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Прилог бр. 1:Табеле валоризације 
Прилог бр. 2:Списак координата тачака грађевинских линија и граница парцела 
 
III ГРАФИЧКИ  ДИО 
 
01. Геодетска подлога - ситуација     Р = 1:1000 
01а. Постојећа намјена површина по зонама         Р = 1: 1000 
01б. Валоризација постојећег стања  

- намјена и спратност објеката                                 Р = 1: 1000 
01в. Валоризација постојећег стања  

- бонитет објеката                                       Р = 1: 1000 
01г. Kарта власничке структуре                   Р = 1: 1000 
02а. Извод из Просторног плана Града Бања Луке   Р = 1: 10 000 
02б. Извод из Урбанистичког плана Града Бања Луке  Р = 1: 10 000 
02ц. Извод из регулационог плана – план просторне организације Р = 1: 10 000 
03. Инжењерскогеолошка карта      Р = 1: 1000 
04. Оцјена природних и створених услова    Р = 1: 1000 
 
05а. План намјене површина     Р = 1: 1000 
05б. План просторне организације      Р = 1: 1000 
05в. План рушења       Р = 1: 1000 
05г. Плануређења система  зелених површина           Р = 1: 1000 
 
06. План саобраћаја и нивелације      Р = 1: 1000 
07. План инфраструктуре-хидротехника      Р = 1: 1000 
08. План инфраструктуре 

-електроенергетика, телекомуникације   Р = 1: 1000 
 09. План инфраструктуре 

- топлификација и гасификација    Р = 1: 1000 
 10. План грађевинских и регулационих линија   Р = 1: 1000 
 11.a План парцелације  

- ломне тачке и фронтови парцела                           Р = 1: 1000 
 11.б План парцелације  

- површине и бројеви парцела                              Р = 1: 1000 
12.         Синтезна карта инфраструктуре                           Р = 1: 1000 
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II ТЕКСТУАЛНИ ДИО 
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А.   УВОД – ПОДАЦИ О ПЛАНИРАЊУ 
 
Изради Измјене дијела Регулационог плана „Јелшинград“ РО Творница стројева, уређаја и алата 
– новелисани план (у даљем тексту План) приступило се након што је Скупштина Града Бања Лука 
на сједници одржаној 20.07. и 21.07.2017. год. (Сл.гл. Града Бања Лука број 26/17) донијела 
Одлуку о изради истог, што је усвојено на сједници Скупштине Града Бања Лука одржаној 
23.11.2017. год. (Сл.гл. Града Бања Лука број 45/17).  
 
Након доношења Одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Јелшинград“ РО 
Творница стројева, уређаја и алата – новелисани план којом је обухавћен простор од 2,83 ha, 
Влада РС је извршила пренос власништва над непокретностима које се налазе у предметном 
обухвату на Град Бања Луку. Такође, од стране Одјељења за локални развој и стратешко 
планирање предметни простор је препознат као потенцијална локација за изградњу пословне 
зоне, те су се обратили Одјељењу за просторно уређење и указали потребу да се покрене 
поступак измјене дијела предметног Плана. 
 
Иницијативу за измјену дијела Регулационог плана „Јелшинград“ РО Творница стројева, уређаја 
и алата – новелисани план покренута је и од стране предузећа „МЕРИДИАН“ а.д. Бања Лука. На 
преметном локалитету је претходним Планом предвиђена изградња спортско – рекреативног 
центра по захтјеву приватног инвеститора. Будући да се појавила потреба за проширењем 
постојећег комплекса  робно – транспортног терминала и царинског складишта, „Меридиан“ а.д. 
Бања Лука је купио парцеле у предметном обухвату и као власник земљишта, траже да се на 
њиховим власничким парцелама измјени важеће планско рјешење ради усклађивања са 
новонасталим околностима и потребама. Површина обухвата је 0,55 ha. 
 
Након анализе просторно-планске документације и стања објеката и инфраструктуре на 
предметном простору, предложено је да се донесе Одлука о измјени Одлуке о изради измјене 
предметног Плана, која се односила на проширење граница обухвата на 35,95 ha, а како би се 
уважило стање на терену и новонастала ситуација и потребе власника земљишта на предметном 
простору. 
 
На стручној расправи одржаној 31.06.2018. године, презентован је Преднацрт плана, те су у 
писаној и усменој форми дотстављене примједбе. Носилац израде плана је размотрио изнесене 
примједбе и усвојио их у Приједлог Нацрта плана. 
 
Приједлог Нацрта Плана презентован је и усвојен 30.8.2018. године на Сједници Комисије за 
просторно уређење, заштиту околине, културног и природног насљеђа.  
 
Јавни увид  Плана, у трајању од 30 дана, одржан је у периоду од ____________.2018. год. 
 
Нацрт Плана презентован је и усвојен на Сједници Скупштине Града Бања Лука одржаној 
__________________2018. год. (на наставку сједнице одржане ____________.2018. год.). 
 
Скупштина Града усвојила је измјену дијела Плана на сједници одржаној ___________.2018. год. 
 
Регулациони план је резултат заједничког рада Носиоца припреме и Носиоца израде Плана у 
процесу припреме и израде Плана. Програмским елементима и смјерницама, које је Носилац 
припреме благовремено доставио Носиоцу израде Плана, остварено је активно учешће Града и 
заинтересованих субјеката у изради овог планског документа.  
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План је, садржајно и методолошки, усклађен са одредбама Закона о уређењу простора и 
грађењу („Сл.гл. РС“ бр. 40/13), Правилник о начину израде, садржају и формирању докумената 
просторног уређења („Сл.гл. РС“ бр. 69/13), као и Правилник о општим правилима урбанистичке 
регулације и парцелације („Сл.гл. РС“ бр. 115/13), планска рјешења су усклађена и са наведеним 
Законом и Правилницима.   
 
За потребе израде Плана извршено је ажурирање геодетске подлоге, те су на тај начин 
прибављени ажурни подаци о стању изграђености на терену. 
 
1. ИЗВОД ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА  
Основ за израду регулационог плана као проведбеног документа је стратешки документ - 
урбанистички план или зонинг план. 
 
Стратешки документи (као урбанистичко-техничка основа) који су служили за израду овог Плана 
су: 

• Урбанистички план Града Бањалуке из 1975. године, 

• Просторни план Града Бања Луке, усвојен 2014.године. 
 

Урбанистички план из 1975. године за предметни простор дефинише зону индустрије и 
пољопривредних површина и воћњака.  
 
"Просторним планом Града Бања Луке", предметни локалитет је према основној намјени 
површина и планским концептом дефинисана као уже урбано подручје. Заступљена су, поред 
грађевинског, и друга земљишта - пољопривредно, шумско и водно. 

2. КОНСТАТАЦИЈА О ОБАВЕЗНОСТИ ДОНОШЕЊА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

Према одредбама члана 26. Закона о уређењу простора (Сл.гл.РС 40/13) наведено је да се 
Регулациони планови доносе за претежно изграђена урбана подручја, при чему је нужно 
детаљно дефинисати услове пројектовања и изградње нових објеката, као и за подручја од 
општег интереса јединице локалне самоуправе за развој привреде или изградњу објеката 
друштвене инфраструктуре.  
 
Регулациони план утврђује: намјену површина, намјену и спратност објеката, густину 
насељености и коефицијент изграђености, коефицијент искоришћености,  нивелационе податке, 
регулационе и грађевинске линије, валоризацију постојећих објеката и приједлог мјера 
интервенције, уређење слободних површина, урбанистичко-техничке услове за пројектовање и 
извођење, услове за израду урбанистичких пројеката, облик и димензије грађевинских парцела 
(план парцелације), податке о власничком  статусу земљишта, услове уређења грађевинског 
земљишта, изградњу објеката и мреже комуналне, енергетске и саобраћајне инфраструктуре, 
мјере заштите културно-историјског и природног насљеђа, мјере заштите становника и 
материјалних добара од природних и других непогода, мјере за уклањање архитектонских 
баријера, мјере за заштиту животне средине, економску валоризацију плана.  

3. ВАЖЕЋИ РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 

Важећи регулациони план на подручју израде предметног Плана је Измјенa дијела Регулационог 
плана „Јелшинград“ РО Творница стројева, уређаја и алата – новелисани план, донесен          
14.04. 2004. године. 
 
4. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
Изради измјене дијела Регулационог плана „Јелшинград“ РО Творница стројева, уређаја и алата 
– новелисани план (у даљем тексту План) приступило се након што је Скупштина Града Бања Лука 
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на сједници одржаној 20.07. и 21.07.2017. год. (Сл.гл. Града Бања Лука број 26/17) донијела 
Одлуку о изради истог, што је усвојено на сједници Скупштине Града Бања Лука одржаној 
23.11.2017. год. (Сл.гл. Града Бања Лука број 45/17).  
 
На основу скупштинске одлуке, којом се приступило изради регулационог плана, дефинсан је 
простор обухвата у површини од сса 35,95 ha.  
 
5.  ПЛАНСКИ ПЕРИОД 
План се доноси за временски период од 10 (десет) година. 
 
6. ПРОСТОРНА  ЦЈЕЛИНА 
Просторни обухват Плана је дефинисан одлуком о изради, а обухвата простор у ужем дијелу 
града Бања Лука у насељу Лазарево, непосредно уз комплекс „Нови Јелшинград“ - фабрике 
алатних машина, између ријеке Врбас са источне стране, жељезничке пруге  Бања Лука– Суња са 
западне и Улице Милутина Миланковића са јужне стране.   
 
Укупна површина коју обухвата подручје Плана, након прецизирања јасних граница, које су 
дефинисане границама постојећих катастарских парцела, износи сса 35,95  хектара. 
  
7. НОСИЛАЦ ПРИПРЕМЕ И НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
Носилац припреме Плана је Административна служба Града Бања Лука- Одјељење за просторно 
уређење.  
Носилац израде регулационог плана је фирма "План" д.о.о. из Бањалуке. 
Уговор о изради Измјене дијела Регулационог плана „Јелшинград“ РО Творница стројева, уређаја 
и алата – новелисани план закључен је 05.04.2018. године између наручиоца Града Бања Лука и 
фирме „План“ д.о.о. Бањалуке као извршиоца. 
 
8. ПРОГРАМСКИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
Регулациони план представља разраду, односно успоствљање урбане регулативе  у простор гдје 
је стратешким документом дефинисана намјена и основни правци развоја одређеног простора.  
 
Поред тога што су стратешким документом дефинисане основне намјене у простору, носиоци 
припреме (орган локалне самоуправе или неки други субјект кога локална самоуправа одреди), 
ближе одређује, у складу са стратешким документом, програмске задатке  за дефинисање 
(регулисање) обухваћеног простора. Програмски задаци садрже мишљења и предлоге локалне 
заједнице, мјесне заједнице или неке друге групе која има интересе у одређеном дијелу 
простора; такође прикупља мишљења комуналних предузећа и осталих  институција које се баве 
проблематиком простора.  
 
Носилац припреме Плана  је носиоцу израде Плана доставио програмске елементе за израду 
плана који, између осталог, садрже Одлуку о изради, издату документацију у непосредном 
окружењу обухвата измјене Плана, те смјернице надлежних комуналних органа и организација, 
као и захтјеве правних и физичких лица који су власници земљишта или инвеститори у оквиру 
обухвата регулационог плана. 
 
Програмски елементи су достављени носиоцу израде 14.05.2018. 
 
Израда регулационог плана представља само  дио активности које је неопходно урадити да би се 
конкретни простор уредио и привео траженој намјени. 
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Фирма „МЕРИДИАН“ д.о.о. из Бањалуке је преко носиоца припреме плана и непосредно, 
доставила идејно рјешење за парцеле у њиховом власништву. 
 

9. РАДНИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

На изради регулационог плана ангажован је мултидисциплинаран радни тим са заступљеним 
свим стручним профилима неопходним за израду регулационог плана за предметни простор.  
Радни тим наведен је на страни бр. 2 текстуалног дијела Плана. 

10. ПОДАЦИ О САРАДЊИ И УСАГЛАШАВАЊУ СТАВОВА СА ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

11. ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА 

12. ПРИЈЕДЛОГ ПЛАНА 
Након анализе и обраде пристиглих примједби и сугестија на Нацрт Плана, израђен је Приједлог 
Плана.  
Приједлог Плана је усвојен на сједници Скупштине града Бања Лука одржаној __________ 
године. 
 
 
13. ПРЕГЛЕД ИНФОРМАЦИОНО - ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 

ЗАКОНИ, ПРОПИСИ 
Као информационо-документациона основа су кориштени сви до сада израђени планови, који на 
било који начин имају везе са предметним простором и који обухватају предметни простор. 
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Б.  СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 
I ПРОСТОРНА ЦЈЕЛИНА 
Простор који је обухваћен Регулационим планом налази се у у ужем дијелу града Бања Лука у 
насељу Лазарево. Укупна површина обухвата Плана је  35,95 ha. Треба нагласити да се ради о 
простору који је највећим дијелом неизграђен. Дио простора унутар обухвата је изграђен. 
Преплићу се две основне функције: производнo- пољопривреднa и индивидуално становање.  
 
Предметни локалитет се граничи са изграђеним простором. У контактним зонама намјене које су 
присутне су индивидуално становање и индустрија.  
 
Значајно је споменути да се предметни простор налази непосредно уз комплекс „Нови 
Јелшинград“ - фабрике алатних машина, између ријеке Врбас са источне и жељезничке пруге 
Бања Лука – Суња са западне стране, те је потребно нагласити да се у тангентној зони предметне 
измјене Плана налази и Црква самостана траписта „Марија звијезда“ проглашена националним 
спомеником БиХ и према томе ужива највиши степен заштите. 
 
Геодетска подлога 
Прије приступања изради Регулационог плана урађено је ажурирање геодетских подлога, те на 
тај начин добијен радни материјал о представи терена у размјери 1:1000. 
 
Изграђене структуре и постојеће намјене 
Већи дио обухвата углавном је неизграђен, а од изгрђених структура присутни су објекти 
индивидуалног становања већих густина и добре бонитетне вриједности. У овој зони постоји и 
неколико пословних објеката ЈУ “Пољопривредни институт Републике Српске – Бања Лука“ као и 
припадајуће пољопривредне површине које обрађују. Саобраћајна мрежа је у великом дијелу 
неизграђена.  
 
 
II ПРИРОДНИ  УСЛОВИ  И РЕСУРСИ 
 
1. ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
1.1.   Инжењерскогеолошки услови 
Oснов за израду овог дијела регулационог плана су одредбе Закона о уређењу простора, Закона 
о геолошким истраживањима, Закона о заштити животне средине, те Правилника о техничким 
нормативима за пројектовање и извођење радова на темељењу, Правилника о техничким 
мјерама и условима за грађење и сеизмичким подручјима, Правилника о садржају планова  и др. 
 
Инжињерскогеолошки услови карактеристике обрађени су по подацима Инжињерско-геолошке 
карте урбанистичког подручја Бањалуке размјере 1:10.000, Геомеханичке карте урбанистичког 
подручја Бањалуке, размјере 1:10000, Картe сеизмичке микрорејонизације градског 
урбанистичког подручја Бањалуке, размјере 1:10.000, односно резултата детаљних 
сеизмолошко-геолошких истраживања 1970-1971 године и др. као и теренског уви.да. 
 
1.2.   Географски положај, рељеф, хидрографија 
Простор овог регулационог плана налази се у сјевероисточном дијелу Бањалуке, источно од 
жељезничке станице, на дијелу простране алувијалне равни Врбаса, у сјевероисточном дијелу 
неогене бањалучке котлине. Ова алувијална раван је дио ријечне терасе са апсолутном висином 
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151,00-152,50 м (виша тераса). Природна површина терена је врло благог нагиба (до 3%) ка 
истоку, односно ка Врбасу. 
 
1.2.  Геолошки састав и грађа терена 
Површински дио терена изграђују квартарне шљунковите ријечне наслаге (al1). Непосредно на 
површини терена налази се иловачасто тло мање дебљине, најчешће око 1-2 м. Дубље 
шљунковите наслаге дебљине око 4 м (до апсолутне висине 145-147 м) чини шљунак различитог 
петрографског састава претежно кречњачког, некад пјесковит. 
 
Комплекс квартарних шљунковитих ријечних наслага лежи преко неогених језерских глина и 
лапора, мјестимично угљевитих. Дебљина ових језерских наслага је велика, а тектонски су 
поремећени тангенцијалним и радијалним покретима. Настали су као језерски седименти 
бањалучког неогеног басена. 
 
1.3.  Инжењерскогеолошке карактеристике 
У инжињерскогеолошком смислу ово подручје је врло повољно као грађевинско земљиште.  
У природним условима терен је раван и стабилан. 
Површинско иловачасто тло до 2м дебљине је слабо консолидовано, слабо водопропусно. 
Шљунковите наслаге су грубопорозне, добро водопропусне добро сложене и консолидоване. 
Језерске глине и лапори добро су услојеви добро консолидовани, лапори најчешће чврсте 
консистенције. 
Ниво подземне воде мјерен јуна-децембра 1970 г. налази се на апсолутнoj  висини 149,80-148,30 
м са правцем подземног тока ка сјевероистоку, односно ка Врбасу (око 2,80 м испод површине 
терена). 
Према подацима Геомеханичке карте урбанистичког подручја Бањалуке размјере        Р=1:10.000, 
претпостављено дозвољено оптерећење темељног шљунковитог тла за дубину 2 м и ширину 
темељне траке 1 м износи више од  200-300 kN м2. 
 
1.4.  Хидрогеолошке карактеристике 
Са хидрогеолошког аспекта у терасним и алувијалним седиментима је формиран збијени тип 
издани са слободним нивоом. Имајући у виду положај предметне локације у односу на близину 
ријеке Врбас, може се претпоставити да постоји интензивна хидрауличка веза између подземних 
и површинских вода. Према подацима Карте максималних дубина до НПВ (1974.год.), 
максималне осцилације дубине до НПВ се крећу у интервалу 3 - 4 m, а ниво подземне воде 
налази се на апсолутнoj  висини 146.0 – 144.0 m.n.m. са правцем подземног тока ка 
сјевероистоку, односно ка Врбасу. 
 
Пројектовањем и израдом одговарајућег дренажног система обезбједити тло од 
неконтролисаног проквашавања, гдје би то имало штетно дејство. Дренажу површинских вода 
изводити по одговарајућем пројекту, а на основу хидрогеолошких података – истраживања. 
Подземне просторије могуће је пројектовати према условима хидогеолошких података, односно 
хидрогеолошких истраживања како је прописима одређено. Предметни простор се са 
хидрогеолошког аспекта може сматрати као условно повољан терен за изградњу објеката. 
 
1.6.  Сеизмолошке карактеристике 
Простор предметног регулационог плана по подацима Карте сеизмичке микрорејонизације 
градског урбанистичког подручја Бањалуке размјере 1:10.000 налази се у зони максимално 
очекиваног интензитета потреса VIII½о MSK. 
 
За објекте са сложеним и специјалним конструктивним системима сеизмички коефицијент Ks 
треба одредити на основу детаљних испитивање динамичких карактеристика локације и 
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објеката. Препоручује се утврђивање сеизмичке стабилности за претходно наведене објекте за 
реално дејство земљотреса путем анализе динамичке реакције. 
 
1.7.   Геотехнички  услови   
За потребе пројектовања и изградњу предметног објеката обавезна су геолошка истраживања и 
примјена одредаба: 

• Закон о уређењу простора и грађењу (Сл.гл. РС 40/13); 

• Закон о геолошким истраживањима (Сл.гл. РС 110/13); 

• Правилник о техничким нормативима за пројектовање и извођење радова на темељењу 
грађевинских објеката (Сл.л. СФРЈ 15/90); 

• Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 
подручјима (Сл.л.СФРЈ 31/81, 49/82,29/83, 21/88, 52/90); 

• Закон о привременим техничким прописима за грађење у сеизмичким подручјима (Сл.л. 
СФРЈ 39/64).  

• Стандарди из области геотехнике. 
 
Пројектовањем и израдом одговарајућег дренажног система обезбједити тло од 
неконтролисаног проквашавања, гдје би то имало штетно дејство. 
 
Дренажу површинских вода изводити по одговарајућем пројекту, а на основу хидрогеолошких 
података – истраживања. 
 

• Темељење конструкције објеката треба пројектовати, тако да се за дејство основног 
оптерећења избјегну диференцијална слијегања. 

• Темељење објеката треба изводити на одговарајућем тлу, познатих карактеристика. 

• Темељи дијелова конструкције не изводе се на тлу, које се по карактеристикама разликује 
значајно од тла на коме је извршено темељење осталог дијела конструкције. Ако то није 
могуће, објекат треба раздвојити на конструктивне јединице према условима тла. 

• Примјена два или више начина темељења на истом објекту избјегавати, осим ако се за сваки 
начин темељења примјењује појединачно по конструктивним јединицама. 

• Оптерећење које се преноси преко темељне конструкције на тло мора да буде хомогено 
распоређено по цијелој контактној површини. 

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

 
Подземне просторије могуће је пројектовати према условима хидогеолошких података, односно 
хидрогеолошких истраживања како је прописима одређено. 
 
Темељење на неконтролисано насутом тлу није дозвољено. 
 
За сложеније конструктивне објекте сеизмички коефицијент Кs треба одредити на основу 
детаљних испитивања динамичких карактеристика локације и објеката. Препоручује се 
сеизмичка стабилност наведених објеката да се спроведе за реално дејство земљотреса путем 
анализе динамичке реакције. 
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III ПОСТОЈЕЋЕ НАМЈЕНЕ И ТИПОЛОГИЈЕ ИЗГРАДЊЕ 
 
У предметном обухвату егзистирају двије локације градског грађевинског земљишта, које су 
неизграђене и прилично запуштене.  
 
Стамбена намјена 

У оквиру предметног обухвата присутна је стамбена зона у којој је заступљено индивидуално 
становање. Објекти су углавном слободностојећи објекти на парцели. Евидентиран је велики 
број помоћних објекта у служби главног објекта. 

Објекти су промјењиве спратности, од приземне до спратности објеката од П+1+Пк. 

Осим основне, стамбене намјене, у простору обухвата Плана евидентиран je и постојећи објекат 
као објекат стамбене намјене у комбинацији са пословном намјеном (трговина и сл.)  

 
Привреда (пословно-производна намјена) 

У источном дијелу обухвата присутна је већа пољопривредно - производна зона. Окосницу ове 
зоне представља комплекс ЈУ „Пољопривредни институт Републике Српске – Бања Лука“. 

Објекти унутар комплекса Института су слободностојећи објекти, груписани  на парцели у складу  
са технолошком шемом предметног производног процеса. 

 
IV ЗОНИРАЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ 

У складу са анализом урбаних параметара подручје обухвата плана је подијељено на четири 
карактеристичне зоне, које одликује већи степен хомогености и које су приказане на графичком 
прилогу бр.1а, у склопу анализе постојећег стања.  

Као критеријуми за зонирање су кориштени намјена простора, функционална диспозиција 
објеката, структура парцелације, степен регулације објеката, бонитет грађевинског фонда, степен 
изграђености простора, амбијенталне карактеристике простора, структура власништва над 
земљиштем, сабраћајна матрица, те карактеристични урбанистички параметри - коефицијенти 
искориштености и изграђености предметних зона и појединачних грађевинских парцела у оквиру 
зона. 

 
V ВАЛОРИЗАЦИЈА НАСЛИЈЕЂЕНИХ ФОНДОВА ВИСОКОГРАДЊЕ И НИСКОГРАДЊЕ 

У склопу анализе постојећег стања је дата детаљна валоризација наслијеђених фондова 
високоградње, која је презентована на графичком прилогу и у склопу валоризационих табела 
датих на крају текстуалног дијела плана.  

На основу  валоризационе основе, добијени су сви подаци који се односе на изграђене физичке 
структуре, намјену објеката, величину, спратност, површине објеката, бонитет и остале 
информације битне за плански процес. 

 
VI ВЛАСНИШТВО НАД ЗЕМЉИШТЕМ 

Карта власништва над земљиштем је саставни дио графичког дијела Плана. Може се 
констатовати да је земљиште у обухвату плана највећим дијелом у категорији приватни 
власници,  али је незанимарив дио јавног земљишта (графички прилог бр. 01г.) 
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VII ИНФРАСТРУКТУРА- КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ И УРЕЂЕНОСТ ПРОСТОРА 
 

1. С а о б р а ћ а ј 
 

1.1. Саобраћајна мрежа 
Простор који се налази у обухвату Измјене дијела регулационог плана  „Јелшинград“  РО 
Творница стројева, уређаја и алата, у насељу Лазарево, смјештен је непосредно уз комплекс 
предузећа „Нови Јелшинград“, између ријеке Врбас са источне стране, пруге Бањалука -Суња са 
западне стране и Улице Илије Гарашанина са јужне стране. 
Простор је са западне стране омеђен трасом жељезничке пруге Бањалука - Суња, са јужне стране 
изведеном саобраћајницом Улице пољског партизанског батаљона, док су остале границе 
дефинисане контактним регулационим плановима односно елемтнима планираним кроз исте. 
У саобраћајном смислу окосницу плана представља  градска саобраћајница (Улицa Пољског 
партизанског батаљона) иако није у обухвату предметног плана (граница РП иде осовином 
саобраћајнице) јер се преко ње попречним везама снабдијевају садржаји унутар обухвата 
Регулационог плана и даље омогућава веза подручја у обухвату са осталим дијеловима града , 
као и са ширим окружењем.  Стање коловоза на овој саобраћајницама  је задовољавајуће. 
Унутар обухвата пружа се мањи број приступних саобраћајница (градских улица), ниског нивоа 
изграђености. 
Поред наведеног неопходно је нагаласити да је са аспекта изграђености инфраструктуре, највећа 
изграђеност je у дијелу око постојећег објекта „Јелшинград“ и унутар  стамбеног насеља, поред 
жељезничке пруге. Стање коловоза на овим саобраћајницама  је задовољавајуће.  
У оквиру обухвата плана једино су на саобраћајници Улице Пољског партизанског батаљона и на 
дијелу саобраћајнице уз сам „Јелшинград“ евидентиране пјешачке стазе, док су на другим 
постојећим саобраћајницама, пјешаци као учесници у саобраћају, усмјерени на кретање 
банкинама, односно коловозом што доводи до угрожености и мање безбједности  пјешака као 
учесника у саобраћају. Наведено важи и за бициклистички саобраћај. 
У оквиру обухвата плана постоји јавно паркиралиште на парцели 883/1, уз саобраћајницу код 
улаза у „Јелшинград“ али је оно неискориштено и у доста лошем стању. Паркирање за 
генерисане потребе остварују се у највећој мјери у оквиру власничких парцела.  
 
1.2. Проблеми 
Простор који је предмет  регулационог плана има велику површину, те имајући у виду планирану  
намјену већег дијела обухвата плана, може се констатовати да ће имати значајан положај у 
градској структури, првенствено са аспекта саобраћајне мреже која је окружују. 
Како је већи дио простора Плана слабо инфраструктурно развијен те у том контексту и сама 
потреба за изградњом саобраћајне мреже није постојала, што знатно утиче на развој предметног 
подручја. 
 
Постојећа непланска изградња индивидуалних објеката у оквиру плана узроковала је 
формирање уских и небезбједних саобраћајница које не могу поднијети већа саобраћајна 
оптерећења те функцију и улогу коју ће имати у будућности. 

 

2. Х и д р о т е х н и ч к а   и н ф р а с т р у к т у р а 
 
Хидротехничка инфраструктура 
Постојећу и планирану хидротехничку инфраструктуру у обухвату овог Плана чине:  

• Снабдијевање водом за санитарне и противпожарне потребе; 

• Одвођење и диспозиција фекалних отпадних вода; 

• Одвођење површинских вода од падавина (кишна канализација); 
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• Регулација водотока. 
 
Водовод 
Снабдијевање водом (за санитарне и пожарне потребе) постојећих објеката у на простору 
обухвата Измјене дијела Регулационог плана „Јелшинград“ РО Творница стројева, уређаја и алата 
– новелисани план (локалитет Делића поље, простор између жељезничке пруге Добој – Суња, 
ријеке Врбас и комплекса  „Нови  Јелшинград“ – фабрике алатних машина и улице Милутина 
Миланковића) се врши са водоводног система града Бања Луке, који припада првој висинској 
зони снабдијевања водом, до коте 180 mnm. 
 
Главни постојећи цјевоводи су: примарни Ф350  мм (цјевовод за пивару), те секундарна 
дистрибуциона водоводна мрежа Ф150  мм у Улици пољског партизанског батаљона, Ф200  мм 
за творнички комплекс “Јелшинграда” и Ф100  мм у улици Бранка Пердува. 
 
Са становишта прописа противпожарне заштите (према важећим прописима о заштити од 
пожара) цијеви профила мањег од Ø100 mm не могу обезбиједити потребан капацитет за 
противпожарну заштиту објеката у подручју обухвата измјене Регулационог Плана. 
 
Положај изведене водоводне  мреже је уцртан на одговарајућем графичком прилогу. 
 
Канализација употребљене воде 
Канализациона мрежа у подручју обухвата регулационог плана је дјеломично изграђена. На 
локалитету постојећих стамбених објеката односно у улици Бранка Пердува постоји фекална 
канализација Ф300мм. У кругу фабричког комплекса Јелшинград постоји колектор Ф900  мм 
мјешовитог типа, који све воде са овог локалитета  испушта у ријеку Врбас.  
 
Положај изведене канализационе  мреже је уцртан на одговарајућем графичком прилогу. 
 
 
Канализација оборинске воде 
Канализациона мрежа у подручју обухвата регулационог плана је дјеломично изграђена. 
У Улици пољског партизанског батаљона од надвожњака до новога моста преко ријеке Врбас, 
изграђена је оборинска канализација Ф600 и 800  мм, те у дијелу улице Бранка Пердува која 
пролази поред творничког комплекса Јелшинград Ф400мм. 
Оборинске воде са већег дијела овог подручја се инфилтрирају директно у терен или путем 
површинског отицаја гравитационо дренирају према кориту ријеке Врбас. 
 
Површински токови 
Дио простора у обухвату овог регулационог плана на сјевероисточној страни орјентисан је према 
ријеци Врбас. Према хидролошким и хидрауличким анализама које су рађене за профил новог 
моста на ријеци Врбас у вријеме припреме документације за његову изградњу, основне 
хидрауличке карактеристике су : велика вода стогодишњег ранга појаве протицај 1479 м3/с, кота 
велике воде 147.25м.н.м,кота коловоза на мосту уз лијеву обалу 151.09 м.н.м, међутим ови 
подаци из важећег РП-а уређења обала Врбаса послије поплава из 2014.године су доведени у 
питање те је урађена нова хидрауличка анализа и прорачуни о оквиру Идејног рјешења уређења 
водног режима корита ријеке Врбас кроз урбано подручје Града Бањалуке из децембра 
2017.године, те након тога урађен је и Главни пројекат уређења Врбаса етапа Х и Х+. Циљ израде 
ове документације је налажење рјешења да се у овој зони која је најугроженија поплавама 
створе услови за несметан даљи развој и ширење урбаних и привредних активности Града.  Етапа 
Х јесте етапа која граничи са обухватом овог регулационог плана, односно дионица ријеке Врбас 
која се регулише на потезу од Делибашиног села до ушћа Широке ријеке.  

mailto:тел:%20051
mailto:plan@blic.


        
 
Бр.рег.уписа Осн.суд Бањалука: 057-0-Рег-18-001339                                 Матични број: 01101811                            ИД број: 401576460006 

 

 
Сједиште: Слободана Кустурића 4        78000 Бања Лука          тел: 051 928 818                     E-mail: plan@blic.net 

 

У марту 2017 године завршен је стратешки плански документ мапирања опасности и ризика од 
поплава на сливу ријеке Врбас. Урађене се хидролошке,хидрауличке и социоекономске анализе 
на поплавном подручју слива ријеке Врбас са најзначајнијим притокама. Мапе опасности и мапе 
ризика од поплава су верификоване од стране свих надлежних институција Републике Српске и 
од стране локалних заједница. 
На дијелу обале Врбас која се налази у обувату овог Регулационог плана према поменутим 
Мапама опасности и ризика од поплава дат је извод из идејног пројекта за воде ранга појаве 
1/20, 1/100 и 1/500 . 
 
 

  
 
 
 
 
 
Опасност од поплава на етапи Х за рачунске  
воде вјероватноће појаве 1/20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Опасност од поплава на етапи Х за рачунске  
воде вјероватноће појаве 1/100    
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Опасност од поплава на етапи Х за рачунске  
воде вјероватноће појаве 1/500 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Према новој хидрауличкој анализи у зони новог моста у Трапистима кота вода стогодишњег 
ранга појаве је 143,70.  Узета је кота у зони овог моста ради поређења са ранијим подацима из 
РП-а уређења обале Врбас. 
 
 
 

3. Е л е к т р о е н е р г е т и к а    и   т е л е к о м у н и к а ц и ј е 
 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
На предметном обухвату постоји изграђена електроенергетска инфраструктура која је приказана 
у графичком прилогу “План инфраструктуре – електроенергетика и телекомуникације“.  
 
Обухватом предметног регулационог плана пролазе електроенергетски водови напонског нивоа 
110kV  и то: 

• 110kV Бања Лука 1 – Бања Лука 2 

• 110kV Бања Лука 1 – Бања Лука 7 

• 110kV Бања Лука 1 – Бања Лука 8 
 

Високонапонски далеководи су у власништву компаније “Електропренос“ а.д. Бања Лука, као 
заједничког предузећа Републике Српске и Федерације БиХ. Како је видљиво из графичког 
прилога 110kV далеководи завршавају у трафостаници ТС 110/35/10kV Бања Лука 1 која се 
налази у западном дијелу непосредно изван обухвата. Из трафостаницe ТС 110/35/10kV Бања 
Лука 1 напаја се и ТС 35/20(10)kV Ситари тако да обухватом пролази и 35kV далековод који 
представља везу између поменуте двије трафостанице. 
 
Што се тиче електродистрибутивне средњенапонске мреже у обухвату регулационог плана 
изграђене су двије дистрибутивне трафостанице и то МБТС “Јабучик“ и СТС “Пољопривредни 
завод“. Такође, у источном дијелу постоји издрађен и 10(20)kV далековод који напаја СТС 
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“Пољопривредни завод“. Источним и западним дијелом обухвата регулационог плана постоје 
изграђени подземни средњенапонски (СН) каблови како је приказано на графичком прилогу.  
 
Основни проблем код тачне локације СН каблова представља непостојање ажурног катастра 
подземних инсталација. Оријентационе трасе СН каблова су приказане на графичком прилогу 
“План инфраструктуре – електроенергетика и телекомуникације“.  
 
Разводна НН мрежа у обухвату предметног регулационог плана изведена је комбиновано, 
дијелом кабловски а дијелом надземно, голим проводницима и самоносивим кабловским 
снопом (СКС).  
 
Трасе нисконапонске мреже нису предмет регулационог плана и исте ће бити приказане и 
обрађене кроз урбанистичко-техничке услове, те сагласност на УТУ издату од стране надлежне 
електродистрибуције. 
 
Због непостојања ажурног катастра подземне електроенергетске инфраструктуре приликом 
извођења радова обавезно обзбиједити присуство овлаштених представника. 
 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ   
Телекомуникациона мрежа представља јединствен техничко-технолошки систем за пренос свих 
видова информација. 
 
Телекомуникациона инфраструкура је изведена подземно и дјелимично надземно и изграђена је 
јужним рубним дијелом предметног обухвата. Тачније јужним дијелом обухвата положен је 
оптички кабл у телекомуникациону кабловску канализацију. Основни проблем код тачне 
локације телекомуникационих каблова представља непостојање ажурног катастра подземних 
инсталација. Оријентационе трасе предметних каблова су приказане на графичком прилогу 
“План инфраструктуре – електроенергетика и телекомуникације“. 
 
 
 

4. Т е р м о е н е р г е т и к а 
 

ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА 
 
АНАЛИЗА СТАЊА 
Подручје обухваћено измјене дијела Регулационог плана „Јелшинград“ РО Творница стројева, 
уређаја и алата – новелисани план - преднацрт- налази се ван обухвата цјевовода даљинског 
гријања из градске Топлане. 
 
Топлотна енергија, за највећи број изграђених објеката у обухвату предметне измјене дијела 
Регулационог плана, се остварује из сопствених извора топлотне енергије који су изведени као 
појединачни извори топлоте који се загријавају, односно као мањи системи централног гријања 
из котловница.  
 
Комунална инфраструктура 
 
Проблеми 
Основни и највећи проблем због којег је врло тешко израдити концепт јединствене 
топлификационе мреже на цијелом обухвату овог Плана је тај што градска „Топлана“ а.д. Бања 
Лука нема довољно расположивог капацитета за евентуално ширење градске вреловодне мреже 
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даљинског гријања на овом простору, без повећања снаге самог топлотног извора у градској 
„Топлани“ а.д. Бања Лука. Проблем је и тај што су капацитети постојећих вреловода скоро у 
потпуности искориштени.  
О овом проблему свој став треба да донесе градска „Топлана“ а..д. Бања Лука као испоручилац 
топлотне енергије на основу постојећих расположивих капацитета и динамике ширења градске 
вреловодне мреже на овом простору .  
 
VIII ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Процес изградње и урбанизације простора неминовно доводи до нарушавања квалитета 
природних услова живљења. Интензивнија изградња је резултирала интензивнијом 
деградацијом простора која за резултат има негативне посљедице по квалитет животне средине 
као и укупни квалитет људског живљења. 

Због све тежих посљедица које проузрокује такво стање,  последњих година се придодаје све 
већа пажња заштити животне средине. 

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 атмосфере; 
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. Извори утицаја на 
квалитет ваздуха могу се условно подијелити на:       

1. Линијске изворе загађења (саобраћајнице) 

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

Западним дијелом обухвата пролази магистрални пут Бањалука-Приједор, са карактеристикама 
веома оптерећене саобраћајнице. 

У обухваћеном простору не постоји изграђен систем даљинског загријавања.  

Загађење атмосфере 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. 

Квалитет ваздуха како на ширем урбаном подручју тако и у овом дијелу плана има промјенљиве 
вриједности у различитим периодима годишњих доба. 

Квалитет ваздуха предметног обухвата посматрано са стационарне мјерне станице ″Центар„, има 
прилично промјенљиве вриједности у зависности од годишњег доба и интензитета укупних 
активности у граду (индустрија, саобраћај, топлификација итд). 

По основу свог тренутног кориштења у оквиру граница обухвата нема регистрованих загађивача 
тако да се деградација тла углавном своди на утицај инфраструктурних и осталих објеката у 
окружењу. 

Комунална бука је једана од пратећих проблематика свих урбаних цјелина. С обзиром да се 
магистрални пут налази у обухвату а по својим карактеристикама је у домену саобраћајница са 
високим степеном саобраћајног промета може се констатовати да је  ниво буке повишен у зони 
саобраћајнице.  

Међутим, с обзиром да претходно нису рађена никаква мјерења еквивалентних нивоа 
комуналне буке ова област у оквиру предметног документа неће се моћи квантитативно 
изразити ни анализирати. 
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Уклањање отпада представља један од битних услова за спречавање ширења заразних болести, 
загађења основних природних елемената животне средине и уопште  за одржавање јавне 
хигијене. 

Опслуживање простора услугама сакупљања комуналног и других осталих категорија отпада 
тренутно врши комунално предузеће Чистоћа, а.д.- Бања Лука, које одвози у контитуитету 
комунални отпад са овога простора. 

 
IX БИЛАНСИ КОРИШЋЕЊА ПОВРШИНА РЕСУРСА И ОБЈЕКАТА 

Према валоризационој основи постојећег стања, у простору обухвата Плана, установљени су 
слиједећи биланси површина објеката: 

БГП пословања        4.403,60 m 
БГП становања        5.136,00 m 
БГП помоћних обејката      1.341,50 m 
Укупна бруто грађевинска површина свих објеката              10.819,00 m 
Укупна површина под објекатима     8.020,70 m 
Површина обухвата       35,95ha 

Према "Закону о уређењу простора и грађењу" (Сл.гл.РС 40/13) "Коефицијент изграђености" је 
однос укупне бруто грађевинске површине свих надземних етажа објеката и укупне површине 
грађевинске парцеле;  

Укупан коефицијент изграђености је 0,0003. 

Према "Закону о уређењу простора и грађењу" (Сл.гл.РС 40/13) "Коефицијент заузетости" је 
однос укупне тлоцртне површине свих објеката на грађевинској парцели (укључујући кровне 
вијенце, балконе, терасе и слично) и укупне површине грађевинске парцеле; 

Укупан коефицијент заузетости је 0,0002. 

 
 
 
X ОЦЈЕНА ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ УСЛОВА 

Анализом постојећег стања, тј. природних и створених услова овог подручја, уз истовремено 
уважавање захтјева и потреба савременог живота, може се дати оцјена стања, која може утицати 
код утврђивања циљева развоја и код утврђивања просторно – програмског концепта. У ту сврху 
анализиране су природне карактеристике, намјена површина, постојећа изграђеност и 
инфраструктурна опремљеност. 

За сваку информацију садржану на тематској карти, одређује се степен повољности и то у три 
категорије: 

• повољне површине које подразумијевају површине које не захтијевају значајне техничке 
мјере и немају негативних посљедица на простор и животну средину,  

• неповољне површине које подразумијевају велика ограничења и трошкове за изградњу, 
• условно повољне површине обухватају оне дијелове анализираног подручја који захтијевају 

извјесне додатне трошкове и техничке мјере у сврху побољшања услова изградње. 

На основу идентификације и критичког осврта информација са тематских карата, преузимају се 
појединачне информације и прави се синтезна оцјена природних и створених услова и 
повољности за изградњу. 

У групи природних услова анализирани су: нагиби, носивост и стабилност терена, хидрогеолошке 
карактеристике и сеизмичност. Са аспекта природних услова, простор јеусловно повољан јер се 
дио простора у обухвата налази на претежно лабилним теренима или теренима у нагибу. 
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У групи створених услова анализирана је: постојећа намјена површина, изграђеност и 
инфраструктурна опремљеност. Анализа површина и постојеће изграђености открива одређена 
ограничења. 

Површине које су под објектима задовољавајућег стандарда су неповољне, јер на те површине 
не можемо рачунати када се ради о смјештају нових објеката и намјена. Површине на којима се 
налазе заштитни инфраструктурни коридори су на карти представљене као условно повољне. 
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В.ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА  

Након наведених података о општем стању уређености простора у обухвату Плана и података о 
планирању, може се констатовати да су исказане потребе,  да се у предметни простор планском 
изградњом обезбиједи, пре свега, повољни привредни и пословни амбијент за потребе 
привредних субјеката. 

Израдом Регулационог плана ријешиће се неки од присутних проблема (легализација 
бесправних објеката, парцелација и препарцелација земљишта и изградња нових објеката). 

 
I  СТАНОВАЊЕ 
На површини од око 35,95hа (површина обухвата Плана) је у централном дијелу присутна зона 
индивидуалног становања веће густине. Планирано је задржавање и проширење затечене зоне, 
унапређење урбане матрице исте и имплементација планираних (нових) објеката индивидуалног 
становања на неизграђеним парцелама које су у већој мјери већ испарцелисане за ову намјену.  
 
Планирана спратност нових објеката је до П+1. Планирана спратност је препоручена, и њоме се 
задржава затечена густина становања. У овим објектима постоји могућност повећања 
предвиђеног вертикалног габарита за једну мансардну етажу. 
 
За поједине постојеће објекте који се својом позицијом, спратности, габаритима, намјеном, 
начином коришћења и сл. не уклапају у плански концепт дефинисан Планом, потребно је 
предвидити замјенске објекте, којим би постојеће грађевинско земљиште било адекватније 
искориштено, планирано и уређено.  
 
II ПРИВРЕДНЕ  ДЈЕЛАТНОСТИ 

Планирана је изградња највећег дијела привредених и пословних садржаја.  

Посебан потенцијал и окосница простора унутар обухвата, представља дио површина које 
користи ЈУ “Пољопривредни институт Републике Српске – Бања Лука“ као и градско гарђевинско 
земљиште, гдје ће се остварити потребе за низом пословних и производних дјелатности, на 
неизграђеном дијелу обухвата.  

Будући да су у контакним регулационим палновима уз дијелове који тангирају предметни 
обухват, планиране зоне пољопривредног земљишта, овим Планом се исте задржавају 
тангентним дијеловим предметног обухвата. 

Дио пословних дјелатности могуће је предвидити и организовати и у оквиру постојећих или 
планираних стамбених објеката, са циљем што веће афирмације и система малих и средњих 
предузећа. (уз процјену да се организациојом оваквих садржаја не угрози основна намјена зоне 
у којој се предметни објекти налазе, са акцентом да новопланиране пословне или привредне 
дјелатности буду компатибилне са намјеном становања, и да исто реализацијом не буде 
угрожено) 

 
III СПОРТ 
 
Изградњом Улице пољког партизанског батаљона и колско-пјешачко-бициклистичког моста, који 
повезује предметни обухват са Слатинском улицом, повећана је употреба предметног простора 
као простора рекреативног карактера (трчање, бицикл,...). Будући да у близини нема, нити су у 
окружењу планирани спортски садржаји потребно је обезбједити површину за спорт и 
рекреацију, као и континуиран пјешачки и бициклистички саобраћај на простору Плана и 
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повезаност са околним насељима, чиме би предметnи простор добио на квалитету и 
атрактивности. 
 
IV ИНФРАСТРУКТУРА 
 

1. С а о б р а ћ а ј 
 
У односу на анализу стања те изведених и констатованих проблема, прије дефинисања самог 
концепта плана саобраћаја  дефинисани су циљеви развоја саобраћајне мреже који се огледају у 
следећем: 

• Дефинисати функционалну и ефикасну саобраћајну мрежу са посебним акцентом на 
уклапање на планирау и постојећу саобраћајну мржу у окружењу. 

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

• Саобраћајну мрежу планирати на начин да се издефернцирају различити видови 
саобраћаја у попречном профили саобраћајница 

• Елементе попречног профила планирати да се безбједност учесника дигне на што већи 
ниво. 

• Раскрснице планирати да се повећа ниво услуге и капацитет раскрсница. 

• Обезбједити саобраћајнице за кретање првенствено теретних возила с обзиро на 
планирану функцију простора. 

• Планирати одговарати адекватан број паркинг мјеста. 

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

 
 

2. Х и д р о т е х н и ч к а    и н ф р а с т р у к т у р а 
 
Постојећа водоводна мрежа је оцијењена као недовољно изграђена за задовољење будућих 
повећаних потреба од додатних потрошача.  
Намеће се потреба нове секундарне  дистрибуционе водоводне мреже на просторима гдје није 
изграђена или постојећи профили због изградње нових објеката не могу да обезбједе потребан 
капацитет и притисак. Планирани садржаји у обухвату плана  снабдијеваће се водом са градске 
водоводне мреже града Бањалука. Постојећи цјевовод Ø350 мм представља погодност за даљу 
изградњу секундарне водоводне мреже.  
 
Минимални пречник планираних водоводних профила са становишта истовременог 
обезбијеђење довољних количина воде за санитарне потребе и потребе заштите од пожара је 
160 мм. 
 
Положаји постојећих и планираних примарних  и секундарних цјевовода водоводне мреже у 
обухвату регулационог плана су уцртани на графичком прилогу план инфраструктуре – 
хидротехника.   
 
Будући да не постоји изграђена градска канализациона мрежа на подручју обухвата, потребно је 
изградити квалитетан систем за прикупљање отпадних вода. Планским развојним документима 
града Бањалуке, планирано је да се изгради главни градски колектор који пролази кроз обухват 
регулационог плана а чија је улога сакупљање отпадних вода и одвођење на планирано 
централно градско постројење за пречишћавање. У свим контактним Регулациониом плановима 
је овај колектор узет у обзир и из тих разлога се и кроз овај регулациони план приказује, уз 
напомену да његова траса није у складу са Генералним пројектом оборинских и употријебљених 
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вода Града Бањалука из 2011 године. Извршена је мања корекција трасе поменутог колектора на 
простору гдје су  планирани објекти предузећа „Меридиан“ а.д. Бања Лука,тј на парцели 886/1 и 
886/4. Један од разлога за корекцију трасе је обезбјеђење довољне дистанце планираног главног 
градског колектора  од планираних објеката на парцели као и његов пролазак између а.б.стубова 
надвожњака.  
 
Узевши у обзир Генерални пројекат оборинских и употријебљених вода Града Бањалука из 2011 
године урађеног од стране ''Завода за водопривреду'' Бијељина, којим су дефинисане трасе 
главних градских колектора оборинских и фекалних као и локација постројења за пречишћавање 
отпадних вода, овим регулационим планом се даје траса главног граског фекалног колектора 
према поменутом Генералном пројекту,смјештена у планираној саобраћајници и све нове 
планиране фекалне канализације гравитираће према њему. Главни циљ оваквог рјешења је да се 
у будућем периоду изврши раздвајање фекалних од оборинских вода и да мјешовити колектор 
који егзистира у обухвату овог плана постане оборински колектор. 
 
Како се ради пословној зони на  јавну канализацију се могу упуштати воде само према Одлуци о 
јавном водоводу и јавној канализацији(Службени гласник града Бањалука,бр 8/12). 
Индустријски објекти могу се прикључити на јавну канализацију уколико им је квалитет одпадне 
воде у складу са Правилником о условима за испуштања отпадних вода у јавну канализацију 
(Службени гласник Републике Српске, број 44/01).  
У јавну канализацију је забрањено упуштати и убацивати: запаљиве и експлозивне материје, уља, 
масноће, пепео, смеће, троску, сламу, дрво, пластичне предмете, крпе, перје, месо, длаке, 
изнутрице, воће, поврће, грађевинске материјале, и све друге материјале који могу довести до 
оштећења и зачепљења јавне канализације, а у складу са чланом 16. Правилником о условима за 
испуштања отпадних вода у јавну канализацију (Службени гласник Републике Српске, број 
44/01). 
Одвођење сувишне оборинске воде и регулисање водотока у циљу заштите од поплава и бољег 
уређења простора такође треба урадити у складу са дефинисаним правцима развоја града 
Бањалука. 
 
Главним пројектом уређења корита ријеке Врбас- етапа Х, како је раније наведено, планирани су 
регулациони радови који имају за циљ обезбједити пропусну моћ корита ријеке Врбас уз 
изградњу система одбране од поплаве великих вода ранга појаве Q1/100, изградњом заштитних 
паралелних објеката са надвишењем од 1м у односу на стогодишњу велику воду.  
На дијелу који граничи са обухватом овог Регулационог плана, регулација корита Врбаса је 
положена постојећим коритом ријеке, са планираним уклањањем ада, спрудова и уских грла, те 
је пројектовано призматично уређено корито ширине у дну 50 м, са каменим осигурањем обале 
са обје стране.  Карактеристични попречни профили на дијелу који граничи са регулационим 
планом су П80,81 са којих су очитане коте стогодишњих вода и износе за П80-143,80 мнм,за 
профил П81-143,93мнм а на новом мосту у Делибашином селу су коте стогодишњих вода 143,58 
мнм низводно, а 143,70 мнм узводно. 
Обзиром да се ради о урбаној средини пројектовани су ниски насипи  као што је наведено у 
дужини од 600 м на лијевој обали, док се у зони новог моста у Трапистима задржава постојећа 
обалоутврда, те уклањање старог моста у Трапистима, а све у циљу заштите од поплава овог 
подручја, чиме би се обезбједила и заштита планиране привредно индустријске зоне у обухвату 
овог регулационог плана. Површинске воде које се сливају низ падински дио терена (у и изван 
обухвата регулационог плана), такође је потребно контролисано прикупити и упустити у ријеку 
Врбас.  
Све предвиђене мјере и објекте потребно је уклопити у јединствен и цјеловит систем који треба 
да обезбиједи пуну функцију овог подручја и омогући даљи развој урбаног дијела града. 
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3. Е л е к т р о е н е р г е т и к а 

 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 

Потрошња електричне енергије представља један од значајних фактора привредног развоја. 
Основни циљ у области електроенергетске инфраструктуре је поуздано и квалитетно 
снабдијевање електричном енергијом, те максимално смањење бројa испада  у снабдијевању 
електричном енергијом.  
 
Концепција електроенергетске инфраструктуре, полазећи од планских показатеља и постојећег 
стања, својим техничким рјешењима треба да уважи сљедеће опште услове:  

1) квалитет испоручене електричне енергије, 
2) поузданост (сигурност) и расположивост, 
3) економичност. 

 
Поред тога, мора да испуни и сљедеће захтјеве:  

1) заштита животне средине, 
2) једноставност, 
3) флексибилност, прилагодљивост, 
4) управљивост, 
5) компатибилност са постојећом електродистрибутивном мрежом.  

 
Квалитет електричне енергије која се испоручује потрошачима односи се на одступања 
вриједности напона и фреквенције на мјесту испоруке и она морају да буду у складу са Општим 
условима за испоруку електричне енергије. Поузданост се обезбјеђује техничким рјешењима 
која воде рачуна о вјероватноћи кварова, висини штета и степена прихватљивости нестанка и 
прекида у напајању. 
 
Основни проблем при изради концепције планиране електроенергетске инфраструктуре 
представља чињеница да у оквиру архитектонске фазе регулационог плана нису дефинисани 
габарити објеката, те није позната намјена привредних, индустријских, те осталих садржаја чија 
је изградња планирана у оквиру предметног регулационог плана, због чега је тешко доћи до 
квалитетне прогнозе вршног оптерећења планираног конзума. Такође, један од проблема у 
погледу електроенергетске инфраструктуре је и непостојање ажурног катастра подземних 
инсталација, тако да је неопходно приликом извођења радова обавезно обезбиједити присуство 
надлежних овлаштених представника. 

 
Сви технички детаљи везани за укидање и/или измјештање постојеће електроенергетске 
инфраструктуре ће бити дефинисана техничком документацијом и условима које пропише 
надлежна Електродистрибуција.  

 
Уколико се приликом ископа наиђе на подземне инсталације које нису видљиве у графичким 
прилозима о истом обавијестити надлежно предузеће и надлежну установу. Приликом извођења 
радова неопходно је радове изводити на основу важећих техничких прописа те предметне 
интервенције у простору усагласити са постојећом електроенергетском инфраструктуром на 
предметном обухвату. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим стандардима, 
препорукама, важећим прописима и правилима техничке струке. 
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ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
Основни циљ у области телекомуникација је омогућити поуздану телекомуникациону мрежу, 
која је у стању пратити и у зависности од заинтересованости корисника омогућити увођење 
модерних телекомуникационих технологија. 
 
Због непостојања ажурног катастра подземних телекомуникационих инсталација, приликом 
извођења радова обавезно обезбиједити присуство њихових овлаштених представника. 
 
Сви технички детаљи везани за укидање и/или измјештање постојеће телекомуникационе 
инфраструктуре на предметној локацији ће бити дефинисана техничком документацијом и 
условима које пропише надлежна Електродистрибуција.  
 
Уколико се приликом ископа наиђе на подземне инсталације које нису видљиве у графичким 
прилозима о истом обавијестити надлежно предузеће и надлежну установу. Приликом извођења 
радова неопходно је радове изводити на основу важећих техничких прописа те предметне 
интервенције у простору усагласити са постојећом телекомуникационом инфраструктуром на 
предметном обухвату. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим стандардима, 
препорукама, важећим прописима и правилима техничке струке. 

 
4. Т о п л и ф и к а ц и ј а и   г а с и ф и к а ц и ј а 

   
ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
Као и обично, када се планира у простору, прије самог почетка неопходно је поставити одређене 
циљеве који се желе постићи, као и стандарде из појединих области којима се тежи. У овом 
случају, имајући у виду изграђеност простора одређени су слиједећи циљеви и то: 
- стварање ефикасне и функционалне топлификационе мреже за снабдијевање потрошача 
топлотном енергијом. 
Објекти у обухвату  дијела Регулационог плана „Јелшинград“ РО Творница стројева, уређаја и 
алата – новелисани план овог плана су  индивидуални стамбени објекти, индивидуално 
стамбени-пословни објекти и пословни објекти. Због боравка људи у овим просторијама исте је 
потребно загријавати у зимском периоду. 
 
Циљ овог Плана је да предложено рјешење за снабдијевање објеката топлотном енергијом за 
загријавање просторија буде рационално, технички оптимално, прилагодљиво промјенама и да 
се заснива на систему даљинског гријања. Међутим, док се не створе услови за прикључење 
планираних објеката у обухвату плана на даљински систем гријања, потребну топлотну енергију 
за објекте у обухвату овог плана треба обезбједити на неки од алтернативних начина гријања. 
 
 
IV МОГУЋНОСТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Могућности парцелације се разликују по дефинисаним зонама. Будући да ће новоформирана 
пословна зона бити понуђена непознатим инвеститорима и с обзиром на карактер простора и 
намјену која је дефинисана кроз програмске задатке за највећи дио обухвата, може се 
констатовати да је постојеће стање парцелације отежавајућа околност за планирање и 
имплементацију тражених садржаја и да се у највећем дијелу простора за пословну , привредну, 
и индустријску намјену мора извршити нова парцелација земљишта у складу са урбанистичким 
параметрима. 

Приликом израде Плана потребно је предвидити што флексибилније услове парцелације и 
препарцелације, који не би били кочница у реализацији и спровођењу плана. Посебну пажњу 
треба посветити постојећој власничкој структури и границама парцела, те је у формирању нових 
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потребно водити рачуна да се постојеће стање уобзири у највећој мјери са циљем избјегавања 
проблема око формирања планских парцела. 

 
V СИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
Уређење Бањалуке у домену стварања система зелених површина од превеликог је значаја на 
целокупном простору града. Стога, потребно је приступити уређењу и формирању сваке карике у 
ланцу система зелених површина у сваком фрагменту урбане површине. Само на овај начин, 
овакав систем биће функционалан и самоодржив. 

 
У урбанистичком смислу предметна зона  прераста у урбану зону и основне потребе у обухвату 
овог простора су: 
 
Формирање система дрворедне мреже, где год улични профили то дозвољавају. 

• Формирати заштитне појасеве око објеката који то захтевају. 

• Форсирати употребу аутохтоних врста у склопу заједнице. 

• Обезбедити довољан простор унутар стамбених блокова. 

• У грађевинском и архитектонском смислу поштовати тај простор! 

• Заштитити све постојеће вредне индивидуе на просторо обухвата, а и шире. 
 

VI   ЖИВОТНА  СРЕДИНА 

Савремени концепт заштите животне средине захтјева 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, умјесто уклањања њихових посљедица; 

• у процесу доношења одлука о изградњи привредних и инфраструктурних објеката мора 
се анализирати и јасно утврдити утицај њихове изградње и рада на квалитет животне 
средине. 

Да би се испунили сви предвиђени захтјеви овог плана, дефинишу се и одређена рјешења која се 
заснивају како на дефинисању заштите основних природних елемената тако и на заштиту 
слободних простора, градске баштине, мреже зелених површина и културног пејзажа. 

Основне потребе заштите се заснивају у заштити природних елемената животне средине и 
радом створених човјекових вриједности које су дио ове урбане цјелине, а које могу битно да 
утичу на квалитет човјековог живота у њој. 

Заштита животне средине овог Плана постићи ће се остваривањем више појединачних циљева, 
који се односе на: 

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

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

• заштиту ваздуха од загађења (кроз обезбјеђење јединственог система топлификације, 
контролисање аерозагађења од саобраћаја, као и поштовање мезо и микроклиматских 
услова при избору локација за потенцијалне загађиваче); 
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• заштиту од буке (кроз адекватно планирање саобраћајница и саобраћајних токова и 
контролисања саобраћајне буке, као и различите мјере заштите, почевши од правилног 
лоцирања извора буке у односу на пријемник, смањења стварања буке и спречавања 
њеног ширења у околину, итд.); 

• заштиту вегетације, при чему се мисли на вегетацију планирану Планом.  

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. 

 
VII БИЛАНС ПОТРЕБА И МОГУЋНОСТИ 

Површина обухвата Плана је око 35,95 hа. Биланс потреба и могућности у овом простору  
дефинисао је програмски задатак, а дефинисан је и кроз могућности које разматрани простор 
пружа за нову изградњу. 

Потребно је у обезбједити довољан број парцела за изградњу привредних објеката, те стамбених 
јединица у складу са концепцијом плана, а самим тим и одређени број паркинг мјеста као и 
пратеће инфраструктуре.  

Такође, пошто се план ради за тренутно непознате инвеститоре, и пошто у датом моменту нису 
познате технолошке и техничке карактеристике, као ни параметри за просторну организацију 
парела и земљишта, планско рјешење је потребно направити у што већој мјери као флексибилно. 
То се односи на израду Плана који ће се приликом реализације моћи прилагодити планираним 
садржајима у датом моменту, те да плански параметри дефинисани овим Планом неће бити 
ограничавајући елементи за реализацију и имплементацију истих. На тај начин потребно је 
израдити спроводљив и флексибилан План, који ће штити опште јавне интересе, и који ће бити 
урађен у складу са свом важећом законском и нормативном регулативом, као и у складу са 
параметрима и нормативима урбане регулације.  
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Г.  ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 
I   КОНЦЕПТ ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА  
 
Простор обухваћен израдом Регулационог плана, дефинисао је површине слиједећих намјена: 

• површине  намијењене за привредне/пословне и индустријске дјелатности: 

- површине привредних дјелатности (пословање, производња, занатство,    
  складишни простори и сл.) 
-површине индустријских дјелатности (индустрија, производња, складишта и сл.) 

• стамбене површине; 

• спортско-рекреационе површине; 

• пољопривредне површине; 

• спортско – рекреативне површине; 

• саобраћајне површине: 

- површине саобраћајница, 
- пјешачко-колске површине, 
- саобраћајне површине – пруга; 

• зелене површине; 

• водне површине: 

- површине постојећих водотока, 
- површина резервисана за регулисање и уређење рјечног корита и 

припадајуће површине; 

• површине за планиране инфраструктурне објекте 

• површине заштитних коридора постојећих траса жељезничке пруге, далековода и сл. 

План намјене површина представљен је на графичком прилогу бр.5а „План намјене површина“ 
 
План просторне организације  

План просторне организације је приказан на графичком прилогу бр.5б и дефинише основну 
концепцију лоцирања планираних садржаја и планираних зона. Концепт уређења и коришћења 
простора, који је предмет овог плана осмишљен је имајући у виду постојећу намјену површина, 
усвојене програмске задатке и циљеве развоја предметног простора. 

Основ за одабир повољних локација за смјештај пословно/привредних и индустријских садржаја, 
била је анализа спроводљивости и реализације планираних намјена, са циљем да се приликом 
спровођења и реализације планског рјешења, односно изградње објеката и садржаја избјегну 
велики трошкови изградње и уређења локалитета. 

Затечене стамбене зоне се задржавају и  дијелом проширују. Постојећи стамбени и стамбено - 
пословни објекти, који се налазе у постојећим стамбеним зонама такође се задржавају. 

Постојећа изграђена зона је углавном третирана методом реконструкције и уређења са 
интерполацијом нових структура, те је планирано уређење саобраћајне матрице у оној мјери 
колико је то допустила постојећа изградња. 

При интерполацији нових објеката у постојеће ткиво тежило се да то буду објекти већег степена 
урбанитета са пратећим зеленим површинама. 
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У оквиру пословне зоне нису дефинисане величине парцела за привредне и инудстријске 
садржаје, али минималне величине су 800 m .  

 
II СТАНОВАЊЕ  
 
Основна намјена 

Стамбена  функција која се појављује у оквиру предметног плана је: индивудуално становање 
мањих и средњих густина.  

Индивидуални стамбени објекти задржавају се и планирају у дијелу Плана гдје већ постоје зоне 
индивидуланог становања.  

Овим Планом задржани су готово сви постојећи стамбени објекти, осим оних код којих је 
уклањање условљено изградњом планираних садржаја јавне комуналне инфраструктуре и 
саобраћајних површина. Такође један дио објеката који се са аспекта бонитетног стања, намјене 
и начина коришћења, не уклапају у плански концепт дефинисан Планом. За ове објекте су 
предвиђене мјере пренамјене, реконструкције, доградње и надоградње или изградња 
замјенског објекта и сл. 

Индивидуални стамбени објекат је зграда стамбене намјене на посебној грађевинској парцели 
са највише три стана, која нема више од подрума или сутерена и три надземне етаже 
(Сл.глРС.40/13). У складу са тим дефинисана је максимална спратности до П+2. 

За постојеће стамбене објекте који се овим планом задржавају омогућене су све интервенције 
надоградње, доградње, промјене намјене, реконструкције, адаптације и др., а све у складу са 
просторним могућностима и урбанистичким параметрима који су дефинисани овим Планом. Том 
приликом се морају испоштовати и задовољити сви релевантни урбанистички елементи и 
параметри као што су спратност, коефицијенти заузетости и изграђености, грађевинске линије и 
сл. Овим планом се оставља могућност задржавања и помоћних објеката који су у функцији 
главног објекта и који су изграђени на истим припадајућим парцелама. У дијелу обухвата Плана 
планирани су и нови стамбени објекти, предвиђени да се изведу као слободностојећи, 
индивидуални, планирани на припадајућим грађевинским парцелама. Исти се могу градити у 
складу са основним условима и параметрима изградње, дефинисаних овим Планом. На истим 
парцелама могуће је градити и помоћне објекте и садржаје који су у функцији главног објекта. 

За објекте који су условљени за уклањање и рушење изградњом пларниане јавне комуналне 
инфраструктуре или изградњом и уређењем јавних површина, није могућа изградња замјенских 
објеката. Док не буду уклоњени или док се не изграде замјенски објекти (уколико су исти 
планирани на предметним парцелама), за наведене постојеће објекте важи посебан и ограничен 
урбанистички режим, који има за циљ да се омогући нормално коришћење ових зграда према 
њиховој намјени (становање, обављање дјелатности или функција помоћног или економског 
објекта), а да се тиме не онемогући или знатно не отежа реализација одговарајућег планског 
рјешења када се за то створе услови. У складу са наведеним власници тих објеката 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 WC), 

• 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 (оставе, 
гараже, котловнице, предулази, вјетробрани, надстрешнице и сл.), 
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• привремену промјену намјене зграде, или дијелова зграде, укључујући и адаптацију 
таванског или подрумског простора у стамбени, пословни или помоћни простор, са 
могућношћу подизања висине надзитка до пуне етаже до максималних П+2, 

• замјену крова, без подизања висине надзитка,  

• изградњу прикључака на комуналне инсталације,  

• постављање привремене ограде на границама земљишта које се користи уз зграду, 

• друге интервенције на згради, уређајима и инсталацијама, 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.); 

 
Пратеће намјене 

У постојећим и планираним стамбеним објектима могуће је појављивање функције пословања у 
приземној етажи или на првој етажи, али искључиво оне врсте која ни на који начин не угрожава 
стамбену функцију матичног или околних објеката, уз услов да за то постоје просторне и 
инфраструктурне могућности, што ће се дефинисати детаљним урбанистичко-техничким 
условима.  

 
Типологија објеката 

Планирани индивидуални стамбени објекти су предвиђени су као слободностојећи, са датим 
оријентационим габаритима и максималне спратности П+1.  

Остављена је могућност изградње и сложених стамбених објеката индивидуалног карактера 
(репрезентативна стамбена грађевина организована као сложена грађевина основне намјене са 
пратећим садржајима проширеног стамбеног стандарда. 

 
Хоризонтални габарити и спратност објеката 

Хоризонтални габарити објеката и њихов размјештај приказани су на графичким прилозима бр. 5 
и 10. 

На већем дијелу простора гдје је планирана стамбена намјена, могућа је изградња  и поткровне  
или мансардне етаже, а највећа спратност не смије прећи П+2 (макс. три надземне етаже). 

 
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

Постојеће помоћне објекте је могуће задржати у складу са конкретним условима на терену. 
Уколико су помоћни објекти изграђени у склопу парцеле индивидуалног становања, у дубинни 
парлцеле (односно у дијелу иза главног објекта) или на самој бочној граници парцеле а својом 
висином и диспозицијом не ометају околне објекте и могу се испоштовати прописане дистанце 
од сусједних објеката, они се могу задржати. 

Треба нагласити да је забрањено позиционирање нових помоћних објеката (оставе, дрварнице, 
летње кухиње)  на индивидуалним парцелама у зони према саобраћајницама (у простору између 
јавне регулације и грађевинске линије главног објекта). Лоцирање поменутих  бјеката се може 
дозволити само у дну парцеле тако да се тиме не нарушава амбијент јавних простора. Спратност 
помоћних објеката је приземна (П). 

 
 
 

mailto:тел:%20051
mailto:plan@blic.


        
 
Бр.рег.уписа Осн.суд Бањалука: 057-0-Рег-18-001339                                 Матични број: 01101811                            ИД број: 401576460006 

 

 
Сједиште: Слободана Кустурића 4        78000 Бања Лука          тел: 051 928 818                     E-mail: plan@blic.net 

 

Услови за приступ парцели и паркирање возила 

Све грађевинске парцеле имају приступ на јавни пут у ширини мин. 3m (граф.прилог бр.5б.,6 и 
11а.) 

У циљу обезбјеђења услова приступа дворишту парцеле (дубини парцеле) и објектима 
изграђеним у залеђу парцеле, обезбједити на дијелу бочног дворишта објекта пролаз 
минималне ширине 3.0m. 
 
За паркирање возила за сопствене потребе обезбједити простор на сопственој грађевинској 
парцели, изван површине јавног пута. 
 
Архитектонско обликовање објеката 

У вези са архитектонским обликовањем објекта треба истаћи да се овај аспект проблематике 
сврстава у ред веома значајних пројектантских задатака. Од пројектанта треба захтјевати да 
објекат у сваком па и у обликовном смислу схвати и третира као дио шире околине, односно 
амбијента у који се објекат смјешта. У том смислу пројектанту треба дати и информације о 
ширем простору. Треба захтијевати од пројектанта да максимално искористи повољности које 
пружа локација, а исто тако да максимално пригуше њене евентуалне лоше стране. 

У погледу примјене материјала за обраду фасадних платана избор препустити пројектанту, али 
свакако уз услов да одабрани материјали имају својство трајности и лаког одржавања, а у 
естетском смислу да пруже адекватан израз пријатан за око посматрача. Није дозвољено 
примјењивати елементе и композиције које као резултат могу дати невјешту интерпретацију 
историјских и постмодерних стилова, те кориштење неадекватних материјала и колорита 
приликом обраде фасаде. 

 
Услови за уређење грађевинске парцеле објекта 
Уређење грађевинске парцеле подразумијева  формирање парцеле у складу са планом, 
опремање парцеле комуналном ифраструктуром и евентуално уклањање постојећих грађевина и 
инсталација у складу са овим планом. 
Организација парцеле индивидуалног становања, по правилу подразумијева постављање 
стамбеног објекта према улици, са предбаштом испред објекта, колским пролазом бочно од 
објекта у дубину парцеле и двориштем, односно вртом иза објекта са или без помоћних објеката 
у дворишту. 
Уређење слободног простора грађевинске парцеле подређено је обезбјеђењу колских и 
пјешачких приступа објектима, гаражама и паркинзима у склопу парцеле и озелењавању и 
оплемењивању парцеле. 
Слободне, неизграђене површине на парцели се по правилу озелењавају и хортикултурно 
уређују (травњаци, цвјетњаци и сл.), а у зависности од величине парцеле унутрашње двориште 
може да садржи и мању башту – повртњак или воћњак. 
У склопу дворишта, у зависности од величине парцеле могу се изградити наткривене баште – 
надстрешнице за сједење са ложиштем за роштиљ, стаклене баште, базени, и уредити мини 
спортско-рекреативна игралишта и сл. 
 
Услови за ограђивање грађевинске парцеле 

За ограђивање парцела индивидуалног становања препоручује се да то буду транспарентне 
(прозрачне) ограде, висине до 1.4m или "жива" зелена ограда. Парапет транспарентне ограде не 
треба прећи 0,60 м, а може бити зидан (опека, камен, бетон и сл.). 
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Ограде се постављају на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван 
регулационе линије већ искључиво према дворишту. 

Грађевинска парцела може се преграђивати у функционалне цјелине али висина унутрашње 
ограде не може бити већа од висине спољне ограде.  

Хоризонтални размјештај свих објеката приказан је на графичким прилозима бр.5 и 10. 
 

III ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Пословне/привредне дјелатности у оквиру пословне зоне 

С обзиром да су у највећем дијелу обухвата плана планиране пословне/привредне дјелатности 
(индустрија, привреда, производња, прерада, складиште, занатство и сл.)  и да за исте  не постоје 
детаљни програмски задаци за конкретне садржаје, планска рјешења су третирана системом 
зонинга, гдје су дати  урбанистички параметри  за сваку планирану зону.  

Веза објеката сваке зоне према остатку планираног подручја дефинисана је саобраћајним везама 
и намјеном површина, а аспекти физичке изграђености (грађевинске линије, обликовање,..) дати 
су флексибилно. 
 
Спратност објеката ће зависити од технологије појединог објекта, будући да је ријеч о објектима 
привреде, а ограничена је коефицијентима изграђености и заузетости.   
 
Парцеле унутар зона биће дефинисане у складу са потребама и технолошким процесима 
појединих произвођача. Размјештај објеката диктира положај саобраћајних токова унутар зоне, 
тако да свака парцела има обезбјеђен приступ.  
 
Намјена парцела 

У складу са улазним подацима из информационо документационе основе и програмским 
смјерницама, највећи дио обухвата плана предвиђен је за изградњу привредних објеката:  

- површине привредних дјелатности (пословање, производња, занатство,    
  складишни простори и сл.) 

-површине индустријских дјелатности (индустрија, складишта и сл.) 

Поред поменутих садржаја, овдје се могу појавити и иновационо-развојни садржаји као допуна 
основној намјени.  

Намјена грађевинских парцела унутар ове зоне утврђује се као основна или претежна, у оквиру 
које је могуће смјестити и друге пратеће  намјене. 

Уз основну (једну или више) грађевину на парцели,  могућа је изградња и помоћних грађевина 
(гараже, надстршнице, складишта, додатни производни дијелови, технички објекти, 
инфраструктурни објекту у функцији планираних објекта и сл.) 

Производна намјена омогућава градњу производних погона претежно индустрије и производно 
- занатских погона, те помоћних и пратећих садржаја који својом намјеном допуњују основну 
намјену. 

Пословна намјена омогућава градњу пословних грађевина са трговачким, услужним,  
складишним, административном и занатским садржајем, и пратећих садржаја као допуна главној 
намјени.  

Такође, планирано је интегрисање иновацино-развојних центара у функцији повезивања 
образовних институција и  привреде. 
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Пратеће намјене 

Садржаји појединих парцела у склопу ове намјене могу бити и услужне дјелатности које служе  
осталим корисницима зоне (нпр.раднички ресторан, фискултурна сала, амбуланта, и сл.) 

Типологија објеката 

Објекти се у принципу планирају као слободностојећи на парцели, али њихова међусобна 
повезаност и односи су у тренутку израде плана непознати. 

 
Урбанистички параметри 
 

1. максимална спратност П+2 

2. Кз - коефицијент заузетости 0,4 

3. Киз - коефицијент изграђености 0,8 

4. проценат озелењених површина на  парцели мин.20% 

 
Образложење скраћеница: 
 

Кз - Коефицијент заузетости је однос тлоцртне површине свих објеката на грађевинској 
парцели (укључујући кровне вијенце, балконе, терасе и слично) и укупне површине грађевинске 
парцеле; "Закон о уређењу простора и грађењу" (Сл.глРС 40/13). 

Киз - Коефицијент изграђености је однос укупне бруто грађевинске површине свих 
надземних етажа објеката и укупне површине грађевинске парцеле; "Закон о уређењу простора 
и грађењу" (Сл.глРС 40/13). 
 
Величина и облик грађевинских парцела 
Величина и облик грађевинских парцела (постојеће и нове) су приказани на графичким 
прилозима. За сваку  појединачну парцелу је одређена њена оквирна планска величина, па су с 
тим у вези планиране границе парцеле у оквиру једног блока оријентационе. Тачна површина 
грађевинске парцеле утврђиваће документацијом нижег реда (урбанистичко-технички услови). 
 
Планирана изградња би се требала остварити по модуларном систему, гдје је модул парцела 
димензија cca 20-80 х 40-140 м, што је довољна површина за остваривање минималних 
просторних могућности за функционисање једног технолошког процеса.  

Планиране парцеле исте намјене унутар једног блока, могуће је спајати и објединити у већу 
парцелу, уз услов да се не угрожава простор јавне регулације, односно максимално до величине 
једног планираног блока. Границе међу њима се укидају, а површине унутар којих је предвиђена 
изградња  се спајају. На тај начин формирана парцела се третира као јединствена. 

Дозвољава се  и дијељење планираних парцела, али само оних већих од 1600 м2, тако да 
минимална површина износи 800 м2. У том случају се дијели и површина унутар парцеле која је 
предвиђена за изградњу с тим да нове површине за градњу буду удаљене од међе мин. 6m. 
Дијељење парцела у овом случају је могуће смо уз услов ако све новоформиране парцеле имају 
осигуран приступ са јавне саобраћајнице. 

Уколико се приликом реализације и спровођења Плана појави оправдана и аргументована 
потреба за нову просторну реорганизацију и измјену предложених парцела унутар блока, исте је 
на нивоу урбанистичко-техничких услова могуће измјенити уз стриктно поштовање грађевинских 
и регулационих линија, као и урбанистичких и планских параметара, утврђених и дефинисаних за 
предметни блок. Том приликом а у складу са новим захтјевама и програмским елементима 
могуће је организовати нове парцеле на нивоу предметног блока, које у зависности од тржишних 
потреба могу бити и мањих и већих површина од предложених.  
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Величина парцела биће дефинисана документацијом нижег реда (детаљним урбанистичко-
техничким условима). 

Величина и спратност грађевина 
Планом су дефинисани оквирни габарити планираних објеката, са припадајућим спратностима. 
Међутим, како је ријеч о специфичним објектима (велики објекти, односно индустријски, 
привредни, складишни  и други производни капацитети), оставља се могућност реорганизације 
(промјене позиције и габарита) планираних објеката и пратећих садржаја, али искључиво у 
оквиру Планом дефинисаних грађевинских линија и коефицијената (параметара градње – који су, 
на нивоу овог Плана, у складу са правилницима и прописима дефинисани као: максимални 

коефицијент изграђености парцеле 0,8, максимални коефицијент заузетости грађевинске 
парцеле 0.4), а самим тим и спратности предметних објеката.  
 
Вертикални габарит објеката, дакле, може да се креће у оквиру максималне спратности П+2, а 
прецизна спратност ће бити утврђена документацијом нижег реда. Имајући у виду карактер 
пословних (привредних) дјелатности које су дефинисане предметним Планом, могуће је 
формирати галеријске просторе над појединим етажама или дијеловима објекта, у складу са 
функционалном организацијом простора. 
 
Смјештај грађевина на парцели 
На свим грађевинским парцелама дозвољено је градити само унутар површине предвиђене за 
развој основе грађевина, тј. унутар дијела простора парцеле који је дефинисан грађевинском 
линијом. 
  
Дозвољена је изградња више објеката на једној грађевинској парцели у складу са технологијама 
појединачних намјена, али тако да се њихов изглед и диспозиција тако укомпонује да 
предстваља јединствену цјелину која ни на који начин не угрожава сусједне функције у простору . 
У зони која се односи на привреду постојећи објекти се могу задржати, реконструисати или 
уклонити ( дјелимично или у потпуности). 
 
Дио парцеле на којем је могућа изградња објеката и садржаја одређен је грађевинским линијама 
– удаљеностима од простора јавне регулације (обавезна грађевинска линија) и од међе сусједне 
парцеле што је описано у  поглављу о грађевиснким линијама. 
 
Препусти ван грађевинске линије су дозвољени искључиво ради формирања атрактивне 
архитектонске пластике, изградње конструктивних дијелова објекта, као и дијелова објекта који 
не улазе у састав корисне површине и објекта и сл. 
  
Минимална  удаљеност  објеката  од ивице парцеле је дефинисана границом градивог дијела 
парцеле. Потребно је водити рачуна да свим објектим буде омогућен приступ ватрогасног 
возила, односно да се обезбједи ватрогасни пут у оквиру парцеле. 
 
Архитектонско обликовање објеката  

Грађевине на парцели марају чинити  једну архитектонску и обликовну цјелину.  

Све будуће доградње, надоградње и друге захвате на постојећим објектима  треба извести на 
начин да оне и даље  представљају  архитектонску и обликовну цјелину са матичним објектом. 

Препоручује се изградња објеката модуларног типа у који ће се моћи смјештати различите 
дјелатности, а да се у исто вријеме оствари униформан и уређен изглед уличних фронтова и 
блоковске структуре. 
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Обликовање главне фасаде и употребљени материјали морају бити усклађени  са   околним 
грађевинама на начин да зона чини складну цјелину.  
 
Услови за уређење грађевинске парцеле објекта 

Уређење грађевинске парцеле подразумијева формирање парцеле у складу са планом, 
опремање парцеле комуналном ифраструктуром и евентуално уклањање постојећих грађевина и 
инсталација у складу са овим планом. 

Организација простора унутар парцела за привредне објекте, условљена је технолошком шемом 
за конкретну намјену. У начелу се највећи дио простора организује као манипулативни. Потребе 
за мирујућим саобраћајем (и путничких и теретних возила) треба задовољити у оквиру 
припадајуће парцеле. 

За поједине парцеле, ако то технолошки процес захтијева, могуће је  уз главни улаз  извести и 
помоћни. 

Најмање 20 % грађевинске парцеле мора бити озелењено, препоручује се и више у близини 
стамбене зоне и Цркве самостана траписта „Марија звијезда“.  

Услови за ограђивање грађевинске парцеле 

Сви објекти у оквиру цјелине имају могућност да се ограде у сврху заштите основне функције од 
могућих провала. Начин на који се ограђује прописан је актима градских органа, те осталим 
правилницима и прописима донесеним на нивоу Републике. Начин ограђивања и врста ограде 
ће бити дефинисани документацијом нижег реда (детаљним урбанистичко-техничким условима 
и техничком документацијом), а све у складу са важећим прописима и правилницима из 
предметне области. 

 

IV СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 
 
План предвиђа изградњу рекреативних површина и садржаја у зони  до ријеке Врбас, уз Улицу 
пољског партизанског батаљона, у виду отворених спортских терена (тенис, кошарка, одбојка, 
рукомет,...),  бициклистичких стаза, са задржавањем природног амбијента. Изградњом би се 
обезбиједио континуиран бициклистички саобраћај на простору Плана и повезаност са околним 
насељима, чиме би предметни простор добио на квалитету и атрактивности.  
 
V  УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 

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 Плану. Ти 
подаци се односе на: 

• намјену објекта, 

• технолошку шему за привредне објекте, 

• хоризонталне и вертикалне габарите, 

• ситуативни размјештај објекта и површина, 

• оријентационе нивелационе коте, 

• услове за прикључење на саобраћајну мрежу и задовољење саобраћајних потреба, 

• максималну изграђеност парцеле, 

• архитектонско обликовање објекта, 

• услове за уређење слободних површина, 

• услове за прикључење објекта на комуналну хидротехничку, енергетску и ТТ мрежу,  

• услове заштите и друго. 
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Сви ови подаци детерминишу се као посебан урбанистичко-регулативни документ за сваки 
објекат или блок као цјелину у виду детаљних урбанистичко-техничких услова за пројектовање и 
изградњу објеката. Основу за њихово дефинисање представља овај План. 
 
У том документу који чини саставни дио урбанистичке сагласности и рјешења о одобрењу 
градње у складу са овим Планом утврђују 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 линије 
координатама тачака или измјенама 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 апсолутно 
котом. 

• За одређивање нивелете мјеродавна је нивелација околног простора тј. нивелета 
саобраћајних површина (улица, тротоар, трг). Основна нивелација саобраћајне мреже дата је 
на графичком прилогу бр.6. 

• У условима за прикључење на саобраћајну мрежу графички и текстуално се одређују прилази 
објекту, њихова позиција, геометријски облик и површинска обрада, ширина, ивичњаци, 
радијуси закривљења и сл. паркинг-површине и њихово уређење, обавеза изградње гаража у 
саставу објекта и слично. 

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

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

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

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

• Услови за прикључење на градску инфраструктурну мрежу детерминишу обавезу и начин под 
којима објекти морају бити прикључени на градску мрежу хидротехничке, енергетске и ТТ 
инфраструктуре. 
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• Основ за детерминисање услова прикључења дат је на одговарајућим прилозима графичког 
дијела Плана. 

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

 
VI ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 

 
1. Јавне зелене површине 

У обухвату предметног плана јавне зелене површине су планиране као: 

• заштитно зеленило око или у саставу саобраћајне регулације, 

Зелене површине које се јављају унутар површине планираних саобраћајница (унутар јавне 
саобраћајне регулације), дио су саобраћајног коридора кроз који се води сва остала  
инфраструктура. Приступи парцелама остварују се  преко зеленог појаса и у правилу се 
асфалтирају. Све јавне зелене површине треба хортикултурно уредити и опремити  урбаном 
опремом. Код израде хортикултурног рјешења  треба водити рачуна о планираној подземној 
инфраструтури. 

2. Регулација улица 

У регулацији улица није дозвољена изградња објеката, изузев оних који спадају у саобраћајне, 
комуналне објекте и урбану опрему (надстрешнице јавног превоза, рекламни панои и сл.) и 
објеката и мреже јавне саобраћајне и комуналне инфраструктуре. Услов реализације нових 
продора улица и корекције регулације постојећих улица је рушење одређеног броја постојећих  
објеката.  

Објекти планирани за рушење ради обезбјеђивања планиране регулације су дати као посебна 
категорија на графичком прилогу бр.5в. и раздвојени су од категорије објеката унутар блока који 
се руше у циљу реализације планираних рјешења. 

 

3.Жељезничка пруга 

Постојећа пруга се задржава у постојећој траси (катастарској парцели). Није планирано 
проширење регулације предметне пруге.  

 

VII   ИНФРАСТРУКТУРА 

САОБРАЋАЈ 

Основу за дефинисање планског концепта градске путне мреже  дата је постојећа улична мрежа 
која је реконструисана и дограђивана са циљем квалитетног саобраћајног опслуживања свих 
постојећих и новопланираних објеката и садржаја. 

У нивелационом смислу нису предвиђене значајне интервенције због изграђености и  већ 
формираних улаза у објекте, тако да се задржавају постојеће нивелационе коте у дијелу гдје 
постоје изграђени објекти, а на новопланираним саобраћајницама нивелација се пројектује у 
складу са теренским приликама и нивелацијом већ изграђених саобраћајница и околних саджаја 
уз задовољење услова ефикасне оборинске одводње.  

У источном дијелу плана, планирана је нова саобраћајница која ће имати третман значајне везе, 
према југу се уклапа на Улицу Пољског партизанског батаљона, док се у сјеверном дијелу она 
наставља изван предметног обухвата и уклапа се на планирану саобраћајницу у контактном 
плану. На поменуту саобраћајницу попречно се веже саобраћајница којом се приступа 
садржајима у западном дијелу обухвата.  
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Детаљним урбанистичко-техничким условима могу се одредити минимална одступања од 
геометријских траса, скретних радијуса, ако то захтијевају оправдани технички 
разлози,образложени идејним пројектом или други оправдани разлози (фазна изградња 
саобраћајнице, фазно рјешавање имовинских односа и сл.) 

Такође, детаљним урбанистичко-техничким условима могуће је извршити замјене позиција 
појединих елемената попречних профила, али  да се при том не умањују ширине истих (замјена 
позиција бициклистичке траке и пјешачке, паркинга и пјешачке и сл.), ако за то постоје 
оправдани технички разлози, а да се при том не наруши концепт саобраћајне мреже. 

У оквиру дефинисаних блокова које се дефинисане у оквиру овог документа могуће је изградити 
и друге приступне саобраћајнице, а које би за циљ имале приступ појединими сегментима 
блокова и једноставније фазно комплетирање блокова у складу са рјешењм овог документа. 

У Плану саобраћаја и нивелације дате су орјентационе  нивелационе коте јер су ситуациони 
елементи новопланираних саобраћајница дефинисани на основу скенираних растерских подлога 
допуњеним новим објектима, те је могуће да  се при пројектовању укаже потреба за  
нивелационим корекцијама  у односу на коте дате у овом Плану, што ће се рјешавати при изради 
урбанистичко техничких услова за новопланиране саобраћајнице, који претходе фази детаљног 
пројектовања. 

Кроз мањи дио обухвата пролази индустријски колосјек жељезничке пруге који се задржава јер 
омогућује да се на најбољи начин производи из творнице упуте на индустријски колосјек а преко 
њега на жељезничку мрежу. 

У складу са намјеном простора и конкретним садржајима, на појединим дионицама градске 
уличне мреже биће потребни захвати у смислу доградње тротоара и ефикасног рјешавања 
одводње оборинске воде. 

Могућност изградње гаража је неповољна због високог нивоа подземних вода. 

За задовољавање потреба  пјешачког саобраћаја планирани су тротоари у профилу 
саобраћајница осим у профилу који има интеран значај (снабдјевање малог броја парцела и 
углавном код «слијепих» улица) тако да она ту има једнострани тротоар. 

Нове површине за паркирање биће планиране у зонама пословних садржаја и стамбених у 
оквиру припадајућих парцела. У  преосталом дијелу обухвата дато је индивидуално становање и 
у том дијелу паркирање се рјешава појединачно унутар сваке парцеле и за сваки индивидуални 
стамбени објекат обезбјеђен је адекватан приступ. 

Сама конфигурација терена у оквиру пословног дијела омогућила је формирање ортагоналне 
саобраћајне мреже која омогућава једноставно фунционисање тешких теретних возила. 
Планирана саобраћајна мрежа дјелимично је условљена постојећом катастарском подјелом, у 
циљу јеноставнијег и ефикаснијег рјешавања имовинских односа те саме сабраћајне мреже. 

У простору који је планиран као насеље индивидуалног становања основа за планирање 
саобраћајне мреже била је постојећа изграђеност саобраћајне мреже те планирана саобраћајна 
мрежа кроз контактне планове. У овом дијелу планиране су саобраћајнице намјењене за мањи 
интезитет саобраћаја, са елементима приступних улица, које карактеришу саобраћајне траке у 
минималним дозвољеним димензијама, те пјешачке стазе у профилима ових саобраћајница.  

Обзиром на намјену простора унутар предметног обухвата, обзиром да ће парцеле у пословној 
зони тек бити понуђене заинтересованим инвеститорима на продају, планирана саобраћајна 
рјешења, као што је напријед наведено, су флексибилна и зависности од намјене будућег објекта 
могуће их је реорганизирати  уз задржавање основних параметара које су наведени раније у 
тексту. 
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УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 
Све површине у основном нивоу терена улица потребно је минимално димензионисати на начин 
и у габаритима приказаним у оквиру графичког прилога План саобраћаја и нивелације, а које ће 
омогућити одвијање различитих видова саобраћаја у свим временским периодима и 
временским условима. 
Детаљним урбанистичко-техничким условима могу се одредити минимална одступања од 
геометријских траса, скретних радијуса, ако то захтијевају оправдани технички 
разлози,образложени идејним пројектом или други оправдани разлози (фазна изградња 
саобраћајнице, фазно рјешавање имовинских односа и сл.) 
Такође, детаљним урбанистичко-техничким условима могуће је извршити замјене позиција 
појединих елемената попречних профила, али  да се при том не умањују ширине истих (замјена 
позиција бициклистичке траке и пјешачке, паркинга и пјешачке и сл.), ако за то постоје 
оправдани технички разлози, а да се при том не наруши концепт саобраћајне мреже. 
У оквиру дефинисаних блокова које се дефинисане у оквиру овог документа могуће је изградити 
и друге приступне саобраћајнице, а које би за циљ имале приступ појединими сегментима 
блокова и једноставније фазно комплетирање блокова у складу са рјешењм овог документа. 
Наведене саобраћајнице изграђивати ће се у складу са важећом законском и подзаконском 
регулативом у датом тренутку. 
Jaвнe пjeшaчкe пoвршинe дефинисане кроз графичке прилоге морају бити уређене према 
важећим стандардима у смислу урбане опреме, обликовања и финалне обраде партера.  
За  паркирање возила на грађевинској парцели пословниих и привредних објеката обезбјеђује се 
простор изван површине јавног пута, и то по једно пакин (у даљем тескту ПМ), на сљедећи начин: 
а) банка, здравствена, пословна, образовна 

или административна установа 
1ПМ на 70m2 корисног простора 

б) пошта 1ПМ на 150m2 корисног простора 

в) трговина на мало 1ПМ на 100m2 корисног простора 

г) угоститељски објекат 1ПМ на  користан простор за осам столица 

д) хотелијерска установа 1ПМ на  користан простор за десет кревета  

е) спортска хала 1ПМ на  користан простор за 40 гледалаца 

ж) производни,магацински и индустријски 
објекат 

1ПМ на 200m2 корисног простора 

Мјеста за паркирање формирају се у оквиру грађевиснких парцела изградњом површинских 
паркинг мјеста. 
Мјеста за паркирање у оквиру површинских паркиралишта морају се извести са димензијама 
минимално 2.35х5.0m.  
На јавним паркиралиштима најмање 5% паркинг мјеста треба осигурати за аутомобиле особа са 
умањеним тјелесним способностима. 
Све саобраћајне површине требају бити изведене без архитектонских баријера тако да на њима 
нема препрека за кретање нити једне  категорије становништва без обзира на доб и врсту 
потешкоћа у кретању. 
На раскрсницама и на другим мјестима гдје се предвиђа прелаз преко коловоза за пјешаке, 
бициклисте и особе смањене покретљивости морају се уградити скошени ивичњаци. 
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4. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
Опремање грађевинског земљишта у смислу Закона о грађевинском земљишту подразумијева 
изградњу саобраћајне, хидротехничке, електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре, 
као и уређење зелених површина. Програмом се утврђују трошкови опремања земљишта на бази 
идејних рјешења, као и других идејних и планских рјешења садржаних у предметном 
Регулационом плану. 
 

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Снабдијевање водом 
 
Постојећи и планирани садржаји у обухвату Регулационог плана снабдијеваће се водом са 
градске водоводне мреже. За планиране  садржаје у обухвату Плана, биће потребно изградити 
највећи дио секундарне водоводне мреже, којом ће се обезбиједити довољне количине воде за 
санитарне потребе и потребе заштите од пожара. Планирано је секундарну водоводну мрежу 
прикључити на цјевовод Ø350 мм који не пролази кроз  обухват плана. Секундарна 
дистрибуциона водоводна мрежа су планира највећим дијелом као прстенаста.   

 
НАПОМЕНА:  у току израде Регулационог плана није се располагало са подацима о потребној 
количини воде за производни или други процес по дјелатностима (прехрамбрена, грађевинска, 
занатска и металопрерађивачка). 
Цјевоводи поред снабдијевачке улоге за санитарне потребе, имају и улогу да обезбиједи 
довољне количине противпожарне воде и технолошке потребе за потрошаче. 
Елементи за прорачун потребних количина воде су: 
-број становника, 
-број запослених, 
-специфичне потребе индустријских постројења, 
-специфична потрошња воде qsp=220 л/ст/дан, 
-специфична потрошња воде на дан по запосленом  qsp=150 л/ст/дан, 
-коефицијент дневне неравномјерности Кdn=1,2, 
-коефицијент часовне неравномјерности Кč=1,3. 
 
Канализација 
 
Планским развојним документима града Бањалуке - Генерални пројекат канализационог система 
Града Бањалуке, планирано је да се изгради главни градски колектор који пролази кроз обухват 
регулационог плана а чија је улога сакупљање фекалних отпадних вода и одвођење на 
планирано централно градско постројење за пречишћавање.  
За простор који се разматра овим регулационим планом, планира се раздјелни (сепаратни) 
систем канализације: посебно се сакупљају и одводе фекалне отпадне воде, а посебно 
оборинске воде, чија количина ће се повећавати са степеном изграђености односно 
урбанизације зоне (одводња кровова објеката, саобраћајница, паркинга и осталих површина). 
 
Главни колектор који прикупља све воде са предметног подручја је колектор Ф900мм мјешовитог 
типа, који пролази кроз комплекс предузећа Јелшинград  и који представља једини реципијент за 
сву отпадну воду са овог подручја. Изградњом главног градског колектора за фекалне отпадне 
воде који би прикупио сву фекалну канализацију са овог подручја  тада би колектор мјешовитог 
типа постао оборински колектор, што би било у складу са Рјешењима датим кроз Генерални 
пројекат канализационог система Града Бањалуке. 
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Фекална канализација 
 
Регулационим планом предвиђена је мрежа секундарних фекалних колектора у коридору 
планираних саобраћајница. Планиране трасе фекалне канализације ће се прикључивати на 
постојећу канализацију или већ изграђену фекалну или на планирани главни градски колектор. 
 
 За прорачун количина фекалних отпадних вода плански елементи су: 
 • број становника прикључених на водовод за санитарне потребе, 
 • потрошња воде индустријских објеката.  
 
 НАПОМЕНА: у току израде Регулационог плана није се располагало са подацима о потребној 
количини воде за производни или други процес по дјелатностима (прехрамбрена, грађевинска, 
занатска и металопрерађивачка). Из наведеног разлога не располаже се са подацима о 
количинама употријебљених вода.  
 
Профили канала фекалне канализације усвојити према хидрауличком прорачуну, с тим да 
минимални профил износи Ø300 мм. 
 
Оборинска канализација 
Код изградње нових објеката, као и код реконструкција или изградњи нових саобраћајница 
одводња оборинских вода се планира посебним оборинским колекторима. Пријемник 
оборинских вода је ријека Врбас.  
Регулационим планом предвиђена је мрежа секундарних оборинских колектора у коридору 
планираних саобраћајница. Планиране трасе оборинске канализације ће се прикључивати на већ 
изграђену оборинску канализацију у зависности од расположивог капацитета постојеће 
оборинске канализације или на постојећи мјешовити колектор. 
 
 Плански елементи за прорачун количина оборинске канализације су: 
 • припадајућа сливна површина, 
 • интензитет мјеродавних киша, 
 • одговарајући коефицијент отицања. 
 
 С обзиром да се значајно мијења намјена површина изградњом индустријске зоне (претварање 
травнатих површина у саобраћајнице, поплочане површине, кровови објеката), очекује се 
значајније повећање коефицијента отицања са наведених површина, односно повећано отицање 
у реципијент - ријеку Врбас. Из тог разлога, Планом је предвиђено да се неманипулативне 
површине платоа изграде од материјала са коефицијентом отицања мањим од 0,6. 
 Осим затворених система одводње у мањој мјери се задржавају или уводе нови отворени 
канали које је потребно адекватно уредити и одржавати током периода експлоатације.  
 Профили канала оборинске канализације усвојити према хидрауличком прорачуну, с тим да 
минимални профил износи Ø300 мм. 
 
Дренирање терена 
С обзиром да се обухват регулационог плана, морфолошки гледано, налази у котлини, 
прибрежне воде са хипсометријски виших терена  гравитационо слијевају према њему, што за 
последицу има  честе појаве забарења, фација мртваја, фација поводња и сл.  
Како би се терен привео намјени неопходно је у коридорима саобраћајница, а у скалду са 
хидрогеолошким условима, предвидјети дренаже којима ће се снижавати ниво подземне воде. 
Као крајњи реципијента прикупљања вода системом дренажа предвидјети ријеку Врбас, која 
представља основни хидролошки колектор за ово подручје. 
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Водоток Врбас 
 
Врбаса настаје на јужној падини планине Вранице на око 1530 м.н.м. да би се у Саву улијевао на 
око 90 м.н.м. Ток Врбаса на подручју Бањалуке од Карановца до Трна надморске висине је код 
Карановца око 195, код градског моста 160, код Залужана око 140. Укупна дужина главног 
водотока износи око 235km. Ријека Врбас има генерални смјер тока од југа ка сјеверу. Уздужни 
профил ријечног корита није равномјеран. Од ушћа Врбање у Врбас до Залужана, на дужини 
ријечног тока око 8,8 км, пад износи 6 м. 
Протицајне количине воде Врбаса су неуједначене током годишњег хидролошког циклуса. 
Минимални протицаји везани су за касније љетне и ране јесење мјесеце (август-март). 
До појаве поплава долази и у зонама ушћа појединих бујичарских притока у ријеку Врбас. Појава 
поплава у зони ушћа притока у Врбас долази услед недовољне пропусне моћи пропуста у зони 
саобраћајница, нагомиланог наноса који се редовно не уклања из корита водотока, те услед 
мале пропусне моћи самих притока у периоду обилних падавина и топљења снијега. Многи 
водотоци уведени су у градску канализацију која није димензионисана да прими високе воде у 
тренутцима обилних падавина. 
 
Потребно је да сва поточна ушћа и поточни токови у дијелу директног штетног утицаја на ријеку 
Врбас буду одговарајуће регулисана. 
Потребно је предвидјети и обавезно уређење обале Врбаса узводно и низводно од ушћа 
притоке, како би се стабилизовала обала Врбаса у тој зони, а поготово на мјестима гдје је та 
обала већ захваћена ерозионим процесом. 
 
Источном страном у односу обухват  пролази ријека Врбас. Предметни простор, односно коритни 
дио ријеке Врбас са обалним појасом представља специфичан дио терена и у хидрогеолошком 
смислу. Наиме, ту је ријека усјекла свој ток у различите хидрогеолошке чланове, са различитим 
хидрогеолошким функцијама. Корито Врбаса је најнижа ерозиона база, па тиме и главни 
реципијент.  
 
Зона заштитног појаса уз ријеку Врбас ширине 50 метара је простор у коме се може градити 
инфраструктура те спроводити мјере заштите од поплава. Заштиту дионице ријеке Врбас узводно 
од ушћа Широке ријеке до моста у Трапистима, ранг заштите је стогодишња велика вода са 
надвишењем заштитних паралелних објеката од 1 м. Надвишење лијеве обале од 1 м у односу на 
стогодишње воде има своје оправдање у планираној изградњи привредно индустријске зоне, 
што је дефинисано кроз Главни пројекат уређења корита ријеке Врбас-етапа Х-од моста у 
Трапситима до ушћа Широке ријеке. 
 
У зонама које нису под утицајем процеса ерозије, а предметним планом им се дефинише 
намјена која може да утиче на стабилност косина (мостови, саобраћајнице, пјешачке и 
бициклистичке стазе приликом пројектовања је потребно прилагодити инжењерскогеолошким 
карактеристикама као и нагибу терена те водити рачуна о стабилности истих. Нагиб косина би 
требао да буде што приближнији природном нагибу ријечних обала. Уколико због потреба 
саобраћајница или неке друге инфраструктуре буде усјецања обала потребно је извршити 
осигуравање тих усјека са потпорним зидом.  
Не препоручује се сјеча стабала који се налазе на обалама ријеке уколико директно не ремете 
саобраћајни ток. 
 
Препоручује садња дрвећа са јачим корјеним системима у циљу учвршћивања ријечне обале.  
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Не планирају се посебне интервенције на кориту ријеке Врбас у саставу овога плана. Евентуална 
потребна рјешења на кориту и обалама ријеке Врбас ће се дати посебним документом 
(Водпривредна основа ријеке Врбас кроз урбано подручје града, Идејно рјешење уређења обала 
ријеке Врбас кроз урбано подручје града Бања Лука, Главни пројекат уређења корита ријеке 
Врбас - етапа Х, Регулациони план уређења обала Врбаса кроз урбано подручје Бања Луке). 
Нека од планираних рјешења за уређење корита ријеке Врбас су дата  у овом регулационом 
плану као осврт на будуће планиране активности Града на рјешавању проблема који се јављају 
на овом подручју, а првенствено се односе на заштиту од поплава будуће привредне и 
индустријске зоне Града која је у обухвату овог Регулационог плана. 
 
Општи УТУ  
 
Водовод 
 
Потребне количине санитарне воде обезбједиће се из градске водоводне мреже. Подручје 
Плана спада у прву висинску зону водоснабдијевања. 
 
НАПОМЕНА:  у току израде Регулационог плана није се располагало са подацима о потребној 
количини воде за производни или други процес по дјелатностима (прехрамбрена, грађевинска, 
занатска и металопрерађивачка). 
Трасе цјевовода дефинисане су у графучком прилогу и услов су за пројектовање. Најмањи 

дозвољени пречник цјевовода је  150 мм. 
 
Цјевоводе поставити у саобаћајници непосредно уз тротоар. Укопавање нових цјевовода 
прилагодити нивелационим елементима пута и намјени терена. Минимални надслој земље 
треба бити 1.20 м, минимални надслој изнад магистраног цјевовода треба бити 1.60м. 

 
Плански елементи за пројектовање су: 

• број становника, 

• број запослених, 

• густина становања,  

• потрошња воде по становнику од 220 л/дан, 

• потрошња воде по запосленом од 150 л/дан, 

• коефицијенти неравномјерности, дневни кд = 1,2 и часовни кч = 1,3. 
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". 
 
Канализација  
 
За планиране садржаје у Регулационом плану се усваја сепаратни систем канализације, тј. 
посебним каналима се прикупљају фекалне отпадне воде а посебним кишне воде.  
 
Плански елементи за прорачун количина употребљених водa  дати су у поглављу “Водовод”.  

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

• припадајућа сливна површина, 
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• мјеродавни интензитет кише, 

• одговарајући коефицијенти отицања. 

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

• припадајућа сливна површина 

• мјеродавни интензитет кише    

• одговарајући коефицијенти отицања 
 
Регулација водотока 
 
 
Потребно је да се сва поточна ушћа и поточни токови у дијелу директног штетног утицаја на 
ријеку Врбас буду одговарајуће регулисана. 
Потребно је предвидјети и обавезно уређење обале Врбаса узводно и низводно од ушћа 
притоке, како би се стабилизовала обала Врбаса у тој зони, а поготово на мјестима гдје је та 
обала већ захваћена ерозионим процесом. 
Не планирају се посебне интервенције на кориту ријеке Врбас у саставу овога плана. Евентуална 
потребна рјешења на кориту и обалама ријеке Врбас ће се дати посебним документом 
(Водпривредна основа ријеке Врбас кроз урбано подручје града, Идејно рјешење уређења обала 
ријеке Врбас кроз урбано подручје града Бања Лука, Главни пројекат уређења корита ријеке 
Врбас - етапа Х, Регулациони план уређења обала Врбаса кроз урбано подручје Бања Луке). 
Нека од планираних рјешења за уређење корита ријеке Врбас су дата  у овом регулационом 
плану као осврт на будуће планиране активности Града на рјешавању проблема који се јављају 
на овом подручју, а првенствено се односе на заштиту од поплава будуће привредне и 
индустријске зоне Града која је у обухвату овог Регулационог плана. 

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 
РАСКЛОПНИЦА, ТРАФОСТАНИЦЕ И СРЕДЊЕНАПОНСКИ ВОДОВИ 

 
У обухвату предметног регулационог плана предвиђена је изградња нових стамбених, стамбено-
пословних и пословних јединица. Међутим, како је  у предходним поглављима наведено 
основни проблем при изради концепције планиране електроенергетске инфраструктуре 
представља чињеница да у оквиру архитектонске фазе регулационог плана нису дефинисани 
габарити објеката, те није позната намјена привредних, индустријских, те осталих садржаја чија 
је изградња планирана у оквиру предметног регулационог плана, због чега је тешко доћи до 
квалитетне прогнозе вршног оптерећења планираног конзума.  
Оквирне бруто грађевинске површине (БГП) планираних објеката у предметном обухвату 
приказане су у табели: 
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Укупно БГП становања (Ss) 

 
БГП 

пословање (Sp) 
 

58.636,00m2 2.969,00m2 55.940,00m2 

 
Прогноза вршне снаге може да се изврши директним поступком помоћу усвојеног специфичног 
оптерећења по јединици активне површине објекта одговарајуће дјелатности помоћу израза:  
 

Pmax = pmax * Sab * 10-3 

 
гдје је: 
Pmax   – прогнозирано максимално оптерећење у kW; 
pmax   – специфично оптерећење дјелатности у W/m2; 
Sab    – површина објекта у којој се обавља дјелатност у m2. 
 
У сљедећој табели су дата специфична оптерећења у зависности од дјелатности. 
 

Дјелатност Специфично оптерећење pmax (W/m2) 

Просвјета 10 - 25 

Здравство 35 - 100 

Спортски центри 10 - 70 

Хотели са клима уређајима 30 - 70 

Хотели без клима уређаја 20 - 30 

Мале пословне зграде 15 - 30 

Трговине 25 - 60 

Занатске услуге, сервиси 60 - 100 

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

Pmaxw = Pmaxs + Pmaxp  
 

Pmaxp = Sp  x pmaxp   
 

Pmaxp = 0,08 x 55940,00  
 

Pw = 4475,20kW 
 

гдје је: 
 
Pmaxw   – укупно прогнозирано максимално оптерећење у kW; 
Pmaxs   – прогнозирано максимално оптерећење објеката чија је намјена становање у kW; 
Pmaxp   – прогнозирано максимално оптерећење објеката чија је намјена пословање у kW; 
pmaxp  – специфично оптерећење објеката намјене пословна у kW; 
Sp   – површина објекта намјене пословна у m2 

 
Укупна бруто-грађевинска површина становања износи 2969,00m2 и очекује се да ће бити око 45 
стамбених јединица. Очекивано максимално једновремено оптрећење одређено на основу 
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Анализе електроенергетских подлога за димензионисање дистрибутивних мрежа одређује се по 
формулама:    
 

Pmaxs = Pmax,1 * n 
гдје је:  
 
n          – број станова; 
Рmax,1    – учешће једног стана у максималном једновременом оптерећењу за n>20: 

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

 
Pmax1 = 1/45*5,1*450,88 

 

Pmax1 =3,23kW 
 

Pmaxs = 3,23 * 45 = 145,4 kW за n=45. 
 
Према томе, укупна вршна снага нових потрошача у обухвату је: 

 
Pmaxw = Pmaxp + Pmaxs  

 
Pmaxw = 4475,20 + 145,4 

 
Pmaxw = 4620,60kW  

 
Према томе, да би се задовољиле електроенергетске потребе планираних стамбених и 
пословних објеката и основне комуналне потребе у погледу снабдијевања електричном 
енергијом, неопходно је изградити: 
 

n = Pmaxw / P1 = 4620,60/800 = 5,78 
 
шест нових дистрибутивних трафостаница типа МБТС, снаге до 1000kVА (уз искористивост од 
80%).   
 
Графичким прилогом „План инфраструктуре - електроенергетика и телекоминикације“ дате су 
оријентационе позиције планираних дистрибутивних трафостаница с обзиром да на обухвату 
предметног регулационог плана нису у оквиру архитектонске фазе дефинисани габарити 
објеката, те није позната намјена привредних, индустријских, те осталих садржаја чија је 
изградња планирана. Овим планским документом не дефинишу се тачне парцеле за изградњу 
планираних трафостаница, из напријед наведених разлога него се оставља могућност да се исте 
прецизно дефинишу УТ-условима а уз поштовање сагласности и техничког рјешења надлежне 
Електродистрибуције. Такође, предметним регулационим планом оставља се могућност 
промјене броја планираних трафостаница из напријед наведених разлога.  
 
Трафостанице градити као слободностојеће објекте чије ће се архитектонско рјешење уклопити у 
околни простор а истовремено обезбједити лак приступ за одржавање и прикључак потрошача. 
Такође, у зависности од пројектне документације и сагласности надлежне електродистрибуције 
оставља се могућност уградње трансформатора мање снаге. Сва опрема у новим 
трафостаницама мора бити искључиво за уградњу на напонски ниво 20kV.  Уколико 
трафостаница мора бити у објекту, обавезати инвеститоре да у том случају трафостаница буде 
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без изузетка у нивоу терена, са обезбјеђеним приступом споља и у дио трафо бокса и у разводни 
дио постројења.  
 
Овим регулационим планом предлаже се да планиране парцеле за планиране трафостанице 
буду cca 42m2 како би на истим било могуће изградити трафостанице инсталисане снаге 
2х1000kVА, међутим оставља се могућност промјене локација планираних трафостаница и 
димензија парцела у зависности од промјене локација и инсталисане снаге планираних 
трафостаница а што ће прецизно бити дефинисано кроз УТ-услове и сагласност надлежне 
Електродистрибуције. 
 
Што се тиче постојећих трафостаница, предметним регулационим планом оставља се могућност 
реконструкције а што ће прецизно бити дефинисано кроз УТ-услове и сагласност надлежне 
Електродистрибуције. 
 
За потребе полагања планираних средњенапонских водова оставља се могућност изградње 
електроенергетске кабловске канализације према ТС 110/35/10kV Бања Лука 1. На графичком 
прилогу „План инфраструктуре - електроенергетика и телекомуникације“ дата је оријентациона 
траса полагања ЕЕ канализације и СН каблова, тачна траса и остали подаци везани за предметну 
инфраструктуру биће дефинисани кроз одговарајуће УТУ, пројектну документацију и сагласност 
надлежне Електродистрибуције. Приликом израде УТУ и пројектне документације неопходно је 
водити рачуна о размаку између шахтова за ЕЕ канализацију 40m. Такође је потребно планирати 
прелазе преко улица ЕЕ канализацијом на сваких 40-50m због НН мреже, те водити рачуна да се 
избјегавају ломови под 90 степени на траси ЕЕ канализације да не би дошло до оштећења СН 
кабловских водова приликом провлачења. 
 
Овим регулационим планом предвиђено је да се планиране трафостанице двострано прикључе 
на средњенапонску мрежу подземним СН кабловима. Оријентационе трасе СН каблова дате су у 
графичком прилогу а прецизне ће бити дефинисане кроз одговарајуће УТУ, пројектну 
документацију и сагласност надлежне Електродистрибуције. У случајевима када је регулационим 
планом предвиђено да се планиране трафостанице прикључују на постојећи средњенапонски 
кабл на принципу „улаз-излаз“, а постојећи средњенапонски кабл је потребно измјестити (нпр. 
омета изградњу планиране саобраћајнице, итд.), наведено ће бити детаљно обрађено УТ-
условима, пројектном документацијом и сагласношћу надлежне Електродистрибуције. Такође, 
оставља се могућност промјене техничких рјешења средњенапонских прикључака планираних 
трафостаница а што ће бити прецизно дефинисано кроз одговарајуће УТУ, пројектну 
документацију и сагласност надлежне Електродистрибуције. 
 
Овим регулационим планом оставља се могућност укидање и/или измјештања СН каблова као и 
укидање и/или каблирање средњенапонских далековода а што ће детаљно бити дефинисано 
урбанистичко-техничких условима, пројектном документацијом и условима које пропише 
надлежна Електродистрибуција. Динамика планираних радова ће зависити од динамике 
изградње планираних садржаја на предметном локалитету. 
 
Овим регулационим планом је остављена могућност кориговања услова напајања објеката 
(уколико надлежна дистрибуција дефинише електроенергетске услове прикључења који не 
условљавају изградњу ТС), траса СН каблова а што ће бити дефинисано УТУ и условима које 
пропише надлежна електродистрибуција. 
 
Услове за обезбјеђење електричне енергије очекиваног вршног оптерећења од цца 5,8МW 
прописаће надлежна Електродистрибуција кроз своју електроенергетску сагласност. Међутим, 
напомиње се да је израчунати податак оријентациони с обзиром да се не познаје сектор 
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пословања, обим производње, потрошња електричне енергије по јединици површине, употреба 
алтернативних облика енергије итд. Овим регулационим планом оставља се могућност промјене  
специфичног оптерећење pmax (W/m2) који прије свега зависи од врсте дјелатности као и од 
многих других фактора. 
 
Уз надземне електроенергетске водове успоставља се заштитни појас. За постојеће далеководе 
који пролазе кроз обухват предметног регулационог плана напонског нивоа 110kV  заштитни 
појас укупно 20m, напонског нивоа 35kV заштитни појас износи укупно 15m а напонског нивоа 
10(20) kV заштитни појас износи укупно 9m. У коридорима планираних далековода не дозвољава 
се изградња нових грађевина. У овом појасу не могу се градити стамбене и  пословне зграде, ни 
други објекти који би својим постојањем или функционисањем могли штетно утицати на 
сигурност далековода, као ни изводити други радови који би могли имати такав утицај. 
Земљиште у заштитном појасу може се користити за пољопривредну обраду, ливаде, пашњаке, 
ниске расаднике, ниске шуме и сл. Градња објеката, уређење грађевинских честица и јавних 
површина могућа је унутар коридора далековода ако су испуњени технички прописи из 
Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона 1 kV до 400 kV, уз добијену сагласност надлежног Електропреноса, односно 
надлежне Електродистрибуције.  За изградњу објеката ван заштитног појаса, али и у његовој 
близини, важе одговарајућа правила о сигурносној удаљености и сигурносној висини, 
хоризонталној сигурносној удаљености, условима укрштања са путевима и другим објектима 
линијске инфраструктуре и другим сигурносним мјерама. Изван дефинисане заштитне зоне 
далековода морају се провјерити технички услови за високе зграде и складишта запаљивог и 
експлозивног материјала у складу са прописима из Правилника о техничким нормативима за 
изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV, уз добијену 
сагласност надлежног Електропреноса. Услови сигурносне удаљености грађевина које се граде у 
коридору 10(20)kV-тног далековода морају бити испуњени и за стање отклона водова 
далековода код пуног притиска вјетра (у било ком правцу) при температури +40°C и то: за 
неприступачне дијелове зграда 3,0m (кров, димњак и сл.), за приступачне дијелове зграда 4,0m 
(тераса, балкон и сл.) У коридору далековода није дозвољена садња растиња чија би висина 
могла угрозити погонску сигурност далековода. 
 
Уколико се приликом ископа наиђе на подземне инсталације које нису видљиве у графичким 
прилозима о истом обавијестити надлежно предузеће и надлежну установу. Приликом извођења 
радова неопходно је радове изводити на основу важећих техничких прописа те предметне 
интервенције у простору усагласити са постојећом електроенергетском инфраструктуром на 
предметном обухвату. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим стандардима, 
препорукама, важећим прописима и правилима техничке струке. 
 
НН развод 
 
Пренос електричне енергије од дистрибутивних трафостанице до нових потрошача предвиђа се 
подземним кабловима одређеног капацитета, који ће се дефинисати према стварним потребама 
потрошача унутар обухвата исказаним кроз енергетске сагласности и главне пројекте. 
 
За потребе полагања планираних нисконапонских каблова оставља се могућност изградње 
електроенергетске кабловске канализације, која ће прецизније бити дефинисана урбанистичко-
техничким условима, пројектима и условима које пропише надлежна електродистрибуција. 
 
Због непостојања ажурног катастра подземних електроенергетских инсталација, приликом 
извођења радова обавезно обезбиједити присуство овлаштених представника надлежне 
електродистрибуције. 
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Јавна расвјета 
 
Овим регулационим планом оставља се могућност изградње и реконструкција јавне расвјете коју 
треба прилагодити профилу саобраћајница, а што ће прецизније бити дефинисано урбанистичко-
техничким условима, пројектима и условима које пропише надлежна електродистрибуција. 
 
Према важећим стандардима и важећим препорукама CIE („Recommendations for the Lighting od 
Roads for Motor and Pedestrian Traffic“) потребно је све третиране просторе освијетлити 
(саобраћајнице, пјешачке комуникације, паркинге) са одговарајућим свјетиљкама које ће се 
уграђивати на стубове одређених висина према фотометријским прорачунима, а напајање истих 
извести подземним НН кабловима. 
 
 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
 
Како је концепт предметног регулационог плана „зонски“ потребан број директних телефонских 

прикључака на телекомуникациону мрежу ће се дефинисати урбанистичко-техничким условима, 

пројектима и условима и техничким рјешењима које пропише надлежни Телеком. 

 

За потребе полагања планираних телекомуникационих каблова оставља се могућност изградње 

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

условима, пројектима и условима које пропише надлежни телеком.  

 

Предвиђена изградња ТК канала подразумијева њихово кориштење и за инсталације нових 

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

сагласност надлежних провајдера. 

 

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

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

тротоару). 

 

С обзиром да је у обухвату предметног регулационог плана предвиђена изградња и нових 

саобраћајница, у складу са динамиком планираних радова потребно је и измјестити и/или 

уклонити телекомуникациону инфраструктуру која се нађе у колизији са планираним 

садржајима. Планиране интервенције у простору изводити уз сагласност и техничко рјешење 

надлежног Телекома. 

 

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

прилозима о истом обавијестити надлежно предузеће и надлежну установу. Приликом извођења 

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

интервенције у простору усагласити са постојећом телекомуникационом инфраструктуром на 

предметном обухвату. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим стандардима, 

препорукама, важећим прописима и правилима техничке струке. 
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Све радове на телекомуникационој инфраструктури и детаљне услове прикључења објеката на 

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

технику, кроз своје сагласности и техничка рјешења. 

 

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

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

Дирекција за технику. 

 

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Концепт планског рјешења 
 
На подручју обухвата Плана нису изграђене термотехничке инсталације система даљинског 
гријања. Објекти ван обухвата предметног Плана се грију из сопствених извора топлотне енергије 
који су изведени као појединачни извори топлоте по просторијама које се загријавају, или као 
мањи системи централног гријања са котловницама. 
 
С обзиром да подручје обухвата Плана није обухваћено градском топлификационом мрежом, за 
загријавање објеката у обухвату предметног Плана, а који имају потребу за топлотном енергијом 
обезбједити на неки од алтернативних начина гријања, односно из индивидуалног топлотног 
извора. Индивидуални топлотни извор може бити котловница у којој би се инсталисао 
топловодни котао за централно/етажно гријање, пећ на чврсто гориво, или неки други 
индивидуални топлотни извор, а по жељи власника објекта. Инвеститору се такође оставља 
могућност да потребну топлотну енергију обезбиједи инсталирањем топлотних пумпи које 
користе енергију земље, воде или ваздуха уз погонску употребу електричне енергије. Топлотне 
пумпе (дизалице топлоте) могу служити  за гријање зими и за хлађење љети. Сунчева енергија се 
може користити у прелазним периодима гријања и за загријавање потрошне топле воде. У 
случају да се инвеститор одлучи да планиране објекте загријава електро котловима, односно 
термоблоковима, у том случају је потребно обезбједити довољну количину електричне енергије. 
 
Диспозиције планираних траса вреловода и положај топлотних станица су приказани у 
графичком прилогу топлификације. Димензионисање пречника вреловода, траса вреловодних 
прикључака и позиција топлотних станица ће се усаглашавати са градском „Топланом“ а.д. Бања 
Лука кроз документацију нижег реда. 
Динамику, начин, редослијед и услове под којима се врши изградња и прикључење објеката на 
топлификационе системе, регулише и прописује надлежно предузеће у области транспорта и 
дистрибуције носиоца топлотне енергије (вреле воде, природног земног гаса, засићене паре и 
сл.). Опште и техничке услове прикључења, транспорта и дистрибуције носиоца топлотне 
енергије на овом простору, дефинисаће градска „Топлана“ а.д. Бања Лука.  
 
Топлотни конзум објеката 
 
Приликом дефинисања топлотног конзума у овој фази рада израчунава се потребна количина 
топлоте на бази једног квадратног метра бруто грађевинске површине објеката. Површине 
објеката се класификују према намјени појединих садржаја. На тај начин се усваја специфична 
топлота чије су бројне вриједности дате на бази искуствених података: 

- пословни простор  --------------------------------------------------- 0,14 – 0,17  К W/m2 (БГП). 
- становање вишепородично -----------------------------------------------  0,12  К W/m2 (БГП). 
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ПРОЦЈЕНА ТОПЛОТНОГ КОНЗУМА ОБЈЕКАТА: 
  
Бруто (максимална) грађевинске површине објеката:  
 
планирано:       58 636,00 m2, 
постојеће:            9 539,60 m2, 
 
Процјена топлотног конзума: 
 
планирано:            58 636,00 х 0,14 =    8 209,04 kW; 
постојеће:                 9 539,60 х 0,14 =     1 335,54 kW; 
 
 
Укупни процијењени топлотни конзум за планиране објекте износи 8 209,04, док за постојеће 
износи 1 335,54 kW (под условом да се све просторије загријавају). 
Укупни топлотни конзум за планиране и постојеће објекте би био 9544,58 kW (под условом да се 
све просторије загријавају). 
 
Напомена:  примјеном ,,Правилника о методологији за израчунавање енергетских 
карактеристика зграда, Р.С. од априла 2015. године – Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију се наводе стандарди који су везани за енергетску ефикасност 
зграда'', топлотни конзум за високо изоловане зграде је 0,10 kW/m2 (БГП): 
Сходно реченом, примјеном најновијих стандарда везани за енергетску ефикасност зграда, 
процијењени топлотни конзум за планиране и постојеће објекте би износио: 
 

планирано:       58 636,00 х 0,10 = 586,36 kW, 
постојеће:              9 539,60 х 0,10 = 953,96kW, 
 
Уобзирујући претходно наведено, укупни топлотни конзум (за планиране и постојеће објекте) 
примјеном Правилника о енергетској ефикасности би износио 1540,32  kW, под условм да се све 
просторије загријавају. 
 
 
У графичком прилогу су дефинисане трасе које се резервишу за постављање инсталација за 
снабдијевање објеката гасом и вреловодом, кад се за то стекну услови. Мјеста прикључења на 
главне цијеви довода гаса, као ни мјерно-регулационе станице, нису одређивани и биће предмет 
студије гасификације града. 
 
Aко ово подручје буде обухваћено топлификационим системом, ове котловнице ће се 
конзервирати или расходовати (у зависности од стања опреме) а у истим просторима ће се 
инсталисати топлотне станице градског топлификационог система. У графичком прилогу су 
резервисане трасе за полагање вреловодне мреже. 
 
 
При пројектовању, изградњи и експлоатацији планираних објекта у обухвату плана, са 
становишта топлификације испоштовати  слиједеће прописе: 
 

• -  Закон о уређењу простора и грађењу, („Службени гласник РС“, број 40/13, 106/15 и 
3/16); 

• -  Закон о заштити од пожара, („Службени гласник РС“, број 71/12); 

• -  Закон о заштити на раду, (,,Службени гласник РС“ број 01/08); 
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• -  Закон о заштити ваздуха, („Службени гласник РС“ број 124/11); 

• -  Закон о заштити животне средине, („Службени гласник РС“ број 71/12 ); 

• - Закон о енергетској ефикасности, („Службени гласник РС“ број 59/13); 

• Уредба о граничним вриједностима емисије загађујућих материја у ваздух, („Службени 
гласник РС“ број 39/05); 

• Правилник о мониторингу емисија загађујућих материја у ваздух, („Службени гласник РС“ 
број 39/05 и 90/06); 

• Правилник о мониторингу квалитета ваздуха, („Службени гласник РС“ број 39/05); 

• Правилник о граничним вриједностима емисије у ваздух из постројења за спаљивање 
отпада, („Службени гласник РС“ број 39/05); 

• Правилник о граничним вриједностима квалитета ваздуха, („Службени гласник РС“ број 
39/05); 

• Закон о комуналним дјелатностима, („Службени гласник РС“ број 124/11); 

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

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

• Правилник о техничким нормативима за системе за вентилацију или климатизацију, 
(Службени лист СФРЈ 38/89); 

• Правилник о техничким нормативима заштите од пожара у објектима намјењеним за 
јавну употребу у којима се окупља или борави, односно ради већи број лица „(„Службени 
гласник РС“ број 11/18); 

• Правилник о техничким захтјевима безбједности од пожара спољних зидова зграда„ 
(„Службени гласник РС“ број 11/18); 

• Правилник о техничким нормативима за заштиту угостителјскох објеката од пожара, 
(„Службени гласник РС“ број 11/18) и 

• све друге важеће законске прописе из ове области. 
 

 
МЈЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

 
Енергетска ефикасност у зградама подразумјева широк обим дјелатности које воде према 
повећању ефикасности потрошње енергије (гријање/хлађење, струја  и вода) у згради или 
објекту. 
 
Увођењем мјера енергетске ефикасности у зграде и објекте, људи смањују непотребно расипање 
и прекомјерну потрошњу енергије. Стога, корисници зграда или објеката остварују директне 
финансијске уштеде и побољшање квалитете боравка у истима. Осим уштеде енергије, мјере 
енергетске ефикасности ће побољшати животни стандард људи који живе или раде у згради или 
објекту. Поред тога, мјере енергетске ефикасности смањују емисије стакленичких гасова, 
укључујући и СО2. С обзиром на смањење потребе за примарном енергијом, енергетска 
ефикасност је једнака новом извору енергије. 
 
Европска Унија наглашава важност енергетске ефикасности и увела је енергетску ефикасност у 
кључне циљеве Европске Уније до 2020. године – 20% повећање енергетске ефикасности, 20% 
повећања употребе обновљивих извора енергије и 20% смањења карбонских емисија, све до 
2020. године. 
 
Кључна подручја у којима се могу примјенити мјере енергетске ефикасности су сљедећа: 
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- Топлотна изолација зграде – изолација вањског омотача (зидови, кров и под), 
прозори, ролетне; 
- Гријање; 
- Хлађење и вентилација; 
- Припрема потрошне топле воде; 
- Кориштење електричне енергије у домаћинству – штедљива расвјета, кућански 
електрични уређаји укључујући фрижидере, машине за прање и сушење веша, машине 
за прање посуђа и мале кућанске уређаје – ТВ, ДВД, музичке линије, компјутере, 
принтере, микровалне пећи, миксере, вентилаторе и сл. 
 

Могућности за финансијске уштеде су значајне, овисно о врсти имплементираних мјера 
енергетске ефикасности, уопште 20-30% се може уштедити са малом инвестицијом. Могуће је 
уштедјети између 5-10% само користећи енергију на паметан и рационалан начин. Када 
потрошач већ отплати иницијалну инвестицију у примјену мјера енергетске ефикасности, 
потрошач наставља остваривати уштеде. 
 
Велики проблеми око обезбјеђивања довољних количина енергије из горива чији су ресурси 
практично необновљиви и чија експлоатација доводи до трајног визуелног (уништење пејзажа), 
али и суштинског (биолошког и микроклиматског) нарушавања природе, довели су до потребе за 
трагањем за таквим изворима енергије чије коришћење неће имати штетне посљедице за 
планету.  
 
На основу досадашњег искуства установљени су начини за искориштење нових извора енергије, 
тзв. „алтернативних“ извора, код којих је суштинска предност у односу на конвенионалне изворе 
енергије то да се њихови ресурси обнављају у кратком временском периоду и то без 
нарушавања природне равнотеже („обновљиви“ извори).  
 
Групу ових енергената чине: соларна енерија, енергија вјетра, воде и биомасе.  
 
Осим потенцирања коришћења обновљивих извора потребно је водити рачуна о економичној 
потрошњи свих извора енергије, те у наредном периоду увести бенифиције за оне који се 
опредјеле за овакав вид штедње и бриге о природи.  
 
Правила и мјере које се на подручју овог Плана могу примјенити и тако допринјети већем 
коришћењу обновљивих извора и уштеди енергије су сљедеће:  
 

1. код планираних објеката (када то није у супротности са другим прописима) 
дозвољено је извођење спољашње топлотне изолације зидова – ако се ради о зиду на 
регулационој линији према јавном простору или слободном зиду на граници са сусјеном 
парцелом, дозвољава се да дебљина свих конструктивних слојева изолације буде до 8cm 
унутар јавног простора, односно унутар сусједне парцеле (уз сагласност сусједа).  

2. приликом формирања услова за изградњу упланираних објеката потребно је 
омогућити кориштење обновљивих извора енергије и то тако да се предметном градњом 
иста могућност не умањи и постојећим објектима, односно другим планираним 
објектима, али и поштујући остале услове за изградњу, реконструкцију, заштиту објеката 
и амбијенталних цјелина, уређење површина, уљепшавање града и сл.  

3. одавање топлоте треба смањити стриктном примјеном важећих прописа који се 
односе на ту област 
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VIII СИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Kонцепт и планска рјешења система зелених површина објашњен је у складу са датим графичким 
рјешењем.  

 
ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
 
Дрвореди и саобраћајно зеленило 

Под овом категоријом зеленила подразумијевају се сви елементи пејзажне композиције који се 
налазе дуж улица између грађевинских линија и ивица плочника, као и оне између коловоза. 
Функције добро формираних дрвореда огледају се у омогућавању продирања свјежих 
ваздушних маса, ублажавању температурних екстрема за вријеме љетњих жега, смањењу нивоа 
буке и количине прашине. Са друге стране, у композиционом смислу, дрвореди представљају 
костур у систему зеленила јер повезују све категорије зелених површина. 

Главни дрворедни правац на јавним површинама дефинисан је дуж централне планиране 
саобраћајнице кроз производну зону. 

Посебан сегмент формирања дрворедне мреже је формирање паркинга на парцелама 
модуларног типа предвиђених за пословно – производне дјелатности. Инвеститорима се дају у 
обавезу формирање дрвореда у зони паркинга (зелене траке и перфорације) у циљу избјегавања 
ефекта топлотног острва. 

На паркинг просторима, такође у циљу избјегавања ефекта температурног острва, потребно је 
форсирати постављање перфориране коцке и садњу дрвореда. 

У зони саобраћајница планирани су богати насади високих стаблашица свих категорија. 

 
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ОГРАНИЧЕНОГ КОРИШЋЕЊА 
 
Зеленило парцела пословно производних објеката 

Уређење слободних површина и система зеленила у оквиру  пословних/производних зона има 
изузетан значај у контексту њиховог самог функционисања као и односа према окружењу. 

Зелене површине смањују у значајној мјери негативне утицаје производње на загађење ваздуха 
индустријским гасовима и прашином, утицаје претјеране инсолације на стандардно високо 
изграђеним површинама какав је случај са индустријским зонама и др. 

Са друге стране квалитетно ријешена зелена матрица ствара пријатан амбијент запосленим, 
чиме се постижу и бољи радни резултати и повећава опште задовољство запослених, а са друге 
стране формира се и пријатан амбијент за све посјетиоце, партнере и купце који посјећују овај 
простор. 

Такође, правилно формиране зелене површине око самих комплекса визуелно неутралишу 
одговарајуће визуре у односу на околне стамбене објекте. 

У циљу формирања квалитетне зелене матрице и прихватљивих услова за боравак и рад 
запослених и посјетилаца, на овим парцелама дефинише се минималан проценат озелењености 
парцеле од 20%, формирање групација високих стаблашица у овим површинама уз обавезно 
формирање дрвореда у зеленим тракама или перфорацијама у зони паркинга. 

Уређење зеленила потребно је извршити на бази одговарајућих извођачких пројеката, како за 
заједничке површине зоне, тако и за појединачне парцеле. 
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Моћан хумусни слој који ће се се приликом изградње објеката скидати са терена, потребно је на 
правилан начин депоновати јер поменуте количине могу кроз дужи рок ријешити питање 
снабдијевања овим изузетно дефицитарним материјалом. 

Због модуларног концепта парцелације, у зависности од специфичне технологије производње 
или пословања формираће се различити концепти уређења. За сваку од парцела овог типа 
обавезна је израда одговарајућег пројекта пејзажног уређења и озелењавања. 

 
ПРИВАТНА ДВОРИШТА 

Мање  површине уређеног зеленила на подручју обухвата налазе се у оквиру приватних 
вртова,постојећих и планираних. Композиција врта треба да је усклађена са архитектуром куће, 
са средином у којој се налази и да истиче постојеће природне елементе. Вртови треба да се 
састоје из два дијела: предбаште и баште. 

Предбаште треба да су хортикултурно уређене, са декоративним растињем, цвијетњацима са 
мобилијаром израђеним од природних материјала – дрвета и камена.  

 

 

 

Забрањује се потпуно бетонирање или асфалтирање предбашти. 

Простор иза куће може се искористити као хортикултурно уређени простор за боравак као 
уређени повртњак или воћњак, што такође уз економску страну може имати и интересантан 
естетски ефекат. 
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IX ПАРЦЕЛАЦИЈА, ГРАЂЕВИНСКЕ  И  РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ 

 
Парцелација 

У планирању нових парцела поштоване су оптималне мјере и параметри у формирању истих. 
Планом парцелације у овом елаборату су дефинисане нове грађевинске парцеле за јавно и 
грађевинско земљиште у приватној својини и градско грађевинско земљиште: 

Величина и облици парцела су дефинисани на основу урбаних стандарда за сваку од планираних 
намјена. Свакој парцели је омогућен колски и пјешачки приступ. 

Овим планом, у највећем дијелу (пословна зона), дефинисане су модуларне парцеле (границе 
парцеле унутар једног урбанистичког блока су орјентационе) за реализацију планираних 
садржаја. У случајевима гдје је, због постојеће власничке структуре, било могуће, задржане су 
постојеће границе парцела приликом формирања планираних парцела а то је у највећој мјери у 
зони индивидуланог стамбеног насеља. 

Овим Планом остављена је могућност, у дијелу гдје је планирана пословна, привредна и 
индустријска дјелатност, да се више планских грађевинских парцела обједини у већу јединствену 
грађевинску парцелу или да се поједине грађевинске парцеле подијеле на више мањих 
грађевинских парцела, што ће се дефинисати приликом израде урбанистичко-техничких услова. 
Том приликом се морају испоштовати и сви урбанистички и технички елементи који су 
дефинисани за наведене парцеле (ломне тачке, координате, границе и сл.).  

У случају да се врши формирање парцела унутар блока у супротности како је предвиђено овим 
Планом, неопходно је свакој новоформираној парцели обезбиједити колски и пјешачки приступ 
јавним саобраћајницама, као и приступ комуналној инфраструктури.  

Такође унутар једне грађевинске парцеле, дефинисане Планом, приликом израде урбанистичко-
техничких услова могуће је вршити мање корекције или подјеле интерне парцеле (али у 
дозвољеним границама геодетске струке), са циљем усклађивања планске пареле са фактичким 
катастарским стањем, ради лакше спроводљивости и реализације Плана. Приликом подјеле 
парцеле потребно је исте у што већој мјери прилагодити и ускладити са постојећом власничком 
структуром. 

Приликом реализације плана могуће су и мање корекције граница дефинисаних грађевинских 
парцела, са циљем олакшавања спроводљивости и формирања истих. Уколико се приступи 
корекцији парцела, исте је потребно ускладити са постојећом власничком структуром и 
границом постојећих власничких парцела. 

У оквиру графичког прилога плана парцелације приказан је третман парцела које су дефинисане 
координатама тачака и дужинама фронтова.  Грађевинске парцеле приказане су на графичком 
прилогу бр.11а. и 11б. 

 

Регулационе и грађевинске линије 

Регулациона линија утврђује линију разграничења јавног грађевинског земљишта (све јавне 
површине) од осталог грађевинског земљишта и представља границу грађевинских парцела 
намијењених за јавне површине. 

Регулациона линија утврђује и границе грађевинских блокова – осталог грађевинског 
земљишта,намиењеног за грађење објеката. 

У односу на регулациону линију дефинисана је и грађевинска линија, којом је утврђено 
минимално растојање од регулационе линије до које се може градити. 
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Положај и најистуренијих дијеловао бјеката на парцелама дефинисани су са грађевинским 
линијама, преко којих, у начелу, немогу прећи најистуренији дијеловио бјеката. 

Детаљним урбанистичким условима ријешиће се коначни положај објеката на парцели и 
дефинисаће се секундарне и терцијарне грађевинске линије, а нарочито за објекте привредне 
намјене. Секундарне грађевинске линије представљају линију на којој се гради објекат а у односу 
на бочну границу парцеле (границу према осталим грађевинским парцелама у оквиру једног 
блока). Секундарна грађевинска линија мора бити тако дефинисана да је могуће обезбиједити 
пролаз и манипулацију минимално за пожарно возило.  

Детаљним урбанистичко-техничким условима могу се накнадно дефинисати грађевинске линије 
подрума, спратова итд., уколико се за то укаже потреба. 

Регулациона линија која је дефинисана између ријеке Драгочајка и Привредно- индустријске 
зоне у сврху регулисања корита ријеке је флексибилна, у смислу када се уради регулација рјечног 
корита тада ће се знати тачна регулациона линија између парцеле ријеке Драгочајка и парцела 
привредно-индустриске зоне и тиме се оставља могућност евентуалног проширења парцела 
привредно-индустријске зоне, што ће се дефинисати кроз урбанистичко-техничке услове. 

 
IX МЈЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИЛИКОМ ПРИВОЂЕЊА НАМЈЕНИ  И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

ПРОСТОРА У ПРЕДМЕТНОМ ОБУХВАТУ ПЛАНА 
 
1.   ЗАШТИТА  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
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. 

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 имисионих вриједности прве-друге категорије квалитета ваздуха. 

Сва постројења која имају намјену обезбјеђења топлотне енергије морају задовољавати прописе 
Закона о заштити ваздуха Сл.гл. 53/02, као и остала подзаконска акта и регулативе које прописују 
начин функционисања тих постројења и услове под којима она могу функционисати. 
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Заштита вода  

На подручју обухвата овог Регулационог плана треба предузети одређене мјере у погледу 
заштите вода и то би био онај минимум који би се требао испунити да би се испунили захтјеви 
заштите животне средине прописани како законским регулативама тако и свјетским 
стандардима и прописима. 

Једна урбана средина попут ове захтијева обједињавање система за водоснабдијевање и 
увођење сепарационог комуналног система дугорочно посматрано. 

Одвођење отпадних вода треба да буде покривено канализационом мрежом .Одвођење 
оборинских вода обављаће се преко одговарајућих канала који ће бити саставни дио 
канализационе мреже, а који морају обезбиједити најкраћи пут одвођења оборинских вода од 
планираних објеката. 

Посебну пажњу треба посветити уређењу обале ријеке Врбас у смислу уређења, спречавања 
недозвољеног одлагања отпада те стварања што повољнијег амбијента. 

 

Сва рјешења која се планирају спровести кроз овај Плански документ неопходно је извести у 
складу са Законом о водама,  Сл.гл.50/06. 

 
Заштита земљишта 

Заштита земљишта овог регулационог плана најбоље ће се постићи: 

• Законским регулисањем и заустављањем процеса бесправне градње објеката, 

• Регулисањем отпадних вода свих загађивача у циљу спречавања промјене хемизма тла, 

• Одговарајућим техничко-технолошким решењима у котларницама (уградњом пречистача 
отпадних гасова и чађи и сл.), 

• Адекватним планирањем саобраћајница са свим заштитним неопходним мјерама   

 
Управљање чврстим отпадом 

Пошто је правилно управљање чврстим отпадом један од врло битних предуслова за управљање 
квалитетом земље једног урбаног подручја потребно је и посветити посебну пажњу овој 
проблематици. 

Евакуацију чврстих отпадних материја са простора обухвата овог Регулационог плана треба се 
остварити у складу са документацијом вишег реда, Студијом управљања чврстим отпадом за 
регију Бања Лука као и Студијом система уклањања чврстог отпада за град Бања Луку. 

Пошто се одредбама овога закона дефинише организација сакупљања отпада у зависности од 
степена спратности, овим Регулационим планом се планира постављање одговарајућих посуда 
(хајфиша) запремине 120 литара у дијеловима индивидуалног становања, док у стамбеним 
блоковима се предвиђају контејнери запремине 1.1 м3 који би се диспонирали, за ту прилику, на 
тачно утврђене вањске површине, а које ће имати обезбијеђене све санитарно хигијенске услове. 

Неопходно је да објекти пословне намјене, у оквиру властите површине дефинишу мјесто 
привременог одлагања отпада насталог у процесу рада које мора задовољавати све санитарни 
хигијенске услове. 

Приликом избора локација на којима ће се постављати контејнери од 1.1 м3, мора се водити 
рачуна о: 

• Задовољењу свих хигијенских захтјева, 
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• Обезбјеђењу свих заштитних мјера (противпожарне и од несрећних    случајева), 

• Поштовању естетских критеријума, 

• Одговарајућем прилазу за возила за одвоз смећа и  заштити места складиштења од 
атмосферлија и осталих спољних утицаја с обзиром на положај плана, број становника и 
планирану количину отпада планира се и његова диспозиција.току седмице. 

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

У процесу свих неопходних радњи које се односе било на прикупљање, уклањање, складиштење, 
депоновање и упоште подизања система за управљање отпадом неопходно се придржавати 
основних мјера које су предвиђене Законом о управљању отпадом Сл.гл. 53/02. 

 

2. МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ  ПРИРОДНИХ, КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ  ЦЈЕЛИНА И ГРАЂЕВИНА И 
АМБИЈЕНТАЛНИХ ВРИЈЕДНОСТИ  

Уколико се при извођењу грађевинских радова, у оквиру обухвата плана, наиђе на предмете или 
налазе археолошког и истиријског значаја, потребно је радове одмах обуставити и обавијестити о 
томе надлежни орган за заштиту културне баштине. 

У тангентној зони плана уз ријеку Врбас налази се Црква самостана траписта „Марија звијезда“ 
проглашена националним спомеником БиХ и према томе ужива највиши степен заштите. За све 
објекте који се планирају на к.ч.бр. 727/1, 725/1, 726 и 721, к.о. Буџак, потребно је достави 
пројектну документацију Републичком заводу за заштиту културни-историјског и природног 
насљеђа, јер би изградња истих могла утицати на културно-историјске вриједности ннационалног 
споменика БиХ. 

У циљу заштите амбијенталних вриједности и стварања квалитетног и хуманог простора, 
потребно је, првенствено кроз архитектуру ппримјерену величином, висином, обликовањем,  
хортикултурним рјешењем јавних зелених површина и уређењем парцела осталог земљишта, те 
санацијом угрожених дијелова природног амбијента постоћи равнотежу у обухвату и уклопити га 
у шири простор. 

 

3. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА,ТЕХНИЧКИХ ОПАСНОСТИ И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 

Провођење донесених планова и докумената везаних за заштиту од пожара, елементарних 
непогода, техничких несрећа и евентуалних ратних дејстава, представља основне планске 
активности у домену планских рјешења по питању заштите од елементарних непогода, техничких 
опасности и ратних дејстава. 

Мјере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мјере којима се спречавају 
непогоде или ублажава њихово дејство, мјере које се подразумијевају у случају непосредне 
опасности од елементарне непогоде, мјере заштите кад наступе непогоде, као и мјере 
ублажавања и отклањања непосредних посљедица. 

Најчешће природне несреће које наносе штету материјалним добрима и угрожавају људске 
животе, а које су регистроване на подручју града Бањалука односе се на земљотрес, кише јаког 
интензитета које узрокују бујичне поплаве, олујне непогоде праћене градом, клизишта, суше, 
рани или касни мраз и друго. Поред тога, опасности за материјална добра и људске животе су и 
техничко – технолошке несреће (пожари, рушење или преливање брана на акумулацијама, 
експлозије гасова), као и остале несреће већих размјера (мине и неексплодирана минско – 
експлозивна средства, велике несреће у саобраћају и сл). 
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Бањалучко сеизмогено подручје је једно од најактивнијих жаришних подручја ширег простора. У 
овом сеизмогеном подручју догодило се више разорних земљотреса. Због природе земљотреса 
намеће се потреба сталног осматрања сеизмичке активности. Велику важност за смањење 
негативних утицаја сеизмичке активности има примјена одговарајућих прописа о начину градње 
стамбених, пословних и других објеката, те грађење зграда савременим отпорним 
конструктивним системима. Потребно је извршити модернизацију и осавремењивање 
сеизмолошких станица и инструмената. 

Клизишта представљају значајну опасност за материјална добра и људске животе. Појава 
клизишта на стрмим дијеловима врло је честа појава. Појава клизишта често је узрокована 
појавом великих количина подземне и површинске воде, неконтролисаном сјечом шуме, као и 
непланском градњом. 

Поплава је најчешће посљедица великих киша, наглог отапања снијега, јаких вјетрова и других 
природних несрећа. Рјешавање проблема заштите од поплава заснива се на осигурању података 
о изграђеним објектима за заштиту од поплава, те процјени потенцијалних штета, као и степену 
угрожености људских живота и оцјени оправданости улагања у објекте за заштиту против 
поплава.  

Важно је поменути и могуће појаве већих епидемија које могу бити посљедица природних и 
других несрећа, при чему је неопходно ангажовати здравствене раднике и друге грађане, те 
осигурати залихе лијекова и санитарног материјала. 

Поред урбанистичких параметара, у смислу спречавања несрећа већих размјера, морају се 
поштовати сви нормативно – правни прописи законских и подзаконских аката о опасним 
материјама. 

Мјере и активности остварују се путем цивилне заштите која представља организовани облик 
заштите и спашавања људи и материјалних добара од природних и других несрећа. 

Мјере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мјере којима се спречавају 
непогоде или ублажава њихово дејство, мјере које се подразумијевају у случају непосредне 
опасности од елементарне непогоде, мјере заштите кад наступе непогоде, као и мјере 
ублажавања и отклањања непосредних посљедица. 

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

• уважавајући чињеницу да се Бањалука налази у подручју са израженом сеизмичком 
активношћу високог степена интензитета, стриктна је примјена прописа о асеизмичкој 
градњи, односно примјена сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи на 
сеизмичким подручјима;  

• забрана изградње стамбених и привредних објеката на просторима са високим ризиком 
од клизишта; примјена санационих мјера за просторе са појавом активних клизишта 
(озелењавање и сл.),  

• регулација водотока на мјестима гдје је урађена парцијално и неуједначено, те не пружа 
довољан степен сигурности, 

• стриктна примјена противпожарних прописа; контрола и санација противпожарне 
заштите у стамбеним објектима,  

• обезбједити техничка средства за противградну заштиту (радаре, ракете, видео надзор и 
др.), обезбједити и обучити кадровску структуру, 

• обезбједити превентивне мјере заштите које је потребно спровести у индустријским 
постројењима и на коридорима превоза опасних материја, израдити планове транспорта 
експлозивних и запаљивих материја, као и планове заштите од удеса. 
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Битан критеријум за уређење простора за потребе одбране и заштите је обавеза усклађивања 
принципа уређења простора са становишта оптималног мирнодопског развоја са принципом 
уређења за обезбјеђење ефикасне одбране и заштите. Као заштитни објекти користе се 
подрумске и друге просторије у стамбеним и другим зградама, напуштени тунели, пећине и 
слични природни  или вјештачки објекти. Јавна склоништа изграђују се у градовима и другим 
насељима гдје је присутан већи број грађана.  

Према томе, у области заштите од ратних дејстава, потребно је предузети сљедеће мјере: 
 

• изградња намјенских склоништа основне заштите у насељима која их немају, 

• уклањање недостатака и оштећења у постојећим склоништима, 

• одређивање склоништа допунске заштите, првенствено у пословним објектима,  

• израда планова за склањање људи, материјалних и културних добара. 
 

4. ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ  

Приликом даље израде урбанистичко-пројектне документације и за више нивое пројектовања 
посебно се издвајају општи геотехнички условипројектовања и градње, а они су: 

1. Пројектовање и изградња нових објеката изводи се израдом геолошких истраживања и 
геотехничке документације за одређени ниво планске документације. Документација треба да 
садржи одговарајући обим истраживања са анализом услова димензионисања и израде темеља, 
земљаних ископа, евентуалне санације темељног тла, заштите и санације терена, као и 
хидротехничке заштите објекта и др. 

2. Саобраћајна инфраструктура: при изради елабората за одређени ново пројектовања 
мора садржати геотехничке податке о постељици тла, карактеристикама локалног материјала за 
израдутрупа саобраћајница, препоруке карактеристика тла од других материјала, сходно 
важећим стандардима и прописима за категорију саобраћајница према осовинском оптерећењу. 
Подаци се документују наоснову истраживања јама урађених на прописаној удаљености, из којих 
се анализирају узорци тла методама Проктор-овог опита оптималне влажности и ЦБР за 
растресито тло. 

3. Остала инфраструктура: водоспроводне, канализационе, топловодне или другемреже - 
мора садржати податке о геотехничким карактеристикама тла дуж траса, са подацимауслова 
полагања одговарајућих профила колектора или цевовода и подацима условатемељења 
пратећих објеката. 

 
5.  УСЛОВИ ЗА УКЛАЊАЊЕ БАРИЈЕРА ЗА КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА УМАЊЕНИМ ТЈЕЛЕСНИМ 
СПОСОБНОСТИМА И ОСТАЛИМ ОСЈЕТЉИВИМ ГРУПАМА 

Јавне, саобраћајне и пјешачке површине, те улази у јавне објекте, у простору обухваћеном 
Планом морају се пројектовати и извести на начин који омогућава несметано кретање лица са 
посебним потребама у складу са законском регулативом која се односи на ову област. Препорука 
је да код јавних површина треба избјегавати различите нивое пјешачких простора, а када је 
промјена неизбјежна рјешавати је и рампом, а не само степеништем, како би се обезбиједиле 
мјере за олакшање кретања лица са посебним потребама. 

 
Х ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 

С обзиром на карактер планских рјешења и планиране садржаје у уобухвату плана, као и на 
величину обухваћеног простора, могуће је и препоручљиво, реализацију плана остваривати 
фазно, односно, дио плана у функцији пословне зоне. Остатак обухвата сматра се првом фазом 
реализације. Дефинисане су три фазе реализације у пословној зони. Препорука је да се за сваку 
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од фаза реализације плана прво комплетно ријеше имовински односи, да се ураде интегрални 
урбанистичко технички услови припадајућих јавних површина и планиране инфраструктуре, да се 
ураде комплетни идејни и извођачки пројекти за поменуте садржаје и да се ураде грађевински 
радови и опреми земљиште – односно да се простор приведе намјени кад је у питању јавно 
земљиште планирано планом. 

 
ХI ПЛАНИРАНЕ ПОВРШИНЕ И БИЛАНСИ  

• Површина обухвата      35,95 ha 

Јавно грађевинско земљиште: 

• Површина саобраћајних површина    2,16 ha 

• Површина зелених површина     1.18 ha 
 
Остало грађевинско земљиште – земљиште у приватној својини: 

• Парцеле за изградњу објеката у пословној зони   10.2 ha 

• Парцеле за изградњу градског грађевинског земљишта  4.45 ha 

• Парцеле за изградњу стамбених објеката    2.0 ha 

• Парцеле за изградњу приступних путева    2.16 ha 
 
Очекивани биланси површина за планиране намјене: 

• Максимална бруто грађевинска површина објеката у пословној зони   42 855,00 m2 

• Бруто грађевинска површина индивидуалних стамбених објеката         2 969,00 m² 

• Бруто грађевинска површина пословних објеката на  
градском грађевинском земљишту         12 812,00 m² 

• Максимална бруто грађевинска површина свих објеката предвиђених  
Планом              58 636,00m² 

• Укупна површина под објектима           30 568,00m² 
 

• Коефицијент изграђености (коефицијент изграђености је однос укупне бруто грађевинске 
површине свих надземних етажа објеката и укупне површине грађевинске 
парцеле)..........................................................................................................................0,42 

• Коефицијент заузетости (коефицијент заузетости је однос тлоцртне површине свих објеката 
на грађевинској парцели (укључујући кровне вијенце, балконе, терасе и слично) и укупне 
површине грађевинске 
парцеле...........................................................................................................................0,21 
 
 

Д. ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПЛАНА 
 
1. УВОД 
 
Свака изградња у основи је лимитирана претходном изградњом саобраћајне, хидротехничке, 
енергетске, електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре и хортикултурним 
уређењем, односно уређењем грађевинског земљишта по етапама и у цјелини. 
Имајући у виду важећу законску регулативу из ове области – Закон о грађевинском земљишту –
економска валоризација Плана се третира као врло сложен мултидисциплинаран задатак. 
У складу са Законом о уређењу простора (Сл. гласник РС бр. 40/13) утврђују се економска 
реализација Плана (трошкови припремања и опремања грађевинског земљишта) на основу 
елемената (идејних рјешења) из Регулационог плана за предметни обухват. 
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2. ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ И ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА 
 
Како се према Закону о грађевинском земљишту уређење грађевинског земљишта у циљу 
његовог привођења намјени утврђеној овим Регулационим планом, врши само према усвојеном 
програму уређења који доноси Скуштина општине, основни циљеви израде овог документа 
проистичу из одредби Закона и утврђују се како слиједи: 
 

• дефинисање програмског основа за привођење намјени грађевинског земљишта у 
складу са предметним Регулационим планом, 

• сагледавање свих прописаних радњи и активности на пословима припремања и 
опремања грађевинског земљишта, 

• глобално сагледавање свих трошкова (изражених у конвертибилним маркама) на 
припремању и опремању грађевинског земљишта у обухвату предметног 
Регулационог плана, 

• процјена просјечне висине накнаде за уређење грађевинског земљишта по 1 m². 
 
На бази овако дефинисаних циљева, одговарајући органи могу дефинисати стратегију и доносити 
одговарајуће инвестиционе одлуке везано за изградњу и уређење грађевинског земљишта, 
укључујући и модалитете изградње, односно модалитете финансирања изградње. 
 
3. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
У фази припремања грађевинског земљишта утврђују се све неопходне активности на 
припремању грађевинског земљишта, као и трошкови њихове реализације, подразумијевајући 
израду геодетских подлога, рјешавање имовинско-правних односа, затим израду урбанистичко-
планске документације, израду одговарајуће техничке документације, као и вођење оперативне 
координације у припремању грађевинског земљишта. 
 
Како је већ реализован дио ових активности, сва постојећа документација која се односи на 
припремање грађевинског земљишта чини саставни дио ових трошкова. 
 
3.1.  ГЕОДЕТСКЕ ПОДЛОГЕ 
 
Да би се успјешно пришло изради овог документа потребно је утврдити трошкове за  израду 
геодетских подлога за површину од 35,95 ha. Будући да је вршено само доснимавање постојећег 
геодетског снимка, трошкови су били знатно мањи. 
 

Укупни трошкови израде геодетских подлога  износе: 850,00 

 
3.2. ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ 
 
Као једну од ставки у реализацији овог Регулационог плана треба издвојити рушење објеката 
ради изградње планираних објеката инфраструктуре. 
 
Као једну од важнијих ставки у реализацији овог Регулационог плана треба издвојити изузимање 
грађевинског неизграђеног земљишта и рушење објеката. 
 
Грађевинско земљиште се изузима због: 
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• изградње саобраћајница и припадајуће јавне инфраструктуре и његова површина износи: 
(40КМ/м2),  

• површина стамбених објеката предвиђених за рушење износи (400 КМ/м2), 

• површина помоћних објеката предвиђених за рушење на простору обухвата (150 КМ/м2)  

• површина пословних објеката (750 КМ/м2). 
 

Трошкови изузимања и откупа земљишта за потребе изградње јавне 
инфраструктуре: 2.422 062,40 

Трошкови рушења објеката за потребе изградње јавне инфраструктуре 20.753,50 

УКУПНО 2.442815,90 

 
3.3. УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Неодвојиви дио припремних радова на опремању грађевинског земљишта чини урбанистичко – 
планска документација и то регулациони план и урбанистичко – технички услови за 
пројектовање и грађење саобраћајне, хидротехничке, електроенергетске и телекомуникационе 
инфраструктуре и хортикултурног уређења. 
 

 Документ Износ  

а) Израда Регулационог плана 6.961,50 

б) Израда урбанистичко-техничких услова за пројектовање и грађење 
инфраструктуре (20% од вриједности пројектно-техничке 
документације) 20.653,80 

 

Трошкови израде наведене урбанистичко – планске документације 
износе: 34.607,38 

 
3.4.ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРОЈЕКТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
 
За потребе опремања грађевинског земљишта – изградњу саобраћајне, хидротехничке,  
електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре  и уређење зелених површина, 
утврђује се потребна структура техничке документације – пројеката за извођење ових радова. 
У даљем тексту се наводе  трошкови израде техничке документације на бази утврђене 
инвестиционе вриједности програмираних радова из поглавља “4”. 
 
3.4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Израда техничке документације 
 
Трошкови израде предметне техничке документације утврђени су на бази инвестиционе 
вредности из тачке 3.4.1. која износи 2.170.832,60 КМ и одговарајућег процента за израду 
наведене документације одређеним у складу са тржишним цијенама обављања ове врсте 
консалтинг услуга у инвестиционој изградњи. С обзиром да су комплетне зелене површине у 
обухвату Плана планиране у коридорима саобраћајница, цијена израде пројеката за уређење 
зелених површина налази се у оквиру ове ставке  
 

Трошкови израде техничке документације за изградњу саобраћајне 
инфраструктуре износе: 35.490,00 KM 

 
3.4.2. ХИДРОТЕХНИЧКА  ИНФРАСТРУКТУРА 
Израда техничке документације 
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Трошкови израде предметне техничке документације утврђени су на бази инвестиционе 
вредности из тачке 4.2. која износи 1.303.942,70КМ и одговарајућег процента за израду наведене 
документације одређеним у складу са препорукама из Приручника за обављање консалтинг 
услуга у инвестиционој изградњи. 
 

Трошкови израде техничке документације за изградњу хидротехничке 
инфраструктуре износе: 26.078,85 

 
3.4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА  
 
Израда техничке документације 
 
Трошкови израде предметне техничке документације утврђени су на бази инвестиционе 
вредности из тачке 4.3. која износи 960.000,00К КМ и одговарајућег процента за израду наведене 
документације одређеним у складу са препорукама из Приручника за обављање консалтинг 
услуга у инвестиционој изградњи. 
 

Трошкови израде техничке документације за изградњу 
електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре  износе: 44.160,00 

 
3.4.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА  ИНФРАСТРУКТУРА  
 
Израда техничке документације 
 
Трошкови израде предметне техничке документације утврђени су на бази инвестиционе 
вредности из тачке 4.3. која износи 4.709.250,00КМ и одговарајућег процента за израду наведене 
документације одређеним у складу са препорукама из Приручника за обављање консалтинг 
услуга у инвестиционој изградњи. 
 

Трошкови израде техничке документације за изградњу 
термоенергетске инфраструктуре  износе: 0 

 
3.4.5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ПРОЈЕКАТА ЗА 
ИЗВОЂЕЊЕ 
 
Укупни трошкови израде техничке документације – пројеката за извођење саобраћајне, 
хидротехничке, електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре и уређење зелених 
површина,  дати су у сљедећој табели: 
 

 Техничка документација Износ  

а) за изградњу саобраћајне инфраструктуре 35.490,00 KM 

б) за изградњу хидротехничке инфраструктуре 26.078,85 

в) за изградњу  електроенергетске и телекомуникационе 
инфраструктуре  44.160,00 

г) за изградњу  термоенергетске инфраструктуре 0 

 

Укупни трошкови израде техничке документације износе: 105.728,85 
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3.5. ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЈА У ПРИПРЕМАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
Оперативна координација у припремању грађевинског земљишта је  координација свих 
активности на припреми и изради техничке документације – пројеката за извођење саобраћајне, 
хидротехничке, електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре и терменергетске 
инфраструктуре. 
Ови трошкови су дати на бази наведених трошкова и износе 2% од њихове укупне вредности. 
 

Трошкови оперативне координације у припремању грађевинског 
земљишта износе: 2.114,57 

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

  Износ  

а) израда геодетске подлоге 850,00 

б) рјешење имовинско-правних односа 2.442815,90 

в) израда урбанистичко-планске документације 20.653,80 

г) израда техничке документације – пројеката за извођење 105.728,85 

д) оперативна координација у припремању грађевинског земљишта 2.114,57 

 

Укупни трошкови припремања грађевинског земљишта: 2.572.163,12 
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4. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
Опремање грађевинског земљишта у смислу Закона о грађевинском земљишту подразумијева 
изградњу саобраћајне, хидротехничке, електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре, 
као и уређење зелених површина. Програмом се утврђују трошкови опремања земљишта на бази 
идејних рјешења, као и других идејних и планских рјешења садржаних у предметном 
Регулационом плану. 
 
4.1. ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
        
        

     НАЗИВ ЈЕД КОЛИЧИНА 
ЈЕД. 

ЦИЈЕНА 
УКУПНА 
ЦИЈЕНА 

A. 
САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА             

  1   РЕКОНСТРУКЦИЈА 
САОБРАЋАЈНИЦЕ M² 5.150,00 67.00 345.050,00 

2   ИЗГРАДЊА 
САОБРАЋАЈНИЦА M² 15.000,00 75.00 1.125.000,00 

 3  ИЗГРАДЊА ПЈЕШАЧКИХ 
ПОВРШИНЕ СА 
АСФАЛТНИМ 
ЗАСТОРОМ M² 6.300,00 50.00 315.000,00 

4   ИЗГРАДЊА 
БИЦИКЛИСТИЧКИХ 
СТАЗА СА АСФАЛТНИМ 
ЗАСТОРОМ M²  1.235,00 50.00 61.750,00 

5   ИЗГРАДЊА 
САОБРАЋАЈНОГ 
ЗЕЛЕНИЛА M²  2.670,00 85.78 229.032,60 

 

6 

  

ИЗРАДА 
УРБАНИСТИЧКО – 
ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ    20.000,00 

 
7  ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ    75.000,00 

   
УКУПНО САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА     2.170.832,60 

        
 
 
 
 
 
 
 

mailto:тел:%20051
mailto:plan@blic.


        
 
Бр.рег.уписа Осн.суд Бањалука: 057-0-Рег-18-001339                                 Матични број: 01101811                            ИД број: 401576460006 

 

 
Сједиште: Слободана Кустурића 4        78000 Бања Лука          тел: 051 928 818                     E-mail: plan@blic.net 

 

 
 
 
 
4.2. ИЗГРАДЊА ХИДРОТЕХНИЧКЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

Орјентациони предмјер и предрачун-хидротехнички радови-укупно 

Инфраструктура 

дужина просјечна  Укупно 

[m] 
 јединична 

цијена 
[KM] 

  [KM/m]   

1.   Водовод       

Ф160 мм 2184 80 174,720.00 

2.  Фекална канализација Ф300мм 1326.5 147 194,995.50 

гл.градски колектор 739 370 273,430.00 

3.Оборинска канализација 
507.7 446 226,434.20 

Ф 900 мм 

Ф 400 мм 
  

176 169,840.00 
965 

Ф 300 мм 
  

147 95,403.00 
649 

4. Регулација мањих отворених канала 
и водотока 

140 1,208.00 169,120.00 

    Укупно:  1,303,942.70 

 
4.3. ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ инфраструктуре  
 

Рб. Опис радова 
Јед. 

мјере 
Кол. 

Јед. цијена са 
ПДВ-ом  

(КМ) 

Укупна 
цијена са 
ПДВ-ом  

(КМ) 

А ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА         

1 
Изградња дистрибутивне МБТС, 
10(20)/0,4 kV, 1MVA 
 

ком. 6 
 

80.000,00 
 

480.000,00 

2 Полагање подземног СН кабла m 4000 80,00 320.00,00 

3 Полагање ЕЕ канализације m 2500 40,00 100.000,00 

4 Полагање ТК канализације. m 1500 40,00 60.000,00 

5 Измјештање ТК кабла и полагање новог m 400 60,00 24.000,00 
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у ТК канализацију  

  УКУПНО (КМ):       960.000,00 

      
 

Трошкови изградње електроенергетске  и телекомуникационе 
инфраструктуре  износе: 960.000,00 

 
 
4.4. ИЗГРАДЊА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

 Опис радова Износ  

1. Термоенергетске инсталације у објектима 0 

2. Подземне термоенергетске инсталације  0 

 

Трошкови изградње термоенергетске инфраструктуре износе: 0 

 
4.5. СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ОПРЕМАЊЕМ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
Стручни надзор над опремањем грађевинског земљишта –изградњом саобраћајне, 
хидротехничке, електроенергетске, телекомуникационе и термоенергетске инфраструктуре, као 
и хортикултурног уређења обухвата: контролу одговарајуће примјене техничке документације, 
контролу и провјеру квалитета извођења свих врста радова и примјену прописа, стандарда, 
техничких норматива и норми квалитета радова, контролу квалитета материјала, опреме и 
инсталација који се уграђују, давање упутстава извођачу радова и по потреби, обезбеђење 
детаља за извођење радова. 
 
Трошкови вршења стручног надзора обрачунати су примјеном коефицијента 2% на укупну 
инвестициону вриједност опремања грађевинског земљишта, која износи 4.434.775,30 КМ.  
 

Трошкови вршења стручног надзора над опремањем грађевинског 
земљишта износе: 88.695,50 

 
4.6. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ОПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
Укупни трошкови опремања грађевинског земљишта дати су у сљедећој табели: 
 

 ОПИС РАДОВА Износ  

а) Трошкови изградње саобраћајне инфраструктуре: 2.170.832,60 

б) Трошкови изградње хидротехничке инфраструктуре: 1,303,942.70 

в) Трошкови изградње електроенергетске  и телекомуникационе 
инфраструктуре: 960.000,00 

д) Трошкови изградње термоенергетске инфраструктуре 0 

е)  Трошкови вршења стручног надзора над опремањем грађевинског 
земљишта: 88.695,50 

 

Укупни трошкови опремања  грађевинског земљишта: 4.523.470,80 
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5. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
У поглављима “3” и “4" утврђена је висина инвестиционих улагања за припремање, односно 
опремање грађевинског земљишта на простору Регулационог плана. 
У овом поглављу  утврђују се и укупни трошкови уређења грађевинског земљишта. 
 
5.1. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
Укупни трошкови припремања грађевинског земљишта обрачунати су на бази израчунатих 
вредности из поглавља 3. износе: 
 

Укупни трошкови припремања грађевинског земљишта: 2.572.163,12 

 
 
5.2. ТРОШКОВИ  ОПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
Укупни трошкови опремања грађевинског земљишта обрачунати су на бази израчунатих 
вредности из поглавља 4. и износе: 
 

Укупни трошкови опремања  грађевинског земљишта: 4.523.470,80 

 
 
5.3. УКУПНИ ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
Укупни трошкови уређења грађевинског земљишта добијају се као збир укупних трошкова 
припремања и укупних трошкова опремања и износе: 
 

Укупни трошкови уређења грађевинског земљишта износе: 7.095 633,92 

 
 
5.3. НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
Према Закону о грађевинском земљишту, утврђује се и просјечна висина накнаде за уређење 
грађевинског земљишта, односно утврђује учешће трошкова уређења грађевинског земљишта у 
цијени изградње 1 м2 бруто грађевинске површине (БГП). 
Просјечна висина накнаде за уређење грађевинског земљишта обрачуната је дјељењем укупних 
трошкова уређења грађевинског земљишта утврђених у поглављу “5” са укупном планираном 
БГП објеката утврђеном по Регулационом плану, а која износи 58.636,00 м2. 
 

Трошкови накнаде за уређење грађевинског земљишта по 1 м2 
бруто грађевинске површине износе: 115,42 

 
Како су трошкови рачунати само на основу идејних решења саобраћајне, хидротехничке, 
електроенергетске, енергетске и телекомуникационе инфраструктуре и хортикултурног уређења 
из Регулационог плана, приликом утврђивања просјечне висине накнаде за уређење 
грађевинског земљишта неопходно је уградити и трошкове других, у овом тренутку неутврђених 
радова, и висину накнаде, у том смислу, увећати за 30%. 
 

Трошкови накнаде за уређење грађевинског земљишта по 1 м2 
бруто грађевинске површине, увећани за 30% износе: 150,04 
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ЗАКЉУЧАК 
 

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

 

• Трошкови уређења грађевинског земљишта урађени су на основу елемената из 
предметног Регулационог плана. Због тога висину инвестиционих улагања у уређење 
грађевинског земљишта и просјечну висину накнаде за уређење грађевинског земљишта 

треба прихватити са могућом толеранцијом од  10%. 
 

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

 

• Одговарајуће стручне службе, у случају интензивирања изградње, морају се адекватно 
организовати на један од начина – формирати властити стручни оперативни тим који ће 
водити, координисати и синхронизовати све активности на изградњи и уређењу 
грађевинског земљишта, или те послове, на одговарајући начин, повјерити 
квалификованој и лиценцираној институцији – предузећу. Другачији приступ ће дати 
лошије тј. слабе резултате. 
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Е. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
 
I .   Смјернице за даље планирање  
 
1. За провођење измјене Плана (у даљем тексту:План) није потребна израда даљих планских 

докумената,тј. урбанистичких пројеката. 
Независно од одредбе претходног става, Скупштина Града може, на иницијативу инвеститора 
или органа управе надлежног за послове урбанизма , одлучити да се за поједине просторне 
цјелине , дефинисане према Плану, изради урбанистички пројект. 
 

II.    Општи  урбанистичко-технички услови за 
 изградњу грађевина 

 
 Општи урбанистичко-технички услови за изградњу грађевина високоградње, саобраћајних и 

инфраструктурних грађевина одређени су у поглављу Г. текстуалног дијела Плана, на картама 
бр. 5. до 12. графичког дијела Плана и у овим смјерницама. 

 
 Намјене планираних зграда дефинисане су на карти бр. 5б. 
 
 Хоризонтални габарити планираних стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката су 

орјентациони, а детаљним урбанистичко-техничким условима хоризонтални габарити зграде 
се прецизније одређују у границама максималних коефицијената изграђености и заузетости. 
 

 Хоризонтални габарити саобраћајница и саобраћајних површина, приказани на карти бр.6., 
су фиксни. Изузетно, на основу претходно израђених детаљних урбанистичко-техничких 
услова, могу се одобрити минималне измјене, и то само из оправданих техничких разлога 
утврђених на основу идејног пројекта тих објеката. 

 
 Вертикални габарити зграда, изражени спратношћу зграда су максимални. Детаљним 

урбанистичко-техничким условима прецизно се одређује спратност зграде у границама 
максималних. 

 
 Помоћне просторије смјештају се у саставу главне зграде, у приземној, сутеренској или 

подрумској етажи, као и у оквиру припадајуће парцеле. 
    
 У стамбеним зградама приземна етажа може се, у цјелини или дјеломично, намијенити за 

пословне дјелатности. 
 

 Пословне   дјелатности    које   се   могу  обављати   у  стамбеним зградама морају бити 
компатибилне са становањем, 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 истој или у сусједним зградама. 
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 Грађевинске линије зграда, приказане на карти бр. 10., су граничне, и приказују  линију коју 
зграда не може прећи најистуренијим дијелом. Детаљним урбанистичко-техничким 
условима прецизније се одређује положај зграде према грађевинској линији. 

 
      Детаљним урбанистичко-техничким условима прецизније се дефинишу намјена зграда и 

њихових дијелова, хоризонтални и вертикални габарити, положај према грађевинској линији 
и према границама грађевинске парцеле,  услови прикључења на комуналне инсталације и 
саобраћајнице, услови у погледу фасада, кровова, ограда, паркиралишта, озелењавања и 
уређења парцела и др. 
 
За  стамбене и пословне зграде у блоку или низу детаљни урбанистичко-технички услови у 
правилу се израђују за цијели блок, односно низ. За остале зграде, за саобраћајнице и 
саобраћајне површине, за инфраструктурне инсталације, за уређење јавних и зелених 
површина и сл., детаљни урбанистичко-технички услови израђују се, у правилу, за поједине 
објекте, односно за поједине површине.  
 
Детаљни урбанистичко-технички услови израђују се као посебан елаборат, у складу са 
Планом и са одредбама Закона о уређењу простора, и служе као стручна подлога за 
издавање урбанистичке сагласности и за пројектовање. 
 
Градски орган управе надлежан за урбанизам може одлучити да се прије или истовремено са 
израдом детаљних урбанистичко-техничких услова израде идејна рјешења или идејни 
пројекти објеката на које се услови односе. 

 
 
III.    Смјернице за интерпретацију и примјену Плана 
 
 На простору који је обухваћен Планом могу се постављати привремени објекти. 

 
 За лоцирање привремених објеката израђују се детаљни урбанистичко - технички  услови. 

Овим документом прецизније се дефинишу намјена објеката, габарити, положај, изглед и др. 
 

3.    Уређење грађевинског земљишта 
 
3.1. За уређење  грађевинског земљишта доноси се програм уређења  у  складу  са  
       одредбама Закона о уређењу простора, Закона о грађевинском земљишту и   
       одговарајућих одлука Скупштине Града. 
 
3.2. Програм уређења грађевинског земљишта може се доносити и парцијално, за  

поједине просторне цјелине дефинисане према Плану. Програм   уређења  грађевинског  
земљишта  треба  да обезбиједи могућност етапне  реализације Плана  и  завршење послова 
на  уређењу  земљишта  за поједину етапу најкасније до завршетка изградње објеката у тој 
етапи. 

 
IV. Статус затечених грађевина и других објеката 
 
1. За постојеће стамбене, стамбено-пословне и пословне зграде, дозвољени су реконструкција, 

промјена намјене у складу са Планом и надзиђивање до спратности одређене у текстуалном 
дијелу Плана. 

 
V.   Остале одредбе и смјернице за провођење плана 
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1.   До   привођења   коначној   намјени   која  је   дефинисана  Планом,  површине  
      обухаћене Планом могу се користити на досадашњи начин. 

 
Привремено  коришћење  површина  у  смислу  става  1. не  укључује   грађење   објеката,  ни 
друге  радове  који  би могли  знатно отежати привођење коначној намјени, изузев под 
условима из тачке III 1. ових  смјерница. 
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III ГРАФИЧКИ  ДИО 
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Прилог бр.1:Табеле валоризације 
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Прилог бр. 2:списак координата тачака грађевинских линија и граница парцела 
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