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А) УВОДНО   ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 
Изради измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља Дракулић –СЕКЦИЈА А-у 

Бањој Луци се приступило након што је Скупштина града Бања Лука је на 24. сједници, 
одржаној26.06.01.2018. године донијела Одлуку о приступању изради измјене дијела 
Регулационог плана стамбеног насеља Дракулић  (Службени гласник Града Бањалука, број 14/18). 

Измјеном Плана је обухваћен простор који се налази уз Мајевичку  улицу а односи се на 
земљиште означенио као к.ч.бр. 1336/1, 1336/2,1332 к.о. Петрићевац 2 (нови премјер ) у 
површини од 0,76 m².   

Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана стамбеног насеља Дракулић у 
Бањалуци покренута је од стране Алексе Зубића из Бњалуке, као власника земљишта у 
предметном обухвату. 

Разлог за покретање иницијативе за измјену дијела Плана огледа се у потребама власника 
и корисника овог земљишта за другачијом намјеном и организацијом простора, на начин да се на 
предметној парцели планира изградња индивидуалних  стамбених објекта. 

У непосредном окружењу овог локалитета, који је неизграђен, егзистирају индивидуални 
стамбени објекти. 

Важећим регулационим планом на предметном локалитету предвиђена је изградња 
колективних стамбених објеката. 

Иницијатива за измјену плана је разматрана у Одељену за просторно уређење Града 
Бањалуке и о могућностима градње на предметној локацији, степену реализације планске 
документације, као и однос захтјева према осталом делу Плана који се не мјења. 

 Наведеним захтјевом и траженим рјешењем не би се нарушио однос постојећих и 
планираних објеката и Одељење за просторно уређење је констатовало да постоје елементи за 
преиспитивање планског рјешења. На основу свега наведеног приступило се изради измјене 
дијела Регулационог плана стамбеног насеља Дракулић у Бањалуци.  

 
1. ПОСТОЈЕЋА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 

Просторна цијелина која је предмет измјене плана покривена је планском документацијом 
Просторним планом града Бањалуке из 2014. године, Урбанистичким планом Града Бањалуке из 
1974. године и Регулационим планом стамбеног насеља Дракулић – секција А (Службени гласник 
29/09).  Измјена овог плана се односи на парцеле к.ч.бр. 1336/1, 1336/2,1332  к.о. Петрићевац 2 
(нови премјер).  

Постојећим планом је на парцеле на  којима  је предмет измјене планирана  јеизградња  
колективниг стамбених  објекта . Површина се налази у зони индивидуланог становања.  
Контактне зоне су изграђене индивидуалном градњом.  

 

2. ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
 

Потребе за израдом измјене дијела Регулационог плана  стамбеног насеља Дракулић  

јавиле су се као резултат потребе власника земљишта да се простор приведе намјени која ће 

искористити потенцијале предметног простора, како у физичком, тако и у економском смислу. 

Израда новог плана треба да дефинише изграђеност парцеле која  ће се прилагодити околностима 

и потребама власника.  

Носилац припреме Плана, Одељење за просторно уређење Административне службе Града 
Бањалука,  је доставило Програмски задатак за измјену дијела Регулационог плана стамбеног 
насеља Дракулић.  
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Измјена дијела Регулационог Плана је садржајно и методолошки усклађен са одредбама Закона о 
уређењу простора и грађењу,Правилником о садржају, начину израде и доношења докумената 
просторног уређења , Правилник о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације,  и 
даје генералне услове и смјернице које ће бити подлога за израду детаљних урбанистичко-
техничких услова. 
 
Плански период за који се Регулациони план доноси је 10 година. 

 

Од стране носиоца припреме Плана достављени су сљедећи елементи:  

- Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља Дракулић 

- Извод из Просторног плана града Бањалука 

- Извод из Урбанистичког плана Бањалука 

- Извод из важеће планске документације Регулациони план стамбеног насеља Дракулић 

- Списак издатих УТ услова у предметном обухвату и непсоредном окружењу 

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

носиоца припреме Плана, и то: 

 ''Водовод'' а.д.Бањалука 

 ''Топлана'' а.д. Бањалука 

Инспекторат за експлозивне материје и послове заштите од пожара 

Телекомуникације РС а.д.Бањалука 

Мтел а.д.Бања Лука 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа 
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Б) СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 
1.  Просторна цјелина 
 
 

Просторна цјелина која је обухваћена измјеном дијела Регулационог плана стамбеног 

насеља Дракулић се налази у сјеверозападном дијелу подручја Града Бањалука. Укупна површина 

обухвата измјене дијела Регулационог плана је 0,76 m². Измјена плана се односи на простор уз 

Мајевичку  улицу. 

 

Комплетна цјелина обухваћена Регулационим планом стамбеног насеља Дракулић 

представља подручје карактеристичнo за стамбена насеља комбиновано индивидуално и 

колективно становање са пратећим централним функцијама (образовање, здравствена заштита, 

вјерски објекти, терцијалне дјелатности).   

Предметни локалитет  Плана се намеће као развој постојеће функционалне организације 

простора индивидуалног становања. Тренуто изграђене физичке структуре на овом простору, као 

и власничка структура иду у прилог  развоју становања. 

Простор који је обухваћен измјеном Плана је неизграђен тако да је изостала валоризација 

изграђене структуре и подаци који се односе на грађевински фонд.  

 
 

    
 

Слике 1 и 2 : Предметни локалитет 
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Слике 3 и 4 : Предметни локалитет 
 

 
2. Природни услови и ресурси  

 
Oснов за израду овог дијела регулационог плана су одредбе Закона о уређењу простора, Закона о 
геолошким истраживањима, Закона о заштити животне средине, те Правилника о техничким 
нормативима за пројектовање и извођење радова на темељењу Правилника, о техничким 
прописима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима и др. 

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

 
2.1. Геoграфски положај, рељеф, хидрографија 
 

Предметни простор налази се у сјеверном дијелу Бањалуке, у подножном дијелу терасних 
узвишења која са западне стране надвисују бањалучку неогену котлину. Рељеф припада 
флувиоденудационом генетском типу са различитим нагибима терена, од заравни до нагиба 
падина и до 25о. Средином обухвата овог плана протиче поточни бујични ток Ријеке којом се 
дренира шире подручје обогаћени воде у Врбас. Уз овај ток који је плитког корита налазе се 
повремено забарене површине. 
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2.2. Геолошки  састав,  грађа  терена  и  
       инжењерскогеолошке карактеристике 
 

Природни површински дио предметног терена изграђују квартарне поточно-ријечне наслаге (pr + 
al), падински нанос (dl4), те неогене језерске глине и лапори (Ng2). 

 
Поточно-ријечне наслаге различите су дебљине глиновито-пјесковитог до шљунковитог састава. 
Слабије су консолидоване, различито водопропусне. 
Падински нанос различите дебљине глиновитог састава, слабије консолидован, слабо 
водопропустан. 
Неогене језерске глине добро су консолидоване, водонепропусне, лапори углавном чврсте 
консистенције. Комплекс наслага са могућим нестабилностима терена услијед већег 
проквашавања тла, већег нагиба и оптерећења од дозвољеног. 

 
Заравњени терени са квартарним наслагама у површинском дијелу су у природним условима 
стабилни.  
Хидрогеолошки режим је различит, завистан од порозности тла и међусобних односа литолошких 
чланова. 

 
 
2.3. Сеизмичке  карактеристике 
 

Према сеизмичкој карти из Правилника о техничким нормативима за грађење објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима за повратни период од 500 година предметни простор 
налази се у зони максимално очекиваног интензитета потреса IХо MSK, коефицијента 
сеизмичности Ks=0,100.  

 
2.4. Смјернице за провођење плана – геотехнички дио 
 

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

 
Темељење објекта треба изводити на одговарајућем тлу, познатих карактеристика. 

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

 
Темељи дијелова конструкције не изводе се на тлу, које се по карактеристикама разликује 
значајно од тла на коме је звршено темељење осталог дијела конструкције. Ако то није могуће, 
објекат треба раздвојити на конструктивне јединице према условима тла. 
Примјена два или више начина темељења избјегавати, осим ако се за сваки начин темељења 
примјењује појединачно по конструктивним јединицама. 

 
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. 

 
Оптерећење које се преноси преко темељне конструкције на тло мора да буде хомогено 
распоређено по цијелој контактној површини. 
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Подземне просторије могуће је пројектовати према условима хидрогеолошких података, односно 
хидрогеолошких истраживања како је прописима одређено. 

 
Засјецање, усјецање и сви ископи морају се изводити према геомеханичким подацима тј. 
пројекту. 

 
Темељење грађевинских објеката, те изградња инфраструктурних објеката не смије се изводити 
на неконтролисано насутом тлу. 
Дренажу површинских вода изводити по одговарајућем пројекту, у циљу обезбјеђења 
неконтролисаног проквашавања тла што би имало штетно дејство. 

 
Пројектовањем и експлоатацијом овог простора морају бити примијењене мјере којима ће се 
обезбиједити уређење и очување тла као грађевинског земљишта и животне средине. 

 
Посебно се одређује обавезност заштите свих добара приликом ископа темељних јама. 
Затрпавањем ископа обезбиједити потребну стабилност. Мјере сигурности за вријеме извођења 
ископа и након тога одредити пројектом.  

 
Стручним надзором према одредби чл. 104. Закона о уређењу простора утврдити сагласност 
стања при извођењу радова према подацима пројекта, односно геолошких детаљних 
истраживања. 

 
С обзиром на сеизмичке карактеристике овог терена на овом подручју могућа је градња објеката 
различите спратности, с тим што треба очекивати већи интензитет сеизмичког дејства код објеката 
мање спратности (до 3 спрата). Препоручује се отворени систем изградње, мање густине од 
уобичајених норматива са већим слободним површинама (зелене површине). 

 
Габарити објекта треба да буду максимално 40-50 m, без могућности ослањања, правилних 
геометријских облика. 

 
За објекте са сложеном и специјалним конструктивним системима, сеизмички коефицијент треба 
одредити на основу детаљних истраживања динамичких карактеристика локације и објеката. 

 
 
3. Типологија изградње 

 
У основном Плану је у највећој мјери заступљену индивидуално.   Околни изграђени 

простор се може третирати као добар ниво урбанитета. Спратност околних индивидуланих 

стамбених објеката је П+1+М.  

У окружењу нема већих јавних површина и значајних јаних објеката.  

 

4.  Зонирање територије 
 

Обухват измјене плана се односи на  парцеле  које  нису  неизграђене. Шира зона 

представља индивидуалну и колективно стамбену градњу. Подручје обухвата плана представља 

зону инидивидуланог становања. 
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5. Валоризација наслијеђених фондова високоградње и нискоградње  
 

Валоризација фонда високоградње није урађена јер се ради о неизграђеној парцели.  

 
 
6. Власништво над земљиштем 
 

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

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

 
 
7.    Могућности парцелације 
 
У току парцелације водити рачуна о власничким односима обзиром да је обухват измјене  
у приватном власништву. Парцеле формирати за стамбену индивидуалну градњу. 
 
8.  Становање 
 

Парцеле су неизграђени простор али је шире окружење изграђено индивидуалном и 

стамбеном градњом. У непосредном окружењу предметног локалитета егзистирају индивидуални 

стамбени објекти. 

 

9. Пословне и привредне дјелатности  
 

На простору обухваћеним измјеном плана нема пословне дјелатности.  

 

10. Јавне службе и друге друштвене дјелатности 
 

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

 
11. Заштита објеката културно- историјског и природног насљеђа  
 

У обухвата плана нема објеката културно – историјског наљеђа. 
 
12. Услови заштите људи и добара за случај елементарних непогода, ратних 

катастрофа и технолошких акцидената 

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

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

налази у оквиру Републичке управе за цивилну заштиту. Мјере заштите од елементарних непогода 

обухватају превентивне мјере којима се спречавају непогоде или ублажава њихово дејство, мјере 

које се подразумијевају у случају непосредне опасности од елементарне непогоде, мјере заштите 

кад наступе непогоде, као и мјере ублажавања и отклањања непосредних посљедица. 

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

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

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

13. Могућности кретања лица са умањеним тјелесним способностима 

 

Обзиром да се обухват измене плана односи на парцелу за индивидуалну градњу није 

неопходно поштовање Правилника о условима за планирање и пројектовање грађевина за 

несметано кретање дјеце и особа са умањеним тјелесним способностима  (Сл.гл.10/11).  

 

 

14. Инфраструктура - комунална опремљеност и уређеност простора 

 

14.1. Саобраћај 

У обухвату предметног дијела Регулационог плана не постоји изграђена саобраћајна 
инфраструктура. Најближа саобраћајна инфраструктура која тангира обухват je Maјевичка 
улица која пролази са јужне стране предметног обухвата и  Банијска улица са 
сјеверозапдне стране предметног обухвата.   
Простор који је обухваћен измјеном Плана је неизграђен. 

Просторна цијелина која је предмет измјене плана покривена је планском 
документацијом Просторним планом града Бањалуке из 2014. године, Урбанистичким 
планом Града Бањалуке из 1974. године и Регулационим планом стамбеног насеља 
Дракулић – секција А (Службени гласник 29/09).  Измјена овог плана се односи на парцеле 
к.ч.бр. 1336/1, 1336/2,1332  к.о. Петрићевац 2 (нови премјер).  

Постојећим планом је на парцеле на  којима  је предмет измјене планирана  
јеизградња  колективниг стамбених  објекта . Површина се налази у зони индивидуланог 
становања.  Контактне зоне су изграђене индивидуалном градњом.  
 

14.2. Хидротехничкка инфраструктура 

 

Увод  
 
У обухвату Измјене дијела РП стамебног насеља „Дракулић“ стање изграђености хидротехничке 
инфраструктуре има велики значај за квалитет и услове живљења на овом простору. 
Хидротехничка проблематика која је изражена у оквиру обухвата плана и коју је потребно 
детаљно анализирати је: 

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

водовод, 

 Сакупљање и одвођење отпадних вода из насеља – фекална канализација и 

 Сакупљање и одвођење површинских вода од падавина у насељу – оборинска канализација. 
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Водовод 
 
Предметни обухват Измјене дијела РП стамебног насеља „Дракулић“ нема развијену 
хидротехничку инфраструктуру. Предметно подручје припада другој висинској зони 
водоснабдијевања (друга висинска зона која обезбјеђује снабдијевање потрошача водом изнад 
коте 190m.n.m. условљена је котом резервоара Паприковац II – кота дна резервоара 282m.n.m.). 
За подручје друге висинске зоне, обзиром на конфигурацију терена, вршено је смањење 
(редукција) притиска. За другу висинску зону се могу разликовати слиједеће подзоне притисака: 

 II висинска зона без редуцира (у односу на резервоар Паприковац II, кота дна 282m.n.m.)  

 II висинска зона са једним редуциром и  

 II висинска зона са два редуцира. 

 
Главни снабдјевачки цјевовод не предемтном подручју је: 

 у Мајевичкој улици профила Ø160mm цјевовод друге висинске зоне до редуцира притиска 

1 и даље цјевовод Ø100mm. Од редуцира притиска 1 до редуцир притиска 2 цјевовод 

Ø100mm. 

 
Положај постојеће водоводне мреже у предметном обухвату Измјене дијела РП стамебног насеља 
„Дракулић“, приказан је на графичком прилогу, План инфраструктруре – ХИДРОТЕХНИКА БР.013. 
 
Канализација 
 
Канализациони систем за сакупљање и одвођење употребљених вода на подручју Измјене дијела 
РП стамебног насеља „Дракулић“ је слабо развијен. Постојећа канализација у Мајевичкој улици је 
рађена по раздјелном систему, профил фекалне колектора је Ø300mm, а профили оборинског 
колектора је Ø400mm.  
 
Положај изведених дијелова канализационе мреже у предметном обухвату Измјене дијела РП 
стамебног насеља „Дракулић“, приказан је на графичком прилогу, План инфраструктруре – 
ХИДРОТЕХНИКА БР.13. 
 

14.3. Електротехника 

 

У обухвату предметног регулационог плана не постоји ни једна изграђена дистрибутивна 

трафостаница. С обзиром да је предметни простор неизграђен на предметном обухвату нема 

електроенергетске инфраструктуре која би ометала планиране интервенције у простору.  

 

14.4. Телекомуникације 

Телекомуникациона мрежа представља јединствен техничко-технолошки систем за пренос свих 

видова информација. 

 

С обзиром да је предметни простор неизграђен на предметном обухвату нема 

телекомуникационе  инфраструктуре која би ометала планиране интервенције у простору.  
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14.5. Топлификација 

 

Простор обухваћен ревизијом плана нема термоенергетске инсталације (вреловод или 
топловод) градског топлификационог система. Важећим „Регулационим планом стамбеног насеља 
Дракулић у Бањалуци – секција А“ из 2010. године није планирана топлификација на оном 
локалитету, планирана је гасификација. Постојећи објекати у окружењу имају индивидуално 
гријање. 

 

 

15. Животна средина 

 

15.1. Систем зелених површина 
 

Предметне парцеле карактерише потпуно одсуство зеленила из реда високих дрвенастих 
врста. На травнатој површини присутан је мањи број лишћарских жбунастих врста. 
 
Недостатак разноликости врста и низак квалитет постојећих, истичу немогућност остварења већих 
функција (санитарно-хигијенске, микро-климатске и психолошке) које зелена површина треба да 
има. 

 
15.2. Заштита животне средине 

 

Процес изградње и урбанизације простора неминовно доводи до нарушавања квалитета 

природних услова средине у којој живимо.  

Деградација животне средине се огледа у сталном загађивању површинских и подземних вода, 

земљишта и ваздуха, непрописном одлагању отпада, повишеним нивоима буке и вибрација и 

другим неконтролисаним активностима. Обзиром на тешке посљедице које могу бити узроковане 

наглим ширењем насеља, неопходно је посветити већу пажњу заштити животне средине. 

Обухват Измјене дијела регулационог плана Дракулић – секија А је локалитет који се 

налази унутар индивидуалног стамбеног насеља, западно од улице Раковачких рудара, и на њему 

нема изграђених објеката. Шири простор је дјелимично изграђен, претежно објектима 

намијењеним индивидуалном становању.  

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

загријавање који се налазе у објектима. 

На ширем простору је присутна деградација тла која је углавном антропогеног карактера, а 

која се односи на досадашњу неадекватну и дијелимично стихијску експлоатацију грађевинског 

земљишта, деградацију која настаје загађивањем отпадним материјама, полутантима из ваздуха, 

инфилтрацијом комуналних вода преко неадекватно изграђених септичких јама итд.  

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

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

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

Стога се предметни простор може дефинисати као локалитет потенцијалног негативног 

утицаја на животну средину. 
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Квалитет ваздуха како на ширем урбаном подручју тако и у овом дијелу плана има 

промјењљиве вриједности у различитим периодима годишњих доба. 

 

Табела: Оцјена, Категорија квалитета ваздуха за 2014. годину, Средње годишње концентрације SO2 NO2 

PM10 CO чађ и PM2 

Мјерно мјесто Оцјена 

квалитета 

ваздуха 

(категорија) 

SO2 

µg/m
3 

NO2 

µg/m
3

 

 

PM10 

µg/m
3

 

 

Број 

дана 

са 50 

µg/m
3

 

CO 

mg/m
3
 

Чађ 

µg/m
3
 

 

PM2.5 

µg/m
3
 

 

Бања Лука 

(Паприковац) 

1 22.10 33.83 29.75 4 0.871 15.16 17.36 

Бања Лука (Центар 

града) 

1 24.45 33.68 31.30 6 0.939 15.97 18.29 

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

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

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

 

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

заштити ваздуха („ Службени гласник Републике Српске“, број 124/11). 

Према мјерењима параметара у 2014. години и на основу годишњих концентрација 

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

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

квалитета ваздуха. 

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

број 124/11), за оцјењивање су коришћени подаци мониторинга нивоа загађујућих материја који 

испуњавају услов расположивости и валидности.  

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

2014. години, гдје нису прекорачене граничне вриједности нивоа ни за једну загађујућу материју. 

Иако је мјерењима потврђен задовољавајући квалитет ваздуха у агломерацији Бања Лука, 

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

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

употребљавају у саобраћају и као енергенти било у привредним или другим активностима (угљен 

моноксид, азот моноксид, азот диоксид,угљоводоници и др.), те да је из наведених разлога нужан 

континуирани мониторинг. 

Организовано збрињавање отпада представља један од битних услова, како за здравље 

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

простора услугама сакупљања комуналног и других осталих категорија отпада тренутно врши 

комунално предузеће Чистоћа,а.д. Бања Лука. 

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

оптерећења, повишен ниво буке очекиван је у близини саобраћајница.  
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16. Биланси коришћења површина, ресурса и објеката 
 

Локалитет који је обухваћен измјеном Плана није изграђен. 
 

 Површина обухвата измјене Плана ..................................................  0,76 m².   
 
  

 
В/ ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПРОСТОРА 

Након свих наведених података и програмских задатака исказане су потребе од стране 

инвеститора, Административне службе, надлежних институција и осталих заинтересованих 

субјеката да се овај простор унапреди пронађе квалитетније рјешење и приведе намјени која је 

примеренија локалитету.  

Циљеви организације и уређења простора могу се исказати кроз сљедеће: 

 Планским опредјељењем формирати простор високог урбаног стандарда; 

 Утврдити, кроз концепцију, однос обухваћеног простора по садржају и функцији, према 
контактним зонама; 

 Искористити значајан потенцијал парцеле за унапређење планираном градњом;  

 Дефинисати карактеристике физичких структура у простору;  

 Дефинисати паркинг простор; 

 Дефинисати развијеност инфраструктурне мреже; 

 Усаглашавањем интереса, активирати изградњу новог објекта. 

 Могућност рационалнијег коришћења парцеле. 

 Формирати грађевинске линије на начин да се формирају коректни урбани улични 

фронтови у односу на контактне зоне. 

 

1. Становништво и становање 

На површини обухвата Плана је потреба за планирањем становања као основне функције  

која је заступљена и у околном простору. У складу са просторним могућностима у обухвату плана 

планирати градњу која ће уважити простор изван обухвата плана.  

У склопу становања планирати могућност претварања дијела објекта у пословни, али 

искључиво у функцију пословања компатибилног стамбеној функцији. 

2.   Пословне дјелатности 

 

Пословне просторе планирати  који су компатибилни са становањем.  

 

3.  Јавне службе и друге друштвене дјелатности 
 
Нема потребе за планирањем јавних служби и и других друштвених дјелатности. 
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4. Инфраструктура 
 

4.1. Саобраћај 

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: 

• Реконструисање постојећих  и доградња нових елемената путне мреже унутар обухвата, са 

јасном хијерархијском класификацијом сабирних, стамбених и приступних улица, који ће 

обезбједити квалитетно и ефикасно одвијање саобраћаја,  

• рјешавање потреба паркирања, у складу са захтјевима проистеклим из намјене, постојећих 

и планираних садржаја, као и 

• дефинисање површина за безбједне и ефикасне пјешачке токове. 

 

4.2. Хидротехничка инфраструктура 

 

У обухвату Измјене дијела РП стамебног насеља „Дракулић“ стање изграђености хидротехничке 
инфраструктуре има велики значај за квалитет и услове живљења на овом простору. 
Хидротехничка проблематика која је изражена у оквиру обухвата плана и коју је потребно 
детаљно анализирати је: 

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

 Сакупљање и одвођење отпадних вода из насеља – фекална канализација и 

 Сакупљање и одвођење површинских вода од падавина у насељу – оборинска канализација. 
 

Постојеће стање изграђености водоводне и канализационе мреже је оцијењена као недовољно за 
задовољење будућих повећаних потреба од додатних потрошача. За планиране објекте на 
локалитету је потребно урадити потребну секундарну водоводну и мрежу, којом ће се 
обезбиједити потребне количине воде за санитарне потребе и заштиту од пожара, као раздјелни 
(сепаратни) систем прикупљања и одводње кишних и отпадних вода.  
 
Све предвиђене мјере и објекте потребно је уклопити у јединствен и цјеловит систем који треба 
да обезбиједи пуну функцију овог подручја и омогући даљи развоја урбаног дијела града. 
 

 
4.3. Електроенергетика 

 

Потрошња електричне енергије представља један од значајних фактора привредног развоја. 

Основни циљ у области електроенергетске инфраструктуре је поуздано и квалитетно 

снабдијевање електричном енергијом, те максимално смањење бројa испада  у снабдијевању 

електричном енергијом.  

 

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. 
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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. 

 

4.4. Телекомуникације 

 

Основни циљ у области телекомуникација је омогућити поуздану телекомуникациону мрежу, која 

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

телекомуникационих технологија. 

 

4.5. Топлификација 

 

Планирани објекти у обухвату овог плана су стамбени мале спратности. Због боравка људи 
у овим просторијама исти је потребно загријавати у зимском периоду а хладити у љетном 
периоду. Планирани објекат ће бити новије градње коју карактерише добра термичка заштита и 
мала пропусност столарије па се може рећи да ће систем гријања бити повољан са становишта 
рационалне потрошње енергије и енергетске ефикасности.   

Основни проблем за топлификацију су високи инвестициони трошкови дистрибутивног 
система (вреловод, топловод, топлотне подстанице…) обзиром на потребе (мали број објеката). 

Приједлог је да се при разматрању могућности и потребе за гријањем узму у обзир 
препоруке за кориштење обновљивих извора енергије и енергетску ефикасност опреме и система 
гријања, хлађења и вентилације у цјелини. 

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

 

 

5. Животна средина 

 

5.1. Систем зелених површина 

 

Да би се у потпуности оствариле функције зелених површина, неопходно је формирати систем 
који ће функционисати као јединствена цјелина. Поред подизања јавних зелених површина 
(паркови, скверови и слично), то подразумијева и пејзажно уређење индивидуалних парцела. 
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Основни циљеви хортикултурног уређења предметне парцеле јесу сљедећи: 
• побољшање микро-климатских карактеристика (смањење превелике инсолације и 
повећање релативне влаге ваздуха), 
• постизање повољнијих санитарно-хигијенских услова, 
• повољнији психолошки утицај током боравка у датом простору и 
• повећање естетског квалитета простора. 

 

5.2. Заштита животне средине 

 

Проблематика из области заштите животне средине је размотрена кроз анализу стања, те као 

таква је одређена за полазни основ у процесу планирања.     

Заштита животне средине 

Утврђивање потреба, могућности и циљева за подручје предметног обухвата врши се у складу са 

утврђеним проблемима, те циљевима који су дефинисани на стратешком нивоу. Стога циљеви 

заштите животне средине произилазе из стратешких опредјељења за одрживо управљање 

квалитетом ваздуха и земљишним ресурсима, интегрално управљање водним ресурсима, 

управљање шумама, отпадом, простором и екосистемима, као и заштите здравља становништва. 

Обзиром да су на подручју Измјене регулационог плана предвиђени објекти намјене становања, 

основне потребе заштите животне средине ће се постићи остваривањем сљедећих појединачних 

циљева:   

 Заштита вода од загађења кроз свеобухватно каналисање и пречишћавање отпадних вода из 

објеката, успостављање и поштовање зона заштите водотока, постављање уређаја и опреме за 

снабдијевање водом, 

 Заштита земљишта од загађења кроз спречавање депоновања отпада на непредвиђеним 

мјестима, те уређење јавних градских површина, 

 Заштиту ваздуха од загађења кроз обезбјеђење одговарајућег енергента или система 

топлификације, контролисање аерозагађења од саобраћаја, као и поштовање 

микроклиматских услова при избору локација за потенцијалне загађиваче, 

 Заштита од буке кроз адекватно планирање саобраћајница и саобраћајних токова и 

контролисање саобраћајне буке, правилно лоцирање извора буке у односу на пријемник, 

смањење стварања буке и спречавање њеног ширења у околину, 

 Уређење зелених површина и заштита вегетације у складу са окружењем (заштиту од 

различитих болести и елементарних непогода, као и угрожавања пејзажних вриједности 

вегетације). 

Како би се успјешно заштитила и очувала животна средина, нужно је континуирано праћење 

квалитета ваздуха, воде и земљишта, те свих елемената у околини који имају значајан утицај на 

здравствено стање људи и екосистеме (бука, вибрације, зрачења и др.).  

У циљу заштите и унапређења животне средине, неопходно је на одговарајући начин уредити 

урбане садржаје, систем зелених површина и инфраструктуру, те с тим увези, обезбједити 

одговарајуће услове за квалитет живљења у њој.  

 

6. Биланс потреба и могућности 
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Површина обухвата Плана је 0,76m². Биланс потреба и могућности у овом простору 

исказан кроз програмски задатак суштински је дефинисан кроз могућности које разматрани 

простор пружа.  

Потребно је обезбједити адекватан колски и пјешачки приступ предметној цјелини и 

планирам садржајима, уз адекватан сегмент стационарног саобраћаја. Уз то уважити и имовинску 

структуру земљишта.   

 

6.1. Грађевинско земљиште 
 

Парцелe у обухвату плана прилагодити конкретној намјени. 
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Г. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА 
 
1. Организација простора 
 

Основна намјена површина 
 
Основна концепција уређења површина у оквиру просторне цјелине наметнула се као 

посљедица низа фактора, од природних, преко створених позиција, однос на околни простор, 

постојећу изграђеност непосредног окружења и начина употребе простора. 

 

Простор обухваћен израдом Плана дефинисао је површине слиједећих намјена: 

 Површине за изградњу нових објеката; 

 Површине намјењене за зеленило у склопу грађевинске парцеле; 

 Површине предвиђене за саобраћај у мировању. 

 

Унутар обухвата плана је планирана градња индивидуалних стамбених објекта главне 

оријентације сјеверозапад – југоисток. Планирани објекти поштују улични фронт у контактним 

зонама. Ниже етаже се могу користити у пословне просторе за све дjелатности које су 

компатибилне са становањем и не угрожавају простор (буком, загађење, и тд.) Планирана 

спратност  објеката  је П+1+М, може се планирати и подрумска етажа  уколико то дозвољава 

локација што се може утврдити детаљним урбанистичко техничким условима. 

 

 

2. Становање 

 
Измјена дијела  Плана функционално и на основу програмских задатака има само једну  

зону а то је становање.  

 

- Основна намјена у обухвату измјене дијела Плана је индивидулано  становање. Исказана 
је потреба за планирањем индивидуалних стамбених објеката . Простор је планиран за 
изградњу индивудалних стамебних објеката типа дублекси, са гаражама између објеката. 
Веркилани габарити планираних стамбених објеката су Пр+1+М а гаража приземље. На 
предметном простору планира се  изградња дванаест ( 12) индивидалних стамбених 
објеката. 

 

 

3. Пословне дјелатности 

 

Пословање је планирано само у приземној етажи унутар објекта индивидуалног 

становања. Пословање мора бити компатибилно становању а прецизна намена простора може 

бити дефинисана урбанистичко – техничким условима.  
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4. ОПШТИ УРБАНИСТИЧКО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ  

 

Измјеном дијела Плана дефинисани су сви релевантни урбанистички - регулативни 

елементи за пројектовање и изградњу објекта у подручју обухвата Плана. Текстуални дио и сви 

графички прилози чине јединствен документ који у регулативном смислу обавезују све субјекте 

без обзира у којој фази реализације Плана учествују. Прије израде архитектонских пројеката за 

објекте чија градња се овим Планом предвиђа треба формулисати детаљан пројектни задатак који 

укључује и податке и захтјеве садржане у поменутом документу. Ти подаци се односе на: 

 намјену објекта; 

 хоризонталне и вертикалне габарите; 

 оријентационе нивелационе коте; 

 архитектонско обликовање објекта; 

 услове за уређење околних  површина; 

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

 услове заштите и друго. 
 

- Сви ови подаци формулишу се као посебан урбанистичко-регулативни документ за сваки 
објекат у виду детаљних урбанистичко - техничких услова за пројектовање и изградњу 
објекта. Основу за њихово дефинисање представља овај План. Намјене планираних 
објеката дефинисане су на карти бр. 09 (План просторне организације) графичког дијела 
овог Плана. 
 

- Хоризонтални габарити планираних објеката приказани на карти бр. 4 План просторне 

организације су максимални. Вертикални габарити планираних објеката, изражени бројем 

надземних етажа и приказани на карти бр. 04 План просторне организације су 

максимални. 

 

- Пословне дјелатности које се могу обављати у индвидуалним стамбеним објектима 

морају бити компатибилне са становањем или обављањем других дозвољених 

дјелатности тј. такве да буком, вибрацијама, зрачењем, емисијама штетних материја, 

већом опасношћу од пожара, експлозије или друге врсте техничких инцидената, 

несразмјерно великим оптерећењем саобраћајница и паркиралишта и сл., не угрожавају 

нормално становање и рад у истом или сусједним објектима. 

- Помоћни објекти гараже су планирани уз стамбени објекат а могу се смјести  у саставу 

главног објекта, у приземној, сутеренској или подрумској етажи. 

 

- Грађевинске линије објеката, приказане на карти бр. 15 План грађевинских и регулационих 

линја, су граничне, и приказују линију коју објекат не може прећи најистуренијим дијелом.  

 

- Детаљним урбанистичко - техничким условима може се кориговати грађевинска парцела 

предвиђена Регулационим планом у минималним одступањима, и то да би се уважили 

релевантни фактори који се тичу имовинско - правних односа, али да се притом не 

угрожавају други околни објекти, односно приступи истим и њихово нормално 

функционисање. 
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- Детаљним урбанистичко-техничким условима одређује се дефинитивна намјена објекта и 

његових дијелова, дефинитивни хоризонтални и вертикални габарити, положај према 

грађевинским линијама и према границама грађевинске парцеле, положај помоћних 

просторија, услови прикључења на комуналне инсталације и саобраћајнице, услови у 

погледу фасада, кровова, паркиралишта, озелењавања и уређења парцела и др. 

 

- Пословне   дјелатности    које   се   могу  обављати   у  стамбеној згради 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. 
 

- 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 захјевати да објекат у сваком, па и у обликовном смислу, схвати и 
третира као дио шире околине, односно амбијента у који се објекат смјешта. Тим прије јер 
се ради о дијелу ширег центра града,  усаглашавање облика и изгледа нових зграда у 
непосредној близини постојећих објеката . Треба захтијевати од пројектанта да 
максимално искористи повољности које пружа локација, а исто тако да максимално 
пригуши њене евентуалне лоше стране. 
 

- Начин ограђивања и врсте ограде су слободан избор  при чему треба водити о прописима 
који дефинишу овај сегмент. 
 

- 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 и 
естетском смислу да пруже адекватан израз пријатан за око посматрача. 
 

- За објекте, за инфраструктурне инсталације  и сл., детаљни урбанистичко - технички услови 

израђују се за поједине објекте, односно за поједине површине.  

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

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

издавање локацијских услова и за пројектовање. Основу за дефинисање детаљних 

урбанистичко – техничких услова представља овај План. У том документу који чини саставни 

дио локацијских услова и рјешења о одобрењу градње у складу са овим Планом утврђује се: 

 Намјена објекта са детаљнијим размјештајем функционалних простора у оквиру исте намјене. 

За објекте са више садржаја различите намјене, њихов размјештај у поједине дијелове објекта 

и основна квантификација површина; 

 Максималне димензије хоризонталних габарита објекта и облик габарита, вертикални габарит 

висином тла мјереном од будуће нивелете терена или бројем надземних етажа – спратност 

објекта; 
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 Ситуативни положај објекта и површина, облик основе приземља и спратова ако су различити, 

приказује се на графичком дијелу документа. Грађевинске и регулационе линије дефинисане 

су координатама тачака или дистанцама од постојећих објеката и тачака на терену; 

 Нивелета пода приземља – (улазни подест) – се одређује као приближна вриједност са 

тачношћу 20 цм. У неким случајевима одређује се тачна нивелета. Означава се апсолутном 

котом. 

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

саобраћајних површина.  

 У условима за прикључење на саобраћајну мрежу графички и текстуално се одређују прилази 

објекту, њихова позиција, геометријски облик и површинска обрада, ширина, ивичњаци, 

радијуси закривљења и сл. 

 У условима за уређење слободних површина око објекта текстуално и графички треба дати 

податке о величини, облику, намјени и начину обраде тих површина. Поставља се захтјев да 

уређење слободних површина буде и инвестиционо и грађевински, саставни дио изградње 

објекта. Објекат се може сматрати готовим, бити технички примљен и предан на употребу тек 

пошто су изграђене и све околне површине које му припадају. Уређење ових површина се 

врши према посебном пројекту који чини саставни дио пројектне документације објекта. 

 Условима заштите утврдити обавезу пројектовања и изградње таквог објекта који ће испунити 

све прописане стандарде и захтјеве који се односе на заштиту и сигурност коришћења 

предметног објекта и објеката у његовом окружењу. Ово се прије свега односи на статичку и 

сеизмичку сигурност објекта, функционалност у његовом коришћењу, противпожарну 

сигурност, енергетску ефикасност и друго. 

 Услови за прикључење на градску инфраструктурну мрежу детерминишу обавезу и начин под 

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

инфраструктуре. 

 Основ за детерминисање услова прикључења приказан је на одговарајућим прилозима 

графичког дијела измјене дијела Плана. 

 У условима треба утврдити и обавезу инвеститора за прибављање потребних геотехничких 

података о тлу путем непосредних истражних радова на микролокацији. 

 

 Када је то потребно за потпуније, детаљније или прецизније одређивање услова у 

локацијским условима, Град може на исти начин одлучити о обавези израде идејног рјешења или 

идејног пројекта и након израде детаљних урбанистичко-техничких услова, а прије издавања 

локацијских услова. 

 

5. Статус постојећих објеката 

 

Нема постојећих објекат у обухвату Измјене дијела Регулационог плана.  

 

Привремено коришћење земљишта 

 

 До реализације планских рјешења земљишта обухваћена Планом могу се користити на 

затечени или други начин којим се не онемогућава или битно не отежава реализацију планских 
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рјешења (грађевинске парцеле постојећих зграда, дворишта, вртови, саобраћајне површине, 

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

 
6. Инфраструктура 
 

6.1.Саобраћај 

Основна намјена у обухвату измјене дијела Плана је индивидулано  становање, те је 
концепт саобраћајног рјешења задржан из важећег Регулационог плана уз минималне 
корекције, тј. прилаговађавње приступних саобраћаница новопланирам објектима како 
би се обезбједио приступ планираним објектима, уз поштовање затеченог стања и  
природних могућности и ограничња. Измјене се односе на приступне саобраћајнице 
унутар предметног обухвата. Приступне саобраћајнице су задржане са профилом 5 м  и 
обостраним тротоарима 1,5м 

 Унутар обухвата плана је планирана градња индивидуалних стамбених објекта 
главне оријентације сјеверозапад – југоисток.   
 
Планиране улице се вежу на постојеће и тако чине једну јединствену саобраћајну мрежу 
која омогућава проточност и адекватан приступ како постојећим тако и планираним 
садржајима. 
 
С обзиром  да се допуна Плана из 2002. односи на интерблоковску интервенцију, то се на 
нивоу предметног Плана третирала само секундарна саобраћајна мрежа, са акцентом на 
рјешавању стационарног саобраћаја за планиране садржаје унутар разматраног блока. 
Концепт примарне саобраћајне мреже у потпуности је преузет и задржан из претходног 
плана, односно Регулациониг  плана за простор између пута Бањалука- Градишка и Улице 
Деспота Стефана Лазаревића“ из октобра 2002. 
Обзиром да се ради о индивидуалним стамбеним објектима, паркирање је ријешено 
унутар парцеле, уз сваки објекат планирана је гаража.  
 
Урбанистичко-технички услови за саобраћај 
 
Урбанистичко-техничким условима прописује се општи и посебни услови које је потребно 
испунити да би сви планирани садржаји везани за саобраћај (колски, пешачки) били 
доведени у услове квалитетног и поузданог коришћења у траженом обиму и по квалитету 
услуга најмање до нивоа који се прописује овим урбанистичко-техничким условима. 
 
Сви хоризонтални елементи (осовине и габарити) дати у графичком прилогу су 
обавезујући за пројектанте и извођаче радова. 
На јавним површинама обезбједити одређен број  паркинг мјеста  за бициклисте. 
Димензионисање коловозних површина извести у складу са очекиваним саобраћајним 
оптерећењем по важећим прописима. 
Нивелацију нових колских и пешачких површина ускладити са околним простором и 
садржајима као и са потребом задовољавања ефикасног одводњавања атмосферских 
вода. 
Нивелационе коте приказане на графичком прилогу План саобраћаја и нивелације су 
оријентационе и нису обавезујуће за пројектанта. 
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Одводњавање атмосферских вода извршити путем сливника и цевовода до канализације, 
а избор сливника ускладити са обрадом површине на којој се налази (коловоз или 
пешачка стаза). 
Коловозне засторе свих новопланираних и постојећих – задржаних саобраћајница радити 
од асфалта. 
Површинску обраду тротоара извести са завршном обрадом од асфалтног бетона или 
поплочањем префабрикованим бетонским или кулиер плочама. 
Оивичење коловоза и пешачких површина извести уградњом бетонских префабрикованих 
ивичњака. 
На сваком пешачком прелазу обавезно уградити упуштене ивичњаке или друге 
одговарајуће префабриковане елементе како би се омогућило неометано кретање 
инвалидских колица и бициклиста. 
Обавезно урадити квалитетну расвету свих саобраћајница и саобраћајних површина. 
Хоризонталну и вертикалну саобраћајну сигнализацију урадити у складу са важећим 
законом за ту област.  
 

6.2.  Хидротехничка инфраструктура 
 
 
Водовод 
 
Постојећи и планирани садржаји у обухвату Измјене дијела РП стамебног насеља „Дракулић“ 
снабдијеваће се водом са градске водоводне мреже Бања Лука.  
Цјевоводи (постојећи и планирани) поред снабдијевачке улоге имају и улогу да обезбиједе 
довољне количине противпожарне воде (и евентуалне потребе технолошке воде за мање 
потрошаче).  
 
Констатовано је да је постојећа водоводнна мрежа удаљена од предметног обухвата, па се 
намеће изградња нове дистрибутивне водоводне мреже планираним приступним 
саобраћајницама, до споја са постојећим цјевоводом у улици Мајевичкој (у дужини од око 250m), 
а затим и изградња мреже кроз предметни обухват. На овај начин планирани објекти могли би се 
квалитетно снабдијевати потребним количинама воде за санитарне, пожарне и евентуално остале 
потребе.  
 
Елементи за прорачун потребних количина воде и димензионисање цјевовода су: 

 величина обухвата; 

 планирани број становника; 

 број запослених;  

 специфична потрошња воде на дан по становнику qsp=220 l/st/dan 

 специфична потрошња воде на дан по запосленом  qsp=150 l/st/dan 

 коефицијент дневне неравномјерности Кdn=1.15 

 коефицијент часовне неравномјерности Кč=1.3 

 
Према Закону о уређењу, простора и грађењу (Сл.Гласник РС бр.40/13) у објектима колективног 
становања, стамбеним, стамбено-пословним и пословним, потребно је омогућити постављање 
мјерних инструмената за мјерење утрошених  количина воде за сваког потрошача тј. потребно је 
пројектовати централне водомјере (секундарне водомјере) који региструју укупну количину воде 
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која је објекту испоручена. Према истом члану обрачун воде за сваки пословни простор врши се 
према очитању секундарног водомјера и испоставља се на име потрошача.  
 
Количине воде за гашење пожара се рачунају према важећим прописима о заштити од пожара и 
то: 

 Закон о заштити од пожара (Службени гласник РС бр. 71/12). 

 Правилником о техничким нормативима за хидратантску мрежу за гашење пожара 

(Службени лист СФРЈ 30/91, 39/13),  

 Правилником о техничким нормативима заштите од пожара објеката намјењеним 

 за јвну употребу у којима се окупља и борави већи број лица (Службени гласник РС    
 бр.64/13), 

 Правилником о техничким нормативима заштиту гаража за путничке аутомобиле од 

пожара и експлозије (Службени гласник РС бр.19/10). 

 
Минимални пречник планираних водоводних профила са становишта истовременог обезбјеђења 
довољних количина воде за санитарне потребе и потребе заштите од пожара за објекте 
колективног становања је Ø160mm, а за индивидуалне објекте профила Ø110mm. 
С обзиром да се предметни обухват налази у II висинској зони и да се снабдијвање врши преко 
редуцира притиска, потребно је водитии рачуна о притисцима код планирана мреже.  
 
Канализација 
 
За планиране садржаје у обухвату Измјене дијела РП стамебног насеља „Дракулић“, предвиђа се 
раздјелни (сепаратни) систем прикупљања и одводње кишних и отпадних вода.  
 
На предметном подручју не постоје изграђене инсталације јавне градске канализације. Постојећи 
објекти диспозицију фекалних отпадних вода врше у индивидуалне септичке јаме на властитим 
парцелама, као привремено рјешење до изградње јавне канализационе мреже - према условима 
који се дају Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручје градова и насеља гдје 
нема јавне канализације, Сл.Гласник РС бр. 68/01. Након изградње јавне градске канализације, 
предметни објекти ће се прикључити на исту, септичке (или сабирне) јаме испразнити, 
дезинфиковати и порушити. 
 
За прорачун количина употребљених вода плански елементи су: 

 одговарајуће сливне површине, планирани број становника који је прикључен на 

водоводну мрежу, специфична потрошња воде за период планирања 2020 год. 

(становништво, комуналне потребе, мала привреда) qsp=250 l/st/dan, 

 коефицијент дневне неравномјерности Кdn=1.15 и 

 коефицијент часовне неравномјерности Кč=1.3. 

 
Приликом урбанизације простора у обухвату Измјене дијела РП стамебног насеља „Дракулић“, 
потребно је планирати и организовати сакупљање и одвођење сувишних количина оборинске 
воде са кровова, саобраћајница и осталих непропусних површина. С обзиром да вода са ових 
површина може бити загађена атмосферским талогом, седиментима и токсичним материјама, 
потребно је предвидјети одговарајуће примарно пречишћавање ове воде прије њеног упуштања у 
постојеће колекторе. 
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За прорачун количина оборинских вода плански елементи су: 

 припадајуће сливне површине, 

 интензитет мјеродавних киша (са диаграма интензитат – трајање - повратни период за 

подручје Бања Луке) и 

 одговарајући кеофицијент отицања (зависно од намјене поршина). 

 
Положај постојеће канализационе мреже за прикупљање и одвођење употребњених вода на 
подручју Измјене дијела РП стамебног насеља „Дракулић“, дат је на графичком прилогу, План 
инфраструктуре – ХИДРОТЕХНИКА БР.013. 
  
Цјелокупни систем одводње атмосферских и употребљених вода извести водонепропусно.   
 
Квалитет атмосферских отпадних вода мора да задовољи услове које прописују: Правилник о 
условима испуштања отпадних вода у површинске воде, Сл.гл.РС, бр.44/01; Уредба о 
класификацији вода и категоризацији водотока Сл.гл.РС, бр.42/01. 
 
Минимални пречник планираних канализационих колектора је Ø300mm. 
 

6.4 Електроенергетика 

 

У обухвату предметног регулационог плана предвиђена је изградња нових стамбених јединица.  

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

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

 

 

 

Укупна БГП 

 

 

БГП 

становања (Ss) 

 

 

БГП помоћни 

(Sp) 

 

4681,20m2 4320,00m2 361,20m2 

 

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

оптерећење објеката обухваћених овим регулационим планом.  

 

Укупна бруто-грађевинска површина становања износи 4320,00m2 и очекује се да ће бити око 18 

стамбених јединица. Очекивано максимално једновремено оптрећење одређено на основу 

Анализе електроенергетских подлога за димензионисање дистрибутивних мрежа одређује се по 

формулама:    

 

Pmaxs = Pmax,1 * n 

 

гдје је:  

 

n          – број станова; 
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Рmax,1    – учешће једног стана у максималном једновременом оптерећењу за n<20: 

 

Pmax1 = 8,5 * (0,25 + 0,75/√n) 
 

Pmaxs = 8,5*(0,25+0,75/√18)  
 

Pmax1 =3,63 kW 

 

Pmaxs = 3,63 * 18 = 65,3 kW за n=18. 

 

Укупна бруто-грађевинска површина помоћних објеката износи 361,20m2 те се може очекивати да 

ће вршна снага истих бити цца. 15 kW. 

 

Према томе, укупна вршна снага нових потрошача у обухвату је: 

 

Pmaxw = Pw+ Pmaxs  

 

Pmaxw = 15 + 65,3 

 

Pmaxw = 80,3kW  

 

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

основне комуналне потребе у погледу снабдијевања електричном енергијом, неопходно је 

обезбиједити цца 81kW. Услове за обезбјеђење електричне енергије очекиваног вршног 

оптерећења од цца 81kW прописаће надлежна Електродистрибуција кроз своју електроенергетску 

сагласност. 

 

Планирана инфраструктура унутар предметног обухвата ће се посматрати у односу на планирану 

инфраструктуру која је дефинисана матичним регулационим планом. Важећим матичним 

регулационим планом дефинисан је потребан број дистрибутивних трафостаница. Предметне 

трафостанице су планиране у непосредној близини предметног обухвата како је приказано на 

графичком прилогу „План инфраструктуре – електроенергетика и телекомуникације“. Измјеном 

плана се задржава концепт планираних дистрибутивних трафостаница и средњенапонске мреже 

који је дефинисан у матичном плану. 

 

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. 

 

Јавна расвјета 
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Овим регулационим планом оставља се могућност изградње 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 

 

С обзиром на врсту намјене објеката, потребно је обезбиједити адекватне телефонске прикључке, 

који ће се извести од најближег постојећег окна телекомуникационе мреже. 

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

добије се: 

 

ntel = npp x 1,5  

 гдје је: 

   npp – број стамбених јединица; 

             

Према томе, за наведени обухват биће потребно обезбиједити:  

 

   ntel = 18 x 1,5 = 27 

 

тј. укупно 27 директних телефонских  прикључака. 

 

Тачан број телефонских прикључака биће дефинисан урбанистичко-техничким условима, 

пројектима и условима и техничким рјешењима које пропише надлежни телеком. 

 

За потребе полагања планираних телекомуникационих каблова задржава се концепт из 

матичног плана гдје је планирана изградње ТК кабловске канализације, а која ће прецизније 

бити дефинисана урбанистичко-техничким условима, пројектима и условима које пропише 

надлежни телеком.  

 

Предвиђена изградња ТК канала подразумијева њихово кориштење и за инсталације нових 

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

сагласност надлежних провајдера. 

 

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

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

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

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

технику, кроз своје сагласности и техничка рјешења. 

 

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

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

Дирекција за технику. 

 

 

6.5. Топлификација 

Подручје у обухвату овог плана се налази унутар зоне урбаног подручја Бањалуке  али 
нема топловодну/вреловодну мрежу. Како тренутно не постоји могућност прикључења на систем 
даљинског гријања као прелазно рјешење топлотну енергију за загријавање објеката могуће је 
обезбеђивати из котловнице за централно гријање (која може користити чврсто, течно или 
гасовито гориво, као и течни нафтни гас) или локалним изворима топлоте по просторијама (пећи, 
топлотне пумпе итд.). Уколико дође до реализације планског рјешења гасификације, као гориво 
може бити природни гас. Који систем ће бити изабран зависи од величине и намјене објекта. 

Топлотну енергију за загријавање топле санитарне воде обезбиједити електричним или 
гасним гријачима - електрични или гасни бојлери, а препорука је коришћење соларна енергија 
(соларни колектори).  

 За евентуално хлађење просторија у објектима у љетном периоду користити локалне 
хладњаке ваздуха или централне расхладне станице са одговарајућом инсталацијом (топлотне 
пумпе).  
 
Биланс потребне топлотне снаге  
 

Показатељи потребне енергије сведени су на процијењени утрошак енергије  за потребе 
гријања. Реална слика укупне потрошње енергије зависи и од потрошње топле воде. 

Приликом дефинисања топлотног конзума објеката у овој фази рада израчунава се 
потребна количина топлоте на бази једног квадратног корисне гријане површине објеката. 

Површине објеката се класификују према намјени појединих садржаја. На тај начин се 
усваја специфична толота чије су бројне вриједности  дате на бази искуствених података: 
 

Планирани  објекат: 
- стамбени простор  ------------------------0,01 – 0,05   kW/m2  
 

                                  ][kWqPQ SSS   

gdje je: 

Qs kW               - топлотни конзум; 

PS   m
2              - корисна гријана површина објекта; 

qS   kW/ m2           - специфична топлота. 
 
Корисна гријана површина планираних објеката: ---- 3000 m2 
 
Процјена топлотног конзума планираних објеката, уз обавезу да ће планирани објекти са 
БГП>200m2  бити изведени према важећим нормама о енергетској ефикасности, износи 150 kW, 
без загријавања топле потрошне воде. За енергетску класу објекта „Ц“ процјењена специфична 
топлота је 50 W/m2. 
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Услови за инсталације централног гријања 
 

Гориво за котлове може бити чврсто, течно или гасовито, те дрвна биомаса (пелет, брикет, 
сјечка, пиљевина...), обновљиви извори енергија. Избор горива зависити ће о инвеститору и 
могућностима складиштења горива. Котлове и инсталације гријања пројектовати и градити за 
топловодни систем гријања 90/70 0C и ниже.  

Ако се као гориво користи течни нафтни гас или лож уље за локацију резервоара, коју 
одабере пројектант, обавезно прибавити сагласност Министарства унутрашњих послова односно 
надлежног Центара јавне безбједности, Одјељења за заштиту од пожара, као и других надлежних 
институција. 

На локалитетима, гдје је то могуће, препорука је да се као варијанта допунских или 
прелазних рјешења загријавања објеката и већим дијелом обезбјеђивања топле потрошне воде, 
користи енергија добијена из топлотних пумпи и соларна енергија, као најчистијих извора 
неопходне енергије. 

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

Котловнице за централно гријање у обухвату овог плана могу се градити у саставу објеката 
или у помоћним објектима гдје за то постоје услови.  

Унутрашње инсталације извести  за температурни режим рада мреже је 90/70 0C или нижи. 
Систем гријања, хлађења и вентилације ће одабрати пројектант у сарадњи са инвеститором, а у 
зависности од  намјене појединих просторија. 
 

При пројектовању, изградњи и експлоатацији  објеката, са становишта гријања, хлађења и 
вентилације испоштовати  слиједеће законе и прописе: 

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

број 39/13; 
- Закон о комуналним дјелатностима, Службени гласник РС број 11/95 и 51/02; 
- Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграде, Службени 

гласник РС број  30/15; 
- Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда, Службени 

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

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

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

запаљивих течности, Службени гласник РС број 26/12; 
- Правилник о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак до 4 

бара, Службени гласник РС" број 115/13; 
- Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање 

гасних котловница, Службени гласник РС" број 7/14; 
- Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације, Службени гласник 

РС број 16/14; 
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- Правилник о техничким условима и нормативима за безбједан транспорт течних и 
гасовитих угљоводоника магистралним гасоводима и нафтоводима за међународни 
транспорт, Службени лист СФРЈ  број 26/85; 

- Правилник о смјештају и држању уља за ложење, Службени лист  СФРЈ  број 45/67; 
- Правилник о техничким нормативима за системе за вентилацију или климатизацију, Сл. 

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

јавну употребу у којима се окупља, борави или ради већи број лица, Сл. гл. Републике 
Српске бр. 11/18; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

8.  Систем зелених површина 
 
Декоративно зеленило око планираног индивидуалног стамбеног објекта 
 

Пејзажно уређење предметне парцеле подразумијева садњу декоративних лишћарских и 

четинарских врста које ће својим естетским вриједностима подићи укупан квалитет простора на 

виши ниво. 

 

Композиционо рјешење зелене површине индивидуалне парцеле треба да се усклади са 

архитектуром објекта и околним простором, као и да истакне постојеће природне елементе. 

Дворишта се састоје из два дијела: предврта и баште. 

Битно је напоменути да се предврт уређује употребом декоративних биљних врста које ће истаћи 

естетске карактеристике самог простора. Препоручује се употреба нижих врста: жбунастих, 

цвијетних или живе ограде. У задњем дијелу парцеле, у башти, могућа је садња високих 

четинарских и лишћарских врста које ће употпунити композицију и створити адекватан простор за 

одмор. 
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При издавању Урбанистичко-техничких услова за дату парцелу, као захтјеве треба поставити 

уређење зелених површина унутар парцеле, као и очување и заштиту вриједних и ријетких 

примјерака дендрофлоре. Детаљно пејзажно уређење (избор биљних врста, застора и 

мобилијара) потребно је дефинисати документацијом нижег реда. 

 

9.  Заштита животне средине 

 

Заштита вода 

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

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

заштите животне средине, прописани како законским регулативама тако и свјетским стандардима 

и прописима. 

Једна урбана средина попут ове, осим реализације система за водоснабдијевање, захтијева и 

увођење сепаратног система прикупљања и одводње употребљених и оборинских вода. 

Одвођење отпадних вода треба да буде покривено канализационом мрежом, односно 

централним градским канализационим системом, који укључује и системе и уређаје за 

пречишћавање. 

Одвођење оборинских вода обављаће се преко одговарајућих канала који ће бити саставни дио 

канализационе мреже, а који морају обезбиједити најкраћи пут одвођења оборинских вода од 

планираних објеката. 

У смислу адекватне, како заштите вода тако и заштите од вода, у ширем подручју обухвата 

Измјене регулационог плана, неопходно је предвидјети регулацију корита водотока Широке 

ријеке. 

Сва рјешења дефинисана овим Планом неопходно је извести у складу са Законом о водама 

(Службени гласник РС бр. 50/06, 92/09, 121/12). 

 

Заштита земљишта 

Заштита земљишта унутар обухвата Измјене регулационог плана најбоље ће се постићи законским 

регулисањем и заустављањем процеса бесправне градње објеката, регулисањем отпадних вода и 

реализацијом предвиђеног канализационог система, контролисаном и савјесном употребом 

органских материја, нафте и њених деривата, као и адекватним планирањем кориштења 

манипулативних површина и саобраћајница са свим неопходним мјерама заштите. 

 

Управљање чврстим отпадом 

Евакуација чврстих отпадних материја са простора обухвата Измјене регулационог плана треба се 

остварити у складу са документацијом вишег реда, Студијом управљања чврстим отпадом за 

регију Бања Лука, као и Студијом система уклањања чврстог отпада за град Бања Луку. 

За постизање основних санитарно-хигијенских услова, отпад са подручја овог плана неопходно је 

прикупљати у складу са планом локалне комуналне организације и депоновати на планирану 

регионалну депонију са локалитетом у Рамићима.  

Да би се успјешно успоставио систем прикупљања отпада планира се постављање одговарајућих 

посуда (хајфиша) запремине 120 литара у дијеловима индивидуалног становања, док се у 

стамбеним блоковима предвиђа постављање контејнери запремине 1.1 m3 који би се 
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диспонирали, за ту прилику, на тачно утврђене вањске површине, а које ће имати обезбијеђене 

све санитарно-хигијенске услове и бити одређене урбанистичко техничким условима. 

Сви пословни објекти, и уопште објекти који немају намјену становања, у оквиру своје парцеле 

морају такође да испоштују ове дефинисане прописе у зависности од потреба које су одређене 

њиховом намјеном. 

Током реализације свих активности које се односе на прикупљање, транспорт, складиштење и 

одлагање отпада, тј. организацију система  управљања отпадом неопходно је придржавати се 

основних мјера предвиђених Законом о управљању отпадом (Службени гласник РС бр. 111/13, 

106/15), као и подзаконским актима којима се уређују услови о техничким мјерама и условима за 

изградњу простора и објеката за прикупљање и транспорт отпадних материја. 

 

Заштита ваздуха 

Обзиром да већим дијелом године квалитет ваздуха задовољава прописане вриједности, планом 

се предвиђа очување прве класе квалитета ваздуха и то у складу са дозвољеним вриједностима 

имисије према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник РС, бр. 124/12) и 

другим одговарајућим подзаконским актима. 

Током утврђивања позиције планом предвиђених објеката водило се рачуна о одговрајућој 

намјени простора којом ће се моћи обезбједити адекватан квалитет ваздуха урбаног подручја. 

Дугорочно, планом је предложено разматрање могућности и потреба за централном 

топлификацијом, али и снабдијевање топлотном енергијом планираних објеката изградњом 

индивидуалних котловница, узевши у обзир садашње могућности и услове који се односе на 

велику удаљеност градске вреловодне мреже од обухвата плана. 

При пројектовању и реализацији свих планираних активности неопходно је поступати у складу са 

Законом о заштити ваздуха (Службени гласник РС бр. 124/11). 

Услови испуштања издувних гасова за постројења која могу бити изграђена и пуштена у рад само 

уколико имају еколошку дозволу се посебно утврђују. 

 

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

 У обухвату Плана нема евидентираног градитељског и природног насљеђа.  

 

11. Мјере енергетске ефикасности 

 

 Енергетска ефикасност у објектима подразумјева широк обим дјелатности које воде 

према повећању ефикасности потрошње енергије (гријање/хлађење, струја и вода) у објекту. 

Увођењем мјера енергетске ефикасности у објекте, људи смањују непотребно расипање и 

прекомјерну потрошњу енергије, па корисници објеката остварују директне финансијске уштеде и 

побољшање квалитете боравка, животног стандарда, у истима. С обзиром на смањење потребе за 

примарном енергијом, енергетска ефикасност је једнака новом извору енергије. 

 Под појмом унапређења енергетске ефикасности у грађевинарству подразумијева се 

континуирани и широк опсег дјелатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих врста 

енергије уз исте или боље услове у објекту. Смањења необновљивих извора енергије (фосилна 
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горива чија експлоатација доводи до трајног визуелног али и суштинског нарушавања природе) и 

кориштење обновљивих извора енергије, доприноси заштити природне околине, смањења 

глобалног загријавања и одрживи развој земље. 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 План могу примјенити и тако допринијети 

већем коришћењу обновљивих извора и уштеди енергије су сљедеће:  

 приликом формирања услова за изградњу нових објеката потребно је омогућити 

кориштење обновљивих извора енергије 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.  

 одавање топлоте треба смањити стриктном примјеном важећих прописа који се односе на 

ту област; 

 све мјере за коришћење алтернативних извора и уштеду енергије могу се непосредно 

одобрити на основу стручно припремљеног техничког рјешења, а у складу са претходно 

дефинисаним условима; 

 на погодно постављеним парцелама и објектима могу се одобрити и други облици 

коришћења алтернативних извора и уштеда енергије, уколико не дјелују штетно на 

сусједни простор у било ком слислу (визуелно, физички и сл.).    

 
12. 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). Бањалучко сеизмогено подручје је једно 

од најактивнијих жаришних подручја ширег простора. У овом сеизмогеном подручју догодило се 
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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, 
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- обезбједити превентивне мјере заштите које је потребно спровести у индустријским 

постројењима и на коридорима превоза опасних материја, израдити планове транспорта 

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

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

принципа уређења простора са становишта оптималног мирнодопског развоја са принципом 

уређења за обезбјеђење ефикасне одбране и заштите.  

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

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

се у градовима и другим насељима гдје је присутан већи број грађана.  

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

- изградња намјенских склоништа основне заштите у насељима која их немају, 
- уклањање недостатака и оштећења у постојећим склоништима, 
- одређивање склоништа допунске заштите, првенствено у пословним објектима,  
- израда планова за склањање људи, материјалних и културних добара. 

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

У простору обухвата Плана нема јавне, саобраћајне и пјешачке површине, као и зграде за 

јавно кориштење тако да није условљено да се објекти  у простору обухвата морају пројектовати и 

извести на начин који омогућава несметано кретање лица са умањеним тјелесним способностима 

у складу са законском регулативом која се односи на ову област.  

 

14. Биланс површина 

 

Површина обухвата 0,76 m² 
 

БГП стамбених објекта 
4 320,0 m² 
 

БГП помоћних  објекта 
 

361,20 m² 

Површина под објектима 1 801 ,20 m² 
 

Коефицијент изграђености  
 

0,57 м2 

Коефицијент заузетости  
 

0,23 

 

Д) ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПЛАНА 
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На износ накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта утврђене за обухват 
Регулационог плана стамбеног насеља "Дракулић" у Бањалуци (секција А) неће битно 
утицати вриједности радова припремања и опремања земљишта који произилазе из 
предметне измјене регулaционог плана. 
 
Пошто је предмет измјене матичног регулационог плана промјена планског рјешења на 
једној грађевинској парцели, оно неће утицати на планска рјешења везана за техничку и 
комуналну инфраструктуру која су садржана у матичном Регулационом плану. 
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III ГРАФИЧКИ ДИО 


