 стамбених јединица у 
границама обухвата РП Центар уз фактор истовремености f = 0,8 је P=6190х0,8=4952kW. 
 

2. Пословни објекти 

Планом су предвиђени нови пословни објекти укупне БГП 198749,68m2. Техничким препорукама 
се предвиђа специфична снага објекта од p=15-30 W/m2 за мале пословне зграде и p=25-60W/m2 
за трговине. Пошто није познат тип пословања у планираним објектима, усвојена је специфична 
снага од p=30W/m2 за све објекте пословне намјене. Ако пословним објектима буде потребна 
већа снага инвеститор је обавезан да финансира изградњу сопствене ТС.  
За објекте пословне намјене потребно је обезбједити вршну снагу од P=198749,68x0,03=5963kW. 
 
 

3. Јавни објекти 

Планом је предвиђена надоградња и изградња јавних објеката БГП-а 11186,2m2. Техничким 
препорукама се предвиђа специфична снага објекта од p=50W/m2. 
За објекте јавне намјене потребно је обезбиједити вршну снагу од P=11186,2x0,05=559kW. 
 

4. Јавне и приватне гараже 

Планом је предвиђена изградња јавних и приватних гаража укупне БГП 99979,26m². Предвиђена 
је спрецифична снага објекта од p=10W/m2. За објекте јавне и приватне гараже потребно је 
обезбиједити вршну снагу од od 999,79kW.  
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Услове обезбјеђења ел. енергије око 12473,8kW вршног оптерећења прописаће надлежна 
Електродистрибуција кроз своју електроенергетску сагласност која се мора обезбиједити у току 
израде пројектне документације за планиране објекте у обухвату РП Центар. 
На основу израчунатих потреба за електричном енергијом потребна је изградња нових 
тренсформаторских станица. Планирају се трансформаторске станице инсталисане снаге 
630kVA, оптерећене са по 500kVA (80% инсталисане снаге) у складу са техничким препорукама. 
У предметном обухвату потребно је инсталирати н=12473/500=24,95 трансформаторских 
станица. 
Овим планским документом предвиђа се изградња 25 дистрибутивних компактних бетонских 
трансформаторских станица КБТС 10(20)/0,4kV и трансформаторских станица у пословним 
објектима, инсталисане снаге по 630 kVA, како је то приказано у графичком прилогу. Позиције 
трансформаторских станица у зонама резервисаним за изградњу пословних и пословно-
стамбених објеката су симболичне. Тачне позиције биће одређене урбанистичко-техничким 
условима у зависности од положаја осталих објеката у зони. Трансформаторске станице у овим 
зонама могу бити изграђене у оквиру пословних или стамбено-пословних објеката или као 
слободностојеће компактне трансформаторске станице. 
Поред изграднје нових трансформаторских станица овом планом се планира и измијештање пет 
постојећих трансформаторских станица које ометају спровођење плана.  
  
Довод електричне енергије 
Дугорочним и краткорочним платовима Електропреноса БиХ дефинисана је изградња 
трансформаторске станице 110/20/10kV Бања Лука 10, у непосредној близини предметног 
обухвата. Прикључни 110kV водови за поменуту ТС ће бити трасирани дуж улице Вука Караџића, 
границом предметног обухвата. Тачна траса ће бити дефинисана кроз детаљну техничку 
документацију и посебне услове који нису предмет овог плана. 
Услове довода електричне енергије до планираних дистрибутивних трафостаница прописаће 
Електродистрибуција кроз своју сагласност. Овим планским документом планирају се трасе 
кабловских водова ради резервисања простора. Напајање извести подземним 20 kV каблом. 
Детаљни услови полагања напојног СН кабла и изгерадње планираних КБТС прописаће се кроз 
посебне услове који се морају посебно урадити за сваки објекат.  
НН развод 
С обзиром да се ради о насељу са колективном изградњом и великим бројем пословних објеката, 
развод електричне енергије рјешавати подземним НН кабловима. Начин напајања појединих 
објеката дефинисати урбанистичко-техничким условима за предметни објекат.  
Телекомуникације 
На основу планираних садржаја предметног обухвата (броја станова, броја пословних простора, 
јавних објеката, јавних и приватних гаража) бруто грађевинске површине (БГП) око 356,944,47m2, 
биће потребно прикључење на постојећу ТТ мрежу.  
До тренутка завршетка овог плана нису досатављнеи подаци о постојећој ТТ инфраструктури, па 
је иста преузета из важећег РП-а.  
Према подацима да је укупно предвиђено:  

• број планираних стамбених јединица - 1086  

• БГП планираних пословних објеката - oko 198749,68m2   

• БГП јавних објеката - око 11186,2m2 

• Јавне и приватне гараже - око 99979,26m2 

планирајући просјечно по стану два директна телефонска прикључка, по пословном простору 
један телефонски прикључак на 100 m2 простора, за јавне објекте један телефонски прикључак 
на 50 m2, за наведени обухват биће потребно обезбједити још око 7600 директних телефонских 
прикључака. Услове обезбјеђења потребног броја телефонских прикључака обезбједиће 
надлежна телефонска компанија.  
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За приступ пословним објектима планирати кабловску канализацију са мини окнима и са по 
најмање четири цијеви ø50mm између окана. Траса кабловске канализације приказана је у 
графичком прилогу. 
Мини окна планирана да буду величине 1000x1000x1000mm са типским поклопцем. 
У мини окнима планирати да шлингла одлазног и долазног кабла буде минимално 2 m. 
До свих извода од мини кабловског окна планирати да се поставе најмање по двије цијеви ø40 ili 
ø50, а унутар објекта до извода, по рјешењу пројекта, цијев или канализација.  
Ако се поставља нови извод планирати да се обје цијеви доведу у извод. Кабловска окна 
поставити, првенствено, на мјестима гранања ТТ канализације и на мјестима гдје ТТ 
канализација скреће под оштрим углом. 
У циљу обезбјеђења квалитетног преноса информација у националној и интернационалној мрежи 
захтјева се да низ параметара који су од утицаја на квалитет преноса информација у националној 
и интернационалној мрежи захтјева се да низ параметара који су од итицаја на квалитет 
преносабуду у прописаним границама. Будући да се ради о мјесној телефонској мрежи захтјева 
се да низ параметара који су од утицаја на квалитет преноса буду у прописаним границама у 
дијелу у коме се они односе на мјесну мрежу. 
Каблови који буду употребљени у претплатничкој мрежи требају бити нискофреквентни 
претплатнички каблови са изолацијом од пјенастог полиетилена и слојевитим омотачем или 
фибер-оптички каблови.  
Све детаље за реализацију ТТ мреже у предметном обухвату дефинисати у главном пројекту.. 
Развођење инфраструктуре за кабловску телевизију планирати подземним путем. 
2.3. Општи услови за изградњу телекомуникационе инфраструктуре и прикључење објекта на 
исту  
За планирање телекомуникационе (ТК) инфраструктуре, на подручју гдје се регулационим 
планом предвиђа изградња или реконструкција стамбених, пословних или објеката друге 
намјене, потребно се придржавати доље наведених општих услова за телекомуникациону 
инфраструктуру.  
• У случајевима гдје се изградњом објекта (стамбени, пословни, саобраћајница) захвата 
постојећа ТК инфраструктура треба предвидјети заштитту исте од евентуалног оштећења. 
Уколико објекат захвата коридор ТК инфраструктуре треба планирати измјештање исте на другу 
локацију. За измјештање обавезно контактирати надлежне службе БХ Телекома како би се 
усагласило техничко рјешење за поменуто измјештање (све трошкове заштите и измјештање 
сноси инвеститор). 
• Прикључак објекта предвидјети са најближе прикључне тачке ТК инфраструктуре дате у 
регулационом плану. Уколико је то  постојећа ТК инфраструктура (окно кабловске канализације 
или кабловски раздјелник), од планираног објекта до исте треба предвидјети довођење 
минимално двије ПЕ цијеви Ø50mm. У случају да је најближа тачка ТК инфраструктуре планирана 
(није изграђена), треба прво предвидјети изградњу планиране ТК инфраструктуре (најчешће 
кабловске канализације) до првог постојећег ТК објекта (најчешће окна кабловске канализације), 
а затим довођење претходно поменутих ПЕ цијеви. Трасу за полагање ПЕ цијеви од прикључне 
тачке ТК инфраструктуре до објекта за који се планира прикључак, даје општински орган.  
На равним дионицама трасе дужине преко 120 м, или мјестима на којима траса има значајне 
ломове треба планирати уградњу бетонских мини кабловских окана. Окна се уграђују да би се у 
ПЕ цијеви могли увући ТК каблови.  При изради пројектне документације као и при изради 
техничког рјешења за прикључак објеката на ТК инфраструктуру препоручује се сарадња са 
надлежним телекомуникационим оператером за предметни обухват.  
• Приликом планирања и пројектовања изградње или адаптације стамбених објеката треба 
предвидјети минимално двије парице за сваку стамбену јединицу. Унутрашњу инсталацију 
радити са прописаним кабловима и увлачити флексибилне цијеви довољног пресјека за 
евентуално накнадно проширење. Инсталационе каблове завршавати у изводним ормарима на 
реглетама ЛСА типа, а изводне ормаре лоцирати на мјестима погодним за експлоатацију. Од 
изводних ормара до мјеста планираног за прикључак ТК инсталације (локација у зеленој 
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површини или тротоару изван објекта)  треба положити цијеви кроз које се могу увући ТК 
каблови. Најповољније би било када би то биле двије ПЕ цијеви Ø50. Поменуте цијеви треба 
завршити у бетонском окну. Исто вриједи и за пословне или објекте друге намјене, с тим да 
капацитет унутрашње инсталације одређује инвеститор према намјени објекта. 
Кабловска ТК канализација се гради од ПВЦ цијеви и служи за развод и заштиту 
телекомуникационих каблова. Главни правци кабловске канализације се полажу дуж главних 
саобраћајница. Капацитети ових праваца се планирају тако да могу у дужем временском периоду 
да омогуће потребна проширења телекомуникационе мреже. Најчешћи случај је тај да ти 
капацитети износе од 4 (2x2) до 15 (3x5) PVC цијеви. 
Саставни дијелови кабловске ТК канализације су и армирано-бетонска кабловска окна. За 
наведене најчешће кориштене капацитете користе се кабловска окна унутрашњих димензија 
250x150x190cm. Кабловска окна омогућавају промјену смјера кабловске канализације, њено 
рачвање, те увлачење каблова и израду кабловских наставака у кабловској канализацији. Осим 
овог стандардног окна користе се још и окно истог облика, али димензија 200x130x190cm за 
капацитете од 4 PVC цијеви, засјечена кабловска окна, те окна за промјену смјера кабловксе 
канализације под правим углом. Дакле, облик и димензије кабловског окна овисе о капацитету, 
односно броју ПВЦ цијеви које у њега улазе, конкретној ситуацији на терену, те самој намјени 
окна (пролазно или окно за промјену смјера кабловксе каналзиације). На сва окна овог типа се 
уграђује тешки поклопац са гвозденим носачем димензија (носивост 40t). 
Са главних праваца кабловске канализације одвајају се споредни правци мањег капацитета. Ови 
правци се најчешће реализују комбинованим полагањем  PVC и PE цијеви (углавном 2 PVC 
цијеви у комбинацији са одређеним бројем ПЕ цијеви). И на овим правцима се полажу кабловска 
окна која омогућавају промјену смејра кабловске канализације, увлачење каблова и израду 
наставака на њима, с тим што су ова окна мањих димензија и израђују се као монтажно бетонска 
окна. Мини кабловска окна су намјењена за уградњу у зелене површине или тротоаре. Није 
предвиђена њихова уградња у саобраћајнице. Уколико се јави потреба за уградњу кабловског 
окна у саобраћајницу гради се армирано – бетонско окно појачаних зидова (зидови дебљине 
25cm), при чему треба водити рачуна и о томе да се уграђују поклопци носивости 40t. 
Дубина и ширина рова у који се полажу цијеви кабловске  и мини канализације овисе о њеном 
капацитету, те о мјесту изградње, које може бити зелена површина, тротоар или асфалт 
саобраћајница.  
Приликом избора трасе за полагање подземних ТК објеката и инсталација треба водити рачуна 
да њено растојање од других подземних и надземних објеката или инсталација буде према 
прописаним растојањима датим у сљедећој табели: 
 
 

ВРСТА ПОДЗЕМНОГ ИЛИ НАДЗЕМНОГ 
ОБЈЕКТА 

УДАЉЕНОСТ [м] 

ХОРИЗОНТАЛНА ВЕРТИКАЛНА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ КАБЛОВИ:  

-250 В >0,3 >0,3 

-10 кВ >0,5 >0,5 

-преко 10 кВ >1 >0,5 

СТУБОВИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА:  

- до 35 кВ >1 - 

- до 110 кВ >10 - 

- до 220 кВ >15 - 

- до 380 кВ >25 - 

ВОДОВОДНА ЦИЈЕВ >0,6 >0,5 

ЦЈЕВОВОДИ ОДВОДНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ >0,5 >0,5 

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА ЗГРАДЕ >0,5 >0,5 

ТРАМВАЈСКЕ ШИНЕ >1,2 >0,8 

ГАСОВОДИ: 

- високог притиска (висе од 16 ат) >1,5 >0,4 
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- високог притиска (мање од 16 ат) >0,6 >0,4 

- средњег притиска (0,5-1 ат) >0,4 >0,4 

- ниског притиска (висе од 0,5 ат) >0,4 >0,4 

ИНСТАЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРИЈАЊА:  

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

- цјевоводи полузатвореног начина 
грађења 

>0,5 >0,8 

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

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

4.7.4. Термоенергетика 

 

Постојећи стамбени и стамбено–пословни објекти који обезбјеђују топлотну енергију из система 
даЉинског гријања ће задржати постојећи начин гријања просторија.  
Планирани објекати ће се прикључити на систем даљинског гријања. Детаљи за прикључење ће се 
прописати локацијском сагласношћу, односно урбанистичко-техничким условима у тренутку захтјева за 
изградњу и могућностима Топлане у том тренутку . 
Планиране трасе цјевовода за прикључење објеката су приказане у графичком прилогу. Положај  
планираних топлотних станица и трасе вреловода није обавезујући и може се прилагођавати захтјевима 
инвеститора и потреби објеката, а уз сагласност градске Топлане.  
Планом је предвиђено и измјештање дијела цјевовода вреловодне мреже и повећање димензије 
цјевовода а што је такође видљиво у графичком прилогу. Дио постојећих вреловода је нужно ѕамијенити 
већим пречником цјевовода .  
Провјетравање просторија, по могућности обезбиједити природно, а за просторије за које се не обезбиједи 
природно провјетравање обезбиједити принудно одговарајућим инсталацијама и опремом.  
Подземне гараже провјетравати принудно одговарајућом инсталацијом и опремом, а према важећој 
законској регулативи за заштиту гаража од пожара.  
Расхлађивање просторија у објекту вршити појединачно за сваки објекат посебно топлотним пумпама које 
користе енергију ваздуха . 
Инсталације и опрему за гријање, расхлађивање, провјетравање и климатизацију бирати по захтјеву 
инвеститора у складу са могућностима и локацијским условима . 
Објекте изградити од одговарајућих материјала и квалитетне изолације како би се обезбиједио минималан 
утрошак топлотне и расхладне енергије.  

 
 
Услови за изградњу  топлотних станица, расхладних система и кућних инсталација гријања и хлађења  

 
Топлотне станице за прикључење објекта на систем даљинског гријања се морају смјестити у објекат и 
изградити према прописима Топлане.  
Топлотне пумпе (дизалице топлоте) могу служити  за загријавање у прелазном периоду јесени и прољећа 
и за расхлађивање љети. Топлотне пумпе за расхлађивање објеката градити за сваку објекат посебно , а 
према техничким могућностима. Топлотне пумпе смјестити на кров објекта ( или у лође за појединачне 
стамбене јединице). Инсталације за расхлађивање просторија пројектовати према потребној прорачунатој 
расхладној снази и одабраној опреми за обезбјеђење расхладне енергије. Детаље прописати 
урбанистичко техничким условима овисно о захтјеву инвеститора и законским и техничким ограничењима.  
При пројектовању и изградњи инсталација гријања, хлађења и провјетравања придржавати се важећих 
законских прописа и стандарда за ову област.  

 
Биланс потребне топлотне снаге  
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За објекат предвиђен у обухвату ове Измјене регулационог плана процијењена топлотна снага за 
загријавање просторија и расхладна снага за расхлађивање је видЉива у доњој табели, а према бруто 
грађевинској површини.  
 
 

Објекти:  БГП 
[м2] 

топлотна снага Q 
[кW] 

расхладна снага Q 
[кW] 

Стамбени ,Стамбено-пословни , 
пословни објекти,  

285,960.27 22,876.82 17,157.61 

Подземне гараже  -подрум  99,979.2 не загријава се  не расхлађује се 

    

УКУПНО:  356,944,47 22,876.82 17,157.61 

 
У овај биланс није укључена топлотна снага за загријавање потрошне топле воде нити гаражних 
просторија. 

 

4.7. ГРАЂЕВИНСКЕ И РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ 

Грађевинским линијама дефинисани су најистуренији дијелови објекта. Грађевинске линије 
одређују положај објекта према саобраћајници и сусједним грађевинским парцелама. 

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

Детаљним урбанистичко-техничким условима могу се накнадно дефинисати и грађевинске линије 
подрума, приземља и  сваке етаже уколико се за то укаже потреба. 

На Плану грађевинских и регулационих линија дефинисане су грађевинске линије унутар којих је 
могуће поставити планиране објекте тако да једном својом ивицом буду позиционирани на 
одређеној грађевинској линији. То значи да ће се приликом израде детаљних урбанистичко-
техничких услова моћи преиспитати и утврдити коначни положај сваког објекта на припадајућој 
парцели. На овај начин осмишљено је флексибилно рјешење, на основу којег ће различити 
инвеститори моћи да реализују своје захтјеве, иако они нису познати у моменту израде 
регулационог плана. 

Регулациона линија одваја просторе различитих намјена и начина кориштења. Дефинисана је на 
графичком прилогу и углавном се поклапа са линијама граница парцела према саобраћајницама. 
Свакој парцели је обезбјеђен колски и пјешачки приступ. 

 

4.8. СИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

У току процеса планирања уређења и изградње простора нарочита пажња је посвећена односу 
који производи пласман свих изграђених садржаја на природну средину. Балансиран је однос 
изграђености према зони становања и квалитету земљишта, плански је квалитетно и рационално 
третирана сва инфраструктура, која мора бити изведена, у складу са свим законским и хуманим 
нормама, да максимално штити природну средину и обезбјеђује неопходан стандард 
становницима. Код материјализације користити само еколошки исправне и атестиране 
материјале. 

Просторно уређење система зелених површина 

Полазећи од основног циља израде Реглационог плана, општих поставки унапређења животне 
средине насеља његове ближе околине те успостављања хармоничног односа развоја према 
природном и створеном окружењу, а уважавајући реалност потреба и могућности, предложена је 
концепција комбинованог пејзажно-мозаичног модела система зеленила. 
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При уређењу и просторној организацији и методологији просторног планирања коришћен је 
еколошки концепт: 

1. Истраживање природних карактеристика подручја 

2. Утврђивање погодности подручја за различито коришћење (метод вредновања) 

3. Утврђивање дејства постојећих коришћења на природне потенцијале 

4. Процјена еколошке и визуелне усаглашености коришћења 

 

Природни фактори чине еколошки основни систем зеленила и битно су утицали на карактер и 
распоред зелених површина, а то су: 

1. геолошке карактеристике 

2. педолошке карактеристике 

3. хидрографске карактеристике 

4. климатски чиниоци 

5. вегетација. 

 

Друга група фактора  - који су утицали на формирање и нормирање система зеленила чине 
антропогени и социјално-економски фактори. У ове факторе спадају: 

• Величина и функционални тип насеља 

• Физичка-структура насеља 

• Постојеће зелене површине 

• Квалитет и степен загађености ваздуха 

• Динамика друштвених потреба 

• Животни стандард људи. 

 

На основу резултата истраживања, а посебно из области екологије и оцјене свих параметара, 
који чине животну средину, овим регулационим планом створени су оптимални услови за живот 
сваког човјека, његове психичке и физичке конституције. Зеленило је сврстано у неколико 
категорија према својој функцији: 

 

1. БЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО 

2. ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО 

3. ЗЕЛЕНИЛО ОГРАНИЧЕНЕ УПОТРЕБЕ 

4. ЗЕЛЕНИЛО СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ 

 

Класификација зелених површина је једини начин њихове систематизације. У зависности од 
карактера коришћења, величине и броја посјетилаца, анализираће се категорија зелених 
површина по њиховој припадности, подјели на три групе и по важности у оквиру сваке групе. 

 

ОПШТЕ СМЈЕРНИЦЕ ЗА ЗЕЛЕНИЛО: 

При избору врсте дрвећа за дрвореде не узима се увијек у обзир подобност форме појединих 
биљака за ову намјену. Тако се, на примјер, на подручју града каталпа исказала изузетно 
декоративном као солитер, али и непогодна у дрворедима. Правилним избором врста дрвећа 
спроводи се и превентивна заштита од штета које могу да изазову загађени ваздух, отпадне воде 
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и други хемијски утицаји. Досадашња искуства су показала да су се липе, јавор, кестен, платан, 
као врсте које су најчешће заступљене у дрворедима, показале релативно отпорним на загађени 
ваздух од издувних гасова моторних возила. Такође, при избору појединих врста за дрвореде 
мора се, поред њихових естетских квалитета, водити рачуна о њиховим еколошким захтјевима, 
захтјевима исхране, начину гранања, брзини раста, облику коријена, дебљини коре, фреквенцији 
саобраћаја и другим карактеристикама, јер се правилним избором врсте дрвореди могу дуже 
очувати. При коришћењу биљака у процесу реконструкције постојећих бањалучких дрвреда, као 
основа избора врста представљају биоеколошке карактеристике дате врсте, тј. њихова еколошка 
подобност за ово подручје, као и архитектоника дрвећа, грмља и других биљних група. 
Разматрајући ове особине, прије свега је неопходно обратити пажњу на облике биљака, који су 
довољно разноврсни да се њима могу стварати најразличитије комбинације. Изворне облике 
врста допуњују и многе декоративне форме: пирамидална, жалосна и др., који стварају велику 
разноврсност у композиционим групама. Природне форме могуће је допунити створеним 
облицима помоћу орезивања - шишања круна.  
 

Поред опште прихваћених правила струке, потребно се придржавати следећег: 
 

• Садња у редове-дрворедна садња формира се од дрвећа једне врсте, при чему се при 
садњи поред широких алеја препоручује широко разгранато дрвеће (храст, копривић, 
платан, сребранаста липа, јавор, кестен), а при садњи поред алеја мање ширине  
примјењује се дрвеће са овалном, јајастом или пирамидалном формом круне (ситнолисна 
липа, јаблан, чемпрес, ликвидамбар, тулипановац, стубасти граб). 

• У дрворедној садњи, по правилу, стварају се интервали, који откривају перспективе на 
околне просторе.  

• Опште правило при избору врста дрвећа је да је пожељно укључити најврједније врсте 
дрвећа датог станишта (аутохтоне). У овај избор могу се укључити и врсте из других 
географских подручја (алохтоне), ако подносе дате услове (клима, земљиште, услови 
влажности, освјетљеност и др.).  

• Потенцијалну шумску вегетацију овог подручја чини азонална фитоценоза лужњака и 
обичног граба, а спорадично ова станишта припадају фитоценозама врба и шумама 
бијеле и црне тополе. То значи да у слоју дрвећа доминира лужњак, у подстојној етажи 
граб, а примјешане врсте су: Ulmus laevis, Acer campestre, Tilia cordata, Tilia platyphyllos.  

• Доминантне врсте дрвећа у разматраним дровредима липе, међу којима највеће учешће 
има сребрнаста липа, док остале врсте учествују у мањем обиму (негундо, д.кестен, 
обични јавор и др. ) 

• С обзиром да је искуство показало да најслабије здравствено стање и виталност 
појединачних стабала на широј територији Града Бања Лука имају стабла негундовца, 
каталпе и мљеча, тако се препоручује је да се ове врсте у будуће не уносе као дрворедне 
саднице.  

• Приједлог је да основну постојећу здраву структуру треба одржати у што већој мјери као 
носиоце будуће зелене матрице, те исту надограђивати са новим елементима зеленила.  

• кад се ради о попуњавању празнине у дрворедима од неколико стабала, то треба да буду 
врсте од којих је дрворед већ формиран  

• код попуњавања дрвореда с могућношћу да се створе нови низови, као и код 
формирирања поптуно нових дрвореда, врсте треба изабрати следеће: Сребрнаста липа 
(Tilia argentea), Амерички копривић (Celtis occidentalis), Платан (Platanus acerifoliа), 
Велелисна липа (Tilia platyphyllos ), Храст лужњак (Quercus robur), Пољски јасен (Fraxinus 
angustifolia), Дивљи кестен (Aesculus hippocastanum), Амерички јасен (Fraxinus аmericana), 
Ликвидамбар (Liquidambar stiraciflua), Тулипановац, лириодендрон (Liriodendron tulipifera), 
Граб, стубасти (Carpinus betulus), Црвени храст (Quercus rubra), Бријест (Ulmus minor), 
Горски јавор (Acer pseudoplatanus), Софора (Sophora japonica), Маклура (Maclura 
aurantiaca), Бијели јасен (Fraxinus excelsior) 
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• Од жбунастих врста предлаже се кориштење: ватрени трн (Pyracantha coccinea), 
ловорвишња (Prunus laurocerasus), форзиција (Forsythia x intermedia Zab.), хоризонтална 
дуњарица (Cotoneaster horizontalis Dcne.), ватрени жбун (Euonymus alatus) или других 
декративних форми богатих колорита прилагођених градким условима. 

• Поред нaбројаних врста из претходне тачке могу се уносити и друге врсте које одговарају 
овом подручју зависно од понуде на тржишту 

• Током замјене врста које су у групама или уносом нових јединки, одабрати да ли ће се 
изводити хармонична или контрастна комбинација биљака по форми, боји или другим 
декоративним карактеристикама и у том смјеру ићи током одабира врста за садњу 
(колорит листова: липа-ликвидамбар-јова; цвјетови разних боја: дивљи кестен-
лириодендрон-пауловнија; период цвјетања од претпрољећа (лијеска) до касног љета 
(софора), различити мирис и плодови као и период плодоношења).  

 

1. БЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО 

Регулационим планом предвиђена је изградња стамбено-пословних блокова. У том смислу 
планиране су и површине блоковског зеленила, као и површине дјечијих игралишта тамо гдје 
доминира становање у блоку, а које треба корисницима објеката, али и свим осталим 
становницима града да пруже пријатан амбијент живљења и простор за дневни одмор и 
разоноду.  

Распоред и категорије стабала, дати на графичком прилогу, су орјентациони, а приједлог садног 
материјала даје се као приједлог пројектантима. 

Регулационим планом се  предвиђа:  
Санација, односно оснивање нових травњака као приоритет 
Санација дендроматеријала као и попуна новим садницама.   
Усвајање општих мјера и препорука дефинисаних у Студији: Анализа здравственог стања са 
приједлогом мјера санације дрвореда у Бања Луци (Шума план и Институт „ИГ“, 2016. година), 
односно мјера за санацију или уклањање стабала, садњу нових стабала на упражњеним 
мјестима односно на мјестима уклоњених стабала  
Приликом избора врста за садњу предлаже се коришћење школованих садница висине најмање 
200 цм до крошње, обима дебла 15-20 цм, са пропорционалним односом коријена и крошње.  
Код садње стабала препоручује се коришћење система за водно-ваздушну аерацију те 
постављање заштите око дебла у циљу спречавања појаве упале коре и механичког оштећења 
садница. Настајењем нових својинских односа везаних за овај  тип становања потребно је и 
значајније укључивање станара као власника ових парцела приликом рјешавања ове 
проблематике. 
 
Као обавезан дио пројекта спољног уређења парцеле дефинише се и израда пројекта 
хортикултурног уређења. 
 
2. ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО 
 
Дрвореди 
 
У овој категрији зеленила предвиђене су активности конзервације, ревитализације, супституције, 
реконструкције, интерполације, као и формирање нових дрвореда. 
Реконструкцију дрвореда, паралелно са реконструкцијом планираних саобраћајница 
Интерполација стабала у мјестима прекида дрвореда  
 
Приликом интервенција на саобраћајницама са постојећим дрворедима неопходна је израда 
одговарајуће валоризационе и пројектне документације која третира ову проблематику. 
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Нови дрвореди су постављени тамо гдје то дозвољавају профили саобраћајница као и постојећа 
инфраструктурна мрежа. Као алејне врсте се предвиђају се врсте наведене у општим 
смјерницама за зеленило. Препоручује се садња истих врста дрвећа у постојећим дрворедима с 
циљем попуњавања, тамо гдје је то потребно, а тамо гдје просторни распоред дозвољава ради 
повећања колорита препоручује се садња различитих врста у дрворедима чиме се таквом 
простору даје изузетан естетски дојам. 
 
На садњи дрвореда уз паркинг просторе потребно је нарочито инсистирати јер се на овим 
мјестима стварају тзв. температурна острва као изузетно неповољан моменат градских 
екосистема. 
 
Паркови и скверови 
 
Имајући у виду да је током 2005 год. извршена потпуна реконструкција парка Петра Кочића, у 
планском хоризонту потребно је радити само на редовном одржавању парка, као и санацији 
здравственог стања постојећег дендрофонда. 
 
Заштита постојећег дендрофонда уз нове засаде планира се: 
 
- У блоку између улица Видовданске, Краља Петра И Карађорђевића, објекта Електрокрајине и 
објекта Нове Банке, гдје се због изградње подземног објекта вишеетажне гараже, а који ће бити 
смјештен испод платоа испред Галерије, мора водити рачуна о начину заштите постојећег 
дендрофонда и избору врста нових засада, у складу са општим препорукама за зеленило датим у 
овом Плану.  
- У блоку између улица Здравка Челара, Булевара Цара Душана, Скендера Куленовића и 
Теодора Колокотрониса гдје је планирано уређење отвореног простора уз новопланирану кружну 
раскрсницу. 
 
Потпуно нови засади планирају се на следећим новопланираним отвореним и озелењеним 
просторима: 
 
- планирани трг са спомен-обиљежјем, и вишеетажном паркинг гаражом испод трга, планираним 
у блоку између блоку између Васе Пелагића, Бана др. Т. Лазаревића, Српске улице и Бана 
Милосављевића. Приликом избора засада водити рачуна о чињеници да је испод трга планирана 
изградња објекта вишеетажне подземне паркинг-гараже.  
У подручју основних пјешачких путева, који повезују улазе у паркове са главним садржајима, 
треба да буду предвиђени правилни начини планске организације. Они помажу у орјентацији 
посјетилаца, проналажењу објеката и њихових улаза. Отворени травни простори могу да буду 
допуњени алејном садњом дрвећа и шибља, али и групацијама декоратних биљака различитих 
по величини.  

Функција овог зеленила огледа се у стварању повољних санитарно-хигијенских услова, а 
нарочито треба истаћи да вегетација смањује температурне екстреме, утиче на сунчану 
радијацију, влажност ваздуха. Лишће апсорбује прашину и смањује буку и брзину вјетра чиме се 
постиже жељени ефекат заштите животне средине. 
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3. ЗЕЛЕНИЛО ОГРАНИЧЕНЕ УПОТРЕБЕ 

 

Зеленило уз јавне објекте (административни, културни и образовни објекти) 

У обухвату Плана постоји неколико локација са зеленилом као дијелом уређења партера јавних и 
образовних установа. За предметне локације предвиђено је задржавање постојећих засада уз 
редовно одржавање,  заштиту и санацију здравственог стања постојећег дендрофонда. 

Приватна дворишта 

У обухвату плана постоји мањи низ индивидуалних стамбених објеката са приватним 
двориштима. Индивидуални начин становања у засебним породичним кућама има низ предности 
у односу на вишепородично становање у стамбеним блоковима. Индивидуална кућа у градским и 
приградским оквирима пружа могућност интимног повезивања човјека са природом, а врт постаје 
саставни дио стана. Слободан положај омогућује пуну инсолацију стана, а врт око куће 
обезбјеђује мир, хигијенске услове удобног становања без буке и прашине. Ангажовањем на 
подизању вртова ствара се могућност организације активног односа, физичке и психичке 
релаксације, чиме је обезбијеђена још једна функција ове категорије зелених површина. 

Дворишта вјерских објеката 

За дворишта постоећих вјерских објеката Планом је предвиђена заштита постојећег 
дендрофонда, као и интерполација нових елемената зеленила, што је потребно детаљније 
обрадити кроз пројектну документацију, тј.пројекат вањског и хортикултурног уређења. Значајнији 
ниво класичног хортикултурног уређења потребно је реализовати уз све објекте. 

 

4. ЗЕЛЕНИЛО СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ 

За постојеће заштитно зеленило градских саобраћајница  планирано је одржавање уз  санацију 
здравственог стања постојећег дендрофонда. За новопланиране саобраћајне трасе, односно 
реконструкцију постојећих траса потребно је планирати заштитно зеленило у складу са 
просторним могућностима а у оквиру пројектне документације за саобраћајнице, а са циљем 
смањења емисије буке и прашине са фреквентних саобраћајница у окружење.  

 

4.9.  ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 

1.  Заштита ваздуха 
 
Основна проблематика код самог планирања намјене површина и извора полутаната је 
моментално непостојање система управљања квалитетом ваздуха односно јединствени 
мониторинг на основу којег се може не само закључити стање квалитета него и управљати са 
њим. 
 
Сагледавањем једног таквог система, потреба које постоје у њему и само лоцирање загађивача 
би било адекватније чиме би се обезбиједио још већи квалитет животне средине. 
 
У фази планирања објеката и  лоцирања загађивача ваздуха водило се рачуна о адекватној 
намјени простора која ће моћи обезбиједити адекватан квалитет  ваздуха једног савременог 
урбаног подручја. 
 
У фази како стварања концепта тако и у свим фазама планирања обухваћени су сви постојећи 
законски прописи који се односе на заштиту ваздуха. 
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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. Управо у смислу задржавања квалитета ваздуха као и тренда његовог побољшања 
дозвољене емисионе вриједности емитера полутаната који се налазе у плану морају се кретати у 
границама задовољавања граничних вриједности квалитета ваздуха. 
 
Сва постројења која имају намјену обезбјеђења топлотне енергије морају задовољавати прописе 
Закона о заштити ваздуха Сл.гл. 124/11, као и остала подзаконска акта и регулативе које 
прописују начин функционисања тих постројења и услове под којима она могу функционисати. 
 
За заштиту квалитета ваздуха веома је битно успостављање и одржавање свих зелених зона и 
планираног дендрофонда унутар овог регулационог плана. Изградња и развој бициклистичке 
инфраструктуре (бициклистичке стазе и паркинзи за бицикле) смањиће притисак саобраћаја на 
квалитет ваздуха. 
 
Такође једна од мјера заштите квалитета ваздуха јесте да се унутар регулационог плана сви 
паркинзи ставе у зону 0 или зону I, са увођењем временског ограничења паркирања унутар 
обухвата регулационог плана. 
 
 
2. Заштита вода  
 
Вода је један од основних природних елемената без којег је немогуће замислити живот на земљи. 
Учествује у процесу кружења материје у природи, биолошки је активна односно добар је 
растварач, има велику способност апсорпције како хемијских супстанци тако и различитих 
прашкастих неорганских материја. 
Управо на основу ових неких физичких особина може се донијети и закључак да је такву материју 
као што је вода тешко и заштитити. 
 
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. 
 
У подручју регулационог плана планиран је сепаратни систем одводње. 
 
Одвођење отпадних вода треба да буде покривено канализационом мрежом односно централним 
градским канализационим системом који укључује и системе и уређаје за пречишћавање. 
 
За одвођење оборинских вода планиран је посебан систем којим се оборинске воде одводе 
одвојено од отпадних санитарних вода. 
 
Сва рјешења која се планирају спровести кроз овај Плански документ неопходно је извести у 
складу са Законом о водама,  Сл.гл.50/06. 
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3.  Управљање чврстим отпадом 
 
Пошто је правилно управљање чврстим отпадом један од врло битних предуслова за управљање 
квалитетом животне средине једног урбаног подручја потребно је и посветити посебну пажњу 
овој проблематици. 
 
Евакуацијa чврстих отпадних материја са простора обухвата овог Регулационог плана треба се 
остварити у складу са документацијом вишег реда, Планом управљања чврстим отпадом за Град 
Бања Лука, Локалним акционим еколошким планом (ЛЕАП) као и Студијом система уклањања 
чврстог отпада за град Бања Луку. 
 
Да би се постигли основи санитарно хигијенски услови отпад са подручја овог плана неопходно је 
отпад прикупљати најмање седам пута седмично. Потребно је да се из отпада издвоје 
рецикабилне компоненте (папир, картон, ПЕТ амбалажа, пластична амбалажа) те да се остатак 
отпада депонује на регионалну депонију „Рамићи“.  
 
Да бу се успјешно успоставио сисем прикупљања отпада планира се постављање одговарајућих 
посуда (хајфиша) запремине 120 литара у дијеловима индивидуалног становања. Ради 
издвајања рецикабилних компоненти (папир, картон, ПЕТ амбалажа, пластична амбалажа) у 
стамбеним блоковима се предвиђа постављање следећих контејнера по предвиђеној локацији: 

• један контејнер за сакупљање папира и картона 

• један контејнер за сакупљање ПЕТ амбалаже и пластике 

• класични затворени контејнери (један или више комада) запремине 1.1 м3 за сакупљање 
осталог чврстог отпада. 

Контејнери би се диспонирали, за ту прилику, на тачно утврђене вањске површине, а које ће 
имати обезбијеђене све санитарно хигијенске услове и бити одређене урбанистичко техничким 
условима. 
 

• Са обзиром на планирани број становника унутар регулационог плана (цца 6,265), те 
узимајући у обзир постојања великог броја административних и јавних објеката 
унутар регулационог плана што доводи до велике флуктуације становништва које 
долази унутар простора регулационог плана ради задовољења различитих потреба 
(послових, друштвених социјалних и сл.) одређена је количина чврстог комуналног 
отпада и на основу ње пројектован потребан борј контејнера за сакупљање истог. 

 
За прорачун количине отпада узета је количина од 1 кг отпада/становник/дан.  У складу са тим 
добијемо укупну дневну количину отпада од 7 т, односно 23 м3, узимајући густину несабијеног 
комуналног отпада од 0,3 м3/т. На ову количину додајемо и отпад који ће настати усљед 
флуктуације становништва које долази у центар и ова количина отпада је процјењена на 4 т/дану, 
односно 13 м3/дану. Значи укупна очекивана дневна количина чврстог мјешовитог комуналног 
отпада унутар обухвата плана износи цца 11 т/дану, односно 36 м3/дану. 
 
Пошто је планом предвиђено постављање рециклажних контејнера за одвојено сакуплљање 
папира, картона, ПЕТ амбалаже, пластична амбалаже, те обзиром да постотак ових врста отпада 
у укупној количини отпада износи цца 20 % (морфолошки састав отпада који се одлаже на 
регионалној санитарној депонији Рамићи) укупну количину отпада ћемо смањити за 20 % те 
добијемо укупну количину отпада коју треба прихватити на дневно нивоу од 9 т/дану, односно 29 
м3/дану.   
 
На основу наведеног, добијемо да је у оквиру предметног обухвата потребно је лоцирати 26 
контејнера запремине 1.1 м³, претежно на дијеловима обухвата гдје је присутно колективно 
становање. Поред ових контејнера планом је предвиђено и постављање 26 рецикабилних 
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контејнера за сакупљање папира и картона и 26 рецикабилних контејнера за сакупљање ПЕТ 
амбалаже и пластике. 
 
С обзиром да простор дефинисан обухватом представља централну градску зону те намјену 
објеката у оквиру обухвата, потребно је за одређене објекте (предвиђена зона приказана на 
графичком прилогу) предвидјети локацију контејнера у оквиру објеката (унутар објекта) или 
предвидјети могућност постављања подземних контејнера. 
 
Поред ових локалитета за прикупљање комуналног оппада из објеката, планом се предвиђа и 
постављање корпи за смеће дуж свих пјешачких стаза које се налазе уз саобраћајнице. 

 
Сви пословни објекти, производни објекти и уопште објекти који немају намјену становања, 
неопходно је да у оквиру своје парцеле на адекватан начин у складу са прописима дефинишу 
начин и локацију привременог одлагања и уклањања чврстог отпада у зависности од њихових 
потреба које су одређене њиховом намјеном. 
 
У процесу свих неопходних радњи које се односе било на прикупљање, уклањање, складиштење, 
депоновање и уопоште подизања система управљања отпадом неопходно се придржавати 
основних мјера које су предвиђене Законом о управљању отпадом Сл.гл. 111/13. као и 
правилницима из те области. 

 

4.10. ГРАДИТЕЉСКО НАСЉЕЂЕ 

На карти бр. 09 приказани су објекти и амбијенти који су од стране Републичког завода за 
заштиту културно-историјског и природног наслијеђа валоризовани као културно-историјско 
наслијеђе.  
У табели I, B._2.13. дијелу текста овог Плана (постојеће стање), дата је листа објеката културно-
историјског насљеђа као и листа природног насљеђа (Програмски елементи и смјернице за 
могуће интервенцијеу простору у односу на заштићене објекте за птребе израде ревизије 
Регулационог плана дијела централног подручја града Бање Луке – „Сл.гл. Града Бања Лука“ бр 
8/17,  Програмски елементи и смјернице  за израду ревизије Регулационог плана дијела 
централног подручја града Бање Луке, бр 07/1/624-178/17 од 30.03.2017.год.). 
 
Према наведеним смјерницама, за интервенције на простору на којем се налазе културна добра: 
 
„На национални споменик примјењују се мјере заштите и рехабилитације утврђене појединачним 
одлукама за свако наведено добро, у складу са Законом о спровођењу одлука Комисије за 
заштиту националних споменика успостављене према Анексу 8. Општег оквирног споразумас за 
мир у Босни и Херцеговини („Службени гласник Републике Српске“, бр. 9/02). 
 
За интервенције у простору које се налазе на катастарским честицама добара уписаних на 
Привремену листу и Листу петиција, као и сусједним катастарским честицама тих парцела, 
потребно је сусздржати се било какве интервенције до доношења коначне олдуке.  
 
Уколико се испостави потреба за интервенцијама на добру уписаном на Привремену листу, Листу 
петиција или на припадајућим и сусједним парцелама прије доношења коначне одлуке о његовом 
статусу, потребно је приједлог интервенције са свом релевантном документацијом и 
образложењем исте доставити на мишљење комисији. Комисија ће о приједлогу донијети 
мишљење на првој наредној сједници Комисије за коју, по Правилнику Комисије, није утврђен 
дневни ред.“  
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4.11. МЈЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

Енергетска ефикасност је саставни дио развојних смјерница свих сектора енергетског система. 
Посебну пажњу неопходно је посветити енергетској ефикасности у секторима непосредне 
потрошње, зграда: стамбених, пословних, институционалних и индустријских зграда, саобраћај. 
Мјерама енергетске ефикасности смањује се пораст потрошње енергије, што смањује потребу за 
изградњу нових капацитета, увозом енергије , а истовремено повећава сигурност снабдијевања. 
Циљ примјене мјера енергетске ефикасности представља економичну употребу енергије и 
уштеду без штетног утицаја на квалитет становања, тзв. Комфор простора (стамбеног, пословног 
или радног) те штетног утицаја опреме и поступака на околину. 

 
Имајући у виду нерационално коришћење топлотне енергије при загријавању грађевинских 
објеката, а такође и њену нерационалну производњу, у овој области предвиђају се сљедеће 
мјере енергетске ефикасности: 
-изградња нових и модернизација и реконструкција постојећих објеката и система: 
• изградња система централног снабдијевања топлотном енергијом, са примјеном 

енергетски ефикаснијих рјешења, 
• рјешавање термоизолације постојећих објеката како би се просјечна специфична 

потрошња енергије за гријање објеката приближила потрошњи у савременим објектима, 
какви се данас граде у Европи, та потрошња не прелази 70 кWх/год./м2, са тежњом ка 
континуираном смањивању, 

• стварање могућности за употребу алтернативних горива, на основу конкурентности 
цијена, поузданости снабдијевања горивом, те еколошког значаја, предност дати 
домаћим енергентима, 

• што веће учешће алтернативних извора енергије за гријање (енергија сунца, биомасе и  
сл.). 
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Збирни преглед обавеза јединица локалне самоуправе у РС у области енергетске 

ефикасности и обновљивих извора енергије** 

 

 

** Табела Преузета из ГИЗ фундед пројецт „Енергy Еффициенцy Цонсултанцy ин Босниа анд 
Херзеговина“ 

Имплементед бy ГФА Цонсултинг Гроуп ГмбХ анд ИНТЕГРАТИОН 

Преглед законских обавеза јединица локалне самоуправе у области управљања енергијом, 
енергетске ефикасности, примјене обновљивих извора енергије, локалних планова енргетске 
ефикасности и емисија ЦО2, које произилазе из усвојених закона о енергетској ефикасности 
ипратећих прописа 
- интегрални извјештај - 
Сарајево / Бања Лука, септембар 2014. 
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При пројектовању, изградњи и експлоатацији ових објеката, са становишта топлификације и 
гасификације објеката испоштовати сљедеће прописе: 

-  Закон о уређењу простора и грађењу; 

-  Закон о заштити од пожара; 

-  Закон о заштити на раду; 

-  Закон о заштити ваздуха; 

-  Закон о заштити животне средине; 

- Уредба о граничним вриједностима емисије загађујућих материја у ваздух; 

- Правилник о мониторингу емисија загађујућих материја у ваздух; 

- Правилник о мониторингу квалитета ваздуха; 

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

- Правилник о граничним вриједностима квалитета ваздуха; 

- Закон о гасу; 

- Закон о комуналним дјелатностима; 

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

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

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

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

- Правилник о смјештају и држању уља за ложење; 

- Правилник о техничким захтјевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и 
експлозија;  

- Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова 
и пара;  

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

- Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара;  

- Препоруке о подземним гаражама и одвођењу дима из подземних гаража од стране 
Инспектората заштите од пожара; 

и све друге важеће законске прописе из ове области. 
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4.12. МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИКА И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА ОД ПРИРОДНИХ И 
ЉУДСКИМ ДЈЕЛОВАЊЕМ ИЗАЗВАНИХ НЕПОГОДА И КАТАСТРОФА И РАТНИХ 
ДЈЕЛОВАЊА 

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

надлежног органа цивилне заштите (на градском нивоу) који се налази у оквиру Републичке 

управе за цивилну заштиту. 

Мјере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мјере којима се спречавају 

непогоде или ублажава њихово дејство, мјере које се подразумијевају у случају непосредне 

опасности од елементарне непогоде, мјере заштите кад наступе непогоде, као и мјере 

ублажавања и отклањања непосредних посљедица. 

Мјере заштите ће бити примијењене у складу са Законом  и правилницима из ове области. 

Просторним, урбанистичким и регулационим планом у односу на мјере заштите од пожара 
утврђују се:  

− систем објеката водоснабдијевања,, развој примарне и секундарне мреже са 

одговарајућим капацитетима за потребе заштите од пожара,  

− удаљеност између зона предвиђених за индустријске објекте, складишта запаљивих 

течности, гасова и експлозивних материја,  

− удаљеност између објеката различите намјене унутар индустријске зоне и  

− ширине путева који омигућавају приступ ватрогасним возилима до сваког објекта и 

њихово маневрисање за вријеме гашења пожара.  

Техничка документација за планиране објекте израђује се са назнаком опасности који се могу 
појавити у фази експлоатације овог објекта нискоградње, односно, мјерама заштите од пожара да 
се ове опасаности отклоне или у потпуности минимизирају, у складу са: 

− Законом о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске” бр. 71/12),  

− Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара 
(„Службени гласник Републике Српске” бр. 39/13), 

− Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објеката код којих је повећан ризик од пожара („Службени 
гласник Републике Српске” бр. 39/13),  

− Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и 
уређаја од пожара („Службени гласник Републике Српске” бр. 42/13), 

− Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1кВ до 400кВ (Службени гласник Републике Српске бр. 07/12),  

− Правилник о техничким нормативима заштите од пожара у објектима намјењеним за јавну 
употребу у којима се окупља, борави или ради већи број лица („Службени гласник 
Републике Српске” бр. 64/13).  

 
За објекте и радове за које је потребна сагласност надлежног министарства за предвиђене мјере 
и нормативе заштите од пожара у техничкој документацији, уз исту инвестотор прилаже и 
посебан елаборат у коме се на сажет и цјеловит начин на основу графичког, нумеричког и 
тексталног описа  приказују предвиђене мјере заштите од пожара.  
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4.13. УСЛОВИ ЗА УКЛАЊАЊЕ БАРИЈЕРА ЗА КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА УМАЊЕНИМ 
ТЈЕЛЕСНИМ СПОСОБНОСТИМА 

Пројектовање и функционисање објекта ускладити с Правилником о условима за планирање и 
пројектовање објеката за несметано кретање дјеце и особа са умањеним тјелесним 
способностима (Сл. Гл. РС, бр. 93/13), те осталим прописима који дефинишу ову област. 

 

4.14. ПЛАНИРАНИ БИЛАНСИ 

• ПОВРШИНА ОБУХВАТА...........................................................49.74ха / 497 438 m2 
 

• УКУПНА БРУТО ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА................................ 356,944,47m2 

• БГП намјењена за становање............................................................76,024.39 m2 

• БГП намјењена за пословне дјелатности.......................................198,749.68 m2 

•  

• БГП културних центара...........................................................................7.117,20.00 m2 

• БГП административних управа.............................................................1,038.00 m2 

• БГП објекти образовања.........................................................................3,031.00 m2 

•  

• БГП јавних паркинг гаража....................................................................35,229.26 m2 

• БГП приватних подземних гаража.......................................................64,750 m2 
 

. 

• УКУПНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТИМА...............62.070,77 m2 
 

• УКУПНО ПЛАНИРАН БР. СТАНОВНИКА............................................ 2,998 

• Број домаћинстава................................................................................1,086 

• Просјечан број чланова по домаћинству............................................2.76 
 

• КОЕФИЦИЈЕНТ ИЗГРАЂЕНОСТИ........................................................0.67 

• КОЕФИЦИЈЕНТ ЗАУЗЕТОСТИ..............................................................0.12 
• ГУСТИНА НАСЕЉЕНОСТИ...................................................................60.27 ст/ха 

 

УКУПНО СТАЊЕ И ПЛАН 

• УКУПНАН БРОЈ СТАНОВНИКА.............................................................. 6,265 

• Број домаћинстава..................................................................................2,270  

• Просјечан број чланова по домаћинству..............................................2.76 
 

• КОЕФИЦИЈЕНТ ИЗГРАЂЕНОСТИ............................................................1,73 

• КОЕФИЦИЈЕНТ ЗАУЗЕТОСТИ..................................................................0.33 
• ГУСТИНА НАСЕЉЕНОСТИ...................................................................126 ст/ха 
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В) ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПЛАНА 
 

 

 

 
 



Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka 
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372 

 
  

 96  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г)  ПРИЛОЗИ 
 
- Одлука о ревизији регулационог плана  
- Смјернице за израду плана 
- Валоризација грађевинског фонда 
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- Одлука о ревизији регулационог плана  
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- Смјернице за израду плана 
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- Валоризација грађевинског фонда 
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Д)  ГРАФИЧКИ  ДИО 


