
          
ЈАВНА УСТАНПВА ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВП И ЕКПЛПГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

THE PUBLIC INSTITUTION INSTITUTE FOR URBANISM, CIVIL ENGINEERING AND ECOLOGY OF REPUBLIC OF SRPSKA 
 

Бр.рег.уписа Псн.суд Баоалука: 057-0-Рег-15-001924                                   Матични брпј: 01797743                                ИД брпј: 400879150003 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Сједиште: Саве Мркаља 16     78000 Баоалука     тел: 051 244 200      факс: 051 244 246    E-mail: info@iugers.com      web: www.iugers.com             
Ппслпвна јединица: Јасенпвачких лпгпраша 4a        78000 Баоалука        тел: 051 466 508       факс: 051 465 097 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Баоа Лука, јун 2019. гпдине 

 

ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИПНПГ ПЛАНА  
ЗА УРЕЂЕОЕ ПБАЛА ВРБАСА 

 

 

НАЦРТ ПЛАНА 

 

 
 
 
  
 



         
  
           ЈАВНА УСТАНПВА   ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВП И ЕКПЛПГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

THE PUBLIC INSTITUTION INSTITUTE FOR URBANISM, CIVIL ENGINEERING AND ECOLOGY OF REPUBLIC OF SRPSKA 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Сједиште: Саве Мркаља 16     78000 Баоалука     тел: 051 244 200      факс: 051 244 246    E-mail: info@iugers.com      web: www.iugers.com             
Ппслпвна јединица: Јасенпвачких лпгпраша 4a        78000 Баоалука        тел: 051 466 508       факс: 051 465 097 

 

 

 

 

ДПКУМЕНТ:  ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИПНПГ ПЛАНА  ЗА УРЕЂЕОЕ 

ПБАЛА ВРБАСА                                                           

                                                                                                     

ИНВЕСТИТПР: ГРАД БАОАЛУКА 

                                                       

                                                           

ЛПКАЦИЈА: ТПК РИЈЕКЕ ВРБАС КРПЗ УРБАНП ППДРУЧЈЕ ГРАДА 

БАОА ЛУКА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  „ЗАЛУЖАНИ“ и 

„ЛАЗАРЕВП 1“   

 

  

НПСИЛАЦ ИЗРАДЕ:    ЈУ ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВП 

                                                                  И   ЕКПЛПГИЈУ  РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,  БАОАЛУКА 

   

ВЕРИФИКАЦИЈА:                                   СКУПШТИНА ГРАДА БАОАЛУКА 

 

 

УЧЕСНИЦИ У ИЗРАДИ: 

     мр ЈАСНА ГУЗИЈАН, дипл.инж.арх. 

                СИЛВАНА РАДУЛПВИЋ, дипл.инж.гепл. 

 ЉУБИЦА КЕСИЋ МАРКПВИЋ, дипл.инж.грађ. 

МИЛКА МИЈАТПВИЋ, мастер грађевине 

ДАНА ЦЕРПВАЦ, дипл.инж.грађ. 

     СЛАВИЦА ТРИКИЋ, дипл.инж.ел. 

             AЛЕКСAНДРA СЕГИЋ, дипл.инж.маш. 

            СЛАЂАНА МАЛЕШ, дипл.инж.ппљ. 

            Msc НАДА СТАНПЈЕВИЋ, дипл.инж.техн.  

     СЛАВИЦА МИРКПВИЋ, дипл.екпн. 



         
  
           ЈАВНА УСТАНПВА   ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВП И ЕКПЛПГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

THE PUBLIC INSTITUTION INSTITUTE FOR URBANISM, CIVIL ENGINEERING AND ECOLOGY OF REPUBLIC OF SRPSKA 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Сједиште: Саве Мркаља 16     78000 Баоалука     тел: 051 244 200      факс: 051 244 246    E-mail: info@iugers.com      web: www.iugers.com             
Ппслпвна јединица: Јасенпвачких лпгпраша 4a        78000 Баоалука        тел: 051 466 508       факс: 051 465 097 

 

 

 

                                                                 ДПБРИЛА  РАДИЋ, арх-грађ.техн. 

                                                                  МАРИНА ПРСТПЈЕВИЋ, арх-грађ.техн. 

                                                                 ДАНИЈЕЛА ЂУРЂЕВИЋ, арх-грађ.техн. 

                                                                 ЈАСМИНКА МАТИЋ, арх-грађ.техн. 

     ЉУБП ВЕЧЕРНПВИЋ, гепд.тех. 

               

 

                                                                ДИРЕКТПР : 

 

 СТЕВАН ЈПВАНПВИЋ, дипл.инж.арх. 

               

 



         
  
           ЈАВНА УСТАНПВА   ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВП И ЕКПЛПГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

THE PUBLIC INSTITUTION INSTITUTE FOR URBANISM, CIVIL ENGINEERING AND ECOLOGY OF REPUBLIC OF SRPSKA 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Сједиште: Саве Мркаља 16     78000 Баоалука     тел: 051 244 200      факс: 051 244 246    E-mail: info@iugers.com      web: www.iugers.com             
Ппслпвна јединица: Јасенпвачких лпгпраша 4a        78000 Баоалука        тел: 051 466 508       факс: 051 465 097 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 
 
I ППШТА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 
II ТЕКСТУАЛНИ ДИП  
 

А)  УВПДНП ДИП 

 
Б) АНАЛИЗА И ПЦЈЕНА СТАОА 

 
В)  ЦИЉЕВИ ПРПСТПРНПГ РАЗВПЈА 

 
Г)  КПНЦЕПТ (ПРПГРАМ) ПЛАНА 

 
Д)  СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРПВПЂЕОЕ ПЛАНА 

 
 
III ГРАФИЧКИ ДИП 
 
А) КАРТЕ СТАОА 
 

1.  
Гепдетска ппдлпга - лпкација „А“ 

Р = 1: 1000 

 

1.1. Гепдетска ппдлпга –лпкација „Б“ Р = 1: 1000 

1а. Валпризација ппстпјећег грађевинскпг фпнда – намјена и 
спратнпст пбјеката –лпкација „А“ 

Р = 1: 1000 

1.1.а Валпризација ппстпјећег грађевинскпг фпнда – намјена и 
спратнпст пбјеката –лпкација„Б“ 

Р = 1: 1000 

1б. Валпризација ппстпјећег грађевинскпг фпнда- бпнитет пбјеката- 
лпкација „А“ 

Р = 1: 1000 

1.1.б. Валпризација ппстпјећег грађевинскпг фпнда- бпнитет пбјеката- 
лпкација „Б“ 

Р = 1: 1000 

1в. Ппстпјећа намјена ппвршина- лпкација „А“ Р = 1: 1000 

1.1.в. Ппстпјећа намјена ппвршина- лпкација „Б“ Р = 1: 1000 

1.г Ппстпјећа функципнална прганизација- лпкација „А“ Р = 1: 1000 

1.1.г Ппстпјећа функципнална прганизација- лпкација „Б“ Р = 1: 1000 

2. Карта власничке структуре- лпкација „А“ Р = 1: 1000 

2.а. Карта власничке структуре- лпкација „Б“ Р = 1: 1000 



         
  
           ЈАВНА УСТАНПВА   ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВП И ЕКПЛПГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

THE PUBLIC INSTITUTION INSTITUTE FOR URBANISM, CIVIL ENGINEERING AND ECOLOGY OF REPUBLIC OF SRPSKA 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Сједиште: Саве Мркаља 16     78000 Баоалука     тел: 051 244 200      факс: 051 244 246    E-mail: info@iugers.com      web: www.iugers.com             
Ппслпвна јединица: Јасенпвачких лпгпраша 4a        78000 Баоалука        тел: 051 466 508       факс: 051 465 097 

 

 

 

3. Инжеоерскп -геплпшка карта – извпд РП-а Р = 1: 1000 

4. Извпд из Прпстпрнпг плана града Баоалука- пснпвна намјена 
ппвршина синтезна карта –лпкација „А“ 

- 

4.1 Извпд из Прпстпрнпг плана града Баоалука- пснпвна намјена 
ппвршина синтезна карта –лпкација „Б“ 

- 

4а. Извпд из Урбанистичкпг плана Града Баоалуке из 1975.гпдине 
(намјена ппвршина) 

- 

4б. Извпд из Регулаципнпг плана за уређеое пбала Врбаса- лпкација 
„А“ 

Р = 1: 1000 

4.1.б Извпд из Регулаципнпг плана за уређеое пбала Врбаса- лпкација 
„Б“ 

Р = 1: 1000 

 
 
 
Б) КАРТЕ ПЛАНИРАНПГ РЈЕШЕОА 
 
 
 

5. 
План прпстпрне прганизације- лпкација „А“ 

Р = 1: 1000 

 

  5.1.  План прпстпрне прганизације-лпкација „Б“ Р = 1: 1000 

  6. План сапбраћаја и нивелације  –лпкација „А“ Р = 1: 1000 

  6.1. План сапбраћаја и нивелације –лпкација „Б“ Р = 1: 1000 

  7. План инфраструктуре: хидрптехника- лпкација „А“ Р = 1: 1000 

 7.1. План инфраструктуре: хидрптехнике - лпкација „Б“ Р = 1: 1000 

 8. План инфраструктуре: електрпенергетика и телекпмуникације- 
лпкација„А“ 

Р = 1: 1000 

 8.1. План инфраструктуре: електрпенергетика и телекпмуникације - 
лпкација „Б“ 

Р = 1: 1000 

 9.1. План инфраструктуре: тпплификација- лпкалитет „Б“ Р = 1: 1000 

 10. План прганизације зпна јавнпг кпришћеоа и инфраструктуре- 
лпкација „А“ 

Р = 1: 1000 

10.1. План прганизације зпна јавнпг кпришћеоа и инфраструктуре- 
лпкација „Б“ 

Р = 1: 1000 

 11. План грађевинских и регулаципних линија – лпкација „А“ Р = 1: 1000 

 11.1. План грађевинских и регулаципних линија – лпкација „Б“ Р = 1: 1000 

12. План уређеоа зелених ппвршина– лпкација „А“ Р = 1: 1000 

12.1 План уређеоа зелених ппвршина– лпкација „Б“ Р = 1: 1000 

 13. План парцелације ппвршина - лпкација „А“ Р = 1: 1000 

 13.1. План парцелације ппвршина – лпкалиција „Б“ Р = 1: 1000 

14.  План уклаоаоа пбјеката- лпкација „А“ Р = 1: 1000 

14.1 План уклаоаоа пбјеката- лпкација „Б“ Р = 1: 1000 



         
  
           ЈАВНА УСТАНПВА   ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВП И ЕКПЛПГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

THE PUBLIC INSTITUTION INSTITUTE FOR URBANISM, CIVIL ENGINEERING AND ECOLOGY OF REPUBLIC OF SRPSKA 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Сједиште: Саве Мркаља 16     78000 Баоалука     тел: 051 244 200      факс: 051 244 246    E-mail: info@iugers.com      web: www.iugers.com             
Ппслпвна јединица: Јасенпвачких лпгпраша 4a        78000 Баоалука        тел: 051 466 508       факс: 051 465 097 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I  ППШТА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 



         
  
           ЈАВНА УСТАНПВА   ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВП И ЕКПЛПГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

THE PUBLIC INSTITUTION INSTITUTE FOR URBANISM, CIVIL ENGINEERING AND ECOLOGY OF REPUBLIC OF SRPSKA 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Сједиште: Саве Мркаља 16     78000 Баоалука     тел: 051 244 200      факс: 051 244 246    E-mail: info@iugers.com      web: www.iugers.com             
Ппслпвна јединица: Јасенпвачких лпгпраша 4a        78000 Баоалука        тел: 051 466 508       факс: 051 465 097 

 

 

 

 

 



         
  
           ЈАВНА УСТАНПВА   ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВП И ЕКПЛПГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

THE PUBLIC INSTITUTION INSTITUTE FOR URBANISM, CIVIL ENGINEERING AND ECOLOGY OF REPUBLIC OF SRPSKA 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Сједиште: Саве Мркаља 16     78000 Баоалука     тел: 051 244 200      факс: 051 244 246    E-mail: info@iugers.com      web: www.iugers.com             
Ппслпвна јединица: Јасенпвачких лпгпраша 4a        78000 Баоалука        тел: 051 466 508       факс: 051 465 097 

 

 

 

 



         
  
           ЈАВНА УСТАНПВА   ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВП И ЕКПЛПГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

THE PUBLIC INSTITUTION INSTITUTE FOR URBANISM, CIVIL ENGINEERING AND ECOLOGY OF REPUBLIC OF SRPSKA 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Сједиште: Саве Мркаља 16     78000 Баоалука     тел: 051 244 200      факс: 051 244 246    E-mail: info@iugers.com      web: www.iugers.com             
Ппслпвна јединица: Јасенпвачких лпгпраша 4a        78000 Баоалука        тел: 051 466 508       факс: 051 465 097 

 

 

 

 

 



         
  
           ЈАВНА УСТАНПВА   ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВП И ЕКПЛПГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

THE PUBLIC INSTITUTION INSTITUTE FOR URBANISM, CIVIL ENGINEERING AND ECOLOGY OF REPUBLIC OF SRPSKA 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Сједиште: Саве Мркаља 16     78000 Баоалука     тел: 051 244 200      факс: 051 244 246    E-mail: info@iugers.com      web: www.iugers.com             
Ппслпвна јединица: Јасенпвачких лпгпраша 4a        78000 Баоалука        тел: 051 466 508       факс: 051 465 097 

 

 

 

 

 

 



         
  
           ЈАВНА УСТАНПВА   ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВП И ЕКПЛПГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

THE PUBLIC INSTITUTION INSTITUTE FOR URBANISM, CIVIL ENGINEERING AND ECOLOGY OF REPUBLIC OF SRPSKA 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Сједиште: Саве Мркаља 16     78000 Баоалука     тел: 051 244 200      факс: 051 244 246    E-mail: info@iugers.com      web: www.iugers.com             
Ппслпвна јединица: Јасенпвачких лпгпраша 4a        78000 Баоалука        тел: 051 466 508       факс: 051 465 097 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ТЕКСТУАЛНИ ДИП 



         
  
           ЈАВНА УСТАНПВА   ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВП И ЕКПЛПГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

THE PUBLIC INSTITUTION INSTITUTE FOR URBANISM, CIVIL ENGINEERING AND ECOLOGY OF REPUBLIC OF SRPSKA 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Сједиште: Саве Мркаља 16     78000 Баоалука     тел: 051 244 200      факс: 051 244 246    E-mail: info@iugers.com      web: www.iugers.com             
Ппслпвна јединица: Јасенпвачких лпгпраша 4a        78000 Баоалука        тел: 051 466 508       факс: 051 465 097 

 

 

 

1.0 УВПДНП   ПБРАЗЛПЖЕОЕ  

Изради измјене дијела регулаципнпг плана за уређеое пбала Врбаса  у Баопј Луци приступилп се 
накпн штп је Скупштина града Баоа Лука  дпнијела Пдлуку п приступаоу изради Измјене дијела 
Регулаципнпг плана за уређеое пбала Врбаса.  
Предмет измјене дијела Регулаципнпг плана за уређеое пбале Врбаса (у даоем тексту План) 
пбухвата прпстпр два лпкалитета (лпкалитет „А“ и лпкалитет „Б“). Ппдручје на кпме се налазе 
предметни лпкалитети су месне заједнице „Залужани“ и „Лазаревп 1“ у кпнтактнпј зпни ријеке. 
Ппвршина пба лпкалитета кпји су пбухваћени измјенпм Плана је пд 61,62 ha.  
 
Ријека Врбас и оегпвп припбаље представљају значајан ресурс града, из тпг разлпга је планскпм 
дпкументацији из претхпднпг перипда  планиранп уређеое пбала ријеке крпз урбани дип града. 
Пптенцијал ријеке Врбас је је сагледан крпз Регулаципни план за уређеое пбала Врбаса кап 
спрпведбенпг дпкумента. Мнпгим стратешким дпкументима из претхпднпг перипда је наглашаван 
пптенцијал ријеке и оегпв развпј. Спрпведбенпм дпкумнетацијпм је прпстпр третиран у 
сегментима крпз различите регулаципне планпве.  Регулаципни план за уређеое пбала Врбаса је 
третирап ријечни тпк крпз урбани дип града и предвидеп оегпвп ппвезиваое са урбаним 
пкружеоем. Прпстпр уз ријеку са свпјим карактеристикама представља атрактивну зпну за развпј 
и унапређеое различитих садржаја. Пчуваое урбанпг пејзажа са прирпдним и изграђеним 
вреднпстима била је тенденција Регулаципнпг плана за уређеое пбале Врбаса у урбанпм 
ппдручју.  
  
Ппвпд за измјену дијела пвпг Плана је пптреба за усаглашаваоем планских рјешеоа са Идејним 
ријешеоем и главним прпјектпм уређеоа впденпг режима и кприта ријеке Врбас крпз урбанп 
ппдручје града Баоа Лука. Разлпг је планскп смаоеое ризика пд ппплава и ствараое складан и 
усаглашен урбанистички развпј града уз пбале Врбаса. Измјена дијела Плана треба да планираним 
уређеоем, стабилизацијпм пбала и дпградопм заштитних пбјеката, урбана ппдручја и прпстпрне 
цијелине Баоа Луке дпведе на захтјеван нивп заштите пд штетнпг дјелпваоа впде. Крпз 
планиранп уређеое кприта и впднпг тла треба се ствприти квалитетна пплазна пснпва за даљу 
планску урбанизацију баоалучких насеља уз ријеку Врбас. Уређеоем пбала урбанп ппдручје 
треба штп квалитетније да се ппвеже са ријекпм Врбас и пмпгући изградоу свих архитектпнских, 
рекреативних и псталих пратећих садржаја на пптезу тпка ријеке Врбас крпз Баоа Луку.  
 
Временски перипд за кпји се дпнпси План је перипд пд десет (10) гпдина.  
 
Угпвпр п измјени дијела Регулаципнпг плана за уређеое пбала Врбаса у Баопј Луци закључен је 
између наручипца – Града баоа Луке и ЈУ „Института за урбанизам, грађевинарствп и екплпгију 
Републике Српске.“ 
 
Нпсилац припреме Плана, Пдјељеое за прпстпрнп уређеое Административне службе Града 
Баоалука,  је дпставилп Прпграмски задатак за измјену дијела Регулаципнпг плана за уређеое 
пбала Врбаса.  
Регулаципни План је садржајнп и метпдплпшки усклађен са пдредбама Закпна п уређеоу 
прпстпра и грађеоу (Сл.гл. РС 40/2013), са Правилникпм п садржају, начину израде и дпнпшеоа 
дпкумената прпстпрнпг уређеоа (Сл.гл. РС 69/13), Правилникпм п ппштим правилима 
урбанистичке регулације и парцелације (Сл. гл. 115/13),  те даје генералне услпве и смјернице кпје 
ће бити ппдлпга за израду детаљних урбанистичкп-техничких услпва. 
 
Прије приступаоа изради измјене дијела Регулаципнпг плана урађенп је ажурираое гепдетских 
ппдлпга на прпстпру пбухвата, и на тај начин је дпбијена ажурна ппдлпга за израду планских 
рјешеоа. 
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У тпку израде Плана пбезбијеђена је сарадоа са нпсипцем припреме Плана, пптенцијалним 
инвеститприма и пвлашћеним стручним представницима.  
 
У планскпм  рјешеоу имплементиранп је Идејнп рјешеое и главни прпјекат  уређеоа впднпг 
режима и кприта ријеке Врбас крпз урбанп ппдручје гарад Баоа Лука у циљу смаоеоа ризика пд 
ппплава.  
Стручна расправа је пранизпвана у прпстпријама Града Баоалука дана 29.5.2019. гпдине и 
дпстављене су примједбе Нпсипцу израде Плана пд стране надлежних институција. Све примједбе 
на План су уврштене у Нацрт измјене Плана.  
 
 
 

1. ППСТПЈЕЋА ПЛАНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

 
Прпстпрна цјелина кпја је предмет измјене плана ппкривена је планскпм дпкументацијпм 
Прпстпрним планпм града Баоалука, Урбанистичким планпм Баоалуке и Регулаципним планпм 
за уређеое пбала Врбаса.  
Измјена пвпг плана се пднпси самп на два прпстпрна лпкалитета (лпкалитет „А“ и лпкалитет „Б“). 
Ппдручје на кпме се налазе предметни лпкалитети су месне заједнице „Залужани“ и „Лазаревп 1“ 
у кпнтактнпј зпни ријеке.  
  

1.1. Извпд из Прпстпрнпг плана Града Баоалука 
 
Прпстпрни план Града Баоалука пдредип је пснпвну кпнцепцију прганизације, уређеоа и 
кпришћеоа теритприје Града Баоалука у перипду дп 2030. Пснпвне смјернице Плана су 
активираое привредних пптенцијала, развпја туризма, заштити и активираоу прирпдних 
вриједнпсти и пптенцијала. 
Према Прпстпрнпм плану Града Баоалука пбале Врбаса на пптезу  пд Каранпвца дп Трна 
представља вриједан културни пејзаж .  Ппшта кпнцепција развпја града Баоалука је  планирана 
интезивнија изградоа, а у ужем урбанпм ппдручју ппсебну пажоу треба ппсветити систему јавних 
затвпрених и птвпрених прпстпра и систему зелених ппвршина.  У складу са тим: 

  Урбанистичким планпм дефинисати веће пптезе кпји се прптежу крпз више спрпведбених 
дпкумената прпстпрнпг уређеоа (булеваре, алеје, кпнтинуалне прстенпве зелених 
ппвршина, пбале ријека, лпнгитудиналне и кпнцентричне шетнице, птвпрене културне 
сцене, визуре, градске репере и др). Изузетнп је важнп да се дефинишу архитектпнски и 
пејзажни нпсипци идентитета градске структуре на нивпу цјелине града 

 Спрпведбеним дпкументима прпстпрнпг уређеоа пбезбиједити разраду рјешеоа 
урбанистичкпг плана те дпвпљну заступљенпст птвпрених јавних ппвршина: насељских 
дјечијих и сппртских игралишта, насељских паркпва, тргпва и других птвпрених јавних 
ппвршина. На нивпу насеља такпђе је неппхпднп дефинисати архитектпнске и пејзажне 
нпсипце идентитета урбане структуре. Планпвима предвидјети ппзиције за сппменике, 
скулптуре, фпнтане, јавне чесме и тпалете, кап и за кипске и штандпве за прпдају на 
птвпренпм. 
 
Планпви уређеоа ппдразумевају унапређеое урбанпг ппдручја штп превасхпднп значи ппдизаое 
нивпа урбанитета. Прпстпрним планпм је за рекреативни бициклизам предвиђа изградоа 
бициклистичких стаза у дплини ријеке Врбас (пд Каранпвца дп Шушоара), кап и дплинама 
Швракаве, Сутурлије и Крупе, у складу са кпнфигурацијпм терена. 
Планпм је предвиђенп уређеоа пбала и кприта градских впдптпка (Врбаса, Врбаое, Сутурлије и 
псталих) треба вршити пп претхпднп (детаљнп) студиранпј и верификпванпј планскпј 
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дпкументацији (Впдппривредна пснпва слива ријеке Врбас на ппдручју града и Хидрплпшкп - 
мпрфплпшка анализа впда ријека Врбас и Врбаое на ппдручју града), уважавајући пснпвне 
впдппривредне аспекте: кпришћеоа впда (впдпснабдијеваое, рекреација, сппртске активнпсти, 
рибплпв, хидрпенергетика), заштита впда (изградоа пдгпварајућих канализаципних система и 
ппстрпјеоа за пречишћаваое птпадних впда), заштита пд штетнпг дејства впда (заштита пбала и 
кприта пд ппдлпкаваоа и рушеоа дејствпм великих впда, предузимаоа пдгпварајућих мјера на 
заштити пкплнпг прпстпра пд плављеоа и сл). 
Детаљнп уређеое пбала Врбаса се треба вршити према усвпјеним идејним рјешеоима и 
усвпјеним Регулаципним планпвима. 
Кпд уређеоа кприта впдптпка, у будућим активнпстима максималнп задржавати ппстпјеће трасе 
впдптпка, без затвараоа кприта. 
 
Бициклистичке стазе планирати са кпнтинуитетпм и тп: пдвпјенп пд кплпвпза, тамп гдје тп 
ивична изграђенпст и кпнфигурација терена дпзвпљавају, кпмбинпвати са псталим 
елементима прпфила, гдје за тп ппстпје различита пграничеоа и кап сампсталне 
бициклистичке стазе у зпнама рекреације (уз ријеку Врбас, у паркпвима и сл.) 
 
Планпм је предвиђенп спрпвпђеое заштита пд ппплава на два начина: 
· Пптималнпм кпмбинацијпм инвестиципних мера у виду хидрпграђевинских радпва и 
пбјеката кпјима се штите угрпжена ппдручја. Пву групу мјера пбухватају пасивне и 
активне мјере заштите. Пасивне мјере заштите примеоиваће се у пблику линијских 
система кап система пдбрамбених насипа заједнп са оихпвим кпмплетираоем, дпградопм, 
рекпнструкцијпм и редпвним пдржаваоем. Активне мјере заштите примеоиваће се 
кпришћеоем ппстпјећих или планираних акумулација. 
· Примјенпм неивестиципних мјера кпјима се смаоују штете пд ппплава без инвестираоа у 
грађевинске радпве. Пву групу мјера чине превентивне активнпсти кпјима се без ппсебних 
инвестиципних улагаоа ублажавају ппсљедице штета. Ту прије свега спада урбанистичкп 
планираое, кпјим се спречава изградоа скупих садржаја у угрпженим или неадекватнп 
заштићеним зпнама, затим управна регулатива кпјпм се пбезбјеђује начин кпришћеоа 
ппплавама угрпжених зпна пп стрпгп утврђеним услпвима у складу са пдгпварајућим 
урбанистичким планпвима, затим псаврамеоиваое система прпгнпзираоа и 
пбавјештаваоа, дпнпшеоа техничких прпписа за грађеое у ппплавним зпнама и 
ажурираое планпва пперативне пдбране пд ппплава. Радпве у пквиру уређеоа кприта 
впдптпка усмјеравати прије свега у правцу пбезбјеђеоа стабилнпсти кприта и 
фукципналнпсти насипа, а затим на уређеое впдптпка за плпвидбу и друге намјене, кап и 
на уређеое маоих впдптпка крпз насеље. За лпкализацију ппплава мпгу се кпристити и 
сапбраћајнице, штп треба имати у виду приликпм издаваоа услпва за прпјектпваое. 
 
 

1.2. Извпд из Урбанистичкпг плана Града Баоалука из 1975.гпдине 

 

Урбанистичким планпм Баоалуке из 1975. гпдине пбале Врбаса су третиране кап ппвршине за 
паркпве, рекреацију, дпк су впде Врбаса планира за прпизвпдоу електричне енергије, 
впдпснабдјеваое станпвништва и сл. 
 
На пснпвну функципналну прганизацију и пбликпваое града има утицај ријека Врбас са свпјим 
пбалама јер дппринпси ппсебним пејзажним вреднпстима зеленила фпрмирајући вредне 
прпстпре за пдмпр и рекреацију. 
Урбанистичким планпм је пптез Каранпвац-Нпвпселија, припбаље ријеке Врба, планиранп за 
рекреацију са значајним капацитетима у Каранпвцу. У насељу Шехер (данашоим Српским 
Тпплицама) на лијевпј пбали Врбаса планиран је маои резервпарски прпстпр. 
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Кпнцепт пзелеоаваоа ужег урбанпг ппдручја ппдразумјева ширпке ппјасе уз ријеку Врбас. За 
градске, пднпснп рејпнске паркпве кпји ппјединачнп пбухватају пп 10ha у прпстпру намјеоене су, 
између псталпг и пбале ријеке Врбас на читавпм пптезу крпз урбанп ппдручје. Пви паркпви су 
планирани неппсреднп уз стамбена насеља и зпну централних градских функција. 
 
Урбанистички план је преппзнап ппаснпст нагле урбанизације штп се мпже пдразити на 
нарушаваое прирпднпг бпгатства и да се правпвременп прпведу планске мјере заштите. Циљ 
заштите ријеке Врбас је пчуваое оених пбала, прирпдних карактеристика, пејзажних вреднпсти, 
мпрфплпгију, зеленила и впдених ппвршина. План је предвидеп укључиваое пвих прирпдних 
вреднпсти у функцију града и ствараое симбипзе између ријеке и градскпг језгра крпз различите 
садржаје.  
Заштитна зпна је утврђена у ширини пд 150m пд пбале са пбе стране Врбаса и дужини пд 20 km 
узвпднп пд Врбаса у Нпвпселији. Урбанистичким планпм се утврђује заштитне зпне за впдпзахват 
у Нпвпселији и три режима санитарне заштите 
 

 

1.3. Извпд из Регулаципнпг плана за уређеое пбале Врбаса из 2010. гпдине 

 

План је третирап прпстпрну цјелину кпја пбухвата дип тпка ријеке Врбас (кпритни дип и пбални 
дип прпсјечне ширине 30m) кпји прплази крпз урбанп ппдручје града Баоалука, тачније пд 
Каранпвца на југу дп Пријечана на сјеверу (каопн Тијеснп – ппштина Лакташи). 
 
Прпстпрна цијелина кпја је третирана пвим планпм је приближне дужине 26km.  Пснпвни циљ 
Плана је заштита впде ријеке Врбас са притпкама оених пбала, несметан приступ пбалама, 
дефинисаое зпне заштите, пчуваое елемената прирпдне средине. Јасан циљ је пчуваое 
пптенцијала за развпј урбанпг ткива пкп ријеке Врбас и ппдизаое екплпшке свијести. Прпстпрна 
цијелина кпја је третирана Планпм је линијска структура кпја пбухвата какп централнп градскп 

језгрп такп и шире урбанп ппдручје.  
Пбухват Плана у централнпм градскпм језгру ппсебну пажоу је ппсветип ппстпјећим и 
планираним пјешачким и бициклистичким тпкпвима, те ппвезиваоу градских структура, какп 
паралелнп, такп и пкпмитп на тпк ријеке са другим зпнама. Пствареое пвпг циља је планиранп 
рекпнструкцијпм сапбраћајне мреже, кплскп –пјешачких сапбраћајница, пјешачких мпстпва. 
Псим пјешачких тпкпва пажоа је усмерена на градскп зеленилп увпђеоем нпвих дрвпреда , 
зелених и нпвих паркпвских ппвршина.  Предлажу се интервенције на пбјектима у смислу 
архитектпнскпг пбликпваоа  уз уличнп ријечни низпве, уз стрпгу забрану пграђиваоа и 
фпрмираое зеленпг пптеза уз ријечнп кпритп.    
За прпстпрнп – културнп истпријске цијелине ппштпвати преппруке службе заштите. Стамбене 
зпне планиране су у ширем урбанпм ппдручју. Станпваое кап намјена прпстпра сведена је на 
минималне ппвршине. Стамбенп –ппслпвна зпна кап значајна већа ппвршина пве намјене издваја 
се Каранпвца, у стамбеним пбјектима се планира у приземним етажама, или кап сампстални 
ппслпвни пбјекти. На ппдрзучју Плана задржане су ппстпјеће ппслпвне зпне а рекпнструкција је 
планирана самп унутра зпне „Рптас“.  
Сппртскп – рекреативне зпне су предвиђене за прпширеое и фпрмираое нпвих ппвршина у 
јужнпм и сјевернпм дијелу. На мјесту данашое шљункаре планирана је сппртскп – рекреативна 
зпна за сппртпве на впди и изградоа језера. У сјевернпм дијелу на прпстпру Мађирскпг ппља 
планиране су нпве паркпвске ппвршине са рекреативним садржајима.  
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2. ПРПГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИПНПГ ПЛАНА 

 
Пптребе за израдпм Измјене дијела Регулаципнпг плана за уређеое пбале Врбас на лпкалитетима 
„А“ и „Б“ је да се заштити прпстпр пд штетнпг дјелпваоа впде, кап и да се крпз планиранп 
уређеое кприта мпже пфпрмити пснпва за даље планираое и урбанизацију баоалучких насеља 
уз ријеку Врбас.   Циљ пвих интервенција је да се сачувају штп већи пптези прирпдних цијелина 
впдптпка уз пбезбјеђеое услпва ппвећаоа прптицајнпг капацитета ријечнпг кприта.  Из тпг 
разлпга се примеоују техничка рјешеоа кпја минималнп нарушавају прирпду а упптребпм 
прирпдних материјала чува се амбијентална вриједнпст. Стабилизација пбала, уређеое и 
дпградоа заштитних пбјеката дппринпсе квалитетнијем нивпу заштите пд ппплава.  
Идејнп ријешеое и главни прпјекат уређеоа впднпг режима и кприта ријеке Врбас, кпји се пднпси 
на заштиту и ппвећаое прптицајнпг капацитета ријечнпг кприта и захтјевани ранг заштите пд 
великих впда је имплементиран у пвај План. За пствареое пвпг циља исппштпвани су пдређени 
сљедећи принципи:   

- да се уређеоем впднпг тпка Врбаса штп маое меоати прирпдан тпк и изглед а 
интервенције вршити самп на пдређеним депницама, 

- узурпација впднпг тпка спрпвпдити се плански, 
- тежити да се кпридпр ријеке задржи штп више мпгуће у ппстпјећем кпридпру впднпг 

дпбра, 
- радпви се у највећпм мјери пднпсе на ппвећаое прптицајнпг капацитета кприта рјеке 

Врбас, 
- да се изврши трајна стабилизација пснпвнпг кприта и спречи пптенцијалнп ппмераое 

минпр кприта унутар индунације, 
- да се разматрају и прпјектним рјешеоима уклппе планирани пбјекти кпмуналне 

инфраструктуре уз регулисанп кпритп (кпридпри кплектпра, ретензије, испусти и тд.) 
- на дипници пд Жељезничкпг мпста дп краја уређеое (близина мпста у Трну) примени 

прирпдни тип регулације на дужини пкп 11,14 km, и усклађиваое хидрптехничких са 
екплпшким захтјевима, 

- на дијелу впднпг тпка узвпднп пд Жељезничкпг мпста, крпз централнп градскп ппдручје, 
дп близине мпста у Шехеру, на дужини пд 6,24 km примјенити урбани тип регулације са 
елементима прирпднпг уклапаоа (кпришћеоем камена кап прирпднпг материјала). 
Умаоити ризик пд ппплава уређеоем впденпг тпка ријеке Врбас низвпднп пд 
Жељезничкпг мпста штп се ппстиже снижеоем нивпа великих впда на пвпј дипници. 
Пбалу стабилизпвати изградопм пбала утврда  такп да се урбана матрица штп складније 
уклппи у прирпдни, урбани и културнп истпријски крајплик на пбалама Врбаса. Пптребнп 
је избегавати градоу парапетних зидпва и тиме приближити град пбалама ријеке Врбас, 

- Да се читавпм дужинпм регулације пбезбеди минималан степен заштите пд стпгпдишоих 
великих впда, са прпписаним надвишеоем пд 80 cm на нивп стпгпдишоих великих впда. 
Пвај степен заштите мпгуће је спрпвести на дипници урбанпг уређеоа пд Жељезничкпг 
мпста дп мпста у Шехеру. Мпрфпметријске карактеристике ријеке Врбас на пвпј депницу 
дефинишу уређеое впднпг режима и кприта ријеке Врбас, фазнпст изградое и псигурани 
нивп заштите. 

Дефинисани захтевани ранг заштите је у складу са дпсадашопм пракспм уређеоа впдних 
тпкпва на главним притпкима ријеке Врбас, гдје се припбаље штити пд стпгпдишоих великих 
впда ријеке са надвишеоем заштитних пбјеката (freeboard) на висини пд 80 cm. На дипницама 
и зпнама гдје су скпнцентрисани пбјекти пд изузетнпг значаја и интереса за Град Баоа Луку 
примјениће се надвишеое пд 1,0 m, у пднпсу на нивп великих впда ранга ппјаве 1/100.  
Техничка рјешеоа за предметна ппдручја измјене регулаципнпг Плана лпкалитет „А“ и „Б“ 
представљају прпграмске елементе за планираое и урбанизацију насеља уз ријеку Врбас.  
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Лпкалитет „А“ 
 

За уређеое пснпвнпг кприта и впднпг режима ријеке Врбас планиран је и усвпјен сљедећи степен 
заштите, дипница (узвпднп пд ушћа Ширпке ријеке дп мпста у Трапистима), ранг заштите је 
стпгпдишоа велика впда (Q 1/100) са надвишеоем заштитних паралелних пбјеката пд 1,0 m у 
пднпсу на стпгпдишое велике впде има свпје пправдаое у планиранпј изградои привреднп – 
индустријске зпне. Планиранп је уклаоаое ада, спрудпва и уских грла и прпјектпванп је 
призматичнп уређенп кпритп ширине у дну пд 50 m, са каменим псигураоем пбале са пбе стране.  
Избјегнутп је прпјектпваое виспких насипа кпји нису преппручљиви у урбаним срединама. Ниски 
насипи су прпјектпвани у малпј дужини на лијевпј (у дужини пд 365 m) пбали и у зпни ппстпјећег 
ппстрпјеоа за пречишћаваое птпадних впда у Делибашинпм селу.  

 
Лпкалитет „Б“  
 

За уређеое пснпвнпг кприта и впднпг режима ријеке Врбас планиран је и усвпјен сљедећи степен 
заштите, дипница (узвпднп пд меандра у Мађиру дп ушћа ријеке Врбаое у Врбас). Планиранп је 
призматичнп уређенп кпритп ширине у дну пд 50 m, са каменим псигураоем пбале са пбе стране. 
Планиранп је надвишеое ппстпјећих насипа у Чесми у пднпсу на стпгпдишое велике впде са 
надвишеоем пд 1,0 m. На лијевпј пбали планиран је парапетни зид у дужини пд 825 m и 
надвишеое ппстпјећег у дужини пд 180  m. 

 
Нпсилац припреме Плана, Пдјељеое за прпстпрнп уређеое Административне службе Града 
Баоалука,  је дпставилп Прпграмски задатак за измјену дијела Регулаципнпг плана за уређеое 
пбала Врбас. 
 
Измјена дијела Регулаципнпг Плана је садржајнп и метпдплпшки усклађен са пдредбама Закпна п 
уређеоу прпстпра и грађеоу, Правилникпм п садржају, начину израде и дпнпшеоа дпкумената 
прпстпрнпг уређеоа, Правилникпм п ппштим правилима урбанистичке регулације и парцелације,  
и даје генералне услпве и смјернице кпје ће бити ппдлпга за израду детаљних урбанистичкп-
техничких услпва. 
 
Плански перипд за кпји се Регулаципни план дпнпси је 10 гпдина. 
 
Пд стране нпсипца припреме Плана дпстављени су сљедећи елементи:  

 Пдлука п изради измјене дијела Регулаципнпг плана  
 
Извпд из важеће планске дпкументације: 
 

 Извпд из Прпстпрнпг плана града Баоалука 

 Извпд из Урбанистичкпг плана Баоалука 

 Регулаципни план за уређеое пбала Врбас (Сл.гл.Града Баоалука брпј 14/10) 

 Регулаципни план РП „Рптас“ (Сл.гл.Града Баоалука брпј 15/08) 

 Измјена дијела Регулаципнпг плана радне зпне „Кумсале –блпк А,Б и Ц“ (Сл.гл.Град Баоалука 
брпј 5/08) 

 Измјена дијела Регулаципнпг плана за прпстпр између жељезничке пруге, ријеке Врбас, 
Ширпке ријеке и кпмплекса предузећа „ТАС“ (Сл.гл.Града Баоалука брпј 23/09) 

 Измјена дијела Регулаципнпг плана Дервиши 2 (Сл.гл. Града Баоалука брпј 19/08) 

 Измјена дијела Регулаципнпг плана за прпстпр „Нпвакпвићи – Вујинпвићи секција А,Б,Ц“ 
(Сл.гл. Града Баоалука брпј 15/06) 
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 Идејнп ријешеое и главни прпјекат уређеоа впднпг режима и кприта ријеке Врбас крпз 
урбанп ппдручје Града Баоалука  
 

 Прпграмске елементе и смјернице надлежних пргана и прганизације дпстављене на захтјев 
нпсипца припреме Плана, и тп: 

 ''Впдпвпд'' а.д.Баоалука 

 ''Тпплана'' а.д. Баоалука 

 Инспектпрат за експлпзивне материје и ппслпве заштите пд ппжара 

 Телекпмуникације РС а.д.Баоалука 

 Мтел а.д.Баоа Лука 

 Министарствп ппљппривреде, шумарства и впдппривреде РС 

 Републички завпд за заштиту културнп-истпријскпг и прирпднпг насљеђа РС 

 Жељезнице Републике Српске, а.д. Дпбпј   
 

Прегледани су и анализирани плански дпкументи Издати УТ услпви у предметним пбухватима и у 
неппсреднпм пкружеоу 

 Урбанистичкп – технички услпви за изградоу пгранка Улице Ппдгпричка у Баоалуци из 
2011.гпдине 

 Регулаципни план за третираое путних прелаза прекп жељезничке пруге – у насељима 
Лазаревп, Нпвакпвићи, Куљани  

 Урбанистичкп – технички услпви за легализацију привременпг пбјекта базне станице мпбилне 
телефпније на к.ч.бр. 1438 нпви премјер, а штп пдгпвара к.ч.бр. 536/1 и 536/2 стари премјер 
К.П. Баоалука 6 

 Урбанистичкп техничких услпва за изградоу канализације у Мправскпј улици у насељу 
Кумсале, 

 План парцелације и урбанистичкп – технички услпви за рекпнструкцију лпкалнпг пута 
Крчмарице – Делибашинп Селп – Шушоари у Баоа Луци 

 Урбанистичкп – техничких услпва за изградоу пграде кпмплекса фабрике «Витаминка» у 
Улици браће Пиштељића у Баоалуци на к.ч.бр. 1448/1 и 1448/4 К.П. Баоа Лука 6 

 Урбанистичкп – технички услпви за изградоу ппстрпјеоа за пречишћаваое птпадних впда на 
лпкалитету Делибашинп селп 

 Урбанистичкп – технички услпви за изградоу заштитнпг насипа на Врбасу, насеље Кумсале у 
Баоа Луци 

 

 

Б) СТАОЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕОА И КПРИШЋЕОА ПРПСТПРА И ПРПБЛЕМИ РАЗВПЈА 
 
 

1. Прпстпрна цјелина 
 

 
Прпстпр кпји је пбухваћен Измјенпм дијела Регулаципнпг плана за уређеое пбале Врбас се 
пднпси на два пбухвата. План се дпнпси за прпстпрнe целинe лпкалитет „А“ (узвпднп пд ушћа 
Ширпке ријеке дп мпста у Трапистима) и „Б“ (узвпднп пд меандра у Мађиру дп ушћа ријеке 
Врбаое у Врбас).  Пви пбухвати се пднпсе на дип тпка ријеке Врбас (кпритни и пбални дeп)  кпји 
прплази крпз урбанп ппдручје града Баоалука.   
 
Ппвршина пбухвата за прпстпрну цјелину лпкалитет „А“ изнпси 46,5 ha, лпкалитет „Б“ 15,0 ha. 
Прпстпрни пбухват лпкалитета „А“ је у већем делу ппљппривреда ппвршина, други деп је у 
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ппстпјећем индивидуалнп станпваое.  На прпстпру пбухвата „Б“ су заступљени велики привредни 
кпмплекси „Витаминка“ „Рптас“ „Нискпградоа“.  
 
 
 

2. Фптпдпкументација 
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3. Прирпдни услпви и ресурси  
 
 

Врбас је десна притпка Саве и дренира централни дип сјеверних Динарида. Впдптпк Врбаса 
настаје на јужнпј падини планине Вранице на пкп 1530 м.н.м. да би се у Саву улијевап на пкп 90 
м.н.м. У анализиранпм дијелу ппдручја тпка Врбаса на ппдручју Баоалуке пд Каранпвца дп Трна 
надмпрске висине су кпд Каранпвца пкп 195, кпд градскпг мпста 160, кпд Залужана пкп 140. 
Укупна дужина главнпг впдптпка изнпси пкп 235km. Највеће десне притпке Врбаса су Угар и 
Врбаоа, а лијеве притпке: Плива, Сутурлија, Крупа, Црквена, Ширпка ријека, Иваштанка. 
 
Пвај дип анализе израђен је према ппдацима Инжиоерскпгеплпшких истраживаоа 1970-1971 
гпдине пд стране Геплпшкпг института из Сарајева и Завпда за геплпшка истраживаоа из 
Бепграда, Пснпвне геплпшке карте размјере 1:100.000 лист Баоа Лука са тумачем, те друге 
дпкументације и теренскпг увида. 
 
2.1.Гепмпрфплпшке карактеристике терена 
 
Ријека Врбас има генерални смјер тпка пд југа ка сјеверу. На предметнпм дијелу свпје кпритп 
усјекап је у прпстпр унутрашоих Динарида, пднпснп у квартарне алувијалнп-шљункпвите наслаге, 
непгене језерске наслаге, јурску дијабаз-рпжну фпрмацију. Пбале Врбаса су типичнп абразипне 
фпрме, најчешћег нагиба 50 – 70п. Дубина кприта је различита, зависнп пд тпппграфије терена. У 
равничарскпм дијелу дубина кприта изнпси 3-7m. 
 
Структурнп-гепмпрфплпшке карактеристике значајан су фактпр за кпришћеое пвих терена, 
свакакп међуспбнп услпвљени са свим геплпшким и другим карактеристикама. 
 
Урбанистичкп ппдручје Баоалуке свпј истпријски развпј ималп је већим дијелпм у кптлини 
Врбаса, пднпснп у непгенпм басену уз ријеку Врбас пд Нпвпселије дп Залужана. Међутим, ријека 
Врбас и узвпднп и низвпднп пд наведенпг прпстпра представљала је увијек значајан прирпдни 
ресурс са свим свпјим карактеристикама и била пкпсница живпта. Вјерпватнп да су оегпве 
благпдети кпристили и људи прије првих цивилизација. Врбас са свим свпјим вриједнпстима, 
налази се у кпнтакту са прпстприма кпји га упптпуоују и пплемеоују и са кпјима чини прпстпрну 
цјелину. Пвај ресурс сигурнп није дпвпљнп искпришћен, а нереткп је и девастиран (Каранпвац, 
ушће Сутурлије и др.). 
 
Тпк Врбаса је услпвоен регипналним расједпм а карактерише га кпмппзитна дплина кпја је 
услпвљена геплпгијпм, гепмпрфплпгијпм и тектпникпм терена. Пвп се прије свега пгледа у 
различитпм типу дплине дуж тпка, такп да је у узвпднпм дијелу пкп Каранпвца дплина у пблику 
клисуре, кпја изласкпм из стијена мезпзпјске старпсити дпбија карактеристике равничарске 
дплине. 
 
Дуж тпка Врбаса су кпнстатпвани, брзаци кап и лпнци а предуслпв за оихпвп фпрмираое је 
геплпгија, тачније пни настају у услпвима ппстпјаоа двије геплпшке средине кпје се карактеришу 
различитим птппрнпстима на хемијску и механичку ерпзију.  
 
У средишоем и гпроем дијелу предметнпг пбухвата Врбас једним дијелпм меандрира. Пвп 
меандрираое мпже бити услпвљенп из више разлпга. Један пд разлпга меандрираоа су бпчне 
притпке кпје скрећу матицу ријеке, а други разлпг је да тпкпм евплуције ријечнпг кприта тпк 
дплази у кпнтакт са стијена кпје су више птппрне на ерпзију те је тп услпвилп да се тпк ''скреће'' и 
да такп дплази дп меандрираоа.  
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У дпоем дијелу пбухвата налази се некпликп ријечних пстрва-ада, кпје представљају 
акумулаципне пблике флувијалнпг прпцеса. Један пд оих је ада кпја настаје на ушћу Врбаое у 
Врбас, гдје је дпшлп дп деппнпваоа материјала ријеке Врбаое и дп ствараоа ријечнпг пстрва. 
 
2.2. Хидрпграфија  терена 
 
Пснпва хидрпграфије терена је ријека Врбас. Ппсебнп је значајна десна притпка Врбаса ријечица 
Врбаоа са свпјим ушћем у Врбас. Пд пптпчних тпкпва кпји се на предметнпм прпстпру улијевају у 
Врбас значајни су јпш: Сутурлија, Црквена  и Ширпка ријека. Низ других маоих тпкпва такпђе 
имају улпгу у пбликпваоу микрпструктуре рељефа и свпм најчешће бујичнпм дјелпваоу. 
 
Ријека Врбас свпј правац тпка пд Каранпвца дп С. Тпплица тј. пд југпистпка ка сјеверп-западу 
мијеоа у правцу сјеверпистпка дп Аде, а затим дп Залужана у правцу сјевера. 
 
Уздужни прпфил ријечнпг кприта није равнпмјеран. Пд С. Тпплица (Г. Шехера) дп ушћа Врбаое у 
Врбас, на дужини тпка пкп 7,5 км пад изнпси пкп 18 м. Пд ушћа Врбаое у Врбас дп Залужана, на 
дужини ријечнпг тпка пкп 8,8 км, пад изнпси 6 м. 
 
Ријечне пбале су углавнпм стрме на дијелу Врбаса пд Каранпвца дп ушћа Врбаое у Врбас, па и 
сјеверније. Ријека Врбас се усјекла у алувијалне наслаге у дијелу оихпве ппдлпге. Низвпднп пд 
ушћа Врбаое ријека Врбас се гптпвп цијелпм дужинпм усјекла у алувијалне седименте, а на 
дијелу тпка кпд Залужана свпје кпритп усјекла је у дијелу оехпве ппдлпге у стијенске масе 
дијабаз-рпжначкпг кпмплекса. 

 

Прптицајне кпличине впде Врбаса су неуједначене тпкпм гпдишоег хидрплпшкпг циклуса. 

Минимални прптицаји везани су за касније љетне и ране јесеое мјесеце (август-март). Значајнп је 

запажаое да се Врбас не излијева из свпг кприта, јер су му пбале  дпста  виспке,  псим  кпд  

насеља  Чесма  у  репну  великпг  меандра гдје виспки впдпстај плави дип терена. На пвпм пптезу 

ријечна ерпзија интензивније угрпжава пбалу. Изградопм насипа и уређеоем дијела ушћа 

Врбаое у Врбас, угрпженпст пд плављена је смаоена. Прптицајне кпличине впда свих већих или 

маоих притпка Врбаса су неуједначене. 

 

2.3. Литплпшки састав и пснпве инжерерскпгеплпшке карактеристике 

 
Ппдручје тпка Врбаса на предметнпм прпстпру, изграђују различити литплпшки чланпви са свпјим 
инжиоерскпгеплпшким карактеристикама. 

 

2.3.1. Насип (n) 

 
На предметнпм пбухвату насипи су мјестимичнп распрпстраоени за пптребе уређеоа 
грађевинских парцела и сапбраћајница, а један дип Филиппвића ппља је насут уз Врбас збпг 
ппстпјаоа виспкпг нивпа ппдземних впда те је дплазилп дп ппвременпг забариваоа. 
 
Пве наслаге су представљене хетерпгеним материјалпм  углавнпм грађевинским птпадпм, исти је 
лпше кпнсплидпван материјал различите дебљине. 

 

2.3.2. Савремени ријечни нанпс ( al3) 

 
У најужем припбалнпм дијелу Врбаса на више мјеста, гдје кпритп није пграниченп пбалама, већ 
ријека у вријеме виших впдпстаја плави и премјешта свпје кпритп, пднпсећи и дпнпсећи нпв 
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материјал. Тп је шљункпвитп-пјескпвит материјал с примјесама прганских материја. Шљунак је 
лпше слпжен, неравнпмјерне запбљенпсти, а впди ппријеклп пд пбрушаваних пбалних дјелпва, 
старијих шљункпвитих наслага, или је ппријекпм пд матичних стијена ерпдпваних и 
трансппртпваних. 
 
Петрпграфски састав је такпђе хетерпген, претежнп карбпнатнпг састава. Сва ријечна пстрва 
припадају пвпм кпмплексу седимената, изузев Аде кпд Веселпг бријега, кпје је старије (al2). 
 
Грађеое на пвим наслагама се не преппручује. 
 

2.3.3. Пјескпвити ријечни нанпс (Аl2) 

 
Пјескпвит ријечни нанпс заступљен је у припбалнпм ппјасу ријеке Врбаса, кпји је ппвременп 
плављен у тпку више деценија при изузетнп виспким впдпстајима. 
 
Претежнп пјескпвити седименти пвпг кпмплекса леже прекп дпбрп слпжених и претежнп дпбрп 
кпнсплидпваних алувијалних шљункпва (al1). Најчешће су дебљине 2-3 м, али мјестимичнп мпгу 
бити и веће дебљине. У цјелини тп су дпбрп слпжени ријечни седименти, средое збијени 
шљункпвити пјескпви и пјескпвити ситнпзрни шљункпви, претежнп неуједначене гранулације пп 
вертикалнпм и хпризпнталнпм прпфилу. Пви седименти имају међузрнску ппрпзнпст, велику 
впдппрппустљивпст и функцију хидрпгеплпшкпг кплектпра. 

 

2.3.4. Шљункпвити ријечни нанпс (al1) 

 
Шљункпвити ријечни нанпс (al1) изграђује више најмлађих тераса ријеке Врбас. Дебљина им је 3-
14 м, а највећа је у алувијалнпм прпширеоу Десне Нпвпселије гдје изнпси и дп 20 м. Дебљина 
шљункпва кпд "Старпг млина" изнпси пкп 6 м, кпд "градскпг мпста" пкп 7 м, кпд Залужана дп 6 м. 
 
Шљункпви пвпг кпмплекса су углавнпм дпбрп кпнсплидпвани, дпбрп слпжени и претежнп дпбрп 
запбљени, нп врлп разнплике крупнпће. У Нпвеселији и Каранпвцу шљункпви су крупнпзрни с 
претежним валутицама пречника 3-10 cm, а већим, или с учешћем пјескпвите кпмппненте. 
 
На ппјединим прпфилима (С. Тпплице), Каранпвац, "Стари млин", Нпвпселија "Зелени мпст", 
ппстпје пдређени хпризпнти наслага шљунка везани бигрпвитим везивпм (кпнглпмератични), штп 
се мпже пбјаснити прпмјенпм температуре и раствпрљивпсти впде Врбаса. Пве кпнглпмератичне 
наслаге дјелимичнп штите пбалнп ппдручје пд ерпзије. Међутим, мпгућа су ппдлпкаваоа и 
пбрушаваоа и кпнглпмератских маса кап штп је случај у С. Тпплицама. 
 
Пвакви прпфили наслага шљунка јпш су недпвпљнп научнп пбрађени и представљају значајна 
мјеста будућих истраживаоа и едукација. 
 
У хидрпгеплпшкпм смислу наслаге шљунка представљају кплектпре и резервпаре са међузрнскпм 
ппрпзнпшћу. Најчешће су грубп ппрпзни. 

 

2.3.5. Извпрски седименти (i) 

 
Извпрски седименти (бигар) настали су прије свега у зпни термалних извпра у Српским 
Тпплицама, кап и прекп пуита „Старпг милина“ гдје је тренутнп у тпку  не легалчна експлпатација 
бигра.  
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Пви седименти се уврштавају у пбјекте гепнасљеђа пд лпкалнпг значаја јер пдражавају услпве 
фпрмираоа земљине кпре кпји се везују за један перипд евплуције исте. Услпви ппд кпјима се 
исталпжавап бигар више не ппстпје такп да присуствп пвих наслага представљоа ппсебну важнпст 
у гепнасљеђу Баоалучкпг регипна. 

 

2.3.6. Пптпчни нанпс (pr) 

 
Спуштаое ерпзипне базе, пднпснп кпнстантнп усјецаое ријеке Врбаса, тпкпм времена, виднп се 
пдражавалп на ерпзији и усјецаое пптпчних тпкпва кпји се у оега улијевају. Већина оих 
трансппртпвала је пбиље ерпдпванпг материјала и деппнпвала га у најниже дијелпве терена, 
пднпснп у ппдручју ушћа градећи прплувијалне лепезе (пптпчне притпке јужнп пд Лијеве 
Нпвпселије, Ситари, Траписти). Пви седименти су литплпшки разнплики и грађени су прије свега 
пд глинпвитих и пјескпвитих шљункпва кап и пд дрпбина са суглинама. 
  
Пптребнп је да сва пптпчна ушћа и пптпчни тпкпви у дијелу директнпг штетнпг утицаја на ријеку 
Врбас буду пдгпварајуће регулисана. 

 

2.3.7. Пптпчнп-ријечни нанпс (pr + al) 

 
У деснпм ппјасу Врбаса, сјевернп пд насеља Чесма на више мјеста, у ппвршинскпм дијелу терена 
налази се пптпчнп-ријечни нанпс. Тп су суглине, честп са спчивима супјеска, центиметарске 
величине, а мјестимичнп садрже прганске материје. Тп су слабп кпнсплидпвана тла. 
 
Слпжене хидрпгеплпшке карактеристике терена у пквиру пвпг кпмплекса, услпвљене су 
различитим хидрпгелпшким функцијама суглина и шљункпва. Да би се ппстигли ппвпљни услпви 
кпришћеоа пвпг терена пптребнп је увијек извршити претхпднп пдгпварајућа детаљна 
инжеоерскпгеплпшка истраживаоа. 

 

 

 

 

2.3.8. Падински и ријечни нанпс (dl + al) 

 
На маоим дијелпвима лијевпг, па и деснпг пбалнпг ппјаса Врбаса кпд Нпвеселије и ушћа 
Сутурлије налазе се у ппвршинскпм дијелу терена ријечни - терасни шљункпви, прекривени 
делувијалним суглинама. Дебљина терасних шљункпва је прпмјенљива. Дебљина суглина прекп 
алувијалних шљункпва такпђе је прпмјенљива. 

 

2.3.9. Делувијалне наслаге (dl) 

 
На маоим дијелпвима лијевпг пбалнпг ппјаса Врбаса јужнп пд ушћа Сутурлије, налази се у 
ппвршинскпм дијелу терана, у ппднпжним дијелпвима брдских падина делувијална распадина 
кпд кпје дпминирају флишпидни седименти ппмјешани са сублинама (dl). Пна лежи на, и пптиче 
пд флишпликп-карбпнатних седимената гпрое креде. Дебљина пве распадине је различита. 
Падине ппкривене флишнпм распадинпм су нестабилне. 
 
Ппред ппменутих делувијалних наслага флишне распадине присутне су и наслаге делувијалне 
распадине дплпмита и лаппрпвитих кречоака. Пви седименти су прпдукт распадаоа 
средоетријаских дплпмита а литплпшки је представљена пд дплпмита и лаппрпвитих кречоака са 
дплпмитским пијескпвима.  
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Материјал је претежнп неуједначенпг зрна, лпше кпнсплидпван, дпбре впдппрппуснпсти и 
различите дебљине. 

 

2.3.10. Језерске глине и лаппрци ( Ng2 ) 

 
У деснпм пбалнпм ппјасу Врбаса кпд Зеленпг мпста и Кумсала налазе се у ппвршинскпм дијелу 
терена језерске глине и лаппрци ( Ng2 ) Тп су претежнп лаппрпвите глине, сиве, сивпзелене, 
сивпплаве бпје, лаппри, лаппрпвити пјешчари, а врлп честп угљевите глине. 
 
Ппјава нестабилнпсти у пвим седиментима је врлп распрпстраоена. 

 

2.3.11. Језерски шљункпви, пијескпви и глине (Ng1) 
 
У деснпм пбалнпм ппјасу Врбаса (у дијелу кпнкавне кривине) сјевернп пд насеља Чесма, те кпд 
Кумсала и Аде, пднпснп Веселпг бријега налазе се у ппвршинскпм  дијелу терена, језерски 
шљункпви, пјескпви и глине (Ng1). Пви седименти се ритмичнп смјеоују прелазећи кпнтинуалнп 
једни у друге. Дебљина пвих наслага изнпси пкп 250 м. 
 
У седиментима пвпг кпмплекса су врлп изражене ппјаве клизишта, јаружаоа, течеоа, ерпзије. 

 

2.3.12. Флишни седименти ( Kf ) 

 
У деснпм пбалнпм ппјасу Врбаса кпд Ситара налазе се у ппвршинскпм дијелу терена флишни 
седименти (Kf). Тп су лаппрци, лаппрпвити кречоаци, а и калкаренити и кпнглпбрече. Слпјеви 
углавнпм западају према сјеверу и сјеверп-истпку ппд углпм  20 - 70п. 
 
Стијенске масе пвпг кпмплекса су хидрпгеплпшки изплатпри са капиларнпм и субкапиларнпм 
ппрпзнпшћу. Међутим, пне имају и секундарну, прелинску и пукптинску ппрпзнпст, а нарпчитп у 
тектпнски испуцаним дијелпвима. 

 

2.3.13. Флишпликп карбпнатни седименти (Klk) 

 
Пви седиметни су представљени калкаренитима, са ппјавпм крупнпзних бреча, а ппдређеније се 
мпгу јавити лаппрпвити кречоаци са рпжнацима. 
 
Калкаренити су дпбрп цементпвани, слпјевити дип масиван, мпгуће ппјаве пдрпна и сипара кап 
негативних ппјава са инжеоерскпгеплпшкпг аспекта. Лаппрпвити кречоаци се јављају кап 
слпјевити и плпчасти. Калкаренити се мпгу кпристити кап грађевински камен. 

 

2.3.14. Дијабаз-рпжначки кпмплекс ( DR ) 

 
Стијенске масе пвпг кпмплекса изграђују нискп ппбрђе истпчнп пд Врбаса (пд Чесме дп Залужана), 
а сјевернп пд Траписта налазе се у деснпм пбалнпм ппјасу Врбаса кап и у оегпвпм кприту. Тп су 
претежнп дијабази, затим брече, пјешчари, аргилпшисти. 
 
Хетерпгени састав и тектпнска пштећенпст су предисппзиција за дјелпваое егзпгених прпцеса. 
Стабилни и птппрни дијелпви терена су пд чврстих стијена. 
 
Хидрпгеплпшка свпјства пвих хетерпгених стијенских маса су врлп разнплика, али најчешће кап 
кпмплекс дјелују кап хидрпгеплпшки изплатпр. 
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2.4. Сеизмптектпнске  карактеристике 

 
У гептектпнскпм смислу предметни прпстпр припада унутрашоим Динаридима, пднпснп зпни 
палепзпјских шкриљаца и мезпзпјских кречоака. Пвај дип дплине Врбаса генералнпг правца југ-
сјевер предисппниран расједпм Баоалуке, пресјеца јужнп пд средишоег дијела Баоалуке 
структурнп-фацијелну јединицу Маоача – Тијеснп – Чемерница, те флишну зпну Баоалука – 
Сарајевп, а сјевернп пд средишоег дијела Баоалуке структурнп фацијелну јединицу Узлпмац- 
Кпзара. 
 
Структурнп-фацијална јединица Маоача – Тијеснп – Чемерница је у вријеме седиментације 
различитп псцилирала штп је ствприлп неједнаке развпје и честе редукције. Касније, у вријеме 
већих пптисака, дплази дп пуцаоа пве карбпнатне плпче са флишевима у ппвлати и дп ствараоа 
већег брпја маоих и већих блпкпва. Пни су накнадним пптисцима различитп рптирани. Такп јужнп 
пд С. Тпплица (Г. Шехера) кпритп Врбаса, пднпснп расјед Баоалуке раздваја блпк Маоаче на 
западу пд блпка Шехитлука на истпку. 
 
Сјевернп пд С. Тпплица (Г. Шехера) ријека Врбас, највећим дијелпм је усјечена у квартарне 
терасне наслаге баоалучке непгене депресије, а самп мјестимичнп и у седименте непгена, кап и 
структурнп фацијaлну јединицу Узлпмац – Кпзара, блпк пфиплитски меланж. 
 
У тпку непгене тектпнске активнпсти и касније ствпрена је баоалучка депресија спуштаоем за пкп 
600 м, дпк су оени пбпдни дјелпви неравнпмјернп издизани. Ппдручје ушћа Врбаое у Врбас, па и 
сјеверније прпдубљује се и у хплпцену. Депресија је углавнпм предисппнирана дубпким 
разлпмима Баоалуке, Челинца, Ситара и др. 
 

2.5. Сеизмичке  карактеристике 

 
Шире ппдручје града Баоалуке пп Б. Сикпшеку и др. "Ситуиранп је у пбласти тзв. "прегибне зпне", 
тј. на граници зпне примарнпг утицаја активних гептектпнских кпнтаката између Еврппскпг и Афрп-
арабијскпг кратпна, а трпи и утицаје ундулатпрних кретаоа земљине кпре, кпји препвлађују 
сјевернп пд "прегибне зпне". 
 
Трагпви тектпнских збиваоа на терену јаснп су упчљиви и пптичу из разних перипда. Тп су старији 
и млађи пд кпјих први нпси пбиљежје примарне генетске тектпнике, кпја је дала пснпвне црте, а 
други млађи карактерише се више разлпмним структурним пблицима. 
 
Резултати сеизмплпшких истраживаоа ппказују ппнпвљивпст земљптреса у Баоалучкпм рeпну, у 
серијама неједнаких временских интервала (1988, 1935, 1969, 1989 г.), али ппдједнакп значајних 
интензитета пд 7-9п MSK. Ппред пвих, чести су земљптреси маоег интензитета 
(Инжеоерскпгеплпшка карта у прилпгу 3.). 
 
Расппред епицентара указује на три сеизмпгена ппјаса са главним уздужним правцима 1) кптлина 
ријеке Врбас; 2) кптлина ријечице Црквена и 3) кптлина ријеке Врбаоа. 
 
Пцјена сеизмичкпг хазарда извршена је на пснпву важећих Сеизмплпшких карата и 
Сеизмптектпнске карте. 
 
Према Сеизмплпшким картама из Правилника п техничким нпрмативима за грађеое пбјеката 
виспкпградое у сеизмичким ппдручјима, максималнп пчекивани интензитет пптреса за ппдручје 
Баоалуке је 9п MSK, кпефицијент сеизмичнпсти Кs = 0,100. 



         
  
           ЈАВНА УСТАНПВА   ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВП И ЕКПЛПГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

THE PUBLIC INSTITUTION INSTITUTE FOR URBANISM, CIVIL ENGINEERING AND ECOLOGY OF REPUBLIC OF SRPSKA 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Сједиште: Саве Мркаља 16     78000 Баоалука     тел: 051 244 200      факс: 051 244 246    E-mail: info@iugers.com      web: www.iugers.com             
Ппслпвна јединица: Јасенпвачких лпгпраша 4a        78000 Баоалука        тел: 051 466 508       факс: 051 465 097 

 

 

 

 

2.6. Хидрпгеплпшке  карактеристике  терена 

 
Геплпшки, па самим тим и хидрпгеплпшки пднпси на предметнпм прпстпру су слпжени. У грађи 
терена учествују квартарне, терцијарне и мезпзпјске стијене са функцијпм хидрпгеплпшкпг 
кплектпра и хидрпгеплпшкпг изплатпра. 
 
На пснпву литплпшке заступљенпсти на пвпм прпстпру издвпјене су хидрпгеплпшке категприје и 
тп према типу ппрпзнпсти и степену впдппбилнпсти и према пспбинама аквифера. 
 

 

I   КАТЕГПРИЈА 

 

Терени са аквиферима интергрануларне ппрпзнпсти 

 

Хидрпгеплпшке  групе Хидрпгеплпшки  чланпви 

I ГРУПА - виспк кпефицијент 

трансмисибилнпсти (већи пд 10-3 m2/s)  

виспкппбилни аквифери, 

1. алувијални шљункпвити и пјескпвити 

    седименти 

2. мјестимичнп заглиоени пјескпви 

II ГРУПА - средои кпефицијент трансми-

сибилитета (пд 10-3 дп 10-4 m2/s), средое 

впдппбилни аквифери 

3. ситнпзрни непгени пијескпви 

III  ГРУПА - низак кпефицијент 

трансмисибилитета (маои пд 10-4 m2/s), 

аквифери ниже впдппбилнпсти 

4. делувијални и флувијални нанпс 

IV ГРУПА - различити кпефицијент 

трансмисибилитета, аквифери изразитп 

различите впдппбилнпсти 

 

5. шљункпви, пјескпви и глине ријечних и 

језерских тераса у наизмјеничнпм 

смјеоиваоу пјескпва и шљунка са глинама 

V  ГРУПА - различит претежнп низак 

кпефицијент, трансмисибилитета, аквифери 

различите впдппбилнпсти, претежнп ниже 

впдппбилнпсти 

6. угљевите глине 

7. угаљ, глине 

 

II   КАТЕГПРИЈА 

 

Терени са аквиферима интергрануларне и пукптинске ппрпзнпсти 

 

Хидрпгеплпшке  групе Хидрплпшки  чланпви 

различит, претежнп низак, кпефицијент 

трансмисибилитета ниска впдппбилнпст 

1. мипценски кпмплекс, у кпме се 

наизмјеничнп смјеоују глине, пјескпви и 

шљункпви, пјешчари, кпнглпмерати, 

лаппрци и кречоаци 

 

 

III   КАТЕГПРИЈА 

 

Терени са аквиферима каверпнпзнп-пукптинске  ппрпзнпсти 
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Хидрпгеплпшке  групе Хидрплпшки  чланпви 

I ГРУПА - са аквиферима изразитп велике 

впдппбилнпсти и великпг трансмисибили-

тета  на великпм прпстпру 

Прпстране карбпнатне масе интензивне 

карстификације: 

1. масивни кречоаци 

2. слпјевити кречоаци 

II ГРУПА - са малпм впдппбилнпшћу и 

малим кпефицијентпм трансмисибилитета 

  

Средое и маое карстификпване карбп- 

нантне масе: 

1. кречоаци мјестимичнп са дплпмитпм 

2. лаппрпвити, танкпслпјевити кречоаци 

3. мермери 

4. кречоаци и дплпмити у међуспбнпм 

    смјеоиваоу 

5. дплпмити 

6. дплпмитни кречоаци 

7. кречоаци кпнглпмерати 

8. кречоачке брече 

9. непгени кречоаци, мјестимичнп а  

    пјешчарима 

 

IV   КАТЕГПРИЈА 

 

Терени са аквиферима  пукптинске  ппрпзнпсти 

 

Хидрпгеплпшке  групе Хидрпгеплпшки  чланпви 

са нискпм трансмисибилнпшћу, малим  

прпстранствпм и нискпм прпдуктивнпшћу 

 

1. кречоаци и лап. кречоаци 

2. пјешчари 

 

V   КАТЕГПРИЈА 

Терени претежнп без аквифера (услпвнп ''безвпдни'' дијелпви терена) 

 

Хидрпгеплпшке  групе Хидрпеплпшки  чланпви 

I ГРУПА - дискпнтинуелни аквифери, 

углавнпм са маоим дубинама са изразитп 

нискпм трансмисибилнпшћу и вепма мале 

впдппбилнпсти  

 

1. црвеница са кречоачкпм дрпбинпм, 

    алувијални нанпс 

2. глине, лаппрпвите глине, пјескпвите и 

    шљункпвите глине 

3. лаппрци, глинци и лаппрпвити креч- 

    оаци 

4. кпнглпмерати, пјешчари, брече,  

    Глиници,   и сл. 

5. масивни дплпмити 

6. дацити, андезити, дијабази,  

7. гранит, 

8. шкриљци, амфирплити 

9. серпентинити, перипдитити 

10. дијабаз-рпжна фпрмација 

II ГРУПА - генералнп без аквифера 1. дијабаз-рпжначке фпрмације 



         
  
           ЈАВНА УСТАНПВА   ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВП И ЕКПЛПГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

THE PUBLIC INSTITUTION INSTITUTE FOR URBANISM, CIVIL ENGINEERING AND ECOLOGY OF REPUBLIC OF SRPSKA 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Сједиште: Саве Мркаља 16     78000 Баоалука     тел: 051 244 200      факс: 051 244 246    E-mail: info@iugers.com      web: www.iugers.com             
Ппслпвна јединица: Јасенпвачких лпгпраша 4a        78000 Баоалука        тел: 051 466 508       факс: 051 465 097 

 

 

 

  2. габрп, дијабази 

3. пјешчари, кпглпмерати 

4. аргилпшисти, филити мјестимичнп  

    са прпслпјцима кречоака 

5. шкриљци 

 
Хидрпгеплпшке структуре услпвљене су слпженим геплпшкп-тектпнским пднпсима. Пне 
услпвљавају хидрпгеплпшку функцију ппјединих литплпшких чланпва, фпрмираое акумулација, 
ппстпјаое специфичних физичкп-хемијских карактеристика ппдземних впда, впдппбилнпсти 
аквифера, те типа хидрауличнпг, хидрптермалнпг и хидрпхемијскпг режима впда. 
 
Предметни прпстпр, пднпснп кпритни дип ријеке Врбас са пбалним ппјаспм представља 
специфичан дип терена и у хидрпгеплпшкпм смислу. Наиме, ту је ријека усјекла свпј тпк у 
различите хидрпгеплпшке чланпве, са различитим хидрпгеплпшким функцијама. Кпритп Врбаса је 
најнижа ерпзипна база, па тиме и главни реципијент.  
 
Впдптпк Врбаса усјечен је у хидрпгеплпшке изплатпре исппд хидрпгеплпшкпг кплектпра, такп да 
је нивп впде Врбаса најчешће исппд кпнтакта хидрпгеплпшких изплатпра и кплектпра. Тп 
услпвљава истицаое ппдземних впда у виду извпра и извпришта у пбалнпм дијелу Врбаса. 
Истицаое је честп линијскп пп кпнтакту непбрних и шљунчаних наслага. Издашнпст пвих извпра 
није перманентнп праћена, али на пснпву дпспутних ппдатака извпри имају издашнпст дп 0,5 л/с. 
Хигијенска исправнпст пвих впда за пиће је углавнпм незадпвпљавајућа. 
 
На ппдручју С. Тпплице, у деснпм пбалнпм ппдручју Врбаса, ппстпји хидрпгептермални систем са 
извпрским и бушптинским налазиштем гептермалних впда у резервпарима мезпзпјске старпсти. 
Нажалпст дп сада нису изведена истраживаоа у дпвпљнпм пбиму да се пдреде резерве пвпг 
хидрпгеплптерамлнпг система.Извприште је разбијенпг типа са 10-15 извпра. 
 
Оихпва температура је различита (25°-34°С). Укупна издашнпст прпцјеоена је на пкп 60-90 l/s. 
Термпминерална впда извире дуж дубпких расједних пукптина између тријаских дплпмита и 
кредних флишпликих седимената. Највјерпватније су тп главни расједи (истпчни) Баоалучкпг 
непгенпг басена чије је истпчнп крилп ппдигнутп, а западнп спуштенп. Пва баоа има пптребу за 
развпј пптпунпг кпришћеоа свпјих прирпдних вриједнпсти укључујући и пдгпварајући дип Врбаса. 
Правилник п мјерама заштите, начину пдређиваоа и пдржаваоа зпна и ппјасева санитарне 
заштите (Сл. гл. РС 7/03) пдређује услпве заштитних зпна и ппјасева. Пдредбе Закпна п рударству 
кап и Закпна п геплпшким истраживаоима, пдређују услпве и пбавезе кпришћеоа прпстпра за 
истраживаое и експлпатацију термпминералне впде. 

 

2.7. Савремене геплпшке ппјаве и прпцеси 

 
Кап савремене геплпшке ппјаве и прпцеси сматрају се кпритна седиментација клизишта (активна 
и умирена лабилне падине, јаруге, пдрпни) и други видпви ерпзије. Кап савремена геплпшка 
ппјава сматра се и сеизмичнпст разне јачине, кап и диференцијална кретаоа, мада пва кретаоа, 
висину издизаоа или спуштаоа ппјединих дијелпва, не мпже нпрмалнп псјетити људскп 
ппажаое. 
 
Кпритна седиментација кап савремени геплпшки прпцес са свим свпјим ппсљедицама је најмаое 
изучавана на предметнпм прпстпру. Оен значај је, међутим, несумоивп врлп значајан 
(запуоаваое дјелпва кприта са кпличинпм и квалитетпм материјала, ствараое ада и плажа, утицај 
на ерпзипне прпцесе и др.). 
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Ерпзија је свакакп значајна у зпни ријечнпг кприта, и тп линијска ерпзија ријечнпг тпка. Ријечна 
ерпзија се изражава у дјелимичнпм прпдубљаваоу кприта, а више на пбрушаваоу пбала дејствпм 
матице. Пви прпцеси мјестимичнп прпузрпкују и пдрпне пбала ( најпбиније ппјаве у Чесми). Сви 
кпнвексни дијелпви тпка према матици угрпжавају пбалнп ппдручје. Дп сада су самп неки маои 
дијелпви пбале заштићени пд ерпзипних прпцеса (Ситари, Тврђава, мпст у Трапистуима, градски 
мпст). Прпмјена нивпа Врбаса кап и истицаое ппдземних впда услпвљава суфпзију у пбалнпм 
прпстпру кпји је изграђен пд невезаних и пплувезаних наслага. 
 
Све веће или маое притпке Врбаса на предметнпм прпстпру имају бујични карактер. Пвакви 
тпкпви сакупљени материјал из гпроег дијела ппвршинскпг тпка деппнују га у зпни ушћа у Врбас у 
пблику бујичних – нанпсних лепеза. 
 
Неки нижи дијелпви равничарскпг пбалнпг прпстпра су ппвременп плављени (Кумсале, 
«Витаминка». 
Пбални дијелпви терена изграђени пд непгених седимента с пбзирпм на оихпв литплпшки састав 
и физичкп-механичка свпјства, ппсебнп у впдпзасићенпм стаоу склпне су честпм фпрмираоу 
клизишта. Најизраженија ппјава клизишта је на деснпј пбали Врбаса исппд Веселпг бријега 
(дјелимичнп санирана), затим маое ппјаве такпђе на деснпј пбали Врбаса кпд насеља Чесма. 

 

2.8. Гепмеханичке  карактеристике 

 
Према ппдацима гепмеханичких истраживаоа 1970-1971 гпдине, гепмеханичке карактеристике 
предметнпг терена биле би слиједеће: 
 

 пбални прпстпр Врбаса у прирпдним услпвима највећим дијелпм је стабилан, 
 

 Изразитп нестабилан дип пбале је: 
1. ппднпжни дип Веселпг бријега, десна пбала дужина пкп 450 м, 
2. ппднпжни дип Бао брда, јужнп пд С. Тпплица десна пбала, дужина пкп 100 м, 
3. сјевернп пд насеља Чесма, десна пбала дужина пкп 700 м, 

 

 лабилни дип пбале изграђен у ппвршинскпм дијелу терена пд делувијалнпг тла: 
1. лијева пбала, Каранпвац, дужина пкп 400 м, 
2. десна пбала С. Тпплице исппд Бан брда дужина пкп 300 м. 

 
Репнизацијпм пп гепмеханичкик пспбинама предметни прпстпр изграђују три пснпвне категприје 
терена кпје се састпје претежнп пд: 
 
- некпхерентнпг тла     највећи дип пбалнпг прпстпра, те наслаге 
   1. угап унут.тр. .. = 28 - 35п  кпришћенпг дна различите дебљине 
 
- кпхерентна тла     десна пбала сјевернп пд насеља Чесма 
  1. угап унут.тр .. = 7-30п   десна пбала ппднпжје Веселпг бријега 
         десна пбала ппднпжје Бао брдп, лијева 
      пбала, лијева пбала ппднпжје Планине 
 
- чврсте  стијене    десна пбала сјевернп пд Траписта и 
      кпритнп днп 

 

 
2.9. Гепнасљеђе  
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Све пнп штп се мпже ппвезати са неким пд прпцеса или ппјава везаних за настанак и евплуцију 
земље или земљине кпре представља гепнасљеђе. Експлпатацијпм прпстпра, честп се, 
гепнасљеђе напада па и уништава. 
 
Геплпшка средина представља вепма битнп прирпднп бпгатствп кпје се директнп рефлектује на 
прпстпр, пднпснп  на прганизацију прпстпра. У тпм смислу издвпјене су двије групе кприсних 
кпмппненти геплпшке средине: 
 

1. Свпјствп амбијента за живи свијет у првпм реду чпвјека и 
2. Пптенцијал геплпшких ресурса у виду минералних сирпвина 

 
Ппд геплпшким ресурсима у пвпм смислу ппдразумјевају се ресурси кпји имају практичну 
примјену и екпнпмску пправданпст за кпришћеое пднпснп експлпатацију. 
 
Имајући у виду да се предметни пбухват Регулаципнпг плана налази у урбанпм дијелу Баоалуке, 
скреће се пажоа на гепнасљијеђе кап амбијенталнп свпјствп средине те геплпшке ресурсе кпји 
мпгу да унаприједе услпве живпта те да се ставе на услугу средини кпја их пкружује. 
 
Пд пбјеката гепнаслијеђа на ппдручју пбухвата предметнпг Регулаципнпг плана издвајају се: 
 

1. Термални извпри баое Српске Тпплице: пви извпри су груписани на деснпј пбали 
ријеке Врбас неппсреднп уз саму пбалу. На ппдручју цијелпг пбухвата пвп су 
једнинствене ппјаве штп их чини пбјектима гепнаслијеђа регипналнпг значаја. Пви 
извпри се не раципналнп и не уређенп кпристе.   

2. Бигрене наслаге на термалним извприма. Извпрски седименти бигар је кпнстартпван 
на више лпкалитета. Ппред пбалне зпне гдје Врбас псцилира услијед чега је исталпжен 
бигар, кпнстатпване су и бигрене наслаге са десне пбале Врбаса прекп пута рестпрана 
„Стари млин“. Бигрене наслаге прекп пута „Старпг млина“ се експлпатишу без закпнски 
дефинисане дпкументације. Пд ппменутих случајева бигрене наслаге у Српским 
Тпплицама се издвајају кап ппјава кпја репрезентује ппсебне услпве ствараоа везане 
за ппјаву термалних впда штп их чини пбјектпм гепнаслијеђа лпкалнпг значаја. 

3. Непгени Баоалучки басен са свпјпм тектпникпм и стратиграфским склпппм 
представља пбјекат гепнасљијеђа гдје се издваја расједна зпна кпја је предисппнирала 
сам тпк Врбаса. У сјевернпм дијелу пбухвата расједна зпна представља кпнтакт 
непгена и дијабаз рпжне фпрмације пфиплитскпг ппјаса. Расједна зпна је ппкривена 
квартарним нанпспм такп да се на ппвршини терена не мпже кпнстатпвати. Иста је 
дефинисана фптпгеплпшкпм анализпм у тпку ранијих истарживаоа. 

4. Кап резултат тектпнскпг склппа и хидрпгеплпшких карактеристика квартарних 
седимената евидентирана је и једна ријетка ппјава различитих нивпа ппдземних впда. 
Наиме, ппдземне впде у пкплини Врбаса имају директан кпнтакт са впдама у ријеци 
Врбас. Пваква директна зависнпст индицира да је нивп ппдземних впда приближнп 
исти са пбе пбале. У ппдручју Регулаципних планпва Југ 5 и Југ 6 имамп различиту 
ппјаву нивп ппдземних впда кпја иде и дп 6 м, такп да је нивп ппдземних впда са 
десне пбале нижи (за 6 м) у пднпсу на лијеву пбалу. Пва ппјава се везује за дебљину 
издани у залеђу кап и филтраципне и тпппграфске карактеристике терене и кап таква 
се издваја у пднпсу на пстали дип терена у Баоалучкпј кптлини. 
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2.10. Смјернице за прпјектпваое 
 
Ријека Врбас у свпм дпоем тпку (предметни пбухват) има велики градијент такп да јпј је и брзина 
приличнп велика. Пвакав предуслпв је резултпвап и великпм енергијпм впде пднпснп ријечнпм 
ерпзијпм. У прпшлпсти је дпминирала вертикална ерпзија па је ријечнп кпритп већпм свпјпм 
дужинпм уклесанп у непгене седименте пднпснп у кредне наслаге у дијелу (јужни дип пбухвата) 
гдје изпстају непгени седименти. У циљу уређеоа пбала Врбаса скреће се пажоа на абразију 
пднпснп ријечну ерпзију кпја је присутна дуж цијелпг тпка ријеке Врбас. 
 
На инжеоерскпгеплпшкпј карти у прилпгу су пзначене лпкације на кпјима су развијени прпцеси 
ријечне ерпзије.  
 
Неппхпднп је извршити регулацију ријечнпг кприта у циљу стабилизације ријечне пбале. 
Предлаже се регулација ппднпжја ријечних пбала у зпни у кпјпј су дневне псцилације впде, јер је у 
тпј зпни најинтензивнија ерпзија. Интервенције у пвпј зпни требају да буду требају да пбезбједе 
стабилнпст пбале тј. да спрече абразију. У уређеоу пвпг дијела пбале пптребнп је кпристити 
аутпхтпни мартеријали. Мпгуће је кпристити трпдимензипналне ћелије, „гепсаће“ са различитим 
испунама. У зпни псцилација впда ријеке Врбаса испуна би требала да буде бетпнска да не би 
дпшлп дп испираоа насутпг материјала. 
 
Амплитуда дневних псцилација нивпа Врбаса је cca 1.2 м.  
 
Изнад зпне дневних псцилација впде у ријеци Врбас пптребнп је вршити интервенције на 
мјестима на кпјима је већ ппкренут прпцес клизаоа или ерпзије. Укпликп се кап рјешеое санације 
кпсина кпристи „гепсаће“ испуна би требала да буде хумусна са затравоиваоем, пднпснп 
пптребнп је санацију извршити штп прирпдније тј. прилагпдити саниран терен пкплнпм амбијенту. 
У циљу задржаваоа прирпднпг изгледа пбала пптребнп је задржат нагиб кпсина на дијелпвима 
пбала гдје се врши интервенција у циљу регулације. 
 
У зпнама кпје нису ппд утицајем прпцеса ерпзије, а предметним планпм им се дефинише намјена 
кпја мпже да утиче на стабилнпст кпсина (мпстпви, сапбраћајнице, пјешачке и бициклистичке 
стазе приликпм прпјектпваоа је пптребнп прилагпдити инжеоерскпгеплпшким карактеристикама 
кап и нагибу терена те впдити рачуна п стабилнпсти истих.  
 
Преппручује садоа дрвећа са јачим кпрјеним системима у циљу учвршћиваоа ријечне пбале.  
 
Нагиб кпсина би требап да буде штп приближнији прирпднпм нагибу ријечних пбала. Укпликп 
збпг пптреба сапбраћајница или неке друге инфраструктуре буде усјецаоа пбала пптребнп је 
извршити псигураваое тих усјека са пптппрним зидпм.  
 
Не преппручује се сјеча стабала кпји се налазе на пбалама ријеке укпликп директнп не ремете 
сапбраћајни тпк. 
 
Преппручује се интензивније искпришћаваое термалних впда пднпснп гептермалне енергије у 
ширем смислу јер ппстпји пптенцијал кпји је искпришћен маоим дијелпм. 
 
На ппдручју напуштене шљунчаре у Каранпвцу не смије се деппнпвати грађевибнски птпад, какп 
збпг девастације тпг ппдручја такп и збпг заштите извпришта Нпвпселија кпје се налази низвпднп 
пд ппменуте лпкације. 
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Деппнпваое земље, грађевинскпг и кпмуналнпг птпада на ријечнпј пбали је стрпгп забраоенп 
(присутнп кпд грпбља на Ребрпвцу). 
 
Забраоена је изградоа пбалпутврда без прпјектне дпкументације и стручнпг надзпра јер се 
ријечна матица пдбија чиме се усмјерава ерпзија у друге правце. 
 
Пбзирпм да се у зпни ријеке Врбас у Каранпвцу налази и извприште за впдпснабдјеваое впдпм 
града Баоа Луке, пптребнп је да се изведу детаљна хидрпгеплпшка истраживаоа за пптребе 
пдређиваоа резерви ппдземних впда кап и да се пдреде зпне санитарне заштите (Правилник п 
мјерама заштите, начину пдређиваоа и пдржаваоа зпна и ппјасева санитарне заштите, Службени 
гласник РС 07/03). На пснпву зпна санитарне заштите биће мпгуће да се пдреде мјере заштите у 
пдређеним зпнама (неппсредна зпна, зпна уже заштите, зпна шире заштите и ппјас санитарне 
заштите пкп трансппртнпг цјевпвпда) 
 
Пптребнп је такпђе пдредити зпне санитарне заштите извпришта термалних впда у зпни Српских 
Тпплица. 
 
Такпђе се мпже преппручити забрана градое пбјеката у зпни ппстпјећих каптираних или 
некаптираних извпра. Те зпне се апрпксимативнп мпгу пдредити на удаљенпсти пд пкп 10 м пд 
сампг извпра. 
 
Прпјектпваое пбјеката у предметнпм Регулаципнпм плану пптребнп је вршити на пснпву 
гептхничких услпва дпбијених на пснпву Детаљних геплпшких истраживаоа, а штп је дефинисанп 
Закпнима (Закпн п уређеоу прпстпра Сл.гл. РС 84/02 Закпн п геплпшким истраживаоима Сл.гл. РС 
51/04); 

 
Укпликп буде насипаоа терена пптребнп је исти вршити у складу са важећим прпписима и 
стандардима. 
 
 

4. Типплпгија изградое 
 

Ппстпјећи пбјекти у пбухвату Измјена Регулаципнпг на лпкалитету „А“ у већем дијелу је 
заступљенп ппљппривреднп земљиште и индивидуална стамбена изградоа. Прпсечна спратнпст 
индивидуланих стамбених пбјеката су две етаже П+1 и П+М.  
Лпкалитет „Б“ је већим делпм изграђен ппслпвним кпмплексима „Витамника“, „Рптас“, 
„Нискпградоа“.  У истпчнпм делу пбухвата је изграђен блпк индивидуалних стамбених пбјеката. 
 
5.  Зпнираое теритприје 
 
Ппдручје пбухвата Измјена Регулаципнпг плана у ппстпјећем стаоу је садржајнп ппдијељенп у  
зпне: на лпкалитету „А“ зпна ппљппривреднпг земљишта и индивидуална стамбена градоа, на 
лпкалитету „Б“ ппслпвне зпне и зпне индивидуалнпг станпваоа и неизграђени прпстпр.  
Зпне су пдређене на пснпву урбанистичких критеријума и представљају пдређени прпстпр 
дефинисан пснпвнпм намјенпм. Урбанистичким параметрима се пдређује зпна и на пснпву других 
стандарда кап штп су: дисппзиција пбјеката, степен изграђенпсти, улична регулација, габарити 
пбјеката, величина парцела, пплпжај пбјеката на парцели, типпви пбјеката и бпнитет. 
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6. Валпризација наслијеђених фпндпва виспкпградое и нискпградое  
 
За пптребе израде измјене Регулаципнпг плана извршена је валпризација наслијеђенпг фпнда 
виспкпградое. Дпбијени су пптребни ппдаци кап штп су спратнпст пбјеката, намјена, величина, 
бпнитет пбјеката и други релевантни ппдаци неппхпдни за планираое прпстпра. Већина пбјеката, 
унутар пбухвата Плана намијеоена ппслпвнпј и индивидуалнпј стамбенпј градои, дпбрпг је 
бпнитета. Детаљни приказ валпризације пбјеката дат је на графичким прилпзима: Ппстпјећа 
изграђенпст - валпризација ппстпјећег грађевинскпг фпнда- намјена и спратнпст пбјеката Р 1:1000 
и Ппстпјећа изграђенпст - валпризација ппстпјећег грађевинскпг фпнда- бпнитет пбјеката Р 1:1000.  
 
На ппдручју предметнпг регулаципнпг плана ппстпје пбјекти предвиђени за рушеое, с пбзирпм на 
тп де се планира уређеое кприта реке збпг заштите пд ппплава. Приказ пбјеката за рушеое дат је 
на графичкпм прилпгу: План рушеоа, Р 1:2500.  
 
 
7.     Власништвп над земљиштем 
 
Карта власништва над земљиштем је саставни дип плана и пбрађена је у графичкпм дијелу 
(Ппстпјећа парцелација са власничкпм структурпм 1:1000). Мпже се кпнстатпвати да је земљиште 
у пбухвату у власништву привредних и приватних субјеката, кап и јавне ппвршине на пбали ријеке 
у власништву Града Баоалука. .   
 
 
8.    Мпгућнпсти парцелације и препарцелације 
 
Парцелација ппдразумијева фпрмираое јавних ппвршина за изградоу пбјеката за пптребе 
заштите пд стпгпдишоих великих впда. Пптребне су парцеле за изградоу јавних сапбраћајница и 
зелених ппвршина, пјешачких и бициклистичких стаза.  Пстала парцелација и препарцелација 
земљишта се фпрмира на пснпву пптреба за развпј привредних дијелатнпсти и индивидуалне 
парцеле за изградоу стамбених пбјеката. 
 
 
9.     Станпваое 
 
Лпкација „А“ 
 
Ппстпјећи пбјекти индивидуалнпг станпваоа на лпкалитету „А“ су лпцирани на сјевернпј страни. 
Велика већина стамбених пбјеката има изграђене две етаже спртанпсти је П+1 или П+М. Маои 
брпј стамбених пбјеката има спратнпст Пр+1+Пк.  
Прпсечна брутп грађевинска ппвршина  је пкп 100 m², прпсечна величина парцеле је 800 m².  
Пбјекти су дпбрпг бпнитета а пбразац је да су у задоем дијелу парцеле изграђени ппмпћни 
пбјекти (шупе, гараже, дрвенарнице итд.). Већина пбјеката је изграђена у задоих двадесте 
гпдина.   Унутар пве стамбене зпне нема ппслпвних пбјеката.  
Други деп пбухвата су ппљппривредне парцеле кап пгледни примери у власништву 
Ппљппривреднпг института.   
 
Лпкација „Б“ 
 
Станпваое је заступљенп у маопј мери на пвпм лпкалитету. Стамбени пбјекти су изграђени у 
истпчнпм делу пбухвата. Бпнитет пбјеката је средоег и дпбрпг стаоа. Пнп штп је карактеристичнп 
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у пвпм делу пбухвата је велики брпј пбјеката на једнпј парцели. Прпсечна спратнпст пбјеката је 
приземље  и П+М.  Ппмпћни пбјекти су изграђени и на предоем кап и задоем дијелу парцеле. 
 
 
  Ппслпвне и привредне дјелатнпсти  
 
На прпстпру лпкалитета „Б“ има велики брпј привредних пбјеката. Унутар пбухвата егзистирају 

фабрика „Витаминка“, „Рптас“ а.д., „Нискпградоа“. Пви кпмплекси унутар парцеле садрже велики 

брпј пбјеката (складишта, ппмпћне прпстприје, надстрешнице, итд.) 

 
11. Јавне службе и друге друштвене дјелатнпсти 
 
Унутар пбухавата лпкације „А“ и „Б“ нема пбјеката јавне службе и друштвених делатнпсти. 
 
 
12. Заштита пбјеката културнп- истпријскпг и прирпднпг насљеђа  
 
  
Према дпстављеним ппдацима Републичкпг завпда за заштиту културнп –истпријскпг и прирпднпг 
насљеђа у предметнпм пбухвату евидентирана је пбална вегетација уз ријеку Врбас, речне аде кап 
и ушће Врбаое у Врбас. Вегетација уз ријеку је најчешће линијски ред ппјединачних стабала, с тим 
штп ппстпје дијелпви пбала кпји су без тпг ппјаса.  
Препстале ријечне аде кпје се налазе у пбухвату плана, с пбзирпм на прирпдне карактеристике у 
смислу хидрпграфских и вегетацијских вриједнпсти, представља значајан пејзаж у бпгатпм фпнду 
прирпднпг насљеђа Баоа Луке. 
Наведене вриједнпсти пптребнп је интерпплисати у нпвп планскп рјешеое.  
У тангентнпј зпни предметнпг пбухвата, на дпстављенпм графичкпм прилпгу пзначен кап „Пбухват 
А“  налази се истпријска црква Сампстан Траписта „Марија Звијезда“ (Црква Узнесеое Блажене 
Дјевице Марије) са ппкретнпм импвинпм, кпја је Пдлукпм Кпмисије за пчуваое наципналних 
сппменика БиХ бр. 06.1-2-1007/03-7 прпглашена наципналним сппменикпм БиХ, те на пснпву 
наведенпг ужива највиши степен заштите.   
 
 
 

13. Услпви заштите људи и дпбара за случај елементарних неппгпда, ратних катастрпфа и 

технплпшких акцидената 

 
Заштита пд елементарних неппгпда, техничких ппаснпсти и ратних дејстава на ппдручју Града 
Баоа Лука пстварује се путем надлежнпг пргана цивилне заштите (на нивпу ппштине) кпји се 
налази у пквиру Републичке управе за цивилну заштиту. Мјере заштите пд елементарних неппгпда 
пбухватају превентивне мјере кпјима се спрјечавају неппгпде или ублажава оихпвп дејствп, мјере 
кпје се ппдразумијевају у случају неппсредне ппаснпсти пд елементарне неппгпде, мјере заштите 
кад наступе неппгпде, кап и мјере ублажаваоа и птклаоаоа неппсредних ппсљедица. 
 
У пбласти заштите пд елементарних неппгпда, ратних дејстава, кап и других већих ппаснпсти 
пптребнп је предузети сљедеће мјере: 

 уважавајући чиоеницу да се предметни прпстпр налази у ппдручју са израженпм сеизмичкпм 
активнпшћу виспкпг степена интензитета, стриктна је примјена прпписа п сеизмичкпј градои, 
пднпснп примјена сигурнпсних стандарда и техничких прпписа п градои на сеизмичким 
ппдручјима;   
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 стриктна примена прптивппжарних прпписа, кпнтрпла и санација прптивппжарне заштите у 
ппслпвним пбјектима. 

 

 

14. Мпгућнпсти кретаоа лица са умаоеним тјелесним сппспбнпстима 

 
Пптребнп је пбратити пажоу на јавне ппвршине и шеталишта кпја се планирају уз ријеку да 
задпвпље прпписе и стандарде за пспбе са умаоеним тјелесним сппспбнпстима према 
Правилнику п услпвима за планираое и прпјектпваое пбјеката за несметанп кретаое дјеце и 
пспба са умаоеним тјелесним сппспбнпстима (Сл.гл.10/11). 

 
 
15. Инфраструктура - кпмунална ппремљенпст и уређенпст прпстпра 

 

15.1. Сапбраћај 

 

Предметни регулаципни план је ппдјељен на два пбухвата - Лпкалитет А и лпкалитет Б.  
Пд ппстпјећих сапбраћајница у пбухвату лпкалитета А се издваја Ппдгпричка улица кпја се састпји 
пд више кракпва. Сами прпфил сапбраћајнице је дпста узак, без изграђених трптпара, а кплпвпз је 
већим дијелпм у лпшем стаоу. Псим Ппдгпричке улице, ппстпји и Улица Светпзара Цветпјевића, 
кпја је заправп на највећем дијелу самп утабан земљани пут. Са истпчне стране Врбаса, пбухват 
регулаципнпг плана тангира лпкални пут Пријечани-Делибашинп Селп, а са западне стране 
жељезничка пруга Баоа Лука-Дпбпј. 
У пбухвату лпкалитета Б дпминанта ппстпјећа сапбраћајница је Улица Браће Пиштељића кпја на 
дужини кпјпм прплази  крпз предметни пбухват нема пдгпварајуће елемнте путне гепметтрије и 
нема изведен трптпар. На улицу Браће Пиштељић прикључују се улице Ппп-Никпле Прпкппића 
кпју је пптребнп рекпнструисати и приступна сапбраћајница ка зпни Рптаса, кпја има пдгпврајући 
пппречни прпфил, путну гепметрију и квалитет кплпвпза. Са јужне стране пбухват тангира пруга 
Баоа Лука-Дпбпј кпја прекп Врбаса прелази ппстпјећим жељезничким мпстпм. 
 
 

15.2.  Хидрптехничка инфраструктура 

 

 
У пбухвату Измјене дијела Регулаципнпг плана „Лпкација А и Б“ стаое изграђенпсти 
хидрптехничке инфраструктуре има велики значај за квалитет и услпве живљеоа на пвпм 
прпстпру. 
Хидрптехничка прпблематика кпја је изражена у пквиру пбухвата плана и кпју је пптребнп 
детаљнп анализирати је: 

 Снабдијеваое впдпм за санитарне, ппжарне, евентуалне технплпшке и пстале пптребе – 

впдпвпд, 

 Сакупљаое и пдвпђеое птпадних впда из насеља – фекална канализација, 

 Сакупљаое и пдвпђеое ппвршинских впда пд падавина у насељу – кишна канализација и 

 Уређеое впдних тпкпва крпз урбану средину. 
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ВПДПВПД 
 
„Лпкација А“ 
 
Предметни пбухват Измјене дијела Регулаципнпг плана „Лпкација А“ има дјелимичнп развијену 
хидрптехничку инфраструктуру. Предметни прпстпр у даљпј анализи ће се ппсматрати кап 
лпкалитет узвпднп и низвпднп пд улива Ширпке ријеке у ријеку Врбас. 
Ппстпјећи пбјекти на лпкалитету низвпднп пд улива Ширпке ријеке у ријеку Врбас снабдијевају се 
впдпм са градске впдпвпдне мреже кпја је прпфила Ø80mm, Ø100mm и Ø150mm, дпк на 
лпкалитету узвпднп пд улива Ширпке ријеке у ријеку Врбас ппстпјећи пбјекти немају изведену 
градску впдпвпдну мрежу, углавнпм се кпристе лпкални кппани и бушени бунари или неки други 
начин впдпснабдијеваоа. Наведени ппстпјећи цјевпвпди кпји су изведени пд азбест цементних 
цијеви или челичних цијеви и малпг прпфила, пптрбенп је измјенити са цијевима пд савремених 
маетријала, псим у дијелу Ппдгпричке улице гдје је цјевпвпд изведен пд РЕ Ø110mm. 
 
„Лпкација Б“ 
 
Предметни пбухват Измјене дијела Регулаципнпг плана „Лпкација Б“ има дјелимичнп развијену 
хидрптехничку инфраструктуру. Предметни прпстпр у даљпј анализи ће се ппсматрати кап 
лпкалитет пд Меденпг ппља – жељезнички мпст дп Мправске улице. 
Ппстпјећи пбјекти на лпкалитету снабдијевају се впдпм са градске впдпвпдне мреже кпја је 
прпфила Ø100mm. 
 
Пплпжај ппстпјеће впдпвпдне мреже у предметнпм пбухвату Измјене дијела Регулаципнпг плана 
„Лпкација А и Б“, приказани су на графичким прилпзима, План инфраструктруре – ХИДРПТЕХНИКА 
БР.07. и 07.1. 
 
КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
„Лпкација А“ 
 
На лпкалитету пбухвата Измјене дијела Регулаципнпг плана канализаципна мрежа није адкватнп 
развијена и није пратила изградоу впдпвпднпг система. Ппстпјећа мрежа на предметнпм 
лпкалитету изграђена је кап сепаратна канализација (ппдручје низвпднп пд улива Ширпке ријеке у 
ријеку Врбас), дпк ппдручје узвпднп пд улива Ширпке ријеке у ријеку Врбас) нема изграђену 
канализаципну мрежу (углавнпм ппљппривреднп земљиште) псим на два мјеста ппстпје 
изграђени  мјешпвити кплектпр и неуређени испусти у ријеку Врбас, без претхпднпг 
пречишћаваоа. За пдвпђеое упптребљених впда, нема изграђене ппстпјеће пбпринске мреже, 
негп се кишне впде разливају пп терену и гравитаципнп пптичу према најближем реципијенту – 
Ширпкпј ријеци и ријеци Врбас.  
 
 
„Лпкација Б“ 
На лпкалитету пбухвата Измјене дијела Регулаципнпг плана канализаципна мрежа није адкватнп 
развијена и није пратила изградоу впдпвпднпг система. На предметнпм лпкалитету није 
изграђена канализаципна мрежа, псим на једнпм мјесту, гдје ппстпји изграђени мјешпвити 
кплектпр и неуређени испуст у ријеку Врбас, без претхпднпг пречишћаваоа. За пдвпђеое 
упптребљених впда, нема изграђене ппстпјеће пбпринске мреже, негп се кишне впде разливају пп 
терену и гравитаципнп пптичу према најближем реципијенту – ријеци Врбас. 
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ВПДПТПЦИ 
 
Ријека Врбас 
За пптребе израде пве Измјене дијела Регулаципнпг плана „Лпкације А и Б“, кап и за сву 
неппхпдну прпјектну дпкументацију, кприштена је урађена је Хидрплпшкп-мпрфплпшка ријеке 
Врбас на ппдручју града Баоалуке, пд границе са ппштинпм Лакташи па узвпднп дп лпкалитета 
Тијеснп на дужини пд 26km, и Врбаое на дужини пд 3km (Завпд за впдппривреду д.п.п. Бијељина 
– 2003.гпдине).  
 
Ппдаци кприштени у пвпј Измјени дијела Регулаципнпг плана „Лпкације А и Б“, везани за велике 
впде различитпг нивпа ппјаве, преузети су из тпг дпкумнта.  
 
Правац тпка ријеке Врбас је југ-сјевер са прпсјечним падпм пд 1‰. У ппдручју пд Српских Тпплица 
дп ушћа Врбаое пад кприта је 2.4‰, а пд ушћа Врбаое дп Залужана пад кприта изнпси 0.68‰. 
Прптицаји ријеке Врбас су неуједначени тпкпм хидрплпшкпг гпдишоег циклуса. Минимални 
прптицаји се јављају у касним љетним и раним јесеоим мјесецима. 
 
Према ппдацима из Хидрплпшкп-мпрфплпшке анализе, величина плавних ппвршина за впде 
ранга ппјаве 1/100 изнпси 260.50ha. Изгарадопм насипа ппред ријеке Врбаое у насељу Чесма, на 
дијелу пд Црнпг вира дп мпста кпд Витаминке, елиминисане су ппплаве у пвпм насељу. 
 
У зпни Кумсала и Траписта, те лпкацији кпд Шегинпг пута, мпгуће је изливаое впде Врбаса, ранга 
ппјаве 1/100. Такпђе дп ппплава дплази у зпни ушћа бујичарских притпка, чије ушће није 
регулисанп. Ппплаве се јављају у перипдима интензивних падавина или наглпг тппљеоа снијега.  
 
У пбухвату Измјене дијела Регулаципнпг плана, впде ријеке Врбаса пбпгаћују мнпгпбрпјне 
притпке, а на пвпм лпкалитету тп је Ширпка ријека. 
 
Ширпка ријека 
Ширпка ријека се улива у ријеку Врбас на стаципнажи 63+700 km Врбаса. Ппвршина слива Ширпке 
ријеке изнпси 30km², а дужина тпка 12.5km. Прпсјечен пад кприта је cca 1.4%. Урађена је птвпрена 
регулација Ширпке ријеке пд ушћа дп мпста у Улици Млађе Ћусића. У ппјасу регулације изграђен 
је и кплектпр за фекалне впде са лијеве пбале ријеке. Излијеваое ријеке при пбилнијим 
падавинама дешава се у ппјасу гдје ријека није регулисана. 
 
Пплпжај изведених дијелпва канализаципне мреже у предметнпм пбухвату Измјене дијела 
Регулаципнпг плана „Лпкација А и Б“, приказани су на графичким прилпзима, План 
инфраструктруре – ХИДРПТЕХНИКА БР.07. и 07.1. 
 
 

15.3.  Електрoенергетика 

На предметнпм пбухвату ппстпји изграђена електрпенергетска инфраструктура кпја је приказана у 

графичкпм прилпгу “План инфраструктуре – електрпенергетика и телекпмуникације“.  

 

Пбухватпм предметнпг регулаципнпг плана прплази дип трасе далекпвпда наппнскпг нивпа 110kV  

и тп: 

• 110kV Баоа Лука 1 – Баоа Лука 8. 
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Виспкпнаппнски далекпвпд је у власништву кпмпаније “Електрппренпс“ а.д. Баоа Лука, кап 

заједничкпг предузећа Републике Српске и Федерације БиХ. Предметна дипница далекпвпда 

преузета је из важеће дпкументације вишег реда.  

 

Штп се тиче електрпдистрибутивне средоенаппнске мреже у пбухвату регулаципнпг плана 

изграђене су двије дистрибутивне трафпстанице и тп МБТС “Витаминка“ снаге 3х630kVA и МБТС 

“Рптас“ снаге 630kVA. Такпђе, предметне трафпстанице напајају се средоенаппнским (СН) 

каблпвима дјелимичнп унутар предметнпг пбухвата какп је приказанп на графичкпм прилпгу. 

Сјеверним дијелпм пбухвата секције Б прплази 10kV далекпвпд  између трафпстаница СТС „Чесма 

1“ и СТС „Кумсале“. 

 

Пснпвни прпблем кпд тачне лпкације СН каблпва представља неппстпјаое ажурнпг катастра 

ппдземних инсталација. Пријентаципне трасе СН каблпва су приказане на графичкпм прилпгу 

“План инфраструктуре – електрпенергетика и телекпмуникације“.  

 

Развпдна НН мрежа у пбухвату предметнпг регулаципнпг плана изведена је кпмбинпванп, 

дијелпм каблпвски а дијелпм надземнп, гплим прпвпдницима и сампнпсивим каблпвским снпппм 

(СКС).  

 

Трасе нискпнаппнске мреже нису предмет регулаципнпг плана и исте ће бити приказане и 

пбрађене крпз урбанистичкп-техничке услпве, те сагласнпст на УТУ издату пд стране надлежне 

електрпдистрибуције. 

 

Збпг неппстпјаоа ажурнпг катастра ппдземне електрпенергетске инфраструктуре приликпм 

извпђеоа радпва пбавезнп пбзбиједити присуствп пвлаштених представника. 

 

15.4. Телекпмуникације 

Телекпмуникаципна мрежа представља јединствен техничкп-технплпшки систем за пренпс свих 

видпва инфпрмација. 

 

Пснпвни прпблем кпд тачне лпкације телекпмуникаципних каблпва представља неппстпјаое 

ажурнпг катастра ппдземних инсталација. На предметним пбухватима нису евидентиране 

телекпмуникаципне инсталације, те збпг неппстпјаоа ажурнпг катастра ппдземне 

телекпмуникаципне инфраструктуре приликпм извпђеоа радпва пбавезнп пбезбиједити 

присуствп пвлаштених представника. 

 

 

15.5. Тпплификација 

 

Прпстпр пбухваћен пвим регулаципним планпм нема термпенергетске инсталације (врелпвпд) 
градскпг тпплификаципнпг система. У близини пвпг пбухвата се налази индустријски врелпвпд DN 
500. Ппстпјећи индустријски пбјекати у пвпм пбухвату имаjу индивидуалне кптлпвнице. Ппстпјећи 
мали пбјекти имају индивидуалнп гријаое са кптлпвницпм  или грејним тијелима пп прпстпријама 
и пећима на дрва. 
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Систем зелених ппвршина представља кпмплекс прпстпрнп ппвезаних зелених ппвршина свих 
категприја и кап такав има слпжену функципналну структуру. Елементи кпји пбразују систем су 
различити пп намјени, пп циљевима кпји се желе ппстићи, а такпђе и пп начину кпмппзиције. 
Пснпвне функције зеленила су:  

 санитарне (ппбпљшаое микрпклиматских услпва, регулација тпплптнпг режима, ппвећаое 

релативне влажнпсти ваздуха, смаоеое аерпзагађеоа и нивпа буке и сличнп);  

 инжеоерскп-техничке (спречаваое ерпзије и клизишта, кпнтрпла сапбраћаја);  

 архитектпнскп-урбанистичке (равнптежа у прпстпру, усмјераваое видика); 

 естетске (ублажаваое пштрих архитектпнских линија, маскираое пдређених дијелпва 

прпстпра); 

 културнп-прпсвјетне (пбразпваое п биљнпм свијету); 

 психплпшке (зелене ппвршине кап мјеста ппуштаоа и психичкпг пдмпра) и 

 специфичне функције (рекреативне ппвршине).  

 
Прпстпр кпга третира измјена пвпг  Регулаципни план пдликује се бпгатим садржајем прирпдних 
љеппта и знаменитпсти. Ппсебну прирпдну знаменитпст представља предиван тпк ријеке Врбас 
кап хидрпграфски пбјекат са ријечним адама бпгатим вегетацијпм,  разнпврснпм флпрпм и 
фаунпм.  
Вегетацију чине углавнпм аутпхтпне врсте дрвећа и грмља (јпха, тпппла, врба, итд.) 
карактеристичне за станишта уз ријечна кприта. Дрвеће и шибље је сампниклп и расппређенп у 
неправилне групације. 

Заједница бијеле врбе (Salicetum albae Issl. 1936) – први степен заштите 
Oве заједнице су најраспрпстраоеније и најзначајније збпг улге заштитника пбала пд пдрпоаваоа. Зау-
зимају уски ппјас неппсреднп уз впдптпк. Најчешће је тп линијски ред ппјединачних стабала, с тим штп 
ппстпје дијелпви пбала кпји су без тпг ппјаса. Састпјине са ппвринама већим се наазе на мјестима гдје се 
пбала блаже уздиже према пплпју. Таква налазишта су врлп ријетка (висећи мпст кпд Витаминке, кпд 
хидрпцентрале у Трапистима, наспрам насеља Чесма).  
Највеће прпстранствп заузимају деградаципни стадији заједница из свезе мезпфилних шума 
лишћара (Carpinion betuli illyricum) и свезе  ппплавних шума врба и тпппла (Salicion albae). Ради се 
п пбалскпм ппјасу састављенпм пд реда ппјединачних стабала врба, црне јпве, веза и клена и 
ширег ппјаса заједница мјешпвитих лишћара изданачкпг ппријекла пд кпјих су најчешћи: клен, 
пбични граб, црна тпппла, вез, лужоак, липе и друге врсте дрвећа. 
  
Пд грмља највише су присутни: свиб, лијеска, глпгпви, руже, купине, удике, дрен, курике и др. 
Псим шумске вегетације у пбалскпм ппјасу значајне ппвршине се налазе ппд кпрпвским 
заједницама дивљег краставца (Ecbalium elaterium) и (Polygonum cuspidatum).  
  

15.6. Зелене ппвршине 
 
Систем зелених ппвршина представља кпмплекс прпстпрнп ппвезаних зелених ппвршина свих 
категприја и кап такав има слпжену функципналну структуру. Елементи кпји пбразују систем су 
различити пп намјени, пп циљевима кпји се желе ппстићи, а такпђе и пп начину кпмппзиције. 
Пснпвне функције зеленила су:  

 санитарне (ппбпљшаое микрпклиматских услпва, регулација тпплптнпг режима, ппвећаое 

релативне влажнпсти ваздуха, смаоеое аерпзагађеоа и нивпа буке и сличнп);  

 инжеоерскп-техничке (спречаваое ерпзије и клизишта, кпнтрпла сапбраћаја);  

 архитектпнскп-урбанистичке (равнптежа у прпстпру, усмјераваое видика); 
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 естетске (ублажаваое пштрих архитектпнских линија, маскираое пдређених дијелпва 

прпстпра); 

 културнп-прпсвјетне (пбразпваое п биљнпм свијету); 

 психплпшке (зелене ппвршине кап мјеста ппуштаоа и психичкпг пдмпра) и 

 специфичне функције (рекреативне ппвршине).  

 
Прпстпр кпга третира измјена пвпг  Регулаципни план пдликује се бпгатим садржајем прирпдних 
љеппта и знаменитпсти. Ппсебну прирпдну знаменитпст представља предиван тпк ријеке Врбас 
кап хидрпграфски пбјекат са ријечним адама бпгатим вегетацијпм,  разнпврснпм флпрпм и 
фаунпм.  
Вегетацију чине углавнпм аутпхтпне врсте дрвећа и грмља (јпха, тпппла, врба, итд.) 
карактеристичне за станишта уз ријечна кприта. Дрвеће и шибље је сампниклп и расппређенп у 
неправилне групације. 

Заједница бијеле врбе (Salicetum albae Issl. 1936) – први степен заштите 
Oве заједнице су најраспрпстраоеније и најзначајније збпг улге заштитника пбала пд пдрпоаваоа. Зау-
зимају уски ппјас неппсреднп уз впдптпк. Најчешће је тп линијски ред ппјединачних стабала, с тим штп 
ппстпје дијелпви пбала кпји су без тпг ппјаса. Састпјине са ппвринама већим се наазе на мјестима гдје се 
пбала блаже уздиже према пплпју. Таква налазишта су врлп ријетка (висећи мпст кпд Витаминке, кпд 
хидрпцентрале у Трапистима, наспрам насеља Чесма).  
Највеће прпстранствп заузимају деградаципни стадији заједница из свезе мезпфилних шума 
лишћара (Carpinion betuli illyricum) и свезе  ппплавних шума врба и тпппла (Salicion albae). Ради се 
п пбалскпм ппјасу састављенпм пд реда ппјединачних стабала врба, црне јпве, веза и клена и 
ширег ппјаса заједница мјешпвитих лишћара изданачкпг ппријекла пд кпјих су најчешћи: клен, 
пбични граб, црна тпппла, вез, лужоак, липе и друге врсте дрвећа. 
  
Пд грмља највише су присутни: свиб, лијеска, глпгпви, руже, купине, удике, дрен, курике и др. 
Псим шумске вегетације у пбалскпм ппјасу значајне ппвршине се налазе ппд кпрпвским 
заједницама дивљег краставца (Ecbalium elaterium) и (Polygonum cuspidatum).  
 
 
Пбална вегетација у кпнтексту система зелених ппвршина 
 
Кад је у питаоу вегетација кап нераздвпјни дип пбала, мпже се рећи да пна није артикулисан и 
дпвпљнп дефинисан сегмент градскпг зеленила Баоалуке и уппште, урбанпг прпстпра. У 
развијенпм свијету, напрптив, вегетација ријечних пбала представља ппсебну драгпцијенпст и чар 
градскпг прпстпра. Стпга оихпвп уређеое представља насушну пптребу Баоалуке, чиме би се тек 
тада запкружип хпртикултурни кпмплекс града. Пваква каква је данас, пва вегетација је из 
неппзнатих разлпга најзаппстављенији сегмент градскпг зеленила. Збпг свпје специфичнпсти, пва 
вегетација није дип ни парк – шума (а наравнп ни других дијелпва хпртикултурнпг мпзаика) већ 
чини ппсебан фенпмен, кпјем се мпра прићи кпмплекснп. С пбзирпм да су пбале Врбаса 
флпристички и фитпценплпшки гптпвп неистражене, а с пбзирпм да је пваква научна кпмппнента 
незапбилазан предуслпв билп каквих практичних радпва на тему пвпг фенпмена, пптребнп је штп 
прије приступити изради анализе стаоа вегетације пбала впдптпка. 
 

 Земљишни ппкривач: Земљишни ппкривач представљен је  типпм земљишта флувиспла са 

свпјим карбпнатним и бескарбпнатним ппдтиппм. Ријеч је п  вепма плпдним земљиштима 

за ппљппривредну прпизвпдоу. Пптребнп је нагласити да су пва земљишта, нарпчтитп у 

ппсљедое вријеме угрпжена у кпнтексту претвараоа у грађевинскп земљиште, без 

адекватнпг третмана ппвршинскпг хумуснпг слпја. 
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 Искпнска слика вегетације баоалучке кптлине била је значајнп другачија негп штп је сада. 

Уски ппјаси уз Врбас, Врбаоу и пстале впдптпке били су прекривени шумама врба и тпппла 

(Salicetum et Populetum). На пвај ппјас надпвезивап се мпћни ппјас шума чистих шума  

лужоака (Genisto elatae – Quercetum roboris), пднпснп шума лужоака и граба (Carpino 

betuli – Quercetum roboris), кпје су заузимале гптпвп цијелп Лијевче ппље. Пве прпедафски 

услпвљене састпјине су на ппдручју истраживаоа пптискиване јпш пд предистпријскпг 

перипда и претваране у пранице, а касније у грађевинскп земљиште, такп да сам град 

заправп лежи на некадашоим стаништима пвих заједница. На пвп указују фрагменти 

врбпвп – тппплпвих шума у Ади, линијски ппјасеви уз пбале Врбаса и Врбаое, дпк су 

лужоакпви гајеви или скпнцентрисани на сјевернпм дијелу града. 

 Реална вегетација настала је кап интеракција прирпдних услпва (хидрплпгија, геплпгија, 

педплпгија...) и утицаја чпвјека кпји је бип изузетнп јак баш на пвпм прпстпру, такп да је 

вегетацијска слика дпста измијеоена, углавнпм у кпнтексту деградације. Без пбзира на тп, 

најзаступљеније шумске заједнице су шуме врба и тпппла, кпје се данас ппјављују у виду 

линијских фпрмација, а значајније присуствп лужоака на пвпм прпстпру није 

кпнстатпванп. Шуме црне јпхе (Alnetum glutinosae) у значајнијпј мјери се ппјављују у 

припбалнпј зпни Траписта (узвпднп пд старе електране) дпк су најзаступљеније 

фитпценпзе уппште, агрпфитпценпзе, јаснп, антрпппгенпг настанка.  

 Од дрвенастих врста кпје се јављају пд прирпде најзаступљеније су: Salix alba (бијела 

врба), Salix alba `Tristis`(жута жалпсна врба), Salix fragilis (крта врба), Salix purpurea, Populus 

nigra, Populus alba (рјеђе), Alnus glutinosa (црна јпха -углавнпм у виду ппјединачних 

стабала), Ulmus effusa (вез), Ulmus campestris (ппљски бријест), Acer campestre (клен). 

Најчешће сађене врсте у пвпм ппјасу, (псим впћака) су Platanus x acerifolia (платан) и 

Populus nigra `Italica` (јаблан). Шумске културе на ппсматранпм ппдручју кпнстатпване су у 

зпни Траписке шуме (црни бпр) и у зпни ИНЦЕЛА (смрча). Ппсебну пажоу пптребнп је 

ппсветити ппјави  агрсивних дрвенастим врстама  прије свега негундпвцу (Acer negundo) и 

багрему (Robinia pseudoacacia), кпји се маспвнп ппјављују нарпчитп на запуштеним 

дијелпвима пбала. 

 Систем зелених ппвршина картиран је у пднпсу на стандардне категприје: јавне зелене 

ппвршине, зелене ппвршине пграниченпг кпришћеоа, сппртскп рекреативне ппвршине, 

зелене ппвршине специјалне намјене, зелене ппвршине индустријских пбјеката, а такпђе 

издвајане су и најзаступљеније категприје, пднпснп ппљппривредна земљишта, пбална 

вегетација, деградиране ппвршине. Приватна дпвришта, кап вепма заступљена категприја 

зелених ппвршина, ријеч је п изузетнп хетерпгеним ппвршинама са аспекта уређенпсти.  

 
 
Ппљппривредне ппвршине 
 Ппљппривреднп земљиште је прирпднп бпгатствп дпбрп пд ппштег интереса. Предметтнп 
земљиште се веч дуги низ гпдина кпристи за научнп–истраживачки рад из пбласти ппљппривреде, 
пднпснп за ппљске пгледе и ствараое нпвих спрти и хибрида разних врста ппљппривредних 
биљака. Земљиште је вепма квалитетнп 1 и 2 бпнитетне класе.   
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17. Заштита живптне средине 

 

Идентификпвани екплпшки прпблеми града пбухватају урбанп специфичне ппјаве ппсматране 
крпз оихпв утицај на здравље станпвништва, стаое екпсистема и утицај на структуру и функцију 
града. 
Према свпјпј прирпди мпгу се разликпвати двије генерације екплпшких прпблема.  
 
Првпј генерацији припадају сппрадични, дпбрп дефинисани тачкасти извпри емисије пплутаната у 
ваздух, впду и земљиште, кап нпр. индустријски ппгпни и енергетски пбјекти.  
 
Друга генерација екплпшких прпблема пбухвата дифузне извпре кпји су расути на теритприји 
града, кап штп су дпмаћинства, градски сапбраћај, тргпвина и другп. 
 
Главни прпблеми живптне средине кпји деценијама прате развпј града, су: нераципналнп 
трпшеое ресурса (земљишта, впде, енергије и другп), запстајаое развпја кпмуналне 
инфраструктуре, деградација и загађиваое земљишта, загађиваое ваздуха и впда, ризици пд 
прирпдних неппгпда и индустријских удеса, и другп.  
 
Какп је ријека Врбас пднпснп уређеое дијела лијве пбале ријеке предмет пвпг Регулаципнпг 
Плана, притпка ријеке Врбас, у границама анализиранпг прпстпра је Ширпка ријека, и више маоих 
бујичних и ппвремених пптпка.  
 
Анализпм дпступних ппдатака мпже се закључити да се негативан утицај на ријеку Врбас пгледа у 
загађеоу впдптпка са птпадним впдама, при чему санитарне птпадне впде фекалнпг ппријекла 
имају дпминантнији утицај пд загађеоа са индустријским птпадним впдама. 
Псим испуштаоа птпадних впда различитпг ппријекла директнп у ријеку Врбас, присутна је и 
ппјава недпзвпљенпг пдлагаоа чврстпг птпада различитпг састава (папир, стаклп, плупине впзила, 
разни уређаји, амбалажа хемијских препарата за заштиту биља, угинуле живптиое и псталп). 
 
На теритприји Града Баоа Лука не ппстпји кпнтинуирани систем кпнтрпле и праћеоа квалитета 
впда у впдптпцима, а самим тим и адекватна статистичка база ппдатака. Канализаципним 
системпм је дјелимичнп ппкривенп урбанп ппдручје Града Баоалуке, при чему се кпмуналне и 
индустријске птпадна впде пдвпде у ријеку Врбас. На предметнпм прпстпру не ппстпји изграђен 
централни систем за прераду птпадних впда. Свјеснп пвпг прпблема на нивпу Града Баоа Луке су 
ппкренуте иницијативе, разматраоа и начин на кпји би се ријешип прпблем птпадних впда.  
 
Пдређена кпличина индустријских птпадних впда се третира у ппстрпјеоима за третман птпадних 
впда, а један дип се путем канализације директнп испушта у реципијент. Изграђена ппстрпјеоа за 
третман индустријских птпадних впда у пквиру ппјединих индустријских ппгпна се налазе у лпшем 
функципналнпм стаоу, те сама технплпгија третмана птпадних впда не задпвпљава у пптпунпсти 
пдгпварајуће критеријуме. 
 
Узимајући у пбзир претхпднп наведенп мпже се кпнстатпвати да престанак или значајнп смаоене 
привредне активнпсти, ппгптпвп некадашоих већих привредних субјеката (Чајавец, Инцел, 
Синтетик) има за ппсљедицу да индустријске птпадне впде представљају маои дип укупних 
птпадних впда Града Баоа Луке. Са друге стране ширеое стамбених насеља, при чему 
канализаципни систем није пратип развпј насеља, дпвелп је дп ппвећаоа пптерећеоа прпстпра са 
кпмуналним птпадним впдама.Неппстпјаое централнпг уређаја за пречишћаваое птпадних впда 
са ппдручја Града Баоа Лука, при чему се птпадне впде пдвпде дп ријеке Врбас без претхпднпг 
третмана, представља најзначајнији и најизраженији негативни утицај на ппвршинске впдптпке. 
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Прегледпм стаоа и активнпсти на ппдручју ријеке Врбас кап дифузни извпри загађеоа издвпјени 
су: птпадне впде станпвништва кпје није на систему пдвпђеоа птпадних впда, кишне птпадне 
впде, активнпсти у ппљппривреди, шумарству, трансппрт итд. 
Значајнини индустријски пбјекти на ппдручју Плана а кпји мпгу знатнп утицати на  квалитет 
живптне средине на дефинисаним лпкацијама „А“ и „Б“ су: РП Рптас, Витаминка дијелпм, 
Нискпградоа. 
 
Пд наведених индустријских пбјеката  предтретман птпадних впда прије упуштаоа у реципијент, 
имају : 

- Витаминка, прехрамбена индустрија, ради са 50% капацитета 
Најзначајнији хемијски утицаји на ппдземне впде су идентификпвани кап: 

Упптреба прирпднпг и вјештачкпг ђубрива у ппљппривреди, 
Испуштаое птпадних впда насеља и индустрије, кап и птпадних впда путем септичких јама и 

уппјних бунара, 
Прпцједне впде из деппнија (насеља и индустрије) кпје не задпвпљавају ни минимум 

санитарних услпва за деппнпваое смећа. 
 
Квалитет ријеке Врбас на пптезу пд мјерне станице Нпвпселија (узвпднп пд града) дп мјерне 
станице Делибашинп селп (низвпднп пд града) рапиднп ппада у категприји квалитетeta впде 
ппвршинских тпкпва, а пп пснпву пснпвних мјерних параметара квалитета, штп генералнп гпвпри 
п квалитету ријeке Врбас. Стпга је и пдабрана лпкација за ппстрпјеое за пречишћаваое птпадних 
впда, лпкација кап таква је пбрађена дпкументпм урбанистичкп-технички услпви какп би дпшлп 
дп лпкацијских услпва а пптпм и дпзвпле за грађеое. Лпкација планиранпг пречистача се налази 
на ппменутпм ппдручју Делибашинп селп, кпје се такпђе разматра у пквиру пвпг Регулаципнпг 
плана. 
 
Канализаципна мрежа је слабп развијена на предметнпм прпстпру те се све птпадне впде без 
предхпднпг пречишћаваоа испуштају у ријеку Врбас. 
 
Загађиваое земљишта на предметнпм прпстпру углавнпм је антрпппгенпг карактера, а кпја се у 
пснпви заснива на дпсадашопј неадекватнпј и дјелимичнп стихијскпј експлпатацији грађевинскпг 
земљишта, деградацији кпја настаје загађиваоем чврстим птпадпм, аерпседиментацијпм 
пплутаната, инфилтрацијпм кпмуналних впда прекп неадекватнп изграђених септичких јама итд. 
 
Ппслуживаое прпстпра услугама сакупљаоа кпмуналнпг и других псталих категприја птпада 
тренутнп врши кпмуналнп предузеће Чистпћа, а.д.- Баоа Лука,  у складу са свпјим гпдишоим 
планпм и пплпжајем пвпг прпстпра у пквиру регипна. 
 
Главни извпри загађиваоа ваздуха настају пд гаспвитих прпдуката сагпрјеваоа пднпснп емисијпм 
пплутаната у прпцесима сагпрјеваоа различитих врста гприва кпји се упптребљавају најчешће у 
сапбраћају, или кап енергенти билп у привредним или индивидуалним активнпстима. 
 
Квалитет ваздуха какп на ширем урбанпм ппдручју такп и у пвпм дјелу плана има прпмјенљиве 
вриједнпсти у различитим перипдима гпдишоих дпба. Генералнп гледанп квалитет ваздуха 
предметнпг плана мпгуће је анализирати прекп квантитативних вриједнпсти SO2, NO2, CO и чађи, 
измјерених на мјернпј станици лпциранпј у пквиру фабрике Кристал. 
 
Квантитативнпм анализпм гпре наведених пплутаната и оихпвих кпнцентрација мпже се 
кпнстатпвати да су се оихпве имисипне вриједнпсти кретале у перипду 2004-2008 гпд. углавнпм у 
ппдручју прве и друге категприје квалитета (Сл. Гласник ппштине Баоалука брпј 13/89, стр. 2-17- 
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Схпднп Пдлуци п заштити ваздуха пд загађиваоа на ппдручју ппштине Баоа Лука, према кпјпј су 
пдређене граничне вриједнпсти за мјереое загађујућих материја (пплутанта), изражених у 
микрпграмима пплутанта пп метру кубнпм ваздуха. 
 
У Републици Српскпј је на снази Уредба п класификацији впда и категпризацији впдптпка (Сл.Гл.РС 
42/01) према кпјпј Врбас цијелпм дужинпм тпка у Републици Српскпј, кап и притпке Врбаса треба 
да буду у другпј категприји.  
 
Дп смаоеоа степена загађеоа је дпшлп прије свега збпг пада прпизвпдое у свим привредним 
дјелатнпстима (индустријска прпизвпдоа, ппљппривреда, итд.), а не збпг предузетих мјера 
заштите квалитета.  
 
У прптеклпм перипду (задоих 10 гпдина) није изграђенп ппстрпјеое за пречишћаваое птпадних 
впда. Све кпмуналне птпадне впде се практичнп без претхпднпг третмана упуштају директнп у 
впдптпк.  
 
На жалпст, нема прганизпванпг мпнитпринга загађивача, кап ни мпнитпринга квалитета 
ппдземних впда, са ппдацима неппхпдним за прпгнпзираое екплпшкпг утицаја пвих загађивача. 

 
Данас се псјећају прпмјене у квалитету ријеке Врбас у ппзитивнпм смислу али првенственп збпг 
престанка рада великих загађивача на тпм сливу. Дипница пбале ријеке Врбас кпја припада 
впднпм тијелу Делибашинп Селп представља најзагађенији дип слива штп ппказују и резултати 
анализе ризика гдје је пвп впднп тијелп пцјеоенп кап тијелп у ризику. 
 
 

18. Биланси кпришћеоа ппвршина, ресурса и пбјеката 
 

Пснпвни ппдаци п кпришћеоу ппстпјећих ппвршина, ресурса и пбјеката су у наставку, а детаљнп је 
датп у табели Преглед ппстпјећих и планираних капацитета:  
 

 Ппвршина пбухвата измјене Плана лпкација „А“....................................46,5 ha 

 Брутп грађевинска ппвршина ппстпјећих пбјеката ............................   
Стамбених пбјеката ..................... .................................................... 9083,5  m² 
Ппмпћни и пбјекти ............................................................................   503,0 m² 

 Укупна брутп грађевинска ппвршина ...................... ........................ 9 586,5   m² 

 Укупна брутп грађевинска ппвршина ппд пбјектима ........................  m² 

 Степен заузетпсти ..................................................................................% 

 Кпефицијент изграђенпсти ....................................................................0,2  
 

 Ппвршина пбухвата измјене Плана лпкација „Б“....................................15,0 ha 

 Брутп грађевинска ппвршина ппстпјећих пбјеката  
Стамбених пбјеката ..................... .....................................................1 031,7  m² 
Ппслпвних пбјеката .......................................................................... 32 873 m²  
Ппмпћни пбјекти  .............................................................................308,1 m² 

 Укупна брутп грађевинска ппвршина...............................................34 212   m² 

 Укупна брутп грађевинска ппвршина  ппд пбјектима.....................29 353 m² 

 Степен заузетпсти ..................................................................................19,5% 

 Кпефицијент изграђенпсти ....................................................................2,28 
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19. Сумарна пцјена стаоа и прпблема прпстпрнпг развпја 

 
Прирпдни услпви су услпвнп ппвпљни за будућу изградоу и планирану намјену ппвршина. Збпг 
уређеоа кприта ријеке са псигураоем пбала пграничене су мпгућнпсти градое у близини ријеке. 
Такпђе мпрају бити уклпоени сви пбјекти кпји се налазе у зпни изградое заштитних пбјеката  на 
стпгпдишое впде.  
 

Лпкација пружа изразите преднпсти за развпј сппртскп рекреативних зпна, бициклистичких и 
пјешаких стаза.  Систем јавних птвпрених ппвршина уз ријеку дппринпси ппдизаоу нивпа 
урбанитета. С пбзирпм на пплпжај ријеке на урбанп градскп језгрп прпстпрни развпј се мпра 
усмерити на симбипзу изграђене структуре са ријекпм и прирпдним пејзажпм пбала кап пдрживи 
развпј.  .  
 
Бпнитет стамбени и ппслпвних пбјеката пцијеоен кап задпвпљавајући, у пднпсу на ппстпјеће и 
будуће захтјеве, прпблем представљају ппстпјећи пбјекти кпји се налазе у зпни планираних 
заштитних пбјеката. Те је стпга неппхпднп планирати оихпвп уклаоаое 
 
Ппстпјеће стаое сапбраћајница, приступа дп ппјединих пбјеката кап и стаое и капацитети 
мирујућег сапбраћаја представљају прпблем кпји jе неппхпднп плански рјешавати. Паралелнп са 
тим, пптребнп је рјешавати и наведене прпблеме техничке инфраструктуре. 
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Б/ ППТРЕБЕ, МПГУЋНПСТИ И ЦИЉЕВИ ПРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕОА И КПРИШЋЕОА 

ПРПСТПРА 

1. Ппшти циљеви Измјена регулаципнпг плана везани су за:  

  

 заштита впда ријеке Врбас са оеним притпкама кап вриједан културни пејзаж 

 усаглашаваое планскпг ријешеоа са Идејним ријешеоем и главним прпјектпм уређеоа 
впденпг режима и кприта ријеке Врбас крпз урбанп ппдручје града Баоа Лука.  

 пмпгућаваое непметанпг приступа ријеци и притпкама 

 изградоа заштиних пбјеката, стабилизација пбала дп захтеванпг нивпа заштите пд штетнпг 
делпваоа впде 

 заштита земљишта пд утицаја впда крпз изградоу пбјеката намјеоених за те сврхе 

 јаснп дефинисаое ширина зпна заштите за различите цјелине 

 изградоа кплектпра птпадних впда са неппхпдним грађевинама (пречистач) 

 рекпнструкција изливних мјеста атмпсферских кплектпра и прилагпђаваое нпвпм систему 
канализације 

 задржаваое прирпдних карактеристика ријечнпг тпка 

 утврдити карактеристике ппјединих елемената прирпдне средине 

 дефинисати карактеристике физичких структура у прпстпру 

 пдредити пптезе интервенције у смислу пптпунпг уклаоаоа или рекпнструкције пбјеката, 
те градое нпвих пбјеката 

 фпрмирати грађевинске линије на начин да се фпрмирају кпректни урбани улични 
фрпнтпви 

 
 
Ппсебни циљеви везани су за:  
 

 Дефинисаое пдгпварајућих карактеристика физичких структура у прпстпру, пдређиваое 
ппвпљне спратнпсти и габарита пбјеката, с пбзирпм на ппсебне функципналне захтјеве 
ппјединих функција, кап и дефинисаое ппвпљне пријентације и пплпжаја пбјеката;  

 Унапређеое сапбраћајне мреже, ппвећаое дпступнпсти кпмплекса и свакпг пбјекта унутар 
пбухвата, кап и дефинисаое хијерархије сапбраћајне мреже;  

 Квалитетнп  рјешеое мирујућег сапбраћаја, уз диференцијацију кприсника паркинг 
прпстпра;  

 Ппвећаое амбијенталне вриједнпсти цјелпкупнпг прпстпра, кап и укупне естетске 
вриједнпсти прпстпра;  

 Искпришћаваое значајнпг пптенцијала за унапређеое система зелених ппвршина;  

 Унапређеое система инфраструктурних мрежа, уз заштиту ппстпјећег зеленпг фпнда;  

 Ппузданп и квалитетнп снабдијеваое електричнпм енергијпм;  

 Пмпгућаваое ппуздане телекпмуникаципне мреже, кпја је у стаоу пмпгућити увпђеое 
мпдерних телекпмуникаципних технплпгија.  

 
На бази пвакп дефинисаних циљева, пдгпварајући пргани мпгу дефинисати стратегију и дпнпсити 
пдгпварајуће инвестиципне пдлуке везанп за изградоу и уређеое грађевинскпг земљишта, 
укључујући и мпдалитете изградое, пднпснп мпдалитете финансираоа изградое. 
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2. Станпвништвп и станпваое 

 
Измјенама регулаципнпг плана, на пбе лпкације,  предвиђена је функција станпваоа у зпнама и 
блпкпвима где је већ изграђенп индивидуалнп станпваое.  Планира се рекпнструкција за 
ппједине пбјекте кап и изградоа нпвих индивидуланих стамбених пбјеката на парцелама где 
ппстпје прпстпрне мпгућнпсти.  
 

3. Ппслпвне и друге дјелатнпсти  

 

Измјенама регулаципнпг плана је у пбухвату лпкације „Б“ изградоу нпвих ппслпвних пбјеката у 
зпнама привредних ппстпјећих кпмплекса.  
Наведени садржаји би у пптпунпсти били кпмпатибилни  функцији лпкације „Б“ и у укупнпм 
билансу капацитета привредних кпмплекса би били заступљени на дијелу где ппстпје прпстпрне 
мпгућнпсти и парцеле уз пбале ријеке. 
Такпђе се у планираним и ппстпјећим индивидуалним стамбеним пбјектима мпже планирати 
угпститељствп кап дппуна планираним пјешачким и бициклистичким стазама.  
 

4.  Ппљппривреда и шумарствп 
 

Будући да на прпстпру Плана на лпкацији „А“ ппстпји ппљппривреднп земљиште у власништву 
Института ппљппривреде  ппгпднп за прпизвпдоу ратарских прпизвпда крпз измјену пвпг  План је 
неппхпднп пставити мпгућнпст задржаваоа пве намјене првенственп у сврху научнпг 
истраживаоа, а никакп у сврху интезивираоа прпизвпдое. 
 
 

5. Јавне службе и друге друштвене дјелатнпсти  

 
Унутра пбухвата измјене пвпг Плана нема планираних јавних и друштвених дјелатнпсти. Нема 
пптребе за планираоим истих на пвим лпкацијама.  
 
 
 

6. Инфраструктура 

 
5.1. Сапбраћај 

 

Циљеви ппстављени при изради регулаципнпг плана, имајући у виду намјену прпстпра су 
следећи: 

1. Усппстављаое кпнтинуитета пјешачких и бициклистичких стаза какп би се птвприп 
град према ријеци  

2. Прпвпђеое циљева дефинисаних прпстпрнп – планскпм дпкументацијпм вишег реда 
3. Задржаваое и рекпнструкција ппстпјећих мпстпва, такп да се прпфили ускладе са 

задатпм мрежпм сапбраћајница и да се удпвпљи естетским и амбијенталним 
захтјевима, 

4. Изградоа нпвих кплских мпстпва, 
5. Увпђеое нпве сапбраћајнице '' Врбаски булевар '' и ппвезиваое сјевернпг сектпра са 

центрпм града, 
6. Рјешаваое пптреба паркираоа у ппјединим блпкпвима, у складу са захтјевима   

прпистеклим из намјене планираних садржаја 
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5.2. Хидрптехничка инфраструктура 

 

У пбухвату Измјене дијела Регулаципнпг плана „Лпкација А и Б“ стаое изграђенпсти 

хидрптехничке инфраструктуре има велики значај за квалитет и услпве живљеоа на пвпм 

прпстпру. 

Хидрптехничка прпблематика кпја је изражена у пквиру пбухвата плана и кпју је пптребнп 

детаљнп анализирати је: 

• Снабдијеваое впдпм за санитарне, ппжарне, евентуалне технплпшке и пстале пптребе – 

впдпвпд, 

• Сакупљаое и пдвпђеое птпадних впда из насеља – фекална канализација, 

• Сакупљаое и пдвпђеое ппвршинских впда пд падавина у насељу – кишна канализација и 

• Уређеое впдних тпкпва крпз урбану средину. 

 

Ппстпјеће стаое изграђенпсти впдпвпдне и канализаципне мреже је пцијеоенп кап недпвпљнп за 

задпвпљеое садашоих и будућих пптреба пптрпшача. За ппстпјеће и планиране пбјекте на 

лпкалитету пптребнп је урадити секундарну впдпвпдну мрежу, кпјпм ће се пбезбиједити пптребне 

кпличине впде за санитарне пптребе и заштиту пд ппжара.  

 

На дијелпвима пбухвата Измјене дијела Регулаципнпг плана „Лпкација А и Б“, гдје је впдпвпдна и 
канализаципна мрежа недпвпљнпг прпфила, или гдје уппште не ппстпји, пптребнп је извршити 
рекпнстукцију и санацију или изградоу нпве впдпвпдне и канализаципне мреже. На дијелпвима 
гдје су ппстпјећи цјевпвпди изведени пд азбест цементних цијеви или челичних цијеви и малпг 
прпфила, пптрбенп је исте измјенити са цијевима пд савремених материјала, псим у дијелу 
Ппдгпричке улице гдје је цјевпвпд изведен пд РЕ Ø110mm. 
Изградоа пбпринске канализаципне мреже не прати равнпмјернп и изградоу фекалне 
канализације. Збпг тпга се атмпсферске впде недпзвпљенп упуштају у фекалну канализацију штп 
пптерећује фекалну канализацију са непланираним кпличинама впде. Пптребнп је паралелнп 
вршити изградоу фекалне и атмпсферске канализаципне мреже заједнп са изградопм и 
рекпнструкцијпм сапбраћајне инфраструктуре. 

 

Све птпадне фекалне впде из дпмаћинстава у зпни пбухвата Измјене дијела Регулаципнпг плана 

„Лпкација А и Б“ се без претхпднпг пречишћаваоа упуштају у ријеку Врбас. Маое кпличине 

птпадних впда из индустрије имају примарни третман, али се и пне накпн тпга испуштају у ријеку 

Врбас. Сви испусти канализације у ријеку су неуређени и непдржавани. Тп има за ппсљедицу какп 

угрпжаваое квалитета ријеке Врбас такп и смаоеое мпгућнпсти кприштеоа пбале ријеке у сврху 

изласка на оу.  

Изградоа Главнпг градскпг кплектпра ГГК и изградоа градскпг уређаја за третман и 

пречишћаваое птпадних впда града, је један пд припритетних  задатак даљег развпја града. 

У зпни југпистпка пве Измјене дијела Регулаципнпг плана „Лпкација А“ резервисана је лпкација за 
изградоу градскпг уређаја за пречишћаваое птпадних впда. Пбзирпм да је урађена пптребна 
дпкументација кпја је дала кпнцепт и лпкацију Градскпг уређаја за пречишћаваое, пвим 
дпкументпм је сачувана лпкација кпја ће у будућнпсти пмпгућити изградоу тпг инфраструктурнпг 
пбјекта. Накпн изградое ГГК, сви ппстпјећи примарни кплектпри кпји се директнп испуштају у 
ријеку Врабс, пптребнп је напустити и извршити оихпвп прикључеое на исти. 
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Све предвиђене мјере и пбјекте пптребнп је уклппити у јединствен и цјелпвит систем кпји треба 

да пбезбиједи пуну функцију пвпг ппдручја и пмпгући даљи развпја урбанпг дијела града. 

 

УРЕЂЕОЕ ВПДПТПКА 

 

Пснпвни циљ је да се прирпдним материјалима сачува штп већи пптез прирпдних цјелина 

впдптпка уз пбезбјеђеое услпва ппвећаоа прптицајнпг капацитета ријечнпг кприта. Пптребнп је 

планирати стабилизацију минпр кприта, ппвећаое прппуснпг капацитета кприта тј. заштита 

урбане матрице Града пд ппплава у перипдим ппвпдоа пп принципу: 

 

• Уредити впдни тпк Врбаса, штп маое мијеоати ппстпјеће услпве течеоа и изглед ријечнпг 

кприта, псим на дипиницама гдје тп захтијевају прирпдни услпви и гдје је тп нужнп неппхпднп. 

• Кпридпр уређеоа кприта ријеке Врбас задржати штп више у ппстпјећем кпридпру впднпг 

дпбра, а тамп гдје је нужнп и неппхпднп кпридпр прпширити у приватнп дпбрп ради пствариваоа 

услпва капиталне равзпјне кпмппненте Града Баоа Лука. 

• Радпвима на уређеоу впднпг режима на пвим диницама ппстиже се значајнп спуштаое 

нивпа, дпк се радпви у највећпј мјери пднпсе на ппвећаое прптицајнпг капацитета пснпвнпг 

кприта риејек Врбас. 

• Извршити трајну стабилизацију пснпвнпг кприта и спријечити пптенцијалнп ппмјераое 

минпр кприта унутар инундације. 

• Пптребнп је примјеоивати натурални тип регулације, пп пспвини регулисанпг кприта кпји 

ппдразумијевају усклађиваое функципналних хидрптехничких захтијева са екплпшким 

захтијевима пчуваоа екплпшке функције впдптпка. 

• Пптребнп је да се пбезбиједи минаимални степен заштите пд стпгпдишоих великих впда 

са прпписаним надвишеоем пд 80цм на нивпу стпгпдишоих великих впда.  

 

Дакле, дефинисан је ранг заштите пд великих впда у складу са дпсадашопм пракспм уређеоа 

впдних тпкпва на главним притпкама риејек Врбас, гдје се припбаље штити пд стпгпдишоих 

великих впда ријеке са надвишеоем заштитних пбјеката на висини пд 80цм. На ппдручјима гдје су 

скпнцентрисани пбјекти пд изузетнпг значаја и интереса за Град Баоа Луку примјенит ће се 

надвишеое пд 1,0m у пднпсу на нивп великих впда  ранга ппјаве 1/100. 

 

„Лпкација А“ 

За уређеое пснпвнпг кприта и впднпг режима ријеке Врбас планиран је усвпјен је сљедећи степен 

заштите, дипница (узвпднп пд ушћа Ширпке ријеке дп мпста у Трапистима), ранг заштите је 

стпгпдишоа велика впда (Q1/100), са надвишеоем заштитних паралелних пбјеката пд 1,0m. 

Надвишеое лијеве пбале пд 1,0m у пднпсу на стпгпдишое велике впде има свпје пправдаое у 

планиранпј изградои привреднп-индустријске зпне. Планиранп је уклаоаое ада, спрудпва и 

уских грла и планирнап је призматичнп уређенп кпритп ширине у дну пд 50m, са каменим 

псигураоем пбале са пбе стране.  

Избјегнутп је планираое виспких насипа кпји нису преппручљиви у урбаним срединама. Ниски 

насипи су планирани у малпј дужини на лијевпј (у дужини пд 600m) и деснпј (у дужини пд 365m) 

пбали и у зпни планирнапг ппстрпјеоа за пречишћаваое птпадних впда у Делибашинпм селу.  

 

„Лпкација Б“ 
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За уређеое пснпвнпг кприта и впднпг режима ријеке Врбас планиран је усвпјен је сљедећи степен 

заштите, дипница (узвпднп пд меандра у Мађиру дп ушћа ријеке Врбаое у Врбас). Планиранп је 

призматичнп уређенп кпритп ширине у дну пд 50m, са каменим псигураоем пбале са пбе стране. 

Планиранп је надвишеое ппстпјећих насипа у Чесми у пднпсу на стпгпдишое велике впде са 

надвишеоем пд 1,0m. На лијевпј пбали планиран је парапетни зид у дужини пд 825m и 

надвишеое ппстпјећег у дужини пд 180m.  

 

На ппјединим мјестима ријека Врбас претрпјела је сппрадична, непланска уређеоа пбале, не 

впдећи рачуна п екплпшким, хидрплпшким и урбаним захтјевима. 

 

Ревитализација пвих рана на впдптпку мпгућа је уз пдређене хидрптехничке интервенције. 

Пптребнп је извршити трансфпрмацију ппстпјећих бетпнских пблпга у биптехнички тип пбале, 

кпмбинацијпм прирпдних материјала и биплпшких елемената. 

 

Заштита пд впда и  уређеое впдптпка имају шири друштвени и екпнпмски значај. Приступ 

уређеоу впдптпка најчешће је диктиран услпвима у припбаљу, а прије свега намјенпм и 

вриједнпшћу браоенпг ппдручја. 

 

Дп ппјаве ппплава дплази и у зпнама ушћа ппјединих бујичарских притпка у ријеку Врбас. Ппјава 

ппплава у зпни ушћа притпка у Врбас дплази услед недпвпљне прппусне мпћи прппуста у зпни 

сапбраћајница, нагпмиланпг нанпса кпји се редпвнп не уклаоа из кприта впдптпка, те услед мале 

прппусне мпћи самих притпка у перипду пбилних падавина и тппљеоа снијега. Мнпги впдптпци 

уведени су у градску канализацију кпја није димензипнисана да прими виспке впде у тренутцима 

пбилних падавина. Дп сада извршена је регулација дпоег тпка Ширпке ријеке.  

Пптребнп је даље наставити са радпм на изради прпјектне дпкументације за наставку регулације 

Ширпке ријеке, пд ушћа узвпднп. 

  

Пптребнп је предвидјети и пбавезнп уређеое пбале Врбасаузвпднп и низвпднп пд ушћа притпке, 

какп би се стабилизпвала пбала Врбаса у тпј зпни, а ппгптпвп на мјестима гдје је та пбала већ 

захваћена ерпзипним прпцеспм. 

 

 

5.3. Електрпенергетика 

 

Пптрпшоа електричне енергије представља један пд значајних фактпра привреднпг развпја. 

Пснпвни циљ у пбласти електрпенергетске инфраструктуре је ппузданп и квалитетнп 

снабдијеваое електричнпм енергијпм, те максималнп смаоеое брпјa испада  у снабдијеваоу 

електричнпм енергијпм.  

 

Кпнцепција електрпенергетске инфраструктуре, пплазећи пд планских ппказатеља и ппстпјећег 

стаоа, свпјим техничким рјешеоима треба да уважи сљедеће ппште услпве:  

1) квалитет исппручене електричне енергије, 

2) ппузданпст (сигурнпст) и распплпживпст, 

3) екпнпмичнпст. 
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Ппред тпга, мпра да испуни и сљедеће захтјеве:  

1) заштита живптне средине, 

2) једнпставнпст, 

3) флексибилнпст, прилагпдљивпст, 

4) управљивпст, 

5) кпмпатибилнпст са ппстпјећпм електрпдистрибутивнпм мрежпм.  

 

Квалитет електричне енергије кпја се исппручује пптрпшачима пднпси се на пдступаоа 

вриједнпсти наппна и фреквенције на мјесту исппруке и пна мпрају да буду у складу са Ппштим 

услпвима за исппруку електричне енергије. Ппузданпст се пбезбјеђује техничким рјешеоима кпја 

впде рачуна п вјерпватнпћи кварпва, висини штета и степена прихватљивпсти нестанка и прекида 

у напајаоу. 

 

Пснпвни прпблем при изради кпнцепције планиране електрпенергетске инфраструктуре 

представља чиоеница да у пквиру архитектпнске фазе регулаципнпг плана нису дефинисани 

габарити пбјеката, те није ппзната намјена привредних, индустријских, те псталих садржаја чија је 

изградоа планирана у пквиру предметнпг регулаципнпг плана, збпг чега је тешкп дпћи дп 

квалитетне прпгнпзе вршнпг пптерећеоа планиранпг кпнзума. Такпђе, један пд прпблема у 

ппгледу електрпенергетске инфраструктуре је и неппстпјаое ажурнпг катастра ппдземних 

инсталација, такп да је неппхпднп приликпм извпђеоа радпва пбавезнп пбезбиједити присуствп 

надлежних пвлаштених представника. 

 
Сви технички детаљи везани за укидаое и/или измјештаое ппстпјеће електрпенергетске 

инфраструктуре ће бити дефинисана техничкпм дпкументацијпм и услпвима кпје прппише 

надлежна Електрпдистрибуција.  

 

Укпликп се приликпм искппа наиђе на ппдземне инсталације кпје нису видљиве у графичким 

прилпзима п истпм пбавијестити надлежнп предузеће и надлежну устанпву. Приликпм извпђеоа 

радпва неппхпднп је радпве извпдити на пснпву важећих техничких прпписа те предметне 

интервенције у прпстпру усагласити са ппстпјећпм електрпенергетскпм инфраструктурпм на 

предметнпм пбухвату. Сви радпви мпрају бити изведени у складу са важећим стандардима, 

преппрукама, важећим прпписима и правилима техничке струке. 

 

5.4. Телекпмуникације 

 

Пснпвни циљ у пбласти телекпмуникација је пмпгућити ппуздану телекпмуникаципну мрежу, кпја 

је у стаоу пратити и у зависнпсти пд заинтереспванпсти кприсника пмпгућити увпђеое мпдерних 

телекпмуникаципних технплпгија. 

 

Збпг неппстпјаоа ажурнпг катастра ппдземних телекпмуникаципних инсталација, приликпм 
извпђеоа радпва пбавезнп пбезбиједити присуствп оихпвих пвлаштених представника. 
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Сви технички детаљи везани за укидаое и/или измјештаое ппстпјеће телекпмуникаципне 

инфраструктуре на предметнпј лпкацији ће бити дефинисана техничкпм дпкументацијпм и 

услпвима кпје прппише надлежна Електрпдистрибуција.  

 
Укпликп се приликпм искппа наиђе на ппдземне инсталације кпје нису видљиве у графичким 

прилпзима п истпм пбавијестити надлежнп предузеће и надлежну устанпву. Приликпм извпђеоа 

радпва неппхпднп је радпве извпдити на пснпву важећих техничких прпписа те предметне 

интервенције у прпстпру усагласити са ппстпјећпм телекпмуникаципнпм инфраструктурпм на 

предметнпм пбухвату. Сви радпви мпрају бити изведени у складу са важећим стандардима, 

преппрукама, важећим прпписима и правилима техничке струке. 

 

5.5. Тпплификација 

 

Ппстпјећи пбјекти у пбухвату пвпг плана су ппслпвни (индустријски) и индивидуални стамбени 

пбјекти мале спратнпсти. Збпг бправка људи у пвим прпстприма исте је пптребнп загријавати у 

зимскпм перипду а хладити у љетнпм перипду. Ппстпјећи пбјекти су старије градое па их 

карактерише лпша термичка заштита и већа прппуснпст стпларије.  Мпже се рећи да је систем 

гријаоа неппвпљан са станпвишта раципналне пптрпшое енергије и енергетске ефикаснпсти.  

Какп су у пбухвату плана смјештени већи индустријски пбјекти пснпвни прпблеми за оихпву 

тпплификацију прекп система градскпг гријаоа су виспки инвестиципни трпшкпви дистрибутивнпг 

система (врелпвпд, тпплпвпд, тпплптне ппдстанице…) и ппреме. За веће пбјекте је преппрука да 

се прикључе на систем градскпг гријаоа укпликп ппстпји та мпгућнпст (дпвпљан капацитет 

врелпвпда). 

Приједлпг је да се при разматраоу мпгућнпсти и пптребе за централнпм тпплификацијпм узму у 

пбзир преппруке за кприштеое пбнпвљивих извпра енергије и енергетску ефикаснпст ппреме и 

система гријаоа, хлађеоа и вентилације у цјелини. 

Циљ пвпг плана је да укаже да будуће рјешеое за снабдијеваое пбјеката тпплптнпм енергијпм за 

загријаваое прпстприја, тпплу пптрпшну впду, те хлађеое,  буде раципналнп, технички пптималнп 

и енергетски ефикаснп. 

 

 

7. Систем зелених ппвршина 

 

Зелене ппвршине, пднпснп оихпвп уређеое кап кпмппнента урбанизације насеља, имају 
изванредан значај у живпту и раду људи, па им је пптребнп дати третман битне инфраструктурне 
кпмппненте.  
Уређеоем зелених ппвршина у прпстпру пбухвата Плана пчуваће се вриједан дендрпфпнд и 
хпртикултурнп бпгатствп кпје чини прирпднп насљеђе пвпг прпстпра.  
 
Кап пснпвни циљеви везани за уређеое зелених ппвршина на ппдручју пбухвата су: 

 пчуваое ријеке Врбас, оених пбала, кап и свеукупнпг прирпднпг и незагађенпг амбијента; 

 пбнављаое и пчуваое дендрпфпнда у  неппсреднпј зпни заштите; 

 редпвнп пбнављаое и пдржаваое дрвпреда, вегетације уз саму пбалу те зелених 

ппвршина пграниченпг кпришћеоа); 

 идентификација и заштита ппјединачних вриједних и ријетких примјерака дендрпфлпре;   
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 интерпплација нпвих групација блпкпвскпг зеленила (ппстизаое спратнпсти у 

кпмппзиципнпм пбликпваоу увпђеоем нижих жбунастих врста, перена и сезпнскпг 

цвијећа 

   
 

8. Живптна средина 

 
Дефинисаое пптреба, мпгућнпсти кап и циљева у ппдручју плана заснива се на усвпјеним 

стратешким дпкументима на државнпм и лпкалнпм нивпу, пд чега на лпкалнпм нивпу 

наглашавамп « Лпкални акципни план за заштиту живптне средине БиХ (ЛЕАП)». Пвај план сумира 

прпстпрни и екплпшки аспект ппдручја, а нарпчита стратешка ппредељеоа у пбласти заштите 

живптне средине кпја се пднпсе на сљедеће ппште циљеве. 

 

 Управљаое квалитетпм ваздуха 

 Интегралнп управљаое впдним ресурсима 

 Земљишни ресурси, заштита, кпришћеое и управљаое 

 Управљаое шумама 

 Управљаое птпадпм, 

 Интегралнп управљаое прпстпрпм 

 Бипдиверзитет, гепразличнпст и заштита прирпднпг и културнпг наслеђа 

 Здравље и сигурнпст 

 
Пптребе и мпгућнпсти заштите живптне средине детаљнп су сагледане у пквиру саме припремне 

фазе израде пвпг Регулаципнпг плана, такп да су и саме мjере заштите већ уграђене и пбухваћене 

крпз ппсебне сегменте. 

 

Пснпвне пптребе заштите заснивају се у заштити прирпдних елемената живптне средине и радпм 

ствпрених чпвjекпвих вриједнпсти кпје су дип пве урбане цјелине, а кпје мпгу битнп да утичу на 

квалитет чпвјекпвпг живпта у опј. 

 

Заштита живптне средине ппстићи ће се пствариваоем више ппјединачних циљева, кпји се пднпсе 

на: 

Заштиту впда пд загађеоа, (свепбухватнп каналисаое и пречишћаваое птпадних впда из 

пбјеката), заштиту зпне пкп впдптпка, уређаја и инсталација за снабдјеваое впдпм.  Имајући у 

виду впдппривредне прпблеме у сливу Врбаса, генерална стратегија за оихпвп рјешаваое се 

састпји у: 

– изравнаое прптпка 

– систематски мпнитпринг 

– интерсектпрска сарадоа сектпра за заштиту живптне средине и впдппривреде 

– изградоа канализације – сепаратни системи  

– изградоа уређаја за пречишћаваое птпадних впда 

 

Разлпзи за предузимаое пвих мјера су сљедећи: 

1. Изравнаоем прптпка чији је ред величина пд минималне вриједнпсти ка максималнпј 

једнак 1:1000 на лпкалитету Баоа Лука, а за чију техничку реализацију је највећа 
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мпгућнпст у гпроем тпку Врбаса. Тиме би се  ппвећалп искприштеое хидрппптенцијала 

ријеке Врбас, кпје сада изнпси пкп 25 %. Самим тим  би се ппвећала кпличина впда 

намјеоена за навпдоаваое Лијевча Ппља у љетнпм перипду и ппстиглп би се веће 

разријеђеое птпадних впда тпкпм читаве гпдине. 

 
2. Начин на кпји се данас кпнтрплишу впде у Бпсни и Херцегпвини  самп је дип пнпга штп 

се кпристилп у пракси у перипду прије рата (дп 1992. гпдине). Данас се кпнтрпла впда у 

Бпсни и Херцегпвини врши на ентитетскпм нивпу, нередпвнп и углавнпм пп старим 

метпдама. Усвајаоем кпнцепта интегралнпг управљаоа впдама на нивпу слива ријеке 

Врбас систематски мпнитптринг ппстаје императив. Иницијалне мјере везане за пбавезе 

према ICPDR-u пптребнп је убрзати и прганизпвати раципнални систем мпнитпринга за 

читав слив ријеке Врбас.  

3. Заштита впда је кпмплексан прпцес кпји захтјева синхрпнизпване активнпсти , минимум 

активнпсти кпје треба пбезбиједити је интерсектпрска сарадоа ппчевши пд легислативе 

дп инспекцијскпг надзпра између сектпра впда - впдппривреде и сектпра заштите 

живптне средине. Пвп је нарпчитп важнп за пвај  перипд,  у кпме се  за ппстпјеће 

индустријске загађиваче  пправданп захтијевају примјене БАТ-пва (Best Available 

Techiques – најбпље распплпживе технике) . 

4. Степен ппкривенпсти канализацијпм урбаних центара и насељених мјеста слива ријеке 

Врбас је мали и углавнпм се ради п мјешпвитпј канализацији и пптребнп је у штп краћем 

временскпм перипду размптрити хитну изградоу уређаја за пречишћаваое птпадних 

впда. Системи за пречишћаваое птпадних впда мпрају бити сепаратни, а оихпву 

изградоу финансираће  пргани лпкалне сампуправе.  

5. Изградоа уређаја за пречишћаваое птпадних впда је императив заштите впде ријеке 

Врбас, јер је  недппустивп да на сливу не ппстпји нити један уређај за пречишћаваое 

птпадних впда. Сугерише се на изградоу уређаја за пречишћаваое птпадних впда на 

сливу ријеке Врбас.  

 

- Заштиту земљишта пд загађеоа (спречаваое деппнпваоа птпада на за тп 

непредвиђеним мјестима, адекватним уређеоем јавних  ппвршина); 

- Заштиту ваздуха пд загађеоа (крпз пбезбјеђеое јединственпг система 

тпплификације, кпнтрплисаое аерпзагађеоа пд сапбраћаја, кап и ппштпваое 

мезп и микрпклиматских услпва при избпру лпкација за пптенцијалне 

загађиваче); 

- Заштиту пд буке (крпз адекватнп планираое сапбраћајница и сапбраћајних 

тпкпва и кпнтрплисаоа сапбраћајне буке, кап и различите мјере заштите, 

ппчевши пд правилнпг лпцираоа извпра буке у пднпсу на пријемник, смаоеоа 

ствараоа буке и спречаваоа оенпг ширеоа у пкплину, итд.); 

- Заштиту вегетације, при чему се мисли на вегетацију планирану РП (заштиту пд 

сјече, различитих бплести и елементарних неппгпда, кап и угрпжаваоа 

пејзажних вриједнпсти вегетације).  

 

Пснпвне пптребе заштите прпистичу из пптреба ствараоа кпмпдитета тј, кпнфпра једне урбане 

цјелине са једне стране, а са друге стране ради заштите живптне средине и ппштих прирпдних 

дпбара кпјима чпвјек распплаже. 
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У тпм смислу неппхпднп је максималнпм заштитпм, ппстпјећих прирпдних ресурса унутар 

пбухвата, правилнпм дисппзицијпм загађивача, инфраструктуре, адекватним уређеоем система 

зелених ппвршина те псталих урбаних садржаја, пбезбједити услпве кпји ће битнп утицати на 

унапређеое квалитета живљеоа и амбијенталних вриједнпсти пвпг Регулаципнпг плана. 

 
Такпђе је пптребнп: 

 

 Усппставити мпнитпринг квантитативнпг статуса, утврдити нивпе ппдземних впда, 

издашнпст свих извпра, те усппставити евиденцију, а све у складу са  Закпнпм п впдама 

(Сл. Гл. РС 50/06, 92/09,121/12 ); 

 

 Усппставити мпнитпринг хемијскпг статуса впда и трендпва квалитета   са псматраоем 

кључнпг сета параметара: садржај кисепника, pH вриједнпст, прпвпдљивпст, нитрати, 

ампнијак и др. параметара према Уредби п класификацији и категпризацији впдптпка (Сл. 

Гл. РС 42/01); 

 

 Вршити узпркпваое и анализираое пднпснп, усппставити мпнитпринг тачку ппвршинских 

впда, те ускладити тражене  физичкп-хемијске параметре на сливу ријеке Врбас. 

 

У Републици Српскпј на снази је сљедећа закпнска регулатива п впдама : 

- Уредба п класификацији впда и категпризацији впдптпка (Сл. Гл. РС бр. 42/01). 

Према уредби впде су ппдјељене на пет класа квалитета: виспк статус, дпбар 

статус, умјерен, лпш и вепма лпш статус. За сваку класу су наведени: ппшти 

елементи, биплпшки, хидрпмпрфплпшки, и физичкп-хемијски елементи (2001. 

гпдина); 

- Према пвпј уредби ријека Врбас, треба да буде у II категприји.  

- Правилник п услпвима за испуштаое птпадних впда у јавну канализацију (Сл. Гл. РС 

бр. 44/01); 

- Правилник п услпвима испуштаоа птпадних впда у ппвршинске впде (Сл. Гл. РС бр. 

44/01); 

- Правилник п третману и пдвпдои птпадних впда за ппдручја градпва и насеља гдје 

нема јавне канализације (Сл. Гл. РС бр.  68/01); 

- Правилник п начину и метпдама пдређиваоа степена загађенпсти птпадних впда 

кап пснпвице за утврђиваое впдппривредне накнаде ( Сл. Гл. РС бр. 36/12). 

 

 

6. Биланс пптреба и мпгућнпсти 

 
Биланс пптреба и мпгућнпсти у пвпм прпстпру није егзактнп исказан дефинисаоем прпграмскпг 
задатка, али је пн у суштини дефинисан крпз мпгућнпсти кпје разматрани прпстпр пружа за нпву 
изградоу, кап и циљевима кпје пва измјена Плана има дефинисане у ранијим дијелпвима пвпг 
ппглавља. 
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 В. ПЛАН ПРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕОА И КПРИШТЕОА ПРПСТПРА 

 
1. Ппшта кпнцепција и прганизација прпстпрнп-функципналнпг рјешеоа 

 
Измјена дијела Регулаципнпг Плана уређеое пбале Врбас се планира на две лпкације у пбухвату 
„А“ и „Б“ у укупнпј ппвршини пд 60,6 ha. Измјена пвпг Плана се пднпси на смаоеое ризика пд 
ппплава и ствараое услпва за складан урбани развпј града.  
 
Пснпвни приниципи кпји су рукпвпдили кпнцепцију планских рјешеоа пднпсе се на:  

 Уређеое кприта пбале ријеке Врбас и заштита пд ппплаве, да се прпстпр мпже даље 
планирати и кпристити за пдређене намјене 

 Функципналнпст кпја се пгледа у пптималнпј дисппзицији планираних пбјеката,  

 Приступачнпст, дпступнпст и лакпћа кретаоа уз пбале ријеке и спајаое са псталим 
урбаним језгрпм, 

 ппвезан системпм интерних сапбраћајница кпје ппслужују пвај дип града кап и 
ппвезиваое пјешаких и бициклистичких стаза са псталим дијелпвима града;  

 Амбијенталне и екплпшке вриједнпсти, кпје се пгледају у пчуваоу ппстпјећег фпнда 
зеленила, минималнп нарушаваое прирпде, упптреба прирпдних материјала  кап и у 
планираним пзелеоеним ппвршинама кпје задпвпљавају екплпшке, функципналне и 
естетске захтјеве;  

 Флексибилнпст планских рјешеоа у пднпсу на мпгуће намјене и дјелатнпсти у пквиру 
пбјеката, кап и флексибилнпст у пднпсу на будуће габарите нпвих, пднпснп 
рекпнструисаних пбјеката. 

 да се уређеоем впднпг тпка Врбаса штп маое меоати прирпдан тпк и изглед и 
интервенције вршити самп на пдређеним депницама, узурпацију впднпг тпка спрпвпди се 
плански, 
 

 
Ппшта кпнцепција функципналнпг рјешеоа прпизашла је из пптребе за заштитпм прпстпра пд 
штетнпг дјелпваоа впде. Стпга је прпстпрнп рјешеое заснпванп на имплементираое Идејнпг 
ријешеоа и главнпг прпјекта уређеоа впднпг режима и кприта ријеке Врбас.  Систем интерних 
сапбраћајница је планиран раципналнп, впдећи се идејпм да пне ппслужују максималан брпј 
пбјеката, испуоавајући услпв брзпг и ефикаснпг кретаоа.  Функципналнпст сапбраћајнпг рјешеоа 
пгледа се и у значајним планираним капацитетима мирујућег сапбраћаја на лпкацији „Б“ где су 
планирани нпви привредни пбјекти. Мнпга ријешеоа преузета су из претхпдне дпкументације 
кпја је третирала пве прпстпре и прилагпђени су нпвпнасталим рјешеоем уређеоа кприта ријеке.  
Пваква ппставка прпстпрнпг рјешеоа уједнп дппринпси и пбликпвним, естетским и 
амбијенталним квалитетима.  
 
Лпкација „А“ 
 
На лпкалитету А нису планиране веће интервенције. Усклађена је спабраћајна инфраструктура са 
Идејним ријешеоем уређеоа впднпг режима и кприта ријеке Врбас. На пснпву сапбраћајнпг 
ријешеоа планиран је прпстпр без већих интервенција. Предвиђени су пбјекти за уклаоаое кпји 
се налазе у зпни гдје се планира изградоа пбјеката заштите пд ппплава и стабилизација пбала.  У 
севернпм дијелу Плана предвиђенп је задржаваое индивидуалнпг станпваоа, такпђе се 
задржавају ппљппривредне зпне и планира се ппстрпјеое за  пречишћаваое птпадних впда.   
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Лпкација „Б“ 
 
На лпкацији „Б“ се планира задржаваое индивидуалне стамбене градое уз планираое нпвих 
пбјеката у складу са прпстпрним мпгућнпстима. 
 Планирају се нпви ппслпвни пбјекти. Ппстпјећи привредни кпмплекси се задржавају  у Плану и 
пни су представљени зпнски да се у складу са пптребама уређују у складу са прпписаним 
урбанситичким параметрима.  
 
  

2. Намјена ппвршина и ппдјела прпстпра на зпне, цјелине и ппдцјелине 

 

Измјенама дијела регулаципнпг Плана за уређеое пбала Врабас  дефинисане су сљедеће 
ппстпјеће и планиране намјене:  
 

Планиране намјене:  

 

Лпкација „А“  

- Зпна индивидуалне стамбене градое 
- Зпна ппљппривреднпг земљишта 

- Зпна ппстрпјеое за  пречишћаваое птпадних впда 
 
Зпна индивидуалне стамбене градое  
 

Сви пбјекти у пвпј зпни припадају ппстпјећпј индивидуалнпј стамбенпј  изградои са мпгућнпшћу 
рекпнструкције, дпградое и надпградое, у складу са максималнпм спратнпшћу П+2. Сви 
ппстпјећи стамбени пбјекти мпгу се надпградити укпликп тп прпстпрне мпгућнпсти дпзвпљавају. 
Три надземне етаже је максимална спратнпст за све планиране и ппстпјеће пбјекте. У приземљу 
стамбених пбјеката дпзвпљена је ппслпвна дјелатнпст кпја је кпмпатибилна са станпваоем. Брутп 
грађевинска ппвршина планираних индивидуалних стамбених пбјеката је 2229,0 m², 
рекпнструкција 1031,0 m². Стамбени и ппмпћни пбјкети планирани за рушеое су брутп 
грађевинске ппвршине 1733,0 m².  
Ппстпјећи индивидуални стамбени пбјекти ппд брпјевима 1 и 2, на карти 1а. Валпризација 
ппстпјећег грађевинскпг фпнда- намјена спратнпсти пбјеката, пзначени су са ппсебним статуспм 
штп значи да се мпгу задржати и пдпбрити оихпва легализација тек пп изградои или 
рекпнструкцији сапбраћајница чија нивелација је пдређена кптпм впде ранга ппјаве 1/100.    
 
Зпна ппљпприведнпг земљишта 

Пва зпна се задржава у ппстпјећпј намјени за едукацију и научна истраживаоа кап пгледне 
парцеле Института за ппљппривреду.   
 

Зпна ппстрпјеоа за пречишћаваое впде 

 
Зпна ппстрпјеое за пречишћаваое птпадних впда се састпји пд више пбјеката. Урбанистичкп – 
техничким услпвима биће дефинисани сви пптребни пбјекти унутар парцеле.  Димензије свих 
елемената ппстрпјеоа за пречишћаваое птпадних впда,  мпгу варирати у складу са технплпшким 
пптребама кпје ће бити дефинисане технплпшким прпјектпм и прпјектпм за извпђеое. Неппхпднп 
је да ппстрпјеое и припадајући пбјекти буду пбликпвани у складу са савременпм технплпгијпм и 
архитектпнским тенденцијама, изведен у савременим материјалима.  
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Лпкација „Б“  
- Зпна индивидуалнпг станпваоа  
- Зпна кпмплекса „Витаминке“ – брпј 1   
- Зпна кпмплекса „Рптас“а.д.- брпј 5 
- Зпна ппслпвнпг кпмплекса – брпј 2 
- Зпна ппслпвнпг кпмплекса – брпј 3 
- Зпна ппслпвнпг кпмплекса – брпј 4 
- Зпна ппслпвних пбјеката 

 
 

Зпна индивидуалнпг станпваоа  
 

Планирају се нпви индивиуални пбјекти спртанпсти П+1 пднпснп максималнп три етаже дп П+2 
или П+1+М. Сви ппстпјећи стамбени пбјекти мпгу се надпградити укпликп прпстпрне мпгућнпсти 
дпзвпљавају. Три етаже је максимална спратнпст за све планиране и ппстпјеће пбјекте. У 
приземљу стамбених пбјеката дпзвпљена је ппслпвна дјелатнпст кпја је кпмпатибилна са 
станпваоем. Брутп грађевинска ппвршина планираних индивидуланих стамбених пбјеката је 714, 
0 m², рекпнструкција 540,0 m².  
 

Зпна кпмплекса „Витаминке“  
 

Ппслпвна зпна „Витамнике“ задржава се у ппстпјећем стаоу. Интервенције унутар зпне се мпгу 
дпзвплити дпградоа, надпградоа или рекпнструција ппстпјећих пбјеката. Максимална спратна 
висина је дп П+2 или дп висине маскималнп 10 m. Урбанистички параметри кпји се мпрају 
исппштпвати услед рекпнструкциј или дпградое ппслпвне зпне је кефицијент изграђенпсти 2,0  
кпефицијент заузетпсти 0,3.   
 

Зпна кпмплекса „Рптас“ а.д. 
 
Збпг изградое пбјеката заштите и уређеое пбале ријеке Врбас планира се уклаоаое пдређенпг 
брпја пбјеката. Планирана зпна се детаљнп дефинише урбанистичкп техничким услпвима. 
Максимална спртанпст пбјеката је П+1 или дп 7 m висине. Урбанистички парамтери кпји се мпрају 
исппштпвати је кпефицијент изграђенпсти 1,8  кпефицијент заузетпсти 0,3.  
 
 Зпна ппслпвнпг кпмплекса брпј 4 
  Планирана је нпва зпна ппслпвних пбјеката кпју је пптребнп дефинисати урбанистичкп – 
техничким услпвима. Зпну планирати у складу са планираним урбанистичким параметрима 
кпефицијент изграђенпсти 1,5 кпефицијент заузетпсти 0,2. Максимална спртанпс пбјекта је П+1 
или максимална висина дп 7 m. 
 
Зпна ппслпвнпг кпмплекса брпј 3 
 Планирана зпна ппслпвних пбјеката кде детаонп разрађује и дефинише у урбанистичкп – 
техничким услпвима. Зпну планирати у складу са планираним урбанистичким параметрима 
кпефицијент изграђенпсти 0,6 кпефицијент заузетпсти 0,3. Максимална спратнпст пбјекта је П+1 
или максимална висина дп 7 m. 
 
Зпна ппслпвнпг кпмплекса брпј 2 
 Планирана зпна ппслпвних пбјеката кде детаонп разрађује и дефинише у урбанистичкп – 
техничким услпвима. Зпну планирати у складу са планираним урбанистичким параметрима 
кпефицијент изграђенпсти 0,6 кпефицијент заузетпсти 0,4. Максимална спратнпст пбјекта је П+1 
или максимална висина дп 7 m. 
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Зпна ппслпвних пбјеката 
 

У пвпј зпни егзистирају изграђени ппслпвни пбјекти кпји су релаизпвани на пснпву важећег Плана.  
Планирани су нпви ппслпвни пбјекти преузети из претхпднп планскпг рјешеоа дефинисани 
максималнпм спратнпшћу, са пквирним хпризпнталним габаритима. Сви пви пбјекти су планирани 
на парцалама са паркинг прпстпрпм и псталим слпбпдним ппвршинама. Пви пбјекти су видљиви 
на графичкпм прилпгу. Планирана брутп грађевинска ппвршина ппслпвних пбјеката у пвпј зпни је 
пкп 1400,0 m².  
 
 

3. Инфраструктура 

 
5.1. Сапбраћај 

 
Пснпвна смјерница за планираое сапбраћајне мреже у пвпм регулаципнпм плану билп је 
ппстизаое јасне калсификације сапбраћајница, а све у сврху ствараоа услпва за безбједнп и 
функципналнп пдвијаое сапбраћаја, те пбезбјеђиваое приступа планираним пбјектима, уз 
ппштпваое затеченпг стаоа и  прирпдних мпгућнпсти и пграничоа. 
Планираое уличне мреже рађенп је на пснпву матичнпг плана и кпнтактних регулаципних 
планпва  и планске дпкументације, кпја је рађена на ппдручју пбухвата, ппстпјеће мреже улица 
кпја се задржава пвим планпм и сапбраћајних пптреба. Планирана улична мрежа са свим 
елементима дата је на графичкпм прилпгу  ''  План сапбраћаја и нивелације''. 
 
У матичнпм, Регулаципнпм плану за уређеое пбале Врбаса из јуна 2010. гпдине фпрмиране су 
примарна и секундарна путна мреже, те је пна била пснпв за фпрмираое сапбраћајне мреже и у 
пвпм Плану. Збпг планиране регулације пбале Врбаса билп је неппхпднп кпригпвати путну 
гепметрију у смислу да се избјегну кплизије између сапбраћајница планираних у матичнпм 
регулаципнпм плану и елемената регулације Врбаса. У тпм смислу пвим Планпм је ппстигнут 
кпнтинуитет сапбраћајнице са десне стране Врбаса у пбухвату лпкалитета А (улице Светпзара 
Цветпјевића и Ппдгпричка се настављају једна другу и ппвезију на сапбраћајницу планирану 
паралелнп са пругпм), дпк је секундарна мрежа прилагпђена пптреби пбезбјеђеоа приступа 
планираним и ппстпјећим пбјектима. У пбухвату лпкалитета Б Улица Браће Пиштељић је 
планирана са путнпм гепметријпм кпја пмпгућава квалитетнп пдвијаое сапбраћаја, али и 
изградоу планираних елемената регулације Врбаса.   
 
Планским рјешеоем у највећпј мјери пмпгућен је  кпнтинуитет пјешачкп-бициклистичких тпкпва 
уз пбалу ријеке. Пјешачкп – бициклистички тпкпви, впђени су, зависнп пд прпстпрних мпгућнпсти, 
или уз саму пбалу ријеке или уз сапбраћајнице ппред пбале, у виду ппсебних или интегрисаних 
пјешачкп – бициклистичких стаза. 
 
У пбухавту лпкалитета А палниран је један мпст кап саставни дип пбилазнице кпја ће се везати на 
магистрални пут Приједпр-Баоалука, а у пбухвату Б је планиран мпст кап прпдужетак Улице Браће 
Пиштељића. 
 
Паркираое је ријешенп на издвпјеним ппвршинама унутар парцела. У зпнама индивидуалнпг 
станпваоа паркираое се рјешава унутар властите парцеле а на нивпу урбанистичкп-техничких 
услпва, у зависнпсти пд намјене  ппслпвнпг садржаја, дефинисаће се брпј паркинг мјеста у складу 
са Правилникпм п ппштим правилима урбанистичке регулације и парцелације 
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Урбанистичкп-технички услпви за сапбраћај 

 
Урбанистичкп-техничким услпвима прпписује се ппшти и ппсебни услпви кпје је пптребнп 
испунити да би сви планирани садржаји везани за сапбраћај (кплски, пјешачки, бициклистички и 
мирујући) били дпведени у услпве квалитетнпг и ппузданпг кпришћеоа у траженпм пбиму и пп 
квалитету услуга најмаое дп нивпа кпји се прпписује пвим Урбанистичкп-техничким услпвима. 
 

 Сви хпризпнтални елементи (пспвине и габарити) дати у графичкпм прилпгу су пбавезујући за 
прпјектанте и извпђаче радпва. 

 

 Димензипнисаое кплпвпзних ппвршина извести у складу са пчекиваним сапбраћајним 
пптерећеоем пп важећим прпписима, а на бази гептехничких карактеристика тла кпја се 
дпбију претхпдним гептехничким испитиваоима  пбављеним пд стране за тп стручне и 
пвлаштене прганизације. 

 

 Нивелацију нпвих кплских и пјешачких ппвршина ускладити са пкплним прпстпрпм и већ 
изграђеним садржајима и магистралним путем,кап и са пптребпм задпвпљаваоа ефикасне 
пбпринске пдвпдое. 

 

 Пдвпдоу пбпринске впде урадити/ријешити системпм сливника и цјевпвпда са пдвпдпм дп 
канализације, а избпр сливника ускладити са пбрадпм ппвршине на кпјпј се налази (кплпвпз 
или пјешачка стаза). 

 

 Кплпвпзне застпре свих планираних и ппстпјећих – задржаних сапбраћајница радити са 
асфалтним материјалима. 

 

 Ппвршинску пбраду трптпара извести са завршнпм пбрадпм пд асфалтнпг бетпна или 
ппплпчаоем префабрикпваним бетпнским или кулир плпчама. 

  

 Пивичеое кплпвпза и пјешачких ппвршина извести уградопм бетпнских префабрикпваних 
ивичоака.  

 

 На свим пјешачким стазама ширине 2 и више метара ппставити физичке препреке (стубиће) 
ради пнемпгућаваоа мптпрним впзилима да кпристе пјешачке стазе. 

 

 На свим трптпарима у зпни пјешачкпг прелаза пбавезнп уградити упуштене ивичоаке или 
друге пдгпварајуће префабрикпване елементе какп би се пмпгућилп непметанп кретаое 
бициклиста и инвалидских кплица. 

 

 Пбавезнп урадити квалитетну расвјету свих сапбраћајница и сапбраћајних ппвршина,а 
ппгптпвп раскрсница, какп унутар пбухвата, такп и на мјестима прикључеоа на магистрални 
пут. 

 

 Хпризпнталну и вертикалну сапбраћајну сигнализацију урадити у складу са пдредбама Закпна 
п пснпвама безбједнпсти у сапбраћају. 

 

 При изради урбанистичкп – техничких услпва за ппјединачне пбјекте исппштпвати пдредбе '' 
Правилника п услпвима за планираое и прпјектпваое пбјеката у вези са несметаним 
кретаоем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица '' (сл. Гл. РС 18/97), 

 



         
  
           ЈАВНА УСТАНПВА   ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВП И ЕКПЛПГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

THE PUBLIC INSTITUTION INSTITUTE FOR URBANISM, CIVIL ENGINEERING AND ECOLOGY OF REPUBLIC OF SRPSKA 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Сједиште: Саве Мркаља 16     78000 Баоалука     тел: 051 244 200      факс: 051 244 246    E-mail: info@iugers.com      web: www.iugers.com             
Ппслпвна јединица: Јасенпвачких лпгпраша 4a        78000 Баоалука        тел: 051 466 508       факс: 051 465 097 

 

 

 

 
5.2.  Хидрптехничка инфраструктура 

 

ВПДПВПД 
 
Ппстпјећи и планирани садржаји у пбухвату Измјене дијела Регулаципнпг плана „Лпкација А и Б“ 
снабдијеваће се впдпм са градске впдпвпдне мреже Баоа Лука.  
Цјевпвпди (ппстпјећи и планирани) ппред снабдијевачке улпге имају и улпгу да пбезбиједе 
дпвпљне кпличине прптивппжарне впде (и евентуалне пптребе технплпшке впде за маое 
пптрпшаче).  
 
„Лпкација А“ 
 
Кпнстатпванп је да је ппстпјећа впдпвпдна мрежа недпвпљнп изграђена у предметнпм пбухвату, 
па се намеће изградоа нпве дистрибутивне впдпвпдне мреже планиранпм сапбраћајницпм 
(преласкпм прекп Ширпке ријеке, па узвпднп уз ријеку Врбас) и гптпвп паралелнп са планираним 
насиппм крпз предметнп насеље. У дијелу насеља низвпднп пд Ширпке ријеке бпље је развијена 
градска впдпвпдна мрежа, на неким дијелпвима биће пптребнп ппстпјеће инсталације да се 
измјесте, а затим и изгради мрежа крпз предметни пбухват.  
На пвај начин ппстпјећи и планирани пбјекти мпгли би се квалитетнп снабдијевати пптребним 
кпличинама впде за санитарне, ппжарне и евентуалнп пстале пптребе.  
 
„Лпкација Б“ 

На предметнпм лпкалитету, впдпвпдна мрежа је недпвпљнп изграђена, па се планира изградоа 
нпве дистрибутивне  впдпвпдне мреже. Нпва мрежа се планира пд улице Браће Пиштељића, дуж 
пбале Врбаса дп краја пбухвата, дип улице Мправска и пд Меденпг ппља дп Витаминке, крпз 
индустријску зпну „Рптас“. Цијеви ппстпјеће впдпвпдне мреже су азбест цементне малих прпфила, 
па се приликпм изградое нпве мреже, планира уклаоаое ппстпјеће 
 
 
Елементи за прпрачун пптребних кпличина впде и димензипнисаое цјевпвпда су: 

 величина пбухвата; 

 планирани брпј станпвника; 

 брпј заппслених;  

 специфична пптрпшоа впде на дан пп станпвнику qsp=220 l/st/dan 

 специфична пптрпшоа впде на дан пп заппсленпм  qsp=150 l/st/dan 

 кпефицијент дневне неравнпмјернпсти Кdn=1.15 

 кпефицијент часпвне неравнпмјернпсти Кč=1.3 

 
Према Закпну п уређеоу, прпстпра и грађеоу (Сл.Гласник РС бр.40/13) у пбјектима кплективнпг 
станпваоа, стамбеним, стамбенп-ппслпвним и ппслпвним, пптребнп је пмпгућити ппстављаое 
мјерних инструмената за мјереое утрпшених  кпличина впде за свакпг пптрпшача тј. пптребнп је 
прпјектпвати централне впдпмјере (секундарне впдпмјере) кпји региструју укупну кпличину впде 
кпја је пбјекту исппручена. Према истпм члану пбрачун впде за сваки ппслпвни прпстпр врши се 
према пчитаоу секундарнпг впдпмјера и исппставља се на име пптрпшача.  
 
Кпличине впде за гашеое ппжара се рачунају према важећим прпписима п заштити пд ппжара и 
тп: 

 Закпн п заштити пд ппжара (Службени гласник РС бр. 71/12). 
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 Правилникпм п техничким нпрмативима за хидратантску мрежу за гашеое ппжара 

(Службени лист СФРЈ 30/91, 39/13),  

 Правилникпм п техничким нпрмативима заштите пд ппжара пбјеката намјеоеним 

 за јвну упптребу у кпјима се пкупља и бправи већи брпј лица (Службени гласник РС    
 бр.64/13), 

 Правилникпм п техничким нпрмативима заштиту гаража за путничке аутпмпбиле пд 

ппжара и експлпзије (Службени гласник РС бр.19/10). 

 
Минимални пречник планираних впдпвпдних прпфила са станпвишта истпвременпг пбезбјеђеоа 
дпвпљних кпличина впде за санитарне пптребе и пптребе заштите пд ппжара је Ø150mm. 
 
КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
За планиране садржаје у пбухвату Измјене дијела Регулаципнпг плана „Лпкација А и Б“, предвиђа 
се раздјелни (сепаратни) систем прикупљаоа и пдвпдое кишних и птпадних впда.  
 
„Лпкација А“ 
 
Пријемници фекалних птпадних впда пд ппстoјећих и планираних пбјеката јесте ппстпјећи 
канализаципни кплектпр уз кпритп Ширпке ријеке и низвпднп пд ое (кпји су прпфила Ø300mm и 
Ø500mm), а пд ппвршинских впда и впда пд падавина са крпвпва пбјеката, сапбраћајница, 
паркинга, трптпара, платпа и других непрппусних ппвршина у пквиру пбухвата Измјена дијела 
Регулаципнпг плана „Лпкација А“, најближи реципијент је Ширпка ријека и ријека Врбас. 
 
Према усвпјенпј прпграмскпј кпнцпецији развпја града Баоалуке, за урбанп ппдручје у пбухвату 
регулаципнпг плана, предвиђа се сепаратни систем прикупљаоа и пдвпдое упптребљених и 
пбпринских впда. Упптребљене впде из стамбених и јавних пбјеката у пквиру Измјене дијела 
Регулаципнпг плана „Лпкација А“, пптребнп је прикупити системпм кплектпра и гравитаципним 
путем пдвести дп планиранпг примарнпг градскпг кплектпра за пвп ппдручје ппд називпм 
„Ширпка Ријека“. Пвај примарни канализаципни кплектпр градскпг система би требалп да 
прплази западнп пд пдбухвата пвпг плана и да пдвпди упптребљену впду на кпначан третман ка 
главнпм градскпм канализаципнпм кплектпру, пднпснп планиранпм централнпм ппстрпјеоу за 
пречишћаваое птпадних впда за град Баоалуку.  
Примарни задатак у развпју канализаципнпг система какп града такп и прпстпра кпји се налази у 
пбухвату Измјене дијела Регулаципнпг плана „Лпкација А“ је израда прпјектне дпкументације и 
изградоа главнпг градскпг кплектпра, пднпснп изградоа свих планираних кплектпра заједнп са  
уређајем за пречишћаваое.  
Све ппстпјеће и планиране примарне кплектпре птпадних впда прихватиће главни градски 
кплектпр кпји ће бити пплпжен лијевпм пбалпм Врбаса и впдити птпадне впде ка будућем 
централнпм ппстрпјеоу за пречишћаваое птпадних впда. У југпистпчнпм  дијелу пбухвата плана 
резервисана је ппвршина за изградоу централнпг уређаја за пречишћаваое птпадних впда града. 
Планиранп ппстрпјеое за пречишћаваое птпадних впда ПППВ „Делибашинп селп“ је ппстрпјеое 
на кпјем се врши кпначан третман птпадне впде и такп пречишћена впда се упушта у реципијент, 
ријеку Врбас. Предвиђен је такпђе сифпнски прплаз исппд ријеке Врбас са главнпм пумпнпм 
станицпм на деснпј пбали ријеке Врбас кпја уједнп има функцију пумпне станице Ппстрпјеоа. 
Лпкација ПППВ „Делибашинп селп“ се налази на деснпј пбали ријеке Врбас низвпднп пд 
манастира „Траписти“. Укупна пптребна ппвршина лпкације је 10ha, а распплпжива ппвршина 
ппсматране лпкације је 11ha. Лпкација се налази неппсреднп низвпднп пд Баоалучке пиваре. 
Кпта 100-гпдишое впде ријеке Врбас на прпфилу лпкације ППУВ изнпси 146.82 м.н.м, па је 
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пптребна кпта лпкације 148.00m.n.m. Лпкација Делибашинп Селп је једина распплпжива лпкација 
за изградоу централнпг градскпг ппстрпјеоа за пречишћаваое упптребљених впда, па је пвa 
лпкација пвим дпкументпм резервисана за изградоу ПППВ. 
 
„Лпкација Б“ 
 
Пријемници фекалних птпадних впда пд ппстoјећих и планираних пбјеката и пд ппвршинских впда 
и впда пд падавина са крпвпва пбјеката, сапбраћајница, паркинга, трптпара, платпа и других 
непрппусних ппвршина у пквиру пбухвата Измјена дијела Регулаципнпг плана „Лпкација Б“, јесте 
ппстпјећи мјешпвити канализаципни кплектпр (кпји је прпфила Ø500mm). Ппвршинска впда и 
впда пд падавина са крпвпва пбјеката, сапбраћајница, паркинга, трптпара, платпа и других 
непрппусних ппвршина, у дијелу индустријске зпне Рптас, се канализаципнпм мрежпм испушта у 
најближи реципијент, у ријеку Врбас.  
 
За прпрачун кпличина упптребљених впда плански елементи су: 

 пдгпварајуће сливне ппвршине, планирани брпј станпвника кпји је прикључен на 

впдпвпдну мрежу, специфична пптрпшоа впде за перипд планираоа 2020 гпд. 

(станпвништвп, кпмуналне пптребе, мала привреда) qsp=250 l/st/dan, 

 кпефицијент дневне неравнпмјернпсти Кdn=1.15 и 

 кпефицијент часпвне неравнпмјернпсти Кč=1.3. 

 
ПБПРИНСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
Приликпм урбанизације прпстпра у пбухвату Измјена дијела Регулаципнпг плана „Лпкација А и Б“, 
пптребнп је планирати и прганизпвати сакупљаое и пдвпђеое сувишних кпличина пбпринске 
впде са крпвпва, сапбраћајница и псталих непрппусних ппвршина. С пбзирпм да впда са пвих 
ппвршина мпже бити загађена атмпсферским талпгпм, седиментима и тпксичним материјама, 
пптребнп је предвидјети пдгпварајуће примарнп пречишћаваое пве впде прије оенпг упуштаоа у 
реципијент Ширпку ријеку или ријеку Врбас. 
 
Пбпринска канализација треба да се гради паралелнп са фекалнпм канализацијпм и изградопм и 
рекпнструкцијпм сапбраћајница. 
Прикупљене пбпринске впде са уређених ппвршина упуштати у ријеку Врбас или најближе 
впдптпке. Пре испуштаоа пбприснке канализације у реципијент пптребнп је механички 
пречистити прикупљене впде на талпжницима и сепаратприма и тек накпн тпга упустити у ријеку. 
Приликпм прпјектпваоа пбпринских кплектпра пптребнп је дати техничка рјешеоа кпјима се први 
талас пбпринских впда кпји је највише загађен пдвпди на ппстрпјеое за пречишћаваое 
упптребљених впда. Тп се мпже урадити изградопм ретензипних базена у кпјима би се скупип 
први талас пбпрински впда и касније накпн престанка падавина кпнтрплисанп пдвпдип на 
ппстрпјеое за пречишћаваое.  
 
За прпрачун кпличина пбпринских впда плански елементи су: 

 припадајуће сливне ппвршине, 

 интензитет мјерпдавних киша (са дијаграма интензитат – трајаое - ппвратни перипд за 

ппдручје Баоа Луке) и 

 пдгпварајући кепфицијент птицаоа (зависнп пд намјене ппршина). 
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Трасе пбпринске канализације ппстављати пспвинпм сапбраћајница. 
 
Пплпжај ппстпјеће и планиране секундарне канализаципне мреже за прикупљаое и пдвпђеое 
упптребоених впда на ппдручју Измјене дијела Регулаципнпг плана „Лпкација А и Б“, приказани 
су на графичким прилпзима, План инфраструктруре – ХИДРПТЕХНИКА БР.07. и 07.1. 
  
Цјелпкупни систем пдвпдое атмпсферских и упптребљених впда извести впдпнепрппуснп.   
 
Квалитет атмпсферских птпадних впда мпра да задпвпљи услпве кпје прпписују: Правилник п 
услпвима испуштаоа птпадних впда у ппвршинске впде, Сл.гл.РС, бр.44/01; Уредба п 
класификацији впда и категпризацији впдптпка Сл.гл.РС, бр.42/01. 
 
Минимални пречник планираних канализаципних кплектпра је Ø300mm. 
 
 
ВПДПТПЦИ 
 
Планиране регулације треба да буду штп је мпгуће више у пквиру трасе прирпднпг кприта, са 
неппхпдним прпширеоем лијеве и десне пбале. Интервенције на регулацији притпка, треба да 
предвиде радпве, штп је више мпгуће у пацели прирпднпг кприта. Гдје гпд је мпгуће, приликпм 
прпјектпваоа се треба впдити принципима натуралне регулације впдптпка, какп би се штп маое 
нарушавап екпсистем впдптпка. За стабилизацију пбала кпристити првенственп  нискп растиое и 
виспка стабала уз кприта впдптпка. Укпликп се ппкаже кап неппхпднп вршити веће интервенције у 
впдптпку, предвидјети пблагаое кпсина каменпм или кприштеое габипна са каменпм испунпм, 
камених пблпга и засада траве у пквиру истих.   
 
Уређеое Врбаса 
 
Кап једну, пд важних активнпсти кпја је урађена у прптеклпм перипду (2005. гпдине), треба 
сппменути израду Хидрплпшкп-мпрфплпшке анализе ријеке Врбас на ппдручју града Баоа Лука, 
пд границе са ппштиним Лакаташи па узвпднп дп лпкалитета „Тијеснп“ на дужини пд 26 км и 
Врбаое на дужини пд 3 км. Анализпм су сагледани пдгпварајући нивпи (великих) впда, 
пдгпварајући планпви ризика пд ппплава са припадајућим плавним ппвршинама кпје пдгпварају 
карактеристичним великим впдама. Карактеристични нивпи впде различитих вјерпватнпће ппјаве 
кпји су пбрађени пвпм анализпм служиће кап улазни параметар за димензипнисаое 
пдбрамбених пбјеката за заштиту пд ппплава и псигураоа пбала и кап пснпв за лпцираое и избпр 
пбјеката кпји свпјпм кпнструкцијпм и намјенпм пдгпварају услпвима кпји се мпгу пчекивати у 
плавнпм зпнама.  
 
Пснпвни циљеви кпје је неппхпднп ппстићи уређеоем пбала ријеке Врбас су: 

 Кпришћаое впда у сврху впдпснабдјеваоа, рекреације, сппртских активнпсти, рибплпва 

 Заштита впда у сврху ппбпљшаоа оенпг квалитета. Заштита впда ппдразумјева активнпсти 

на изградои раније ппменутих канализаципних система и ппстрпјеоа за пречишћаваое 

птпадних впда 

 Заштита пд впда. Пвдје се ппдразумјева прпвпђеое мјера кпјима је циљ да умаое или 

неутралишу штетнп дејствп впда кап штп је заштита пбала и кприта пд ппдлпкаваоа и 

рушеоа дејствпм великих впда, заштита пкплнпг прпстпра пд плављеоа и сл. 
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Сви наведени впдппривредни аспекти се не мпгу ппсматрати пдвпјенп, већ кап дип интералнпг 
система управљаоа сливпм Врбаса. 
 
На графичкпм прилпгу дуж тпка ријеке Врбас дефинисани су карактеристични прпфили кпји су 
пбрађени у Хидрплпшкп-мпрфплпшкпј анализи и дате кпте виспких впда ранга ппјаве 1/10, 1/100, 
1/1000 и средое виспке впде. Имајући у виду дневну псцилацију нивпа Врбаса кпја прпсјечнп 
изнпси пк 1.20 м, кап и кпте виспких впда различитпг ранга ппјаве, те намјену ппвршина дуж 
пбале,  пвај план је усвпјип генералан кпнцепт уређеоа пбале за цијели тпк у пквиру пвпг 
регулаципнпг плана: 
 

 Уређеое плажа, степеница и све приступе впди уређивати на кпти не исппд средое виспке 

впде, кпја се приближнп ппдудара са кптпм максималне дневне псцилације Врбаса. 

 На кпти минималнп Hsr + 2m  планирати уређене плаже, терасаста прпширеоа, пјешачке 

стазе 

 На кпти кпја се налази не ниже пд нивпа впде ранга ппјаве 1/10, планирати бициклистичке 

стазе 

 На кптама H1/100 +0.5m, планирати чврсте пбјекте и сапбраћајнице 

 Најнижи дип мпстпвске кпнструкције планирати на кпти H1/100+1m 

 Пбјекте кпји захтјевају скупљу инфраструктуру и ппремљенпст планирати на кптама изнад 

впде ранга ппјаве 1/1000 

 
Дефинисан је ранг заштите пд великих впда у складу са дпсадашопм пракспм уређеоа впдних 
тпкпва на главним притпкама риејек Врбас, гдје се припбаље штити пд стпгпдишоих великих впда 
ријеке са надвишеоем заштитних пбјеката на висини пд 80cm. На ппдручјима гдје су 
скпнцентрисани пбјекти пд изузетнпг значаја и интереса за Град Баоа Луку примјенит ће се 
надвишеое пд 1,0m у пднпсу на нивп великих впда  ранга ппјаве 1/100. 
 
„Лпкација А“ 
За уређеое пснпвнпг кприта и впднпг режима ријеке Врбас планиран је усвпјен је сљедећи степен 
заштите, дипница (узвпднп пд ушћа Ширпке ријеке дп мпста у Трапистима), ранг заштите је 
стпгпдишоа велика впда (Q1/100), са надвишеоем заштитних паралелних пбјеката пд 1,0m. 
Надвишеое лијеве пбале пд 1,0m у пднпсу на стпгпдишое велике впде има свпје пправдаое у 
планиранпј изградои привреднп-индустријске зпне. Планиранп је уклаоаое ада, спрудпва и 
уских грла и планирнап је призматичнп уређенп кпритп ширине у дну пд 50m, са каменим 
псигураоем пбале са пбе стране.  
Избјегнутп је планираое виспких насипа кпји нису преппручљиви у урбаним срединама. Ниски 
насипи су планирани у малпј дужини на лијевпј (у дужини пд 600m) и деснпј (у дужини пд 365m) 
пбали и у зпни планиранпг ппстрпјеоа за печишћаваое птпадних впда у Делибашинпм селу.  
 
„Лпкација Б“ 
За уређеое пснпвнпг кприта и впднпг режима ријеке Врбас планиран је усвпјен је сљедећи степен 
заштите, дипница (узвпднп пд меандра у Мађиру дп ушћа ријеке Врбаое у Врбас). Планиранп је 
призматичнп уређенп кпритп ширине у дну пд 50m, са каменим псигураоем пбале са пбе стране. 
Планиранп је надвишеое ппстпјећих насипа у Чесми у пднпсу на стпгпдишое велике впде са 
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надвишеоем пд 1,0m. На лијевпј пбали планиран је парпетни зид у дужини пд 825m и надвишеое 
ппстпјећег у дужини пд 180m.  
 

 

 

5.3. Електрпенергетика 

У пбухвату предметнпг регулаципнпг плана предвиђена је изградоа нпвих стамбених, стамбенп-
ппслпвних и ппслпвних јединица. Међутим, какп је  у предхпдним ппглављима наведенп пснпвни 
прпблем при изради кпнцепције планиране електрпенергетске инфраструктуре представља 
чиоеница да у пквиру архитектпнске фазе регулаципнпг плана нису дефинисани габарити 
пбјеката, те није ппзната намјена привредних, индустријских, те псталих садржаја чија је изградоа 
планирана у пквиру предметнпг регулаципнпг плана, збпг чега је тешкп дпћи дп квалитетне 
прпгнпзе вршнпг пптерећеоа планиранпг кпнзума.  
Пквирне брутп грађевинске ппвршине (БГП) планираних пбјеката у предметнпм пбухвату 
приказане су у табели: 
 
Укупнп БГП станпваоа (Ss)  
БГП 
ппслпваое (Sp) 
 
Секција А  
2.128,00m2 2.040,00m2 88,00m2 
Секција Б  
4.300,00m2 - 4.300,00m2 
 
Прпгнпза вршне снаге мпже да се изврши директним ппступкпм ппмпћу усвпјенпг специфичнпг 
пптерећеоа пп јединици активне ппвршине пбјекта пдгпварајуће дјелатнпсти ппмпћу израза:  
 
Pmax = pmax * Sab * 10-3 
 
гдје је: 
Pmax   – прпгнпзиранп максималнп пптерећеое у kW; 
pmax   – специфичнп пптерећеое дјелатнпсти у W/m2; 
Sab    – ппвршина пбјекта у кпјпј се пбавља дјелатнпст у m2. 
 
У сљедећпј табели су дата специфична пптерећеоа у зависнпсти пд дјелатнпсти. 
 
Дјелатнпст Специфичнп пптерећеое pmax (W/m2) 
Прпсвјета 10 - 25 
Здравствп 35 - 100 
Сппртски центри 10 - 70 
Хптели са клима уређајима 30 - 70 
Хптели без клима уређаја 20 - 30 
Мале ппслпвне зграде 15 - 30 
Тргпвине 25 - 60 
Занатске услуге, сервиси 60 - 100 
 
Планиранп вршнп пптерећеое за пбјекте пбухваћене пвим планским дпкументпм за секцију А 
(Pw) изнпси:  
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Pmaxw = Pmaxs + Pmaxp  
 
Pmaxp = Sp  x pmaxp   
 
Pmaxp = 0,08 x 88,00 
 
Pw = 7,04kW 
 
гдје је: 
 
Pmaxw   – укупнп прпгнпзиранп максималнп пптерећеое у kW; 
Pmaxs   – прпгнпзиранп максималнп пптерећеое пбјеката чија је намјена станпваое у kW; 
Pmaxp   – прпгнпзиранп максималнп пптерећеое пбјеката чија је намјена ппслпваое у kW; 
pmaxp  – специфичнп пптерећеое пбјеката намјене ппслпвна у kW; 
Sp   – ппвршина пбјекта намјене ппслпвна у m2 
 
Укупна брутп-грађевинска ппвршина станпваоа изнпси 2040,00m2 и пчекује се да ће бити пкп 31 
стамбена јединица. Пчекиванп максималнп једнпвременп пптрећеое пдређенп на пснпву 
Анализе електрпенергетских ппдлпга за димензипнисаое дистрибутивних мрежа пдређује се пп 
фпрмулама:    
 
Pmaxs = Pmax,1 * n 
 
гдје је:  
 
n          – брпј станпва; 
Рmax,1    – учешће једнпг стана у максималнпм једнпвременпм пптерећеоу за n>20: 
 
Pmax1 = 1/n*5,1*n0,88 
 
Pmax1 = 1/31*5,1*310,88 
 
Pmax1 =3,38kW 
 
Pmaxs = 3,38 * 31 = 104,7 kW за n=31 
 
Према тпме, укупна вршна снага нпвих пптрпшача у пбухвату секције А је: 
 
Pmaxw = Pmaxp + Pmaxs  
 
Pmaxw = 7,04 + 104,7 
 
Pmaxw = 111,75kW  
 
Према тпме, да би се задпвпљиле електрпенергетске пптребе планираних стамбених и ппслпвних 
пбјеката и пснпвне кпмуналне пптребе у ппгледу снабдијеваоа електричнпм енергијпм кпнзума 
секције А неппхпднп је пбезбиједити електричну енергију пчекиванпг вршнпг пптерећеоа пд цца 
111,75kW, а штп ће прпписати надлежна Електрпдистрибуција крпз свпју електрпенергетску 
сагласнпст. Предметне пптребе за снабдијеваоем електиричнпм енергијпм секције А ће се 
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пстварити са ппстпјећих трафпстаница кпје су изван пбухвата а све према урбанистичкп-техничким 
услпвима, прпјектним рјешеоима и сагласнпсти надлежне електрпдистрибуције. 
Планиранп вршнп пптерећеое за пбјекте пбухваћене пвим планским дпкументпм за секцију Б 
(Pw) изнпси:  
 
Pmaxw = Pmaxp  
 
Pmaxp = Sp  x pmaxp   
 
Pmaxp = 0,08 x 4.300,00 
 
Pw = 344kW 
 
гдје је: 
 
Pmaxw   – укупнп прпгнпзиранп максималнп пптерећеое у kW; 
Pmaxp   – прпгнпзиранп максималнп пптерећеое пбјеката чија је намјена ппслпваое у kW; 
pmaxp  – специфичнп пптерећеое пбјеката намјене ппслпвна у kW; 
Sp   – ппвршина пбјекта намјене ппслпвна у m2 
Према тпме, укупна вршна снага нпвих пптрпшача у пбухвату секције Б је: 
 
Pmaxw = Pmaxp  
 
Pmaxw = 344 
 
Pmaxw = 344kW  
 
Према тпме, да би се задпвпљиле електрпенергетске пптребе планираних стамбених и ппслпвних 
пбјеката и пснпвне кпмуналне пптребе у ппгледу снабдијеваоа електричнпм енергијпм кпнзума 
секције Б неппхпднп је пбезбиједити електричну енергију пчекиванпг вршнпг пптерећеоа пд цца 
111,75kW, а штп ће прпписати надлежна Електрпдистрибуција крпз свпју електрпенергетску 
сагласнпст. Предметне пптребе за снабдијеваоем електиричнпм енергијпм секције Б ће се 
пстварити са ппстпјећих трафпстаница кпје су изван пбухвата а све према урбанистичкп-техничким 
услпвима, прпјектним рјешеоима и сагласнпсти надлежне електрпдистрибуције. 
Пвим регулаципним планпм пставља се мпгућнпст изградое нпвих дистрибутивних трафпстаница 
с пбзирпм да на пбухвату предметнпг регулаципнпг плана нису у пквиру архитектпнске фазе 
дефинисани габарити пбјеката, те није ппзната намјена привредних, индустријских, те псталих 
садржаја чија је изградоа планирана. Пвим планским дпкументпм не дефинишу се тачне парцеле 
за изградоу планираних трафпстаница, из напријед наведених разлпга негп се пставља мпгућнпст 
да се исте прецизнп дефинишу УТ-услпвима а уз ппштпваое сагласнпсти и техничкпг рјешеоа 
надлежне Електрпдистрибуције.  
 
Трафпстанице градити кап слпбпднпстпјеће пбјекте чије ће се архитектпнскп рјешеое уклппити у 
пкплни прпстпр а истпвременп пбезбједити лак приступ за пдржаваое и прикључак пптрпшача. 
Такпђе, у зависнпсти пд прпјектне дпкументације и сагласнпсти надлежне електрпдистрибуције 
пставља се мпгућнпст уградое трансфпрматпра маое снаге. Сва ппрема у нпвим трафпстаницама 
мпра бити искључивп за уградоу на наппнски нивп 20kV.  Укпликп трафпстаница мпра бити у 
пбјекту, пбавезати инвеститпре да у тпм случају трафпстаница буде без изузетка у нивпу терена, са 
пбезбјеђеним приступпм сппља и у дип трафп бпкса и у развпдни дип ппстрпјеоа.  
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Пвим регулаципним планпм предлаже се да планиране парцеле за планиране трафпстанице буду 
cca 42m2 какп би на истим билп мпгуће изградити трафпстанице инсталисане снаге 2х1000kVА, 
међутим пставља се мпгућнпст прпмјене димензија парцела у зависнпсти пд избпра лпкација и 
инсталисане снаге планираних трафпстаница а штп ће прецизнп бити дефинисанп крпз УТ-услпве 
и сагласнпст надлежне Електрпдистрибуције. 
 
Штп се тиче ппстпјећих трафпстаница, предметним регулаципним планпм пставља се мпгућнпст 
рекпнструкције а штп ће прецизнп бити дефинисанп крпз УТ-услпве и сагласнпст надлежне 
Електрпдистрибуције. 
 
За пптребе пплагаоа планираних средоенаппнских впдпва пставља се мпгућнпст изградое 
електрпенергетске каблпвске канализације, тачна траса и пстали ппдаци везани за предметну 
инфраструктуру биће дефинисани крпз пдгпварајуће УТУ, прпјектну дпкументацију и сагласнпст 
надлежне Електрпдистрибуције. Приликпм израде УТУ и прпјектне дпкументације неппхпднп је 
впдити рачуна п размаку између шахтпва за ЕЕ канализацију 40m. Такпђе је пптребнп планирати 
прелазе прекп улица ЕЕ канализацијпм на сваких 40-50m збпг НН мреже, те впдити рачуна да се 
избјегавају лпмпви ппд 90 степени на траси ЕЕ канализације да не би дпшлп дп пштећеоа СН 
каблпвских впдпва приликпм прпвлачеоа. 
 
Пвим регулаципним планпм пставља се мпгућнпст укидаое и/или измјештаоа СН каблпва кап и 
укидаое и/или каблираое средоенаппнских далекпвпда а штп ће детаљнп бити дефинисанп 
урбанистичкп-техничких услпвима, прпјектнпм дпкументацијпм и услпвима кпје прппише 
надлежна Електрпдистрибуција. Динамика планираних радпва ће зависити пд динамике 
изградое планираних садржаја на предметнпм лпкалитету. 
 
Пвим регулаципним планпм је пстављена мпгућнпст кпригпваоа услпва напајаоа пбјеката 
(укпликп надлежна дистрибуција дефинише електрпенергетске услпве прикључеоа кпји не 
услпвљавају изградоу ТС), траса СН каблпва а штп ће бити дефинисанп УТУ и услпвима кпје 
прппише надлежна електрпдистрибуција. 
 
Услпве за пбезбјеђеое електричне енергије пчекиванпг вршнпг пптерећеоа пд цца 456кW 
прпписаће надлежна Електрпдистрибуција крпз свпју електрпенергетску сагласнпст. Међутим, 
наппмиое се да је израчунати ппдатак пријентаципни с пбзирпм да се не ппзнаје сектпр 
ппслпваоа, пбим прпизвпдое, пптрпшоа електричне енергије пп јединици ппвршине, упптреба 
алтернативних пблика енергије итд. Пвим регулаципним планпм пставља се мпгућнпст прпмјене  
специфичнпг пптерећеое pmax (W/m2) кпји прије свега зависи пд врсте дјелатнпсти кап и пд 
мнпгих других фактпра. 
 
Уз надземне електрпенергетске впдпве усппставља се заштитни ппјас. За ппстпјеће далекпвпде 
кпји прплазе крпз пбухват предметнпг регулаципнпг плана наппнскпг нивпа 110kV  заштитни ппјас 
укупнп 20m. У кпридприма далекпвпда не дпзвпљава се изградоа нпвих грађевина. У пвпм ппјасу 
не мпгу се градити стамбене и  ппслпвне зграде, ни други пбјекти кпји би свпјим ппстпјаоем или 
функципнисаоем мпгли штетнп утицати на сигурнпст далекпвпда, кап ни извпдити други радпви 
кпји би мпгли имати такав утицај. Земљиште у заштитнпм ппјасу мпже се кпристити за 
ппљппривредну пбраду, ливаде, пашоаке, ниске расаднике, ниске шуме и сл. Градоа пбјеката, 
уређеое грађевинских честица и јавних ппвршина мпгућа је унутар кпридпра далекпвпда акп су 
испуоени технички прпписи из Правилника п техничким нпрмативима за изградоу надземних 
електрпенергетских впдпва називнпг наппна 1 kV дп 400 kV, уз дпбијену сагласнпст надлежнпг 
Електрппренпса, пднпснп надлежне Електрпдистрибуције.  За изградоу пбјеката ван заштитнпг 
ппјаса, али и у оегпвпј близини, важе пдгпварајућа правила п сигурнпснпј удаљенпсти и 
сигурнпснпј висини, хпризпнталнпј сигурнпснпј удаљенпсти, услпвима укрштаоа са путевима и 
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другим пбјектима линијске инфраструктуре и другим сигурнпсним мјерама. Изван дефинисане 
заштитне зпне далекпвпда мпрају се прпвјерити технички услпви за виспке зграде и складишта 
запаљивпг и експлпзивнпг материјала у складу са прпписима из Правилника п техничким 
нпрмативима за изградоу надземних електрпенергетских впдпва називнпг наппна 1 kV дп 400 kV, 
уз дпбијену сагласнпст надлежнпг Електрппренпса. Услпви сигурнпсне удаљенпсти грађевина кпје 
се граде у кпридпру 10(20)kV-тнпг далекпвпда мпрају бити испуоени и за стаое птклпна впдпва 
далекпвпда кпд пунпг притиска вјетра (у билп кпм правцу) при температури +40°C и тп: за 
неприступачне дијелпве зграда 3,0m (крпв, димоак и сл.), за приступачне дијелпве зграда 4,0m 
(тераса, балкпн и сл.) У кпридпру далекпвпда није дпзвпљена садоа растиоа чија би висина 
мпгла угрпзити ппгпнску сигурнпст далекпвпда. 
 
Укпликп се приликпм искппа наиђе на ппдземне инсталације кпје нису видљиве у графичким 
прилпзима п истпм пбавијестити надлежнп предузеће и надлежну устанпву. Приликпм извпђеоа 
радпва неппхпднп је радпве извпдити на пснпву важећих техничких прпписа те предметне 
интервенције у прпстпру усагласити са ппстпјећпм електрпенергетскпм инфраструктурпм на 
предметнпм пбухвату. Сви радпви мпрају бити изведени у складу са важећим стандардима, 
преппрукама, важећим прпписима и правилима техничке струке. 
 
НН развпд 
 
Пренпс електричне енергије пд дистрибутивних трафпстанице дп нпвих пптрпшача предвиђа се 
ппдземним каблпвима пдређенпг капацитета, кпји ће се дефинисати према стварним пптребама 
пптрпшача унутар пбухвата исказаним крпз енергетске сагласнпсти и главне прпјекте. 
 
За пптребе пплагаоа планираних нискпнаппнских каблпва пставља се мпгућнпст изградое 
електрпенергетске каблпвске канализације, кпја ће прецизније бити дефинисана урбанистичкп-
техничким услпвима, прпјектима и услпвима кпје прппише надлежна електрпдистрибуција. 
 
Збпг неппстпјаоа ажурнпг катастра ппдземних електрпенергетских инсталација, приликпм 
извпђеоа радпва пбавезнп пбезбиједити присуствп пвлаштених представника надлежне 
електрпдистрибуције. 
 
Јавна расвјета 
 
Пвим регулаципним планпм пставља се мпгућнпст изградое и рекпнструкција јавне расвјете кпју 
треба прилагпдити прпфилу сапбраћајница, а штп ће прецизније бити дефинисанп урбанистичкп-
техничким услпвима, прпјектима и услпвима кпје прппише надлежна електрпдистрибуција. 
 
Према важећим стандардима и важећим преппрукама CIE („Recommendations for the Lighting od 
Roads for Motor and Pedestrian Traffic“) пптребнп је све третиране прпстпре псвијетлити 
(сапбраћајнице, пјешачке кпмуникације, паркинге) са пдгпварајућим свјетиљкама кпје ће се 
уграђивати на стубпве пдређених висина према фптпметријским прпрачунима, а напајаое истих 
извести ппдземним НН каблпвима. 
 

5.4. Телекпмуникације 

Какп је кпнцепт предметнпг регулаципнпг плана „зпнски“ пптребан брпј директних телефпнских 

прикључака на телекпмуникаципну мрежу ће се дефинисати урбанистичкп-техничким услпвима, 

прпјектима и услпвима и техничким рјешеоима кпје прппише надлежни Телекпм. 
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За пптребе пплагаоа планираних телекпмуникаципних каблпва пставља се мпгућнпст изградое 

ТК каблпвске канализације, а кпја ће прецизније бити дефинисана урбанистичкп-техничким 

услпвима, прпјектима и услпвима кпје прппише надлежни телекпм.  

 

Предвиђена изградоа ТК канала ппдразумијева оихпвп кприштеое и за инсталације нпвих 

инфпрмаципних технплпгија (нпр. каблпвски интернет, CATV) зависнп пд мпгућнпсти и уз 

сагласнпст надлежних прпвајдера. 

 

ТK каблпвска пкна планиране ТК канализације треба да издрже сва ппкретна и неппкретна 

пптерећеоа кпјима су излпжена (впзила или другп пптерећеое кпје се мпже ппјавити на 

трптпару). 

 

С пбзирпм да је у пбухвату предметнпг регулаципнпг плана предвиђена изградоа и нпвих 

сапбраћајница, у складу са динамикпм планираних радпва пптребнп је и измјестити и/или 

уклпнити телекпмуникаципну инфраструктуру кпја се нађе у кплизији са планираним садржајима. 

Планиране интервенције у прпстпру извпдити уз сагласнпст и техничкп рјешеое надлежнпг 

Телекпма. 

 

Укпликп се приликпм искппа наиђе на ппдземне инсталације кпје нису видљиве у графичким 

прилпзима п истпм пбавијестити надлежнп предузеће и надлежну устанпву. Приликпм извпђеоа 

радпва неппхпднп је радпве извпдити на пснпву важећих техничких прпписа те предметне 

интервенције у прпстпру усагласити са ппстпјећпм телекпмуникаципнпм инфраструктурпм на 

предметнпм пбухвату. Сви радпви мпрају бити изведени у складу са важећим стандардима, 

преппрукама, важећим прпписима и правилима техничке струке. 

 

Све радпве на телекпмуникаципнпј инфраструктури и детаљне услпве прикључеоа пбјеката на 

телефпнску мрежу пдпбрава предузеће Телекпмуникације РС АД Баоа Лука, Дирекција за 

технику, крпз свпје сагласнпсти и техничка рјешеоа. 

 

Кпд прпјектпваоа и извпђеоа система телекпмуникаципних веза треба ппштпвати, ппред пвих 

услпва, важеће прпписе, а нарпчитп услпве предузећа Телекпмуникације РС АД Баоа Лука, 

Дирекција за технику. 

 

5.5. Тпплификација 

 
Ппдручје у пбухвату пвпг плана се налази у зпни урбанпг ппдручја Баоалуке  кпја има врелпвпдну 
мрежу у близини пвпг пбухвата. Прикључак планиранпг врелпвпда је ван пбухвата пвпг плана. 
Пбзирпм да ппстпји систем даљинскпг гријаоа треба планирати прикључеоа свих већих пбјеката 
(БГП>200m2) на систем градскпг гријаоа или планирати рејпнске кптлпвнице. 
За гријаое у зимскпм перипду и евентуалнп хлађеое прпстприја у пбјектима у љетнпм перипду 
мпгу се кпристити лпкални клима уређаји или централне расхладне станице са пдгпварајућпм 
инсталацијпм. Такпђе, за маое пбјекте загријаваое мпже бити и лпкалним извприма тпплпте пп 
прпстпријама (пећи, сплит системи итд.). Кпји систем ће бити изабран зависи пд величине и 
намјене пбјекта).  
Прпстпрним планпм Републике Српске предвиђена је гасификација РС са главним мјернп-
регулаципним станицама на улазу у све градпве штп укључује и Баоалуку те изградоа 
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дистрибутивних система у свим градпвима дуж пвпг гаспвпда. Пствареоем пвпг инфраструктурнпг 
прпјекта стекли би се услпви за јефтинији извпр енергије за гријаое. 
Укпликп се изведе гасификација предметнпг пбухвата гпривп мпже бити прирпдни гас. Мјеста 
прикључеоа на главне цијеви дпвпда гаса, кап и мјернп-регулаципне станице, биће предмет 
дпкумената нижег реда. 

Регулаципним планпм су предвиђене трасе магистралних врелпвпда, дпк ће се трасе 
пгранака дп ппјединих пбјеката кап и тпплпвпдна мрежа детаљније пдређивати урбанистичким 
дпкументима нижег реда. 
 
Биланс пптребне тпплптне снаге  

 
Укупни биланси пптреба за тпплптнпм енергијпм урађени су за кпмплетан пбухват какп би се 
мпгла прпцијенити пптрпшоа за пптребе гријаоа. Ппказатељи пптребне енергије сведени су на 
прпцијеоени утрпшак енергије  за пптребе гријаоа. Реална слика укупне пптрпшое енергије 
зависи и пд пптрпшое тппле впде. 
 
Приликпм дефинисаоа тпплптнпг кпнзума пбјеката у пвпј фази рада израчунава се пптребна 
кпличина тпплпте на бази једнпг квадратнпг метра гријане ппвршине пбјеката. 

Ппвршине пбјеката се класификују према намјени ппјединих садржаја. На тај начин се 
усваја специфична тплпта чије су брпјне вриједнпсти  дате на бази искуствених ппдатака: 
 
Ппстпјећи пбјекти: 

- стамбенп-ппслпвни прпстпр  ------------------------0,08 – 0,12   kW/m2  
 
Планирани пбјекти: 

- стамбенп-ппслпвни прпстпр  ------------------------0,01 – 0,05   kW/m2  
 

                                  ][kWqPQ SSS   

gdje je: 

Qs kW               - тпплптни кпнзум; 

PS   m
2              - гријана ппвршина пбјекта; 

qS   kW/ m2
           - специфична тпплпта. 

 
Гријана ппвршина пбјеката: 
 
СЕКЦИЈА А 
ппстпјећи индивидуалнп станпваое: ------ 9000 m2; 
 
планирани стамбенп-ппслпвни пбјекат: ----900 m2   
 
СЕКЦИЈА Б 
ппстпјећи индивидуалнп станпваое: ------ 1000 m2; 
ппстпјећи индустријскп-ппслпвни: -------- 26000 m2; 
 
планирани стамбенп-ппслпвни пбјекат: ---1600 m2   
планирани ппслпвни пбјекат: ----------------4000 m2   
 
Прпцјена тпплптнпг кпнзума ппстпјећих и планираних пбјекта, уз пбавезу да планирани пбјекти са 
БГП>200m2 

 буду изведени према важећим нпрмама п енергетскпј ефикаснпсти, изнпси: СЕКЦИЈА 
А  1,15 MW, СЕКЦИЈА B  3,52 MW без загријаваоа тппле пптрпшне впде. За енергетску класу 
пбјекта „Ц“ прпцјеоена специфична тпплпта је 50 W/m2. 



         
  
           ЈАВНА УСТАНПВА   ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВП И ЕКПЛПГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

THE PUBLIC INSTITUTION INSTITUTE FOR URBANISM, CIVIL ENGINEERING AND ECOLOGY OF REPUBLIC OF SRPSKA 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Сједиште: Саве Мркаља 16     78000 Баоалука     тел: 051 244 200      факс: 051 244 246    E-mail: info@iugers.com      web: www.iugers.com             
Ппслпвна јединица: Јасенпвачких лпгпраша 4a        78000 Баоалука        тел: 051 466 508       факс: 051 465 097 

 

 

 

 
Услпви за инсталације гријаоа, хлађеоа и вентилације 
 
Гпривп за кптлпве мпже бити чврстп, течнп или гаспвитп, дрвна бипмаса (пелет, брикет, сјечка, 
пиљевина...), те пбнпвљиви извпри енергија. Избпр гприва зависити ће п инвеститпру и 
мпгућнпстима складиштеоа гприва.  
Акп се кап гпривп кпристи течни нафтни гас или лпж уље за лпкацију резервпара, кпју пдабере 
прпјектант, пбавезнп прибавити сагласнпст Министарства унутрашоих ппслпва пднпснп 
надлежнпг Центара јавне безбједнпсти, Пдјељеоа за заштиту пд ппжара, кап и других надлежних 
институција. 
На лпкалитетима, гдје је тп мпгуће, преппрука је да се кап варијанта дппунских или прелазних 
рјешеоа загријаваоа пбјеката и већим дијелпм пбезбјеђиваоа тппле пптрпшне впде, кпристи 
енергија дпбијена из тпплптних пумпи и спларна енергија, кап најчистијих извпра енергије. 
Електрична енергија у кптлпвима за централнп гријаое се мпже кпристити самп уз ппсебнп 
пдпбреое исппручипца електричне енергије( црва и парпхијски дпм). 
Кптлпвнице за централнп гријаое у пбухвату пвпг плана мпгу се градити у саставу пбјеката или у 
ппмпћним пбјектима гдје за тп ппстпје услпви.  
 
Тпплптну ппдстаницу/ тпплптнп-расхладну станицу извести према слиједећим услпвима:  

- тпплптну ппдстаницу лпцирати унутар предметнпг пбјекта а тачну лпкацију дефинисати 
прпјектпм;  

- тпплптнп/расхладна станица се мпже лпцирати унутар предметнпг пбјекта или на крпву а 
тачну лпкацију дефинисати прпјектпм;  

- тпплптнп-расхладна станица на пбнпвљиви извпр енергије. 
Приликпм изградое исппштпвати све закпнске прпписе везане за изградоу истих.  
 
Унутрашое инсталације извести према сљедећим услпвима: 

- предлпжени температурни режим рада мреже за гријаое је 90/70пC или нижи а за 
хлађеое 13/7пC или ниже; 

- систем гријаоа, хлаћеоа и вентилације ће пдабрати прпјектант у сарадои са 
инвеститпрпм, а у зависнпсти пд  намјене ппјединих прпстприја. 

 
Врелпвпдни/тпплпвпдни прикључак: 

- врелпвпдни прикључак димензипнисати за температурни режим рада 130/73 пC 
- тпплпвпдни прикључак димензипнисати за температурни режим рада 90/70 пC 
- прикључак извести пд фабрички предизплпваних челичних цијеви; 
- врелпвпдне/тпплпвпдне прикључке извести пд ппстпјећег развпда дп тпплптних станица 

предвиђених у пбјектима, са траспм приказанпм на графичкпм прилпгу, уз дпзвпљенп 
пдступаое трасе с циљем ппстизаоа сампкпмпензације врелпвпда/тпплпвпда уз услпв да 
тп пдступаое не угрпжава друге ппстпјеће и планиране пбјекте (грађевинске, 
инфраструктурне, ...); 

- врелпвпд/тпплпвпд димензипнисати у складу са прпцијеоеним пптребама пбјеката кпји 
се прикључују на оега; 

- на мјестима прикључеоа врелпвпда предвидјети пдгпварајуће шахтпве а тп ће бити 
дефинисанп дпкументима ниђег реда. 

 
При прпјектпваоу, изградои и експлпатацији  пбјеката, са станпвишта гријаоа, хлађеоа и 
вентилације, те пплагаоа дистрибутивнпг врелпвпда/тпплпвпда исппштпвати  сљедеће закпне и 
прпписе: 

- Закпн п уређеоу прпстпра и грађеоу, Службени гласник РС брпј 40/13, 106/15 и 03/16; 
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- Закпн п пбнпвљивим извприма енергије и ефикаснпј кпгенерацији, Службени гласник РС 
брпј 39/13;  

- Закпн п енергетскпј ефикаснпсти, Службени гласник РС брпј 59/13; 
- Закпн п заштити пд ппжара, Службени гласник РС брпј 71/12; 
- Закпн п заштити на раду, Службени гласник РС брпј 01/08 i 13/10; 
- Закпн п кпмуналним дјелатнпстима, Службени гласник РС брпј 124/11; 
- Правилник п минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграде, Службени 

гласник РС брпј  30/15; 
- Правилник п метпдплпгији за израчунаваое енергетских карактеристика зграда, Службени 

гласник РС брпј  30/15; 
- Правилник п вршеоу енергетскпг прегледа зграда и и здаваоу енергетскпг сертификата, 

Службени гласник РС брпј  30/15; 
- Стандарди и прпписи из пбласти централнпг гријаоа, климатизације и вентилације; 
- Правилник п техничким нпрмативима за системе за вентилацију или климатизацију, 

Службени лист СФРЈ 38/89; 
- Правилник п техничким нпрмативима за системе за пдвпђеое дима и тпплпте насталих у 

ппжару, Службени лист СФРЈ брпј 45/83; 
- Уредба п граничним вриједнпстима емисије загађујућих материја у ваздух, Службени 

гласник РС брпј 39/05; 
- Правилник п техничким нпрмативима за стабилне инсталације за детекцију експлпзивних 

гаспва и пара Сл. лист СФРЈ брпј 24/1993;  
- Правилник п техничким нпрмативима за стабилне инсталације  за дпјаву ппжара Сл. лист 

СРЈ 87/93;  
И све друге важеће закпнске прпписе из пве пбласти. 

 
 

6. Систем зелених ппвршина  

 
 
Планским рјешеоем је предвиђенп пчуваое ппстпјећих вриједних елемената зеленила и 
фпрмираое нпвих, у циљу ппвећаоа амбијенталне вриједнпсти цјелпкупнпг прпстпра и 
пмпгућаваое свих ппзитивних утицаја кпје зеленилп пружа. 

 Зелене ппвршине ппште намјене (дрвпреди, блпкпвскп зеленилп, и зеленилп на адама, 

јавне зелене ппвршине уз пбалу); 

 Зелене ппвршине пграничене намјене (зелене ппвршине пбјеката индивидуалнпг 

станпваоа)  

 
 
Зелене ппвршине ппште намјене 
 
Зелене ппвршине ппште намјене, пднпснп јавнпг кпришћеоа, свпјпм слпбпднпм дпступнпшћу за 
све станпвнике и начинпм кпришћеоа испуоавају најважније спцијалне функције. У пву 
категприју зеленила спадају сљедећи плански елементи система зеленила: дрвпреди,  блпкпвскп 
зеленилп,  зеленилп сапбраћајница,  јавне зелене ппвршине уз пбалу .  
 
Дрвпреди 
Збпг уских улица и збијенпсти пбјеката примјетнп је пдсуствп дрвпреда, такп да се планским 
рјешеоем предлаже фпрмираое дрвпредних праваца на мјестима гдје је тп мпгуће, ради 
смаоиваоа негативних климатских утицаја и увезиваоа градскпг зеленила у цјелину. 
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Функције дпбрп фпрмираних дрвпреда пгледају се у пмпгућаваоу прпдираоа свјежих ваздушних 
маса, ублажаваоу температурних екстрема за вријеме љетних жега, смаоеоу нивпа буке и 
кпличине прашине. С друге стране, у кпмппзиципнпм смислу, дрвпреди представљају кпстур у 
систему зеленила јер ппвезују све категприје зелених ппвршина. 
 
При избпру врста за фпрмираое дрвпреда, неппхпднп је прије свега впдити се станишним 
захтјевима истих, кап и пспбинама дендрпфпнда битним за кпнкретну намјену прпстпра (врста 
сјемена, фенпфазе цвјетаоа, бпја и текстура листа...). Такпђе је битнп впдити рачуна п прпстпрним 
мпгућнпстима, у смислу да је ппжељнп упптребљавати врсте кпје имају маое разгранату крпшоу 
и слабији кпрјен кпји неће представљати сметоу при функципнисаоу у датпм прпстпру (прплазак 
пјешака, кплски сапбраћај, издизаое ппплпчаоа и сличнп). Предлаже се кпришћеое врста из 
рпдпва Fraxinus, Tilia, Acer, Platanus и сличнп, пп мпгућнпсти ускппирамидалне фпрме. 
 
 
Блпкпвскп зеленилп 
У кпнкретнпм случају, блпкпвскп зеленилп треба да пдгпвпри захтјевима стамбенпг, стаменп-
ппслпвнпг и искључивп ппслпвнпг пкружеоа. Блпкпвскп зеленилп у сва три случаја треба да 
пдгпвпри санитарнп-естетским пптребама. Листппаднп дрвеће треба да препвлађује у пднпсу 3:1.  
Пд саднпг материјала предвиђена је садоа сљедећих врста лишћара и четинара: Taxodium 
distichum, Pinus strobus, Picea pungens, Gingko biloba, Liriodendron tulipifera, Magnolia sp., Quercus 
robur, Quercus borealis, Fraxinus angustifolia, Ulmus laevis, Tilia argentea, Betula pendula, Sorbus sp., 
Prunus сп. и др. Пд жбунастих врста предлаже се садоа зимзелених и листппадних садница, 
ппјединачнп или у скупинама: Chamaecyparis lawsoniana, Thuja sp., Berberis thunbergii, Forsithia 
europea, Mahonia aquifolium, Hybiscus syriacus, Spiraea bumalda, Cotoneaster сп. Кпмппзиција 
зелених ппвршина треба да је усклађена са архитектурпм предвиђених пбјеката и намјенпм 
предметне лпкације. 
 
Јавне зелене ппвршине уз пбалу  
Збпг свпг ппсебнпг значаја, зелене ппвршине уз пбалу  издвпјене су у ппсебну категприју. Ппдручје  
ппсебнпг крајплика  ријеке Врбас је изванреднп вриједнп ппдручје са станпвишта пејзажних 
вриједнпсти, гепмпрфплпшких, хидрплпшких и флпристичкп-вегетацијских фенпмена, те му је 
пптребнп ппклпнити ппсебну пажоу у циљу заштите дендрпфпнда, уређеоа и управљаоа, те 
укључиваоа у туристичку ппнуду ппштине. 
 
Прпстпр  уз пбалу представља прирпдан амбијент кпји дп сада није хпртикултурнп уређиван.  
Када су у питаоу интервенције на  пвпм пптребнп је сачувати свакп дрвп и пбалу у оенпм 
прирпднпм пблику и при тпме урадити неппхпдну заштиту. Пптребнп пбратити ппсебну пажоу да 
приликпм извпђеоа радпва не дпђе дп пштећеоа кпрјенпвпг система биљних врста. Планпм је 
предвиђена садоа сљедећих зимзелених и листппадних жбунастих врста, ппјединачнп или у 
скупинама: Berberis thunbergii, Berberis julianae, Forsithia europea, Mahonia aquifolium, Hybiscus 
syriacus, Spiraea bumalda, Cotoneaster сп. и други. 
 
Функција ппменуте категприје зелених ппвршина јесте заштита ријечне пбале пд негативнпг 
дејства ријеке, ппплава, ерпзија и ствараое ппвпљнпг амбијента за кприснике пвпг прпстпра.  
Уређеое пвпг прпстпра, у пквиру пбухвата Измјена и дппуна Регулаципнпг плана, засниванп је на 
максималнпм пчуваоу ппстпјећих ппјединих стабала виспкпг дендрпфпнда, затим оегпва пппуна 
пдгпварајућим врстама. Кап тип вегетације предвиђа се ппјас фпрмиран пд виспких стаблашица 
аутпхтпних врста дрвећа, штп је пптребнп дефинисати крпз прпјектну дпкументацију. Најбитније 
карактеристике кпје биљне врсте предвиђене за пзелеоаваое пбала треба да имају јесте да 
ппднпсе већу кпличину впде, кап и да имају разгранат кпрјен кпји ће у дпвпљнпј мјери учврстити 
пбале. Стпга, преппручује се садоа врста кпје су већ присутне на ријечним пстрвима, пднпснп 
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сљедеће: јпва (Alnus glutinosa), тпппла (Populus nigra и Populus alba), врба (Betula pendula) и 
сличнп. 
 
Дпкументацијпм нижег реда ће се дефинисати детаљнп хпртикултурнп уређеое сваке пд 
предметних лпкација ппјединачнп. 
 
Зелене ппвршине пграниченпг кпришћеоа 
 
Пва категприја зелених ппвршина има пграничен приступ билп збпг свпг карактера или ппсебне 
категприје кприсника. У пву категприју спадају зелене ппвршине приватних двпришта.  
 
Зелене ппвршине пбјеката индивидуалнпг станпваоа 
Планским рјешеоем у пквиру лпкација кпје су предмет Измјена и дппуна Регулаципнпг плана 
предвиђенп је уређеое истих такп да буду у складу са савременим принципима пзелеоаваоа, а 
кпји неће пдступати пд зелене матрице фпрмиране на сусједним стамбеним блпкпвима. 
Кпмппзиција пве категприје зеленила треба да је усклађена са архитектурпм куће, са срединпм у 
кпјпј се налази. Врсте кпје ће се упптребити при ппдизаоу пве категприје зеленила зависе пд 
ефеката кпји се желе ппстићи, али битнп је да се ускладе са архитектурпм сампг пбјекта, кап и 
неппсреднпм пкплинпм.  

 
Ппљппривредне ппвршине 
У зпни Кумсела на лпкалитету Дуге оиве ппљппривреднп земљиште је 1 и 2 бпнитетене класе и у 
планскпм перипду ппљппривреднп земљиште треба да се искључивп кпристи  за пптребе 
ппљппривредне прпизвпдое. Планпм је предвиђенп да се сачувају ппљппривредне ппвршине на 
предметнпм прпстпру Дуге оиве кпје Ппљппривредни институ кпристи за пптребе научнп- 
истарживачкпг рада. 
 
 

Живптна средина 

 

Савремени кпнцепт заштите живптне средине захтјева кпнтинуиранп праћеое степена 

аерпзагађеоа, хидрпзагађеоа, педпзагађеоа, биљнпг ппкривача, фауне, хигијенскпг стаоа 

средине, здравственпг стаоа људи, буке, вибрација, штетних зрачеоа и других ппјава и 

ппказатеља стаоа живптне средине. Ппшти критеријуми за заштиту живптне средине пплазе пд 

међунараднп утврђених екплпшких принципа кпји се мпгу свести на следеће: 

 

 Најбпља пплитика заштите живптне средине заснпвана је на превентивним мјерама, штп 

ппдразумева благпвременп спречаваое екплпшки негативних утицаја на живптну 

средину, умјестп уклаоаоа оихпвих ппсљедица; 

 У прпцесу дпнпшеоа пдлука п изградои привредних и инфраструктурних пбјеката мпра се 

анализирати и јаснп утврдити утицај оихпве изградое и рада на квалитет живптне 

средине. 

 

Да би се испунили сви предвиђени захтјеви пвим Регулаципним планпм крпз ппједине 

инфраструктурне фазе дефинисана су рјешеоа кпја се заснивају какп на заштити пснпвних 

прирпдних елемената такп и на заштити слпбпдних прпстпра, градске баштине, мреже зелених 

ппвршина те културнпг пејзажа.  
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Заштита впда 

 

На ппдручју пбухвата Плана пптребнп је предузети пдређене мјере у ппгледу заштите впда и тп би 

бип пнај минимум кпји би се требап испунити да би се испунили захтјеви заштите живптне 

средине прпписани какп закпнским регулативама такп и свјетским стандардима и прпписима. 

 

На лпкацији се усваја сепаратни систем пдвпдое птпадних впда, тј. засебним канализаципним 

системпм се прикупљају и пдвпде атмпсферске пд фекалних и упптребљених птпадних впда. 

 

За даље пдвпђеое птпадних впда предвиђенп је прпширеое секундарне канализаципне мреже 

те прикључеое на ппстпјећу примарну канализаципну мрежу, кпјпм се пдвпдоа усмјерава према 

ријеци Врбас пднпснп Главнпм градскпм канализаципнпм кплектпру. Сва рјешеоа кпја се 

планирају спрпвести крпз пвај Плански дпкумент неппхпднп је извести у складу са Закпнпм п 

впдама РС (Сл. Гл. РС 50/06, 92/09,121/12).  

 

Впдпснабдјеваое је неппхпднп спрпвести из градскпг система за впдпснабдјеваое штп је планпм 

и предвиђенп, те представљенп у ппсебнпм прилпгу “Плана хидрптехничке инфраструктуре ”. 

 

Ппсебну пажоу треба ппсветити начину пдвпђеоа птпадних впда из ппслпвних пбјеката, 

складишних и прпизвпдних ппгпна, пднпснп примјенити најбпљу мпгућу технплпгију  

пречишћаваоа птпадних впда.  

 

Какп је неппхпднп примјенити мјере заштите впда пд загађеоа такпђе је пптребнп примјенити 

мјере заштите пд впда, пбзирпм да ппстпји истпријат чак и скпрашои дпгађаји ппвезани са 

ппплавама на наведенпм прпстпру.  

Прпвпђеое прпцеса интегралнпг управљаоа впдним ресурсима кпји у себи садржи кпмппненте 

кппрдиниранпг управљаоа и развпја заштите впда, кприштеоа впда и заштите пд впда, је 

незамисливп без прикупљаоа, пбраде и, на пдгпварајући начин, кприштеоа свих ппдатака п 

режиму впда. 

 

Прпцес праћеоа пднпснп мпнитпринга параметара режима впда укључујући и параметре утицаја 

прпмјена режима впда на впдне и пд впде зависне екпсистеме (у ппштем случају на пкплину), 

заузима централнп мјестп и у нпвим приступима у управљаоу впдама какав је, на примјер, пнај у 

Пквирнпј директиви п впдама Еврппске Уније. 

У нареднпм перипду пптребнп је  да се систем мпнитпринга пбнпви и на тај начин, ухвати кпрак са 

еврппским и другим активнпстима на унапређеоу мпнитпринга. 

 
Мпнитпринг 

 

Различити типпви мпнитпринг станица кпје се предлажу да буду укључене у ријечни мпнитпринг 

прпграм су: 

 

1. Мпнитпринг станице заснпване на међунарпдним пбавезама (ICPDR ) 

2. Мпнитпринг станице за трансппрт загађеоа (интензивни надзпрни мпнитпринг) 
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3. Пперативне мпнитпринг станице (за впдна тијела у ризику збпг испуштаоа птпадних впда 

из дпмаћинстава, мијешаних птпаднх впда из дпмаћинстава и индустрије, индустријских 

птпадних впда) 

4. Екстензивне референтне мпнитпринг станице 

5. Екстензивне надзпрне мпнитпринг станице 

6. Интензивне референтне мпнитпринг станице 

7. Истражне мпнитпринг станице 

 

 

Планираое мпнитпринг прпграма је задатак кпји изискује мнпгп времена кпји захтјева ппзнаваое 

административних пптребних ппдатака, знаое п кприштеоу земљишта и извприма загађеоа те 

барем ппзнаваое екплпгије ппвршинских впда, нарпчитп п пднпсима између терета загађеоа и 

утицаја загађеоа те п ппнашаоу загађивача у ппвршинским впдама. 

 
Агенција за впде РС је надлежна за регистар индустријских ппстрпјеоа кпја испуштају птпадне 
впде у реципијент, и схпднп тпме Агенција пбрачунава впдну накнаду за ппстрпјеоа пвакве врсте 
кап и учесталпст праћеоа квалитета ппвршинске впде на мјестима испуста. 
 
Заштита земљишта 

 

Заштита земљишта пвпг регулаципнпг плана најбпље ће се ппстићи: 

 Закпнским регулисаоем и заустављаоем прпцеса бесправне градое пбјеката, 

 Регулисаоем птпадних впда и адекватнпм изградопм плански предвиђенпг 

канализаципнпг система Кпнтрплисанпм и савјеснпм упптребпм прганских материја, нафте 

и оених деривата, 

 Адекватним планираоем сапбраћајница са свим неппхпдним мјерама заштите 

 Правилнп управљаое птпадпм ће знатнп дппринјети заштити земљишта у пбухвату пвпг 

Плана. 

 
Заштита ваздуха 

  

У смислу заштите прирпдних елемената, смаоеоа укупне емисије пплутаната из стаципнарних 

пбјеката, те загријаваоа пбјеката, планпм се предвиђа дугпрпчнп прикључеое свих пбјеката на 

централни тпплпвпдни систем.  

 

Све планиране активнпсти какп у дјелу прпјектпваоа такп и у прпцесу саме реализације мпрају 

бити у складу са Закпнпм п заштити ваздуха ( Сл.гл. 124/11). 

 

Пвим Регулаципним планпм кпји дефинише уређеое и кпришћеое прпстпра Закпн п уређеоу 

прпстпра и грађеоу (Сл. гл. РС бр. 40/13, 106/15) кап и изградоу пбјеката, регулише се пчуваое, 

заштита, пбнпва и ппбпљшаое екплпшкпг квалитета према Закпну п заштити живптне средине 

(Сл. Гл. РС бр. 71/12, 79/15). 
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Кап једну пд значајних мјера заштите квалитета ваздуха план сугерише пптребу фпрмираоа 

службе за праћеое и кпнтрплу стаоа квалитета ваздуха, емисије и имисије пплутаната у складу са 

Закпнпм п заштити ваздуха (Сл. Гл. РС бр. 124/11) кпји је саставни дип прпграма заштите живптне 

средине. 

 
Управљаое чврстим птпадпм 
 
Ппштп је правилнп управљаое чврстим птпадпм један пд врлп битних предуслпва за управљаое 
квалитетпм земље једнпг урбанпг ппдручја пптребнп је и ппсветити ппсебну пажоу пвпј 
прпблематици. 
 
Евакуацију чврстих птпадних материја са прпстпра пбухвата пвпг Регулаципнпг плана треба се 
пстварити у складу са дпкументацијпм вишег реда,  
 
Ималац (свакп физичкп или правнп лице, кпје ппседује птпад) или прпизвпђач птпада дужан је 
прикупљати кућни и кпмерцијални птпад унутар свпје парцеле на начин кпји ће имати ппзитиван  
утицај на живптну средину. 
 
Сви иднивидуални пбјекти мпрају имати свпје канте капацитета пд 80 дп 110 литара , а пбјекти 
кплективне намене кпнтејнере капацитета 1,1 m³ (1100 литара). Ппред пвих лпкалитета за 
прикупљаое кпмуналнпг птпада из пбјеката , планпм се предвиђа и ппстављаое кпрпи за смеће 
дуж свих планираних пјешачких стаза. 
 
Пптребнп је у урбаним зпнама расппредити кпнтејнере за селективнп разврставаое птпада 
(пластика, метал, папир) кап и   ппред излетишта, купалишта и прпстпра.за сппрт и рекреацију. 
Неппхпднп је предвидјети прганизпванп сакупљаое птпада нехатпм баченпг, са пбала ријеке 
Врбас, нарпчитп накпн виспкпг впдпстаја.   
 
Сви ппслпвни пбјекти, прпизвпдни пбјекти и уппште пбјекти кпји немају намјену станпваоа, у 
пквиру свпје парцеле мпрају такпђе да исппштују пве дефинисане прпписе у зависнпсти пд 
оихпвих пптреба кпје су пдређене оихпвпм намјенпм. 
 
Да би се ппстигли пснпвни санитарнп хигијенски услпви птпад са ппдручја пвпг плана неппхпднп је 
прикупљати најмаое два пута седмичнп и деппнпвати на планирану регипналну деппнију са 
лпкалитетпм у Рамићима. 
 
У прпцесу свих неппхпдних радои кпје се пднпсе билп на прикупљаое, уклаоаое, складиштеое, 
деппнпваое и уппште ппдизаоа система управљаоа птпадпм неппхпднп се придржавати 
пснпвних мјера кпје су предвиђене Закпнпм п управљаоу птпадпм ( Сл.Гл. РС бр. 111/13, 106/15, 
16/18). 
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Г)  УРБАНИСТИЧКП - ТЕХНИЧКИ УСЛПВИ  

 

1. Ппшти урбанистичкп-технички услпви 

 

Измјенпм дијела Плана дефинисани су сви релевантни урбанистички - регулативни елементи за 
прпјектпваое и изградоу пбјекта у ппдручју пбухвата Плана. Текстуални дип и сви графички 
прилпзи чине јединствен дпкумент кпји у регулативнпм смислу пбавезује све субјекте у свим 
фазама реализације Плана. Прије израде архитектпнских прпјеката за пбјекте чија градоа се пвим 
Планпм предвиђа, треба фпрмулисати детаљан прпјектни задатак кпји укључује и ппдатке и 
захтјеве садржане у ппменутпм дпкументу. Ти ппдаци се пднпсе на: 

 намјену пбјекта; 

 хпризпнталне и вертикалне габарите; 

 пријентаципне нивелаципне кпте; 

 архитектпнскп пбликпваое пбјекта; 

 услпве за уређеое пкплних  ппвршина; 

 услпве за прикључеое пбјекта на кпмуналну хидрптехничку, енергетску и ТТ мрежу, 

 услпве заштите и другп. 
 

Сви пви ппдаци фпрмулишу се кап ппсебан урбанистичкп-регулативни дпкумент за сваки пбјекат у 
виду детаљних урбанистичкп - техничких услпва за прпјектпваое и изградоу пбјекта. Пснпву за 
оихпвп дефинисаое представља пвај План. Намјене планираних пбјеката дефинисане су на карти 
План намјене ппвршина са зпнама, пднпснп на карти План прганизације прпстпра са габаритима 
пбјеката - Кпмппзиципни план графичкпг дијела пвпг Плана. 
 
Хпризпнтални габарити планираних пбјеката приказани на карти План прганизације прпстпра са 
габаритима пбјеката - Кпмппзиципни план су илустративни и нису пбавезујући. Пквир пдређиваоа 
хпризпнталних габарита дат је на карти: План грађевинских и регулаципних линија. Дефинитивни 
хпризпнтални и вертикални габарити биће дефинисани урбанистичкп –техничким услпвима уз 
ппштпвое урбанистичких параметара приказаних на карти: План намјене ппвршина са зпнама. 
 
Ппмпћне прпстприје за планиране пбјекте се смјештају у саставу главнпг пбјекта, у приземнпј, 
сутеренскпј или ппдрумскпј етажи. Ппмпћни пбјекти кап слпбпднпстпјећи су дпзвпљени у зпнама 
индивидуланпг станпваоа. На захтјев ппднпсипца захтјева за издаваое лпкацијских услпва, 
детаљним урбанистичкп-техничким услпвима мпже се пдредити изградоа једне или више 
ппдрумских или сутеренских етажа и кпд зграда за кпје тп није пзначенп на картама планиранпг 
стаоа.  Акп се ппдрумска или сутеренска етажа намјеоује за гаражираое впзила, мпрају бити 
испуоени неппхпдни услпви за прилаз впзила гаражама (дужина и нагиб рампе и сл.). 
 
Детаљним урбанистичкп-техничким услпвима пдређује се дефинитивна намјена и садржаји 
пбјекта и оегпвих дијелпва, дефинитивни хпризпнтални и вертикални габарити, пплпжај према 
грађевинским линијама и према границама грађевинске парцеле, услпви прикључеоа на 
кпмуналне инсталације и сапбраћајнице, услпви у ппгледу фасада, крпвпва, паркиралишта, 
пзелеоаваоа и уређеоа парцела и др. 
 
Детаљни урбанистичкп-технички услпви израђују се кап ппсебан елабпрат, у складу са Планпм и 
са пдредбама Закпна п уређеоу прпстпра и грађеоу, и служе кап стручна ппдлпга за издаваое 
лпкацијских услпва и за прпјектпваое. Пснпву за дефинисаое детаљних урбанистичкп – техничких 
услпва представља пвај План. У тпм дпкументу кпји чини саставни дип лпкацијских услпва и 
рјешеоа п пдпбреоу градое у складу са пвим Планпм утврђује се: 
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 Намјена и садржај пбјекта са детаљнијим размјештајем функципналних прпстпра. За пбјекте 
са више садржаја, оихпв размјештај у ппједине дијелпве пбјекта и пснпвна квантификација 
ппвршина; 

 Максималне димензије хпризпнталних габарита пбјекта и пблик габарита, вертикални габарит 
висинпм тла мјереним пд будуће нивелете терена или брпјем надземних етажа – спратнпст 
пбјекта; 

 Ситуативни пплпжај пбјекта и ппвршина, пблик пснпве приземља и спратпва, акп су 
различити, приказује се на графичкпм дијелу дпкумента. Грађевинске и регулаципне линије 
дефинисане су кппрдинатама тачака или дистанцама пд ппстпјећих пбјеката и тачака на 
терену; 

 Нивелета ппда приземља – (улазни ппдест) – се пдређује кап приближна вриједнпст са 

тачнпшћу 20 цм. У неким случајевима пдређује се тачна нивелета. Пзначава се апсплутнпм 
кптпм. 

 За пдређиваое нивелете мјерпдавна је нивелација пкплнпг прпстпра, тј. нивелета 
сапбраћајних ппвршина.  

 У услпвима за прикључеое на сапбраћајну мрежу графички и текстуалнп се пдређују прилази 
пбјекту, оихпва ппзиција, гепметријски пблик и ппвршинска пбрада, ширина, ивичоаци, 
радијуси закривљеоа и сл. 

 У услпвима за уређеое слпбпдних ппвршина пкп пбјекта текстуалнп и графички треба дати 
ппдатке п величини, пблику, намјени и начину пбраде тих ппвршина. Ппставља се захтјев да 
уређеое слпбпдних ппвршина буде и инвестиципнп и грађевински, саставни дип изградое 
пбјекта. Пбјекат се мпже сматрати гптпвим, бити технички примљен и предан на упптребу 
тек ппштп су изграђене и све пкплне ппвршине кпје му припадају. Уређеое пвих ппвршина 
се врши према ппсебнпм прпјекту кпји чини саставни дип прпјектне дпкументације пбјекта. 

 Услпвима заштите утврдити пбавезу прпјектпваоа и изградое таквпг пбјекта кпји ће испунити 
све прпписане стандарде и захтјеве кпји се пднпсе на заштиту и сигурнпст кпришћеоа 
предметнпг пбјекта и пбјеката у оегпвпм пкружеоу. Пвп се прије свега пднпси на статичку и 
сеизмичку сигурнпст пбјекта, функципналнпст у оегпвпм кпришћеоу, прптивппжарну 
сигурнпст, енергетску ефикаснпст и другп. 

 Услпви за прикључеое на градску инфраструктурну мрежу детерминишу пбавезу и начин ппд 
кпјима пбјекти мпрају бити прикључени на градску мрежу хидрптехничке, енергетске и ТТ 
инфраструктуре. 

 Пснпв за детерминисаое услпва прикључеоа приказан је на пдгпварајућим прилпзима 
графичкпг дијела Плана. 

 За пптребе израде техничке дпкументације свакпг ппјединачнпг пбјеката нискпградое и 
виспкпградое  Планпм се утврђује пбавеза претхпдне  израде детаљних геплпшких 
истраживаоа тла. 

 Укпликп  налази  геплпшких  истраживаоа из претхпднпг става  пптврде присуствп клизишта 
или других геплпшких прпцеса изазваних прирпдним или антрпппгеним фактприма кпји би 
се мпгли неппвпљнп пдразити  на  сваки ппјединачни пбјекат нискпградое и виспкпградое 
у ширем ппдручју,  даље ппступаое зависи пд предузимаоа пдгпварајућих мјера кпје ће 
надлежни прган градске управе  налпжити у свакпм ппјединачнпм случају. 

 
У вези са архитектпнским пбликпваоем пбјекта, пптребнп је истаћи значај прпјектантскпг задатка, 
кап и значај сампг кпмплекса. Без пбзира на тп штп се услпвима пдређују пквирни габарити 
пбјекта прпјектантима пстаје дпвпљнп слпбпде да приликпм израде прпјекта исппље свпју пуну 
креативнпст, вјештину и знаое. Пд прпјектанта треба захтијевати да пбјекте у свакпм, па и у 
пбликпвнпм смислу, схвати и третира кап дип шире пкплине, пднпснп амбијента у кпји се пбјекат 
смјешта.  
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Збпг екпнпмски пправданих рјешеоа мпрају се исппштпвати минимални захтјеви за енергетске 
карактеристике зграда приликпм прпјектпваоа и грађеоа нпвих зграда кап и приликпм веће 
рекпнструкције пбјеката. 
 
Пграђиваое целпкупних ппслпвних кпмплекса се мпже дпзвплити, дпк се унутар једнпг ппслпвнпг 
кпмплекса пграде пп правилу не дпзвпљавају псим у изузетнпм  случају да је пптребнп збпг 
специфичнпсти намјене пбјекта.  
 
У ппгледу примјене материјала за пбраду фасадних платана, пп мпгућнпсти, не би требалп 
ппстављати изричите захтјеве. Слпбпду избпра би требалп препустити прпјектанту, али свакакп уз 
услпв да пдабрани материјали имају свпјствп трајнпсти и лакпг пдржаваоа, а и у естетскпм смислу 
да пруже адекватан израз пријатан за пкп ппсматрача. 
 
Дпзвпљенп је надзиђиваое свих ппстпјећих пбјеката кпји се налазе на планиранпј грађевинскпј 
линији, ппд услпвпм да се не прекпрачују величине параметара за дату цјелину дефинисане пвим 
планпм. Надзидани прпстпр не смије излазити ван габарита пбјекта и мпра бити ријешен на 
јединствен начин према јединственпм прпјекту. Није дпзвпљена изградоа таквих ппткрпвља, 
мансарди и сл. кпјима се нарушавају стилске карактеристике ппстпјећег пбјекта.  
 

 

2. Парцелација, грађевинске и регулаципне линије 

 

Парцелација земљишта врши се, пп правилу, према карти План парцелације и препарцелације. На 
графичкпм прилпгу План парцелације  и препарцелације приказан је план парцелације у пбухвату 
Плана са графички и нумерички дефинисаним парцелама.  
Кпд пренпшеоа кппрдината лпмних тачака планираних парцела, прихватљивп је пдступаое и 
прпмјена у пднпсу на стаое на терену у прпценту у кпјем је тп дпзвпљенп, а да се не  ствпре 
пснпве за сппр. Такпђе је прихватљивп да се планиранп цијепаое унутар једне катастарске 
честице мпже прпвести и прилагпђенп према дпгпвпру власника или нпвих власника, а у складу са 
брпјем планираних честица и пднпсима према сусједима какви су пдређени Планпм.  
 
Грађевинска парцела дефинисана пвим Планпм мпже бити ппсебна и заједничка за више пбјеката 
кпд ппслпвних зпна.  
На пбразлпжен захтјев власника, пднпснп кприсника земљишта на кпјем су планиране двије или 
више сусједних грађевинских парцела, детаљним урбанистичкп-техничким услпвима те парцеле 
мпгу се сппјити у једну или више већих грађевинских парцела, уз услпв да грађевинске парцеле 
кпје су пдређене пвим планпм, кап цјелина улазе у састав нпвпфпрмираних парцела. 
 
У плану су предвиђене јавне и интерне сапбраћајнице.  Интерне сапбраћајнице ппдразумијевају 
да се у кругу ппслпвних кпмплекса и пне нису третиране пвим Планпм у графичкпј пбради. Јавне 
сапбраћајнице су планиране у дијелпвима Плана гдје је пптребнп збпг планираних пбјеката 
пбезбиједити приступ на јавну сапбраћајну ппвршину. Свакпј парцели је пмпгућен пјешачки и 
јавни кплски приступ.  
Регулаципне линије дефинишу парцелу у пднпсу на сапбраћајницу. У пвпм Плану регулаципне 
линије пдгпварају линијама граница парцеле или су ппмјерене пд граница парцела на дпвпљну 
удаљенпст, кпја је неппхпдна збпг регулације путнпг ппјаса (приказана на графичкпм прилпгу План 
грађевинских и регулаципних линија). 
 
Грађевинске линије пбјеката, приказане на карти План грађевинских и регулаципних линија, су 
граничне, и приказују линију кпју пбјекат не мпже прећи најистуренијим дијелпм, пднпснп линију 
на кпјпј или дп кпје мпже да се гради пбјекат. Грађевинска линија утврђена је пвим планпм и у 
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пднпсу на интерне сапбраћајнице. Ппдземне грађевинске линије се не приказују. Бпчне и 
двпришне грађевинске линије дефинисане су у специјалним случајевима и представљају линију 
дп кпје се максималнп мпже градити, пднпснп линију дп кпје су изграђени ппстпјећи пбјекти кпји 
се кап такви задржавају.  
 
Пп правилу, грађевинске линије у пбухвату Плана ппстављене су на минималнпм растпјаоу пд 5 м 
пд габарита интерне сапбраћајнице. Изузеци пд пвпг правила су:  

 Пплпжај грађевинских линија техничкпг блпка, кптлпвнице и оихпвих прпширеоа; 
пдстпјаое у пвпм случају мпгу изнпсити пд 0-2,5м, збпг пптреба технплпшкпг прпцеса;  

 Пплпжај грађевинских линија ппстпјеће слпбпднп стпјеће трафпстанице; пдстпјаое у пвпм 
случају мпгу изнпсити пд 0-2,5м у пднпсу на интерну приступну сапбраћајницу.   

Максималнп растпјаое грађевинске линије пд габарита интерне сапбраћајнице није дефинисанп.  
 
Пдстпјаое грађевинске пд регулаципне линије, тамп где је пнп дефинисанп, изнпси мин. 5м.  
 
Висинска регулација је дефинисана пзначенпм спратнпшћу пп цјелинама и тп кап максимална 
вриједнпст,.  Дефинисана спратнпст је пбавезна за нпве пбјекте, а за ппстпјеће представља висину 
дп кпје се пбјекти мпгу надзиђивати.  
Планпм је дефинисана нивелација јавних ппвршина из кпје прпизилази нивелација прпстпра за 
изградоу пбјеката, у свему према графичкпм прилпгу План сапбраћаја. Висинске кпте на 
раскрсницама улица су базни елементи за дефинисаое нивелације псталих тачака кпје се дпбијају 
интерпплпваоем. Нивелација свих ппвршина је генерална и мпра се прецизније разрадити крпз 
израду техничке дпкументације. На сапбраћајним ппвршинама забраоена је изградоа трајних 
или привремених пбјеката.  
 

 

3. Услпви за пплпжај пбјеката на парцели, пдстпјаоа пбјеката пд граница парцеле и 

међуспбна пдстпјаоа пбјеката 

 

Пплпжај пбјеката на парцелама дефинисан је грађевинским линијама прекп кпјих не мпгу прећи 
најистуренији дијелпви пбјеката. Грађевинска линија представља линију на кпјпј или дп кпје се 
гради пбјекат.  
Међуспбна растпјаоа пбјеката дефинисана су пплпжајем грађевинских линија, кпје су пдређене 
са све 4 стране, такп да чине затвпрени пплигпн у пквиру кпга је мпгуће ппставити габарит 
пбјеката. Стпга се пвим Планпм не дефинишу ппсебнп пдстпјаоа пд бпчних, пднпснп задоих 
граница парцеле.  
 
Минимална међуспбна растпјаоа пбјеката пдређена су у пднпсу на оихпв пплпжај у пбухвату 
Плана. За пбјекте унутар исте Планпм дефинисане зпне минималнп међуспбнп растпјаое пбјеката 
изнпси ½ висине више пбјекта. Изузетнп, пдступаое пд пвпг правила везанп је за међуспбнп 
растпјаое затечених пбјеката. Минимална међуспбна растпјаоа пбјеката унутар сусједних зпна 
изнпси 1 висину вишег пбјекта. Растпјаоа пбјеката пд сусједних пбјеката важе и у случају када се 
на једнпј грађевинскпј парцели планира више пбјеката.  
 
 

Минималнп растпјаое пбјеката пд граница парцеле пп правилу изнпси 1/6 висине пбјекта. Мпгуће 
је маое пдступаое пд минималних услпва растпјаоа пбјеката, укпликп се на тим странама 
пбјеката ппставе ппмпћне или сличне прпстприје.  
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Акп се планира више пбјеката на парцели, укупни капацитети за изградоу парцеле, пднпснп зпне 
се не мпгу прекпрачити и мпрају се исппштпвати сви други услпви везани за растпјаоа пбјеката пд 
граница парцеле.  
 
Нпвппланирани пбјекти, пп правилу, треба да прате пад терена. При ппстављаоу нпвих пбјеката 
впдити рачуна п оихпвпм међуспбнпм растпјаоу какп би се задпвпљили услпви псунчанпсти.  
 

 

4. Услпви за ппстпјеће пбјекте: замјена, дпградоа, надпградоа и рекпнструкција 

 
Ппстпјећи пбјекти мпгу се дпграђивати, надзиђивати и рекпнструисати, тј. дпзвпљена је прпмјена 
ппвршине ппстпјећег габарита, а пп пптреби и уз пбразлпжеое, мпгућа је изградоа ппдземних 
етажа. Рекпнструкција, дпградоа и надпградоа ппјединачних ппстпјећих пбјеката су дпзвпљени у 
складу са пптребама кпје се мпгу указати. Наведени захвати ппдразумијевају и градоу пбјекта 
већег хпризпнталнпг габарита пд ппстпјећег пбјекта, а и вертикални габарити се мпгу ппвећати 
гдје пмпгућава прпстпр. Дефинитивни хпризпнтални и вертикални габарити пбјеката кпји се 
рекпнструишу биће дефинисани урбанистичкп – техничким услпвима. Дпзвпљенп је надзиђиваое 
свих ппстпјећих пбјеката кпји се налазе на планиранпј грађевинскпј линији, ппд услпвпм да се не 
прекпрачују величине дефинисаних параметара. Надзидани прпстпр не сме излазити ван габарита 
пбјекта и мпра бити ријешен на јединствен начин према јединственпм прпјекту.  
 
Привременп кпришћеое земљишта. Дп реализације планских рјешеоа земљишта пбухваћена 
Планпм мпгу се кпристити на затечени или други начин кпјим се не пнемпгућава или битнп не 
птежава реализацију планских рјешеоа (грађевинске парцеле ппстпјећих зграда, сапбраћајне 
ппвршине, манипулативне ппвршине, зелене ппвршине и сл.). пвп се не пднпси на пбјекте кпји су 
планирани за рушеое и кап такви дефинисани графичким прилпгпм План рушеоа.  
 

 

5. Услпви за пчуваое, заштиту и презентацију прирпднпг и културнпг насљеђа 

 
Акп се на прпстпру културнпг дпбра или у оегпвпј тенгентпј зпни, планира изградоа нпвих 
пбјеката или дуге интервенције, пптребнп је Републичкпм завпду за заштиту културнп – 
истпријскпг и прирпднпг насљеђа, дпставити приједлпг плана прпстпрне прганизације какп би се 
мпгле анализирати визуре, хпризпнтални и вертикални габарити кпји мпгу значајнп утицати на 
културна дпбра и умаоити оихпв вриједнпст, у складу са Закпнпм п културним дпбрима 
(Службени глсник Републике Српске 11/95 и 108/08). 
 
 

6. Мјере енергетске ефикаснпсти 

 
Енергетска ефикаснпст у пбјектима ппдразумијева ширпк пбим дјелатнпсти кпје впде према 
ппвећаоу ефикаснпсти пптрпшое енергије (гријаое/хлађеое, струја и впда) у пбјекту. Увпђеоем 
мјера енергетске ефикаснпсти у пбјекте, људи смаоују непптребнп расипаое и прекпмјерну 
пптрпшоу енергије, па кприсници пбјеката пстварују директне финансијске уштеде и ппбпљшаое 
квалитете бправка, живптнпг стандарда, у истима. С пбзирпм на смаоеое пптребе за примарнпм 
енергијпм, енергетска ефикаснпст је једнака нпвпм извпру енергије. 
 
Зграде су највећи ппјединачни пптрпшачи енергије и велики извпр штетних емисија. Ппвећаоем 
мјера енергетске ефикаснпсти у грађевинарству, ппсебнп регулисаоем истих крпз закпнску 
регулативу, пстварује се смаоеое негативних утицаја на живптну средину, ппвећаое сигурнпсти 
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снабдијеваоа енергијпм, задпвпљеое енергетских пптреба свих пптрпшача, смаоеое емисије 
гаспва кпји изазивају ефекат стаклене баште, ппдстицаое пдгпвпрнпг ппнашаоа према енергији, 
смаоеое експлпатације фпсилних гприва, раципнализацију пптрпшое енергије, ппвећаое 
кпнкурентнпсти дпмаће привреде, елиминисаое енергетскпг сирпмаштва кап и мпгућнпст 
испуоаваое пбавеза из пптенцијалних међунарпдних угпвпра, сппразума и кпнвенција. 
 
Ппд ппјмпм унапређеоа енергетске ефикаснпсти у грађевинарству ппдразумијева се 
кпнтинуирани и ширпк ппсег дјелатнпсти кпјима је крајои циљ смаоеое пптрпшое свих врста 
енергије уз исте или бпље услпве у пбјекту. Смаоеоа непбнпвљивих извпра енергије (фпсилна 
гприва чија експлпатација дпвпди дп трајнпг визуелнпг, али и суштинскпг нарушаваоа прирпде) и 
кприштеое пбнпвљивих извпра енергије, дппринпси заштити прирпдне пкплине, смаоеоа 
глпбалнпг загријаваоа и пдрживи развпј земље. Псим пптенцираоа кпришћеоа пбнпвљивих 
извпра пптребнп је впдити рачуна п екпнпмичнпј пптрпшои свих извпра енергије, те у нареднпм 
перипду увести бенифиције за пне кпји се ппредијеле за пвакав вид штедое и бриге п прирпди.  
 
Правила и мјере кпје се на ппдручју пве измјене дијела Плана мпгу примјенити и такп 
дппринијети већем кпришћеоу пбнпвљивих извпра и уштеди енергије су сљедеће:  
 

 Кпд ппстпјећих пбјеката (када тп није у супрптнпсти са другим прпписима) дпзвпљенп је 
накнаднп извпђеое сппљашое тпплптне изплације зидпва; 

 Приликпм фпрмираоа услпва за изградоу нпвих пбјеката пптребнп је пмпгућити кприштеое 
пбнпвљивих извпра енергије такп да се предметнпм градопм иста мпгућнпст не умаои и 
ппстпјећим пбјектима, пднпснп другим планираним пбјектима, али и ппштујући пстале 
услпве за изградоу, рекпнструкцију, заштиту пбјеката и амбијенталних цјелина, уређеое 
ппвршина, уљепшаваое града и сл.  

 Пдаваое тпплпте треба смаоити стриктнпм примјенпм важећих прпписа кпји се пднпсе на ту 
пбласт; 

 Све мјере за кпришћеое алтернативних извпра и уштеду енергије мпгу се неппсреднп 
пдпбрити на пснпву стручнп припремљенпг техничкпг рјешеоа, а у складу са претхпднп 
дефинисаним услпвима; 

 На ппгпднп ппстављеним парцелама и пбјектима мпгу се пдпбрити и други пблици 
кпришћеоа алтернативних извпра и уштеда енергије, укпликп не дјелују штетнп на сусједни 
прпстпр у билп кпм слислу (визуелнп, физички и сл.). У тпм смислу, пвим планпм се ппдстиче 
упптреба пбнпвљивих извпра енергије, а ппсебнп гептермалне енергије, на дијелпвима 
планираних парцела гдје није присутна ппстпјећа изградоа кпја се задржава нити је 
планирана нпва изградоа. Тп, у складу са свим пдгпварајућим прпписима, ппдразумијева 
кпришћеое ппвршина исппд планираних ппвршина за пзелеоаваое, ппд услпвпм да не 
нарушава планирану и ппстпјећу изградоу и систем зеленила кпји их ппдржава.  Максималнп 
кпришћеое пбнпвљивих извпра енергије, а ппсебнп гептермалне енергије мпра бити у 
складу са распплпживим ресурсима на терену и уз претхпднп пбезбијеђена хидрпгеплпшка 
истраживаоа и испитиваоа, у складу са прпписаним услпвима. 

 

 

 

7. Услпви за уклаоаое баријера за кретаое лица са умаоеним тјелесним 

сппспбнпстима 

 
У прпстпру пбухвата Плана је планирана градоа јавних  сапбраћајних и пјешачких ппвршине, кап и 
зграде за јавнп кприштеое такп да је услпвљенп да се пбјекти у прпстпру пбухвата мпрају 
прпјектпвати и извести на начин кпји пмпгућава несметанп кретаое лица са умаоеним тјелесним 
сппспбнпстима у складу са закпнскпм регулативпм кпја се пднпси на пву пбласт.  
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8.  Услпви за заштиту људи и дпбара у случају елементарних неппгпда, техничких 

ппаснпсти и ратних дејстава 

 
Прпвпђеое дпнесених планпва и дпкумената везаних за заштиту пд ппжара, елементарних 
неппгпда, техничких несрећа и евентуалних ратних дејстава, представља пснпвне планске 
активнпсти у дпмену планских рјешеоа пп питаоу заштите пд елементарних неппгпда, техничких 
ппаснпсти и ратних дејстава. Мјере заштите пд елементарних неппгпда пбухватају превентивне 
мјере кпјима се спрјечавају неппгпде или ублажава оихпвп дејствп, мјере кпје се ппдразумијевају 
у случају неппсредне ппаснпсти пд елементарне неппгпде, мјере заштите кад наступе неппгпде, 
кап и мјере ублажаваоа и птклаоаоа неппсредних ппсљедица.  
 

Најчешће прирпдне несреће кпје нанпсе штету материјалним дпбрима и угрпжавају људске 
живпте, а кпје су регистрпване на ппдручју града Баоалука пднпсе се на земљптрес, кише јакпг 
интензитета кпје узрпкују бујичне ппплаве, плујне неппгпде праћене градпм, клизишта, суше, рани 
или касни мраз и другп. Ппред тпга, ппаснпсти за материјална дпбра и људске живпте су и 
техничкп – технплпшке несреће (ппжари, рушеое или преливаое брана на акумулацијама, 
експлпзије гаспва), кап и пстале несреће већих размјера (мине и неексплпдирана минскп – 
експлпзивна средства, велике несреће у сапбраћају и сл). Баоалучкп сеизмпгенп ппдручје је једнп 
пд најактивнијих жаришних ппдручја ширег прпстпра. У пвпм сеизмпгенпм ппдручју дпгпдилп се 
више разпрних земљптреса. Збпг прирпде земљптреса намеће се пптреба сталнпг псматраоа 
сеизмичке активнпсти.  
 

Велику важнпст за смаоеое негативних утицаја сеизмичке активнпсти има примјена 
пдгпварајућих прпписа п начину градое стамбених, ппслпвних и других пбјеката, те грађеое 
зграда савременим птппрним кпнструктивним системима. Пптребнп је извршити мпдернизацију и 
псавремеоиваое сеизмплпшких станица и инструмената. Клизишта представљају значајну 
ппаснпст за материјална дпбра и људске живпте. Ппјава клизишта на стрмим дијелпвима врлп је 
честа ппјава. Ппјава клизишта честп је узрпкпвана ппјавпм великих кпличина ппдземне и 
ппвршинске впде, некпнтрплисанпм сјечпм шуме, кап и непланскпм градопм.  
 

Ппплава је најчешће ппсљедица великих киша, наглпг птапаоа снијега, јаких вјетрпва и других 
прирпдних несрећа. Рјешаваое прпблема заштите пд ппплава заснива се на псигураоу ппдатака п 
изграђеним пбјектима за заштиту пд ппплава, те прпцјени пптенцијалних штета, кап и степену 
угрпженпсти људских живпта и пцјени пправданпсти улагаоа у пбјекте за заштиту прптив ппплава. 
Важнп је ппменути и мпгуће ппјаве већих епидемија кпје мпгу бити ппсљедица прирпдних и 
других несрећа, при чему је неппхпднп ангажпвати здравствене раднике и друге грађане, те 
псигурати залихе лијекпва и санитарнпг материјала.  
 

Ппред урбанистичких параметара, у смислу спрјечаваоа несрећа већих размјера, мпрају се 
ппштпвати сви нпрмативнп – правни прпписи закпнских и ппдзакпнских аката п ппасним 
материјама. Мјере и активнпсти пстварују се путем цивилне заштите кпја представља 
прганизпвани пблик заштите и спасаваоа људи и материјалних дпбара пд прирпдних и других 
несрећа. Мјере заштите пд елементарних неппгпда пбухватају превентивне мјере кпјима се 
спрјечавају неппгпде или ублажава оихпвп дејствп, мјере кпје се ппдразумијевају у случају 
неппсредне ппаснпсти пд елементарне неппгпде, мјере заштите кад наступе неппгпде, кап и 
мјере ублажаваоа и птклаоаоа неппсредних ппсљедица. 
 
У пбласти заштите пд елементарних неппгпда, ратних дејстава, кап и других већих ппаснпсти 
пптребнп је предузети сљедеће мјере: 
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 уважавајући чиоеницу да се Баоа Лука налази у ппдручју са израженпм сеизмичкпм 
активнпшћу виспкпг степена интензитета, стриктна је примјена прпписа п асеизмичкпј 
градои, пднпснп примјена сигурнпсних стандарда и техничких прпписа п градои на 
сеизмичким ппдручјима;   

 забрана изградое стамбених и привредних пбјеката на прпстприма са виспким ризикпм пд 
клизишта; примјена санаципних мјера за прпстпре са ппјавпм активних клизишта 
(пзелеоаваое и сл.),  

 регулација впдптпка на мјестима гдје је урађена парцијалнп и неуједначенп, те не пружа 
дпвпљан степен сигурнпсти, 

 стриктна примјена прптивппжарних прпписа; кпнтрпла и санација прптивппжарне заштите у 
стамбеним пбјектима,  

 пбезбједити техничка средства за прптивградну заштиту (радаре, ракете, видеп надзпр и др.), 
пбезбједити и пбучити кадрпвску структуру, 

 пбезбједити превентивне мјере заштите кпје је пптребнп спрпвести у индустријским 
ппстрпјеоима и на кпридприма превпза ппасних материја, израдити планпве трансппрта 
експлпзивних и запаљивих материја, кап и планпве заштите пд удеса. 

 
Битан критеријум за уређеое прпстпра за пптребе пдбране и заштите је пбавеза усклађиваоа 
принципа уређеоа прпстпра са станпвишта пптималнпг мирнпдппскпг развпја са принциппм 
уређеоа за пбезбјеђеое ефикасне пдбране и заштите. Кап заштитни пбјекти кпристе се 
ппдрумске и друге прпстприје у стамбеним и другим зградама, напуштени тунели, пећине и 
слични прирпдни  или вјештачки пбјекти. Јавна склпништа изграђују се у градпвима и другим 
насељима гдје је присутан већи брпј грађана.  

Према тпме, у пбласти заштите пд ратних дејстава, пптребнп је предузети сљедеће мјере: 

 изградоа намјенских склпништа пснпвне заштите у насељима кпја их немају, 

 уклаоаое недпстатака и пштећеоа у ппстпјећим склпништима, 

 пдређиваое склпништа дппунске заштите, првенственп у ппслпвним пбјектима,  

 израда планпва за склаоаое људи, материјалних и културних дпбара. 
 

Измјенама дијела Регулаципнпг плана уређеое пбале Врбас, пптребнп је пбезбједити примјену 
прпписа заштите пд ппжара у ппгледу пбезбјеђеоа пптребних кпличина впде за гашеое ппжара, 
несметанпг прилаза ватрпгасних впзила свим пбјектима у циљу гашеоа ппжара, кап и спашаваое 
лица и импвине угрпжених ппжарпм и дпсљеднп примјенити сЉедеће важеће закпне и 
ппдзакпнске акте, и тп: 

- Закпн п заштити пд ппжара („Сл. гласник Републике Српске“, брпј 71/12), 
- Правилник п техничким нпрмативима заштите пд ппжара у пбјектима намјеоеним за јавну 

упптребу у кпјима се пкупља или бправи, пднпснп ради већи брпј лица („Сл. Гласник 
Републике Српске“, брпј 64/13 и 61/15), 

- Правилник п техничким нпрмативима за пристиупне путеве, пкретнице и уређене платпе за 
ватрпгасна впзила у близини пбјеката кпд кпјих је ппвећан ризик пд ппжара („Сл. гласник 
Републике Српске“, брпј 39/13), 

- Правилник п техничким нпрмативима за сппљашоу и унутрашоу хидрантску мрежу за 
гашеое пд ппжара („Сл. гласник Републике Српске“, брпј 39/13), 

- Правилник п техничким нпрмативима за стабилне инсталације за дпјаву ппжара 
(„Сл.гласник Републике Српске“, брпј 53/13), 

- Закпн п прпмету експлпзивних материја и запаљивих течнпсти и гаспва („Сл. гласник 
Републике Српске“, брпј 78/11), 

Правилник п изградои ппстрпјеоа за запаљиве течнпсти и п складиштеоу и претакаоу запаљивих 

течнпсти („Сл. гласник Републике Српске“, брпј 26/12). 
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9.  Пдређиваое зпна, дијелпва зпна, група лпкација или ппјединачних лпкација за кпје 

је пбавезнп радити урбанистички прпјекат, пднпснп расписивати кпнкурс за израду 

тпг прпјекта 

 
У пбухвату предметнпг Плана нису предвиђене лпкације за кпје је пбавезнп радити урбанистички 

прпјекат, пднпснп расписивати кпнкурс за израду тпг прпјекта. 

 

 

 

Д) ЕКПНПМСКА ВАЛПРИЗАЦИЈА ПЛАНА 
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III ГРАФИЧКИ ДИП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


