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А.   УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ – ПОДАЦИ О ПЛАНИРАЊУ 
 
 
1. Документација вишег реда – основ за израду регулационог плана 

Основ за израду измјене дијела регулационог плана као проведбеног документа поред важећег 
регулационог плана „Пословне зоне Рамићи“ је стратешки документ - урбанистички план или зонинг 
план. 

Стратешки документи (као урбанистичко-техничка основа) који су служили за израду овог Плана су: 

• Урбанистички план Града Бањалуке из 1975. године, 

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

Урбанистички план из 1975. године за простор у обухвату Регулационог плана ''Пословна зона Рамићи'' 
дефинише зону привредних дјелатности у једном дијелу и пољопривредне и шумске површине са 
интерполираним дијеловима индивидуалних стамбених насеља мањих густина.  

"Просторним планом Града Бања Луке", који је усвојен 2014.године, предметни локалитет је према 
основној намјени површина и планским концептом дефинисана као "Пословна зона"; 

2. Констатација о обавезности доношења регулационог плана 

Према одредбама члана 26. Закона о уређењу простора (Сл.гл.РС 40/13) наведено је да се Регулациони 
планови доносе за претежно изграђена урбана подручја, при чему је нужно детаљно дефинисати услове 
пројектовања и изградње нових објеката, као и за подручја од општег интереса јединице локалне 
самоуправе за развој привреде или изградњу објеката друштвене инфраструктуре.  

Регулациони план утврђује: намјену површина, намјену и спратност објеката, густину насељености и 
коефицијент изграђености, коефицијент искоришћености,  нивелационе податке, регулационе и 
грађевинске линије, валоризацију постојећих објеката и приједлог мјера интервенције, уређење 
слободних површина, урбанистичко-техничке услове за пројектовање и извођење, услове за израду 
урбанистичких пројеката, облик и димензије грађевинских парцела (план парцелације), податке о 
власничком  статусу земљишта, услове уређења грађевинског земљишта, изградњу објеката и мреже 
комуналне, енергетске и саобраћајне инфраструктуре, мјере заштите културно-историјског и природног 
насљеђа, мјере заштите становника и материјалних добара од природних и других непогода, мјере за 
уклањање архитектонских баријера, мјере за заштиту животне средине, економску валоризацију плана.  

3. Важећи регулациони план 

За предметни простор, постоји важећа спроведбена планска Документација и то Регулациони план 
„Пословне зоне Рамићи“. 

4. Одлука о приступању изради регулационог плана 

Изради измјене дијела Регулационог плана "Пословне зоне Рамићи" у Бањалуци, приступило  се након 
што је Скупштина Града Бањалука на сједници одржаној 10.04.2019.године донијела Одлуку о изради 
измјене предментог плана. 

На основу скупштинске одлуке, којом се приступило изради измјени дијела регулационог плана, 
дефинсан је простор обухвата у површини од око сса2,54ha. Обухват који је дефинисан одлуком је 
орјентациони и  није прецизно дефинисан у смислу јасних граница и површине која је обухваћена. 
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5.  Плански период 

План се доноси за временски период од 10 (десет) година. 

6. Просторна  цјелина 

Просторни обухват Плана је дефинисан одлуком о изради, а обухвата простор у оквиру важећег 
регулационог плана, јужно од ријеке Драгочајке. 

Укупна површина коју обухвата подручје измјене дијела Плана, није у потпуности дефинисан и може 
претрпјети мање корекције.  
 
7. Носилац припреме и носилац израде плана 

Носилац припреме Плана је Градска управа Града Бања Луке– Одјељење за просторно уређење.  

Носилац израде регулационог плана је фирма "Геопут" д.о.о. из Бањалуке. 

Уговор о изради измјене дијела Регулационог плана "Пословна зона Рамићи"  бр. 12-Г-3459/2019 од 
13.08.2019. године између наручиоца Града Бањалука и фирме Геопут, д.о.о. Бањалука као извршиоца. 

8. Програмски задатак за израду плана 
 

Програмски задатак је да се преиспита важеће планско рјешење у обухвату измјене, гдје је важећим 
планом планирана изградња рејонске котловнице, привредних дјелатности и уређење јавне зелене 
површине-парк. 
На основу захтјева Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање потребно је 
сагледати могућност промјене намјене у наведеном обухвату измјене и оптимизацију  потенцијала саме 
локације, као и да се предвиди заштита од поплава, јер је дио обухвата у зони плављења стогодишњих 
вода. 

9. Радни тим за израду плана 

На изради измјене дијела регулационог плана ангажован је мултидисциплинаран радни тим са 
заступљеним свим стручним профилима неопходним за израду регулационог плана за предметни 
простор.  

Радни тим наведен је на страни бр. 2 текстуалног дијела Плана. 

10. Подаци о сарадњи и усаглашавању ставова са органима и организацијама 

Прије почетка израде преднацрта Плана, носилац израде је доставио, у форми програмских елемената, 
мишљења и ставове комуналних предузећа. У току израде преднацрта обављена су усаглашавања са 
комуналним предузећима.  

11. Јавни увид и стручна расправа о нацрту плана 

Након усвајања Нацрта Плана. 

12. Приједлог плана 

Након јавног увида у нацрт Плана. 
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13. Преглед информационо - документационе основе плана 

Закони, прописи 

• Закон о уређењу простора (Пречишћени текст, Сл.гл.РС бр.40/13);  

• Правилник о начину израде, садржају и формирању докумената просторног уређења  (Сл.гл.РС 
бр. 69/13); 

• Правилник о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације (Сл.гл.РС бр.115/13) 

• Закон о грађевинском земљишту (Сл. гласник Републике Српске бр.112/06); 

• Закон о пољопривредном земљишту (Службени гласник Републике Српске 93/06); 

Животна средина 

� Закон о заштити животне средине (Сл.гл.РС бр. 71/12); 

� Закон о заштити природе (СЛ.гл. РС бр. 113/08); 

� Закон о заштити ваздуха (Сл. гласник РС, бр. 124/11); 

� Закон о водама (Сл. гласник РС, бр. 50/06); 

� Закон о управљању отпадом (Сл.гл.РС бр. 53/02); 

� Правилник о мониторингу квалитета ваздуха (Сл. гласник РС, бр. 39/05); 

� Правилник о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање 
квалитета ваздуха ("Службени гласник Републике Српске", бр: 3/15) 

� Правилник о мониторингу емисија загађујућих материја у ваздух (Сл. гласник РС, бр. 39/05); 

� Правилник о граничним вриједностима квалитета ваздуха (Сл. гласник РС, бр. 39/05); 

� Уредба о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само ако имају еколошку 
дозволу (Сл.РС бр. 07/06); 

� Уредба о граничним вриједностима емисије загађујућих материја у ваздух (Сл.гл.РС бр. 
39/05); 

� Правилник о дозвољеним границама интензитета звука и шума (Сл.гл. СР БиХ бр. 46/89); 

� Правилник о категоријама отпада (Сл.гл.РС 39/05); 

�  

 

Саобраћај  

� Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник РС“, број.  40/13); 

� Закон о јавним путевима Републике Српске ((„Службени гласник РС“, број.  89/13), 

� Закон о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини ("Службени 
гласник БиХ", број 6/06) 

� Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске („Службени гласник РС“, 
број.  63/11) 

� Правилник о основним условима које јавни путеви, њихови елементи и објекти на њима 
морају  испуњавати са аспекта безбједности саобраћаја ("Службени гласник БиХ", број 13/07) 

� Правилник o општим правилима урбанистичке регулације и парцелације („Службeни 
глaсник Рeпубликe  Српскe” брoj 115/13) 

Хидротехника 

� Закон о водама, Службени гласник Републике Српске бр.50/06; 

Електротехника 

� Закон о електричној енергији, Службени гласник РС 08/08; 

� Закон о телекомуникацијама, Службени гласник РС 64/06; 

� Закон о заштити од нејонизујућих зрачења, Службени гласник РС 2/05; 
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� Правилник о изворима нејонизујућег зрачењаод посебног интереса, Службени гласник РС 
35/05; 

� Правилник о заштити од електромагнетских поља до 300ГХз, Службени гласник РС 35/05; 

� Дистрибутивна мрежна правила, Мјешовити холдинг “Електропривреда РС“ Требиње 12/07; 

Термотехника 

� Закон о заштити од пожара, Службени гласник РС 71/12; 

� Закон о заштити ваздуха, Службени гласник РС 124/11; 

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

� Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању 
запаљивих течности, службени лист СФРЈ 20/1971; 

� Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању 
течног нафтног гаса, службени лист СФРЈ 24/1971 и 26/1971; 

� Правилник о смјештају и држању уља за ложење, Службени лист СФРЈ 45/1967; 

Геологија 

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

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

� Правилник о техничким нормативима за пројектовање и извођење радова на темељењу 
грађевинских  

                 објеката (Сл.л. СФРЈ 15/90); 

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

� Закон о привременим техничким прописима за грађење у сеизмичким подручјима (Сл.л. 
СФРЈ 39/64). 
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Б.  СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 
I ПРОСТОРНА ЦЈЕЛИНА 

Простор који је обухваћен измјеном дијела Регулационог плана налази се у сјеверном  дијелу подручја 
Града Бањалука. Укупна површина обухвата  измјене дијела Плана је  2.54ha. Треба нагласити да се 
ради о простору који је највећим дијелом неуређен и неизграђен. Дио простора унутар обухвата је 
изграђен. Преплићу се две основне функције: Земљиште на коме је изграђена котловница која није у 
функцији и земљиште које егзистира као неуређена зелена површина. 

Поред наведеног у обухвату се налази изграђен уређај за причишћавање отпадних вода. 

Предметни локалитет се граничи са релативно изграђеним простором. У контактним зонама намјене које 
су присутне су исте онима које се планирају у обухвату измјене Плана а мисли се на привредне 
дјелатности.  

 
Геодетска подлога 

Прије приступања изради Регулационог плана преузета је ажурна геодетска подлога и подаци о 
имовинској структури. Tакође, урађено је ажурирање геодетских подлога, те на тај начин добијен радни 
материјал о представи терена у размјери 1:1000. 

 
Изграђене структуре и постојеће намјене 

У склопу обухата измјене дијела Плана постоји објекат некадашње котловнице који није у функцији и 
која је снабдјевала топлотном енергијом некадашње објекте фабрике „УНИС“ и „СИНТЕТИК“. 

Поред наведеног у обухвату плана постоји изграђен уређај за пречишћавање отпадних вода који је у 
функцији. 

У склопу обухвата постоји изведена јавна инфраструктура (водовод, канализација, електро и тт), а што 
је приказано на графичком прилогу бр.1г Стање инфраструктуре. 

 
II ПРИРОДНИ  УСЛОВИ  И РЕСУРСИ 
 
1. ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

1.  Инжењерскогеолошки услови 

Oснов за израду овог дела регулационог плана су одредбе "Закона о уређењу простора", "Закона о 
геолошким истраживањима", "Закона о заштити животне средине", "Правилника о техничким 
нормативима за пројектовање и извођење радова на темељењу", "Правилника о техничким мерама и 
условима за грађење у сеизмичким подручјима" и "Правилника о садржају планова" и др. Геолошко-
геотехничка документација је урађена у складу са важећим прописима, нормативима и стандардима 
прописаним за израду ове врсте техничке документације. 

Инжењерско-геолош каистраживања терена за потребе израде регулационог плана за предметно 
подручје, изведена су према методологији истраживања, примењена на овом простору, а прилагођена 
крајњем циљу.  

Инжењерскогеолошки услови - карактеристике обрађени су анализом Основне геолошке карте СФРЈ, 
лист Бања Лука (L 33-119) размере 1:100.000, са одговарајућим тумачем, издање Савезног геолошког 
завода, Београд, 1976. године, друге расположиве документације и теренског увида, односно детаљним 
инжењерскогеолошким картирањем површине терена и рекогносцирањем.  

Предметни простор, површине око 2,54ha, приказан је на одговарајућим прилозима овог плана. 
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1.1.  Географски положај, рељеф, хидрографија 

Предметни простор се налази северно од града Бања Луке. Највећи део површине терена припада 
пространој алувијално  заравни реке Иваштанке (Драгочајке), распона кота од око 159 mnm на 
северозападном делу, до 148 mnm на источном делу предметног простора, док остали део терена 
припада брежуљкасто - брдском типу рељефа, висине до око 251 mnm. Предметно подручје припада 
денудационом типу рељефа карактеристичном за неогена подручја обонг дијела панонског басена. 

Нагиби терена су од 5 до 15°. Овај део терена је изграђен од неогенх седиментима бањалучког басена, 
који је прекривен делувијално - пролувијалним седиментима дебљине око 2 - 5m.  

Воде овога подручја припадају Врбаском, односно Црноморском, сливу. 

 

 
Фотографија 1. – предметни обухват 

 
                                             Локација обухвата измјене 

 

 
1.2.  Геолошки састав и грађа терена 

Површински део терена брежуљкасто - брдовитог типа изграђује квартарни падински нанос 
делувијалног карактера (dl), претежно прашинасто - песковито - глиновитог састава и мањим делом 
поточни нанос, пролувијалног карактера (pr): глиновито - песковите прашине местимично шљунаковите 
и дробина са суглинама претежно хетерогеног петрографског састава. Дебљина ових наслага је око 2 - 
5m. 

Највећи део  (равничарски) предметног обухвата заузима пролувијално-алувијална зараван реке 
Иваштанке. Овај квартарни комплекс је изграђен од прашинасто-песковите глине до дубине око 3-4 m, 
док дубље делове пролувијално-алувијалног комлекса изграђују песковити шљункови, дебљине око 4-5 
m.  

Подину квартарних наслага чине неогени седименти (1М1+2). Изграђени су претежно од лапоровитих 
глина, жуте и сивожуте боје, од лапора, лапораца, лапоровитих кречњака са конглеријама, у зони 
Рамића су честе и угљевите глине. Према подацима ранијих истраживања дебљина ових наслага 
износи око 250 m.  

 
1.3.  Инжењерскогеолошке карактеристике 

Инжењерско-геолошке карактеристике терена директно су зависне од физичких особина, састава и 
грађе терена, хидролошких и хидрогеолошких особина, геоморфолошких и других карактеристика. 

Ц

о 

Ц

о 
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Делувијална прашинасто-песковито-глиновита тла су неравномерно консолидована, слабо 
водопропусна до водонепропусна. У делу са више песковите фракције водопропусност може бити и 
већа. 

Пролувијална прашинасто - песковито - глиновита тла су лоше консолидована и различите су 
водопропустљивости. 

Пролувијално-алувијално- прашинасто - песковите глине су највећим делом тврдо - пластичног 
конзистентног стања, и углавном припадају групи неорганских глина средње до високе пластичности. 
Локално је могући већи процентуални удео песковите фракције. 

Пролувијално-алувијално -шљунак са песком, у оквиру кога је у незнатном облику присутна прашинасто 
- глиновита фракција, према ранијим испитивањима опитом стандардне пенетрације (СПТ) добијен је 
најчешћи број удараца N = 35 - 45, и представља средње до добро збијено тло добрих геомеханичких 
карактеристика. Валутице шљунка су различитог петрографског састава претежно кречњачког, средње 
до добро обрађене и различите крупноће. У структури шљунка доминира ситан шљунак чије валутице 
ретко прелазе 40 mm. 

Неогене језерске лапоровите глине на контакту са квартарним седиментима су најчешће деградиране у 
дубини до око 1 m. Добро су консолидоване, и представљају добро носиво, мало деформабилно тло. 
Лапори су најчешће чврсте консистенције. Неогене наслаге још изграђују лапорци и лапоровити 
кречњаци са конглеријама, и ређе угљевите глине. Према подацима ранијих истраживања дебљина 
неогених наслага износи око 250 m. 

 
1.4.  Хидрогеолошке карактеристике 

Терен који је предмет истраживања, у површинском делу изграђују пролувијално-алувијални, 
делувијални и мањим делом пролувијални седименти.  

Алувијално - терасне наслаге су изграђене од прашинасто - песковито - глиновитог тла, па је у 
хидрогеолошком смислу оно слабо водопропусно, односно представља хидрогеолошки изолатор. Ови 
седименти имају субкапиларну порозност. Међутим, у њима је могућа појава пукотинске, секундарне 
порозности, као и прослојака песка са интергрануларном порозношћу, а тиме и појаве процедних вода и 
формирање разбијених издани. Дубљи делови овог комлекса изграђују шљунковито - песковите наслаге, 
које се одликују међузрнском порозношћу и представљају хидрогеолошки колектор - спроводник у коме 
је формирана издан подземне воде. 

Према ранијим истраживањима, на заравњеном пролувијално-алувијалном делу терена појава 
подземне воде регистрована је на дубини 2.7 - 2.9 m. Осцилације нивоа подземне воде су могућа и 
крећу се у распону од 1 - 3 m, а зависе од количине падавина и периода без падавина. Максималне 
вредности нивоа подземне воде су у току пролећних и јесењих месеци, док су минималне у току зиме и 
лета. На појединим локацијама регистрована су забарења површине терена. 

Издани у делувијалним и пролувијалним наслагама су малог пространства, са слободним нивоом и 
мале издашности. Прихрањивање се врши инфилтрацијом од падавина. Појаве вода у делувијалним (dl) 
и пролувијалним (pr) седиментима представљају директан узрок могуће нестабилности падина, пошто 
засецања падина у овим материјалима усмеравају кретање подземних вода ка нижим деловима терена 
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и формираних косина, а што може довести до клижења и одроњавања земљаних маса. 

 
1.5.  Савремени геолошки и геодинамички процеси и појаве 

Од саваремених геолошких и геодинамичких процеса на овом простору присутни су: 

• јаружање и планарна ерозија - повезано је за долинске стране падина; 

• ријечна ерозија изражена највише у источном дијелу плана на обалама ријеке Иваштанке 
(Драгочајке) 

• повремено повећање влажности тла - уочено је на деловима терена где су у виду пиштевина 
вода процеђује из делувијалних наслага; 

• повремено плаван терене у зони површинских токова источни дип обухвата плана (ИГК  у 
прилогу) 

• антропогени утицаји: 
- накнадно слегање објеката,  
- угрожавање локалне стабилности, 
- депоновање отпадака, 
- неконтролисано упуштање вода у терен. 

 

 

 
 

1.6.  Сеизмолошке карактеристике 

Према подацима сеизмичких карата из Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима, предметно подручје налази се у зони  максимално очекиваног 
интензитета потреса I = 9˚ MSK, сеизмичког коефицијента Ks = 0.100.  

 
1.7.  Инжењерскогеолошка рејонизација терена 

Инжењерскогеолошка рејонизација терена, као вид вредновања простора према употребљивости, 
првенствено за урбанистичке намене, извршена је синтезом следећих најбитнијих података о терену: 

• рељеф, 

• геолошка грађа (састав, старост) стенских маса,  

• физичка и маханичка својствима стенских маса (идентификационо-класификациона својства, 
деформабилност, чврстоћа),  

• хидрогеолошки услови (хидрогеолошке функције и водопропусност стенских маса),  

• савремени геолошки процеси и појаве, 

• амбијентални услови. 

Анализом наведених података издвојена су два рејона са аспекта стабилности терена: 

• РЕЈОН А - повољни (стабилни) терени  

Заравњени део обухвата плана регулације, изграђен од алувијално - терасних седимената, нагиб 
терена < 5˚,у природним условима стабилан терен. 

Површински део терена изграђује прашинасто - песковита глина, која је највећим делом тврдо - 
пластичног конзистентног стања, и углавном припада групи неорганских глина средње до високе 
пластичности. Локално је могући већи процентуални удео песковите фракције. Дебљина слоја је око 3 - 
4 m. 

Дубље делове алувијално - терасног комплекса изграђује песковит шљунак, у оквиру кога је у незнатном 
облику присутна прашинасто - глиновита фракција. Тло је средње до добро збијено, добрих 
геомеханичких карактеристика. Валутице шљунка су различитог петрографског састава претежно 
кречњачког, средње до добро обрађене и различите крупноће. У структури шљунка доминира ситан 
шљунак чије валутице ретко прелазе 40 mm. Дебљине је око 4 - 5 m. 
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Подину терасним наслагама чине неогени седименти (1М1+2) представљени лапоровитим глинама, 
лапорима, лапорцима и лапоровитим кречњацима, велике дебљине. 

Модел терена РЕЈОН-а А је приказан на слици бр. 2. 

 

Слика 2: Инжењерскогеолошки модел терена - РЕЈОН А 
 

 

• РЕЈОН Б - условно повољни (условно стабилни) терени  

Брежуљкасто - брдски тип терена који је изграђен у површинском делу од претежно делувијалног наноса 
и мањим делом од пролувијалног наноса, нагиб терена је у распону од 5 - 15˚. Хидрогеолошки режим 
може се стабилизовати до оптималног за стабилност терена. На терену нема активног клизишта. 
Уколико се објекти граде на условно повољном (условно стабилном) терену неопходно је извести 
геомеханичка испитивања за сваки објекат, посебно и према анализи стабилности што ће се пројектом 
одредити. 

Терен РЕЈОН-а Б је брежуљкасто-брдовитог типа, површину терена изграђује квартарни падински нанос 
делувијалног карактера (dl), претежно прашинасто - песковито - глиновитог састава и мањим делом 
поточни нанос, пролувијалног карактера (pr): глиновито-песковита прашина местимично шљунаковита и 
дробина са суглинама претежно хетерогеног петрографског састава.  

Делувијалне наслаге су неравномерно консолидоване, слабо водопропусне до водонепропусне. У делу 
са више песковите фракције водопропусност може бити и већа. Пролувијалне наслаге су лоше 
консолидоване и различите су водопропустљивости. Дебљина ових наслага је око 2 - 5m. 

Подину делувијалним и пролувијалним наслагама чине неогени седименти (1М1+2) представљени 
лапоровитим глинама, лапорима, лапорцима и лапоровитим кречњацима, велике  дебљине. 

Модел терена РЕЈОН-а Б је приказан на слици бр. 3. 

 
 

 
Слика 3: Инжењерскогеолошки модел терена - РЕЈОН Б 

Поред анализе стабилност неопходно је истаћи могуће присуство муљевитих наслага које представљају 
неповољну појаву слабоносивих слојева који имају малу носивост и склоност великом слијегању под 
оптерећенјем објеката. Да би се ова појева предиспонирала потребно је извршити детаљна геолошка 
истраживања прије пројектовања и изградње објеката. 

Генерална инжењерскогеолошка оцјена предметног простора је да је терен условно повољан јер је 
неопходно извршити обимне земљане и хидротехничке радове да би се ово подручје могло привести 
предметној намјени.  
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1.8.  Инжењерскогеолошкиусловикоришћењапростора регулационогплана 

При пројектовању и изградњи објеката, саобраћајне и друге инфраструктуре посебно је значајно да 
пројектантска решења буду прилагођена условима заступљених литолишких средина како би се 
обезбедила њихова потпуна стабилност у фази експлоатације.  

Генерално терен је повољан за изградњу објеката уз поштовање препорука дубина и начина темељења 
објеката у зависности од оптерећења које објекти преносе на темељно тло.Посебно је потребно 
обратити пажњу на појаве воде у делувијалним (dl) и пролувијалним (pr) седиментима, што представља 
директан узрок могуће нестабилности падина, пошто засецања падина у овим материјалима усмеравају 
кретање подземних вода ка нижим деловима терена и формираних косина, а што може довести до 
клижења и одроњавања земљаних маса. 

Приликом даље израде урбанистичко-пројектне документације и за више нивое пројектовања, 
неопходно је извести детаљна геотехничка истраживања терена, која су прописана законским и 
подзаконским актима.  

• Закон о уређењу простора; 

• Закон о геолошким истраживањима; 

• Правилник о техничким нормативима за пројектовање и извођење радова на темељењу 
грађевинских објеката. 

За објекте са сложеним и специјалним конструктивним системима, сеизмички коефицијент треба 
одредити на основу детаљних испитивања динамичких карактеристика локације и објекта. Препоручује 
се утврђивање сеизмичке стабилности за претходно наведене објекте за реално дејство земљотреса, 
путем анализе динамичке реакције.  

• Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 
подручјима; 

• Закон о привременим техничким прописима за грађење у сеизмичким подручјима. 

Ријека Иваштанка или Драгочајка како је другачије зову, има изразито бујични карактер због чињенице 
да је сливно подручје поменуте ријеке изграђено од непорпусних неогених наслага. Овај површински ток 
има велике осцилације у протицају што резултује честим плављењем и ерозијом ријечне обале што 
условљава миграцију ријечног тока. Уређење овог подручја подразумјева евакуацију вода са овог 
простора што се може ријешити једино регулацијом овог корита. Поред регулације корита неопходно је и 
редовно одржавање корита да би се евакуацја великих вода могла одвијати несметано.  

Поред регулације тока Иваштанке неоходно је ријешити прикупљање оборинских вода са подручја 
обухвата плана и њихово усмјеравање ка главном реципијенту (ријеци Иваштанци). За потоке и канале 
који буду зацјевљени потребно је пројектом предвидјети шахтове који ће обезбједити чишћење тј 
одржавање истих.  

Обзиром да је вода главни узрок појава нестабилности и клижења неопходно је извршити регулацију 
површинских токова, као и изградњу канализационе инфраструктуре (кишне и фекалне). У забареним 
деловима терена потребно је решити одводњавање дренажним системима. 

Сви засеци у терену морају да буду обезбеђени са прописним потпорним зидом са одговарајућим 
дренажама. 

 
1.9.  Закључак 

На основу приказане анализе инжењерскогеолошких услова, може се закључити да рјешавање 
дренирања овог простора представља суштински проблем који диркетно утиче на инжењерскогеолошке 
карактеристике од који зависи уређење и коришћење овог простора. Рјешавање овог проблема мора 
бити прва фаза уређења овог подручја па тек онда парцелација и изгардња објеката. Овај проблем се 
мора интегрално рјешавати за комплетно подручје без обзира што се у старту цијело подручје неће 
градити. Приликом даље израде урбанистичко-пројектне документације и за више нивое пројектовања, 
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неопходно је извести детаљна геотехничка и сеизмичка истраживања терена и према добијеним 
условима вршити пројектовање и изградњу објеката. 

 

 
2. СИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА 
 
2.1. Општи еколошки услови 

Према еколошко–вегатациjској рејонизацији БиХ (Стефановић etal), градско подручје Бања Луке се 
налази у припанонској области односно сјеверозападно–босанском подручју. Подручје Града се 
карактерише умјерено–континенталном климом, са знацима утицаја атланске (западна варијанта 
панонске климе). Средња годишња температура износи 10.6°C, а средња годишња количина падавина 
1060 mm. У вегетационом периоду који траје 195 дана падне 560 mmпадавина. 

Индекс климе (Im) износи 9, што по Торнтвајту значи субхумидну влажнију климу. 

У на развој земљишта на предметном обухвату утицали су ранији режими плављења Иваштанке и 
глиновити матични супстрат, тако да су се на подручју обухвата формирају терасна псеудоглејна тла и 
смеђа бескарбонатна тла уз Иваштанку. Смеђа псеудоглејна тла која заузимају највећи дио обухвата су 
земљишта неповољних водно – ваздушних карактеристика и у смислу биљне производње захтијевају 
изградњу дренажних канала и сл. 

Исконска вегетација овог подручја била је представљена шумама лужњака и граба са трешњом (Carpino 
betuli – Quercetum robori ceratosum aviae), као и линијским формацијама врба и јоха уз водоток. Изузетно 
јаким антропогеним утицајем ова земљишта су превођена у пољопривредно земљиште а касније 
дијелом и у грађевинско. Деградацијом преосталих шумских састојина, која се прије свега огледала у 
крчењу лужњака довела је до регресије вегетације и масовне појаве багрема на некадашњим 
лужњаковим стаништима. Посебан степен деградације десио се у ратном и поратном периоду када су 
вршене бесправне сјече већег обима. 

Према налазу Републичког завода за заштиту културно – историјског и природног наслијеђа РС, 
Драгочајска ријека је природно станиште ципиридних врста риба, као и ријечних ракова, те се прописује 
задржавање водотока са припадајућом вегетацијом у исконском стању, у ширини 15m од матице. 

2.2. Стање система зелених површина 

На подручју предметног обухвата највећи дио простора представља заправо ољопривредно земљиште 
ангажовано за производњу различитих култура, које је фрагментарно „прошарано“ мањим или већим 
гајевима. 

Од уређеног зеленила, истиче се круг фабрике ХВТ, гдје су формиране класичне парковске површине 
фабричких кругова, гдје су констатовани примјерци сљедећих врста: Pinus strobus (боровац), Picea abies 
(смрча), Picea pungens (сребрна смрча), Quercus borealis (црвени храст), Quercus robur (лужњак), Prunus 
cerasifera „Atropurpurea“ (црвена џанарка), Sorbus scandica (шведска оскориша), Betula pendula (бреза), 
Sophora japonica (софора – врста и жалосни култивар), Tilia cordata (црна липа), црвени млијеч (Acer 
platanoides Schwedlerii) и др. Потребно је нагласити да је усљед неодржавања дошло до 
пропадањазначајног броја примјерака дендрофлоре, тако да овај простор захтијева значајне мјере 
ревитализације.  

Такође, у оквиру комплекса на источној и западној  страни задржане су шумске формације, које су некад 
биле уређене као парк шуме за одмор радника, и које захтијевају мјере ревитализације. 

У кругу некадашњег синтетика уз управну зграду констатовани су маркантни примјерци борова (црни, 
бијели, боровац и кривуљ (Pinus nigra, silvestris, strobus et mugho), сребрне смрче (Picea pungens), 
Abiesconcolor (колорадске јеле), брезе (Betula pendula) и др, уз напомену да је ријеч о потпуно 
запуштеном простору. 

Такође, у оквиру комплекса на источној и западној  страни задржане су шумске формације, које су некад 
биле уређене као парк шуме за одмор радника, и које захтијевају мјере ревитализације. 
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Посебан фрагмент система зеленила представља комплекс предузећа „Флорекс“, односно савремени 
расадник формиран на источном дијелу обухвата. На овом простору се уз примјену најсавременијих 
агротехничких мјера узгаја на отовреном и затвореном простору велики број врста хортикултурног 
дрвенастог биља. Према важећим систематикама система зелених површина, оваква површина се 
сврстава у зелене површине специјалне намјене. 

2.3. Зелене површине – основни проблеми 

Тренутни проблеми који се односе на биљну производњу (која тренутно заузима највећи дио обухвата) 
је питање мелиорације псеудоглејних земљишта како у питању наводњавања, тако и одводње. 
Рјешавање овог проблема ће бити актуелно и када дође до реализације и изградње пословно – 
производних садржаја.  

Други ниво проблема односи се на лоше стање и неуређеност постојећих шума у приватном власништву 
и стање линијских формација уз ријеку Иваштанку, као и непостојање заштитног појаса према депонији, 
док у посебну групу проблема је сврстана потреба за ревитализацијом зелених површина у оквиру 
постојећег фабричког комплекса. 
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III ПОСТОЈЕЋЕ НАМЈЕНЕ И ТИПОЛОГИЈЕ ИЗГРАДЊЕ 
 
У склопу обухвата не постоје објекти који су у функцији и са одређеном намјеном. У склопу обухвата 
постоји објекат некадашње котловнице са помоћним објектом која је опскрбљавала топлотном енергијом 
објекте некадашњих творница „Унис“ и „Синтетик“. Једино што тренутно егзистира у склопу обухвата је 
уређај за пречишћавање отпадних вода који је у функцији. Остали дио обухвата заузима неуређена 
зелена површина. 

 
IV ЗОНИРАЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ 

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

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

 
V ВАЛОРИЗАЦИЈА НАСЛИЈЕЂЕНИХ ФОНДОВА ВИСОКОГРАДЊЕ И НИСКОГРАДЊЕ 

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

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

 
VI ВЛАСНИШТВО НАД ЗЕМЉИШТЕМ 

Карта власништва над земљиштем је саставни дио графичког дијела Плана. Може се констатовати да је 
земљиште у обухвату плана највећим дијелом  јавно земљиште (графички прилог бр. 01д.) 

 

VII ИНФРАСТРУКТУРА- КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ И УРЕЂЕНОСТ ПРОСТОРА 

 

1. С а о б р а ћ а ј 
 

1.1. Саобраћајна мрежа 

У оквиру обухвата измјене дијела плана са јужне стране ицентралног дијела обухвата изведена је јавна 
саобраћајница са обостраним тротоарима. Наведена саобраћајница је изведена у складу са важећим 
регулационим планом за овај простор. 

У оквиру обухвата плана не постоје јавна паркиралишта. Паркирање за генерисане потребе остварују се 
у највећој мјери у оквиру власничких парцела.  

1.2. Проблеми 
 

Постепеном реализациом важећег регулационог плана а мисли се на изградњу јавне инфраструктуре 
доста се побољшало стање на терену, као и на подручју обухвата измјене Плана. 

Предметни простор који се третира овом измјеном дефинисан са намјеном по важећем регулационом 
плану каја се у скорије вријеме неће извести, а поготово се мисли на рејонску котловницу, имајући у 
виду да се објекти који  су извидени у склопу важећег регулационог плана загријавају индивидуално, 
путем интерних котловница и сл. С тога се наметнуло да се земљиште кој је намјењено за рејонску 
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котловницу преиспита односно да се планирају други садржаји. Ово се такође односи и на јавну зелену 
парковску површину која такође није оптимална за ово подручје. 

 

2. Х и д р о т е х н и ч к а   и н ф р а с т р у к т у р а 
 
Хидротехничка инфраструктура 

Постојећу и планирану хидротехничку инфраструктуру у обухвату овог Плана чине:  

• Снабдијевање водом за технолошке, санитарне и противпожарне потребе; 

• Одвођење и диспозиција фекалних отпадних вода; 

• Одвођење површинских вода од падавина (кишна канализација); 

• Регулација водотока. 
 
 

Водовод 
 
Снабдијевање водом (за санитарне и пожарне потребе) постојећих објеката у окружењу обухвата 
измјене Регулационог плана  се врши са водоводног система града Бања Луке.   
На подручју обувата измјене постоји изведена јавна водоводна мржа профила цијеви Ф160мм која је 
приказана на графичком прилогу бр.1.г 
Положај изведене водоводне  мреже је уцртан на одговарајућем графичком прилогу. 
 
 
Канализација употребљене воде 

На простору који се обрађује овом измјеном Регулационог плана, постоји изграђена канализациона 
мрежа у виду фекалне и оборинске канализације. 
Изведени фекални колектор је профила Ф315мм који се преко пречишћивача отпадних вода спроводи у 
ријеку Драгочајка. 
 
Канализација оборинске воде 

На предметном простору  постоји изграђена канализација за одвођење површинских вода од падавина 

које се јављају у насељу и отичу са површина. 
Изведени оборински колектор профила Ф1300мм чије крајњи рецепијент ријека Драгочајка. 
 
Површински токови 

У обухвату измјене Плана не постоје површинки токови. 
У непосредној близини са сјеврене стране обухвата измјене Плана протиче ријека Драгочајка. 
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3. Е л е к т р о е н е р г е т и к а    и   т е л е к о м у н и к а ц и ј е 
 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 

 
На локалитету који се налази у обухвату регулационог плана постоји изграђена електроенергетска 
инфраструктура која је приказана у графичком прилогу бр.8. 
Електроенергетска инфраструктура је изведена у биду средњенапонске кабловске канализације. 
 
Трасе подземних нисконапонских каблова и надземне нисконапонске мреже нису предмет регулационог 

плана и исте ће бити приказане кроз урбанистичко-техничке услове, те сагланост на локацију за УТ-
услове издату од стране РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука. 
 
 

 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

 
На предметном локалитету постоје ТК каблови чије су трасе приказане у графичком прилогу. 
Позиције ТК извода и ТК окана су приказани у графичком прилогу. 
Треба напоменути да је постојећа електроенергетска и тк мрежа приказана на графичком прилогу стање 
инфраструктуре постављена у исту кабловску канализацију. 

 
4. Т е р м о е н е р г е т и к а 

 

ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА 
 

АНАЛИЗА СТАЊА 

На предметном локалитету не постоји градска топлификациона мрежа. 

Некада је постојала рејонска котловница која је служила за потребе загријавања објеката некадашњег 
коплекса „УНИС“ и „ Синтетик“, а која је тренутно девастирана и није у функцији. 

 

ПРОБЛЕМИ СТАЊА 
 

Комунална инфраструктура - проблеми 

Основни и највећи проблем због којег је врло тешко израдити концепт јединствене топлификационе 
мреже  на цијелом обухвату овог плана је тај што је предметни обухват ван дохвата цјевовода 
даљинског гријања из градске „Топлане“ а.д. Бања Лука, и што је постојећа котловница девастирана и 
ван функције као и постојећи надземни цјевоводи. Без повећања топлотног извора у самој градској 
„Топлани“ а.д. Бања Лука, пошто су постојећи капацитети исте готово у потпуности искориштени, тешко 
је за очекивати да би се у ближој будућности могло очекивати ширење градске мреже даљинског 
гријања на ово подручје.  

 
VIII ЖИВОТНА СРЕДИНА 

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

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

Поменуте деградације се манифестују  у различитим облицима, пре свега као: 
1. Загађивање вода (површинских и подземних); 
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2. Загађивање земљишта и нагомилавање чврстог отпада; 
3. Загађивање атмосфере; 
4. Појава буке и др. 

Разматрање проблематике заштите животне средине постаје актуелно тек у посљедњих неколико 
година, што као посљедицу има недостатак великог дијела података о тренутном стању животне 
средине, односно евиденцију контроле и мјерења загађења. Извори утицаја на квалитет ваздуха могу се 
условно подијелити на:       

1. Линијске изворе загађења (саобраћајнице) 

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

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

У обухваћеном простору не постоји изграђен систем даљинског загријавања.  

Загађење атмосфере настаје од гасовитих продуката сагоријевања односно емисијом полутаната у 
процесима сагоријевања различитих врста горива који се употребљавају најчешће у саобраћају, или као 
енергенти било у привредним или индивидуалним активностима. 

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

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

По основу емисионих вриједности полутаната, односно њихових средњих годишњих концентрација 
током 2004 год., квалитет ваздуха је припадао слједећим категоријама (категоризација ваздуха 
извршена је у складу са Одлуком  о заштити ваздуха од загађења - Сл. Гласник општине Бањалука број 
13/89): 

 

Назив материје Највећа средња мјесечна 
концентрација 

( µg / м³ ) 

Задовољава класу ваздуха 

Сумпор (IV) оксид 33 II 

Чађ 42 III 

Азот(IV) оксид 28 I 

Угљен моноксид 1800 II 

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

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

Међутим, с обзиром да претходно нису рађена никаква мјерења еквивалентних нивоа комуналне буке 
ова област у оквиру предметног документа неће се моћи квантитативно изразити ни анализирати. 

Уклањање отпада представља један од битних услова за спречавање ширења заразних болести, 
загађења основних природних елемената животне средине и уопште  за одржавање јавне хигијене. 

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

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

БГП котловнице        982.00 m² 
Укупна бруто грађевинска површина свих објеката   982.00 m² 
Укупна површина под објекатима     982.00 m² 
Површина обухвата      2.54ha 

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

Укупан коефицијент изграђености је 0,03 

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

Укупан коефицијент заузетости је 0,03 

 
X ОЦЈЕНА ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ УСЛОВА 

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

У групи природних услова анализирани су: нагиби, носивост и стабилност терена, хидрогеолошке 
карактеристике и сеизмичност. Са аспекта природних услова, простор је повољан за грађење што се 
тиче геолошких услова. Што се тиче хидролошких услова велики дио обухвата је у зони поплава 
стогодишњих вода, с тога је потребно предвидјети заштиту од поплава регулациом водотока Драгочајке 
и подизањем коте терена на ниво вћи за 50 цм од коте стогодишњих поплава. 

 

У групи створених услова анализирана је: постојећа намјена површина, изграђеност и инфраструктурна 
опремљеност. Анализа површина и постојеће изграђености открива одређена ограничења. 

Са аспекта инфраструктурне опремљености, простор обухвата измјене регулационог плана великим 
дијелом опремљен а мисли се на изведену јавну инфраструктур, што се може видјети и на графичком 
прилогу бр. 1г Стање инфраструктуре. 
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В.ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПРОСТОРА  

Након наведених података о општем стању уређености простора у обухвату Плана и података о 
планирању, може се констатовати да су исказане потребе,  да се овај простор који се третира овом 
измјеном  плана изградњом доведе и да се обезбиједи, пре свега, повољни привредни и пословни 
амбијент за потребе привредних субјеката и привлачење иностраних инвестиција. 

Израдом измјене Регулационог плана ријешиће се неки од присутних проблема. 

Циљеви које треба испоштовати у рјешавању и организацији простора: 

• Стварање претпоставки и услова да се преко спектра различитих концепција, програмских 
садржаја, трансформација, могућности, изнађе и урбанистички опредијели оптимално развојно 
рјешење; 

• Сагледавање и усклађивање програмско-просторних саржаја и организација простора са 
принципима тржишне и урбане економије; 

• Стварање  формално-правних и просторних услова да елементи и сегменти унутар предметних 
обухвата убудуће буду усаглашени као дио утврђеног и изабраног концепта свеукупне 
организације и развоја подручја;  

• Ревалоризација и унапређење постојећег начина организације и коришћења простора 
(намјенска, регулациона, нивелациона, својинска, екеолошка) уз откривање  неискоришћених 
просторних ресурса и потенцијала и активирање савремених развојних опредјељења у погледу 
садржаја и функционалне организације подручја која су предмет измјене; 

• Обезбиједити оптималне услове рјешења јавног и интерног, мирујућег саобраћаја у складу са 
садржајима, квадратуром објеката и значајем локације. 

 
I  СТАНОВАЊЕ 
 
У обухвату измјене регулационог плана није заступљена ова намјена нити се иста планира. 

 
II ПРИВРЕДНЕ  ДЈЕЛАТНОСТИ 

Планирано је увођење привредених садржаја, као и даља афирмација, изградња и ширење пословних 
садржаја у оквиру обухвата измјене Плана. 

 
III ИНФРАСТРУКТУРА 

 

5. С а о б р а ћ а ј 

У односу на анализу стања, прије дефинисања самог концепта плана саобраћаја  дефинисани су 
циљеви развоја саобраћајне мреже који се огледају у следећем: 

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

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

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

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

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

• Обезбједити саобраћајнице за кретање првенствено теретних возила с обзиро на планирану 
функцију простора. 
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6. Х и д р о т е х н и ч к а    и н ф р а с т р у к т у р а 

 
Постојећа водоводна мрежа у оквиру обухвата измјене Плана је оцијењена као повољна за задовољење 
постојећих садржаја и за поребе будућих повећаних потреба од додатних потрошача.  
Намеће се потреба изградње нове секундарне дистрибуционе водоводне мреже на мањем дијелу 
обухвата плана, према захтјевима планираних садржаја. Постојећи цјевовод Ø160 мм представља 
погодност за даљу изградњу (ширење) секундарне водоводне мреже.  
 
На локалитету постоји изграђена градска канализациона мрежа на подручју обухвата, са изграђеним 
системом за прикупљање отпадних вода. Према важећем регулационом плану за предметни простор, 
изграђен је канализациони колектор Ф315мм, чија је улога сакупљање отпадних вода и одвођење даље 
на постројење за пречишћавање које је такође изведено и гдје је крајњи рецепијент ријека Драгочајка.  
 
Одвођење површинских вода од падавина врши се преко оборинских колектора Ø1300мм и Ø600мм 
смјештених у склопу изведених саобраћајних површина. Површинске воде од падавина се преко 
наведених колектора даље спроводе у ријеку Драгочају. 
 
 

7. Е л е к т р о е н е р г е т и к а 
 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 
На предметном локалитету постоји изведена ее средњенапонска  канализација која је довољна за 
снабдјевање електричном енергијом предметног обухавата измјене. Такође је у склопу обухвата 
планирана једна МБТС (трансформаторска станица), док друга планирана МБТС по важећем Плану  је 
смјештена на рубу обухвата измјене Плана. 
 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

ТК инфраструктура која се налази на предметном локалитету је приказана у графичком прилогу и иста је 
довољна за потребе планираних објеката у обухвату измјене Плана. 

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

Основни и највећи проблем због којег је врло тешко израдити концепт јединствене топлификационе 
мреже  на цијелом обухвату важећег регулационог плана је тај што је предметни обухват ван дохвата 
цјевовода даљинског гријања из градске „Топлане“а.д. Бања Лука, и што је постојећа котловница 
девастирана и ван функције као и постојећи надземни цјевоводи. Без повећања топлотног извора у 
самој градској „Топлани“ а.д. Бања Лука, пошто су постојећи капацитети исте готово у потпуности 
искориштени, тешко је за очекивати да би се у ближој будућности могло очекивати ширење градске 
мреже даљинског гријања на ово подручје.  

Сви изведени објекти у пословној зони Рамићи се загријавају индивидуално путем интерних котловница 
или користе други извор топлотне енергије. 
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IV МОГУЋНОСТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

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

 
V СИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Као основни циљеви са аспекта уређења система зелених површина дефинишу се: 

• Формирање еколошки и естетски прихватљиве индустријске зоне са формираном зеленом 
матрицом у оквиру парцела са пословно–производном намјеном; 

• Формирање интерне дрворедне мреже дуж јавних саобраћајница; 
 

 

VI   ЖИВОТНА  СРЕДИНА 

Савремени концепт заштите животне средине захтјева континуирано праћење степена аерозагађења, 
хидрозагађења, педозагађења, биљног покривача, фауне, хигијенског стања средине, здравственог 
стања људи, буке, вибрација, штетних зрачења и других појава и показатеља стања животне средине. 
Општи критеријуми за заштиту животне средине од производних објеката полазе од међународно 
утврђених еколошких принципа који се могу свести на слиједеће: 

• најбоља политика заштите животне средине заснована је на превентивним мјерама, што 
подразумијева благовремено спречавање еколошки негативних утицаја на животну средину, 
умјесто уклањања њихових посљедица; 

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

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

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

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

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

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

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

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

• заштиту вегетације, при чему се мисли на вегетацију планирану Планом.  
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Основне потребе заштите проистичу из потреба стварања комодитета тј., конфора у једној урбаној 
цјелини са једне стране, а са друге стране ради заштите животне средине и општих природних добара 
које су дате човјеку на располагање. 

У том смислу неопходно је максималном заштитом, постојећих природних ресурса унутар обухвата 
Плана, правилном диспозицијом загађивача, адекватним уређењем система зелених површина итд., 
обезбиједити такве услове који ће битно утицати на унапређење квалитета живљења и амбијенталних 
вриједности овог Регулационог плана. 

 

VII БИЛАНС ПОТРЕБА И МОГУЋНОСТИ 

Површина обухвата Плана је око 2,54 hа. Биланс потреба и могућности у овом простору  дефинисао је 
програмски задатак, а дефинисан је и кроз могућности које разматрани простор пружа за нову изградњу. 

Овом измјеном дијела плана у предметном обухвату планиране су парцеле за потребе привредних 
дјелатности, као задржавање  и проширење површине парцеле за постојећи уређај за пречишћавање 
отпадних вода. 

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

• површине  намијењене за привредне/пословне дјелатности: 

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

- површине индустријских дјелаттности (индустрија, производња, занатство, складишта 
и сл.) 

• саобраћајне површине: 

- површине саобраћајница, 
- пјешачко-колске површине, 

• површине за планиране инфраструктурне објекте 

План намјене површина (план просторне организације) представљен је на графичком прилогу бр.5 . 
 
 
План просторне организације  

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

По питању конфигурације терена, просторне цјелине, и парцеле за планиране објекте и садржаје, 
усклађени су са постојећим стањем и постојећом конфигурацијом терена. Основ за одабир повољних 
локација за смјештај привредних и индустријских садржаја, била је анализа спроводљивости и 
реализације планираних намјена, са циљем да се приликом спровођења и реализације планског 
рјешења, односно изградње објеката и садржаја избјегну велики трошкови изградње и уређења 
локалитета. 

При интерполацији нових објеката у постојеће ткиво тежило се да то буду објекти већег степена 
урбанитета са пратећим зеленим површинама и блоковским уређењем. 

Окосницу обухвата предметног плана представља пословна зона, која је планирана са објектима, 
садржајима и амбијентом комплементарнмим радној зони.  

У оквиру пословне зоне планиране су различите величине парцела за привредне и инудстријске 
садржаје. 
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II СТАНОВАЊЕ 
Не планира се у обухвату измјене Плана. 

 

III ПРИВРЕДНЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

1. Привредне и индустријске дјелатности у оквиру обухвата измјене 

С обзиром да су у највећем дијелу важећег регулационог плана планирани садржаји будуће пословне 
зоне, а који су комплементарни радној зони, и да за исту  не постоје детаљни програмски задаци за 
конкретне садржаје, планска рјешења су третирана системом зонинга, гдје су дати  урбанистички 
параметри  за све планиране парцеле у планираним блоковима предметне зоне. 

Овом измјеном у датом обухвату планирају се привредни садржаји уз задржавање постојећег уређаја за 
причишћавање отпадних овда кој је смјештен унутар обухвата. 

 

Намјена парцела 

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

• производних (индустрија и занатство), 

• пословних (услужних, трговачких, комунално-сервисних, развојно-иновационих) и 

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

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

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

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

Пословна намјена омогућава градњу пословних грађевина са услужном,  трговачком, 
административном,  комунално-сервисном намјеном, и пратећих садржаја као допуна главној 
намјени. Такође, планирано је  интегрисање иновацино-развојних центара у функцији повезивања 
образовних институција и  привреде. 

Пратеће намјене 

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

Типологија објеката 

За објекте предметне намјене – привреда, не постоји детаљна класификација у смислу типологије. 
Објекти се у принципу планирају као слободностојећи на парцели, али њихова међусобна повезаност и 
односи су у функције  конкретне технологије рада, што је у тренутку израде плана непознато. 

Урбанистички параметри 
 

1. максимална спратност П+2 
2. Кз - коефицијент заузетости 0,7 (1,0 – пословни објекти 

на мањим парцелама) 
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3. Киз - коефицијент изграђености до 70% 

4. проценат озелењених површина на  парцели мин.20% 

 
Образложење скраћеница: 
 

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

Киз - Коефицијент изграђености је однос укупне бруто грађевинске површине свих надземних 
етажа објеката и укупне површине грађевинске парцеле; "Закон о уређењу простора и грађењу" 
(Сл.глРС 40/13). 

 
Величина и облик грађевинских парцела 

Величина и облик грађевинских парцела (постојеће и нове) су приказани на графичким прилозима. За 
сваку  појединачну парцелу је одређена њена оквирна планска величина, па су с тим у вези планиране 
границе парцеле у оквиру једног блока оријентационе. Тачна површина грађевинске парцеле 
утврђиваће се елаборатом парцелације у складу са овим Планом. 

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

Дозвољава се  и дијељење планираних парцела, али само оних већих од 2000 м2, уз услов да 
минимална површина износи 1000м2. У том случају се дијели и површина унутар парцеле која је 
предвиђена за изградњу с тим да нове површине за градњу буду удаљене од међе мин.3m. Дијељење 
парцела у овом случају је могуће смо уз услов ако све новоформиране парцеле имају осигуран приступ 
са јавне саобраћајнице. 

 

Величина и спратност грађевина 

Унутар граница дијела планских парцела, на којим је предвиђена изградња објеката, могу се градити 
грађевине чија се величина и површина дефинише кроз следеће параметре: 

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

• Киз - Коефицијент изграђености је однос укупне бруто грађевинске површине свих 
надземних етажа објеката и укупне површине грађевинске парцеле; "Закон о уређењу 
простора и грађењу" (Сл.глРС 40/13) 

• Максималну дозвољену спратност. 
 
Коефицијент изграђености износи: 

• за производну намјену: 0.7(уколико се због технологије саме организације парцеле и 
изградње објекта не укаже потреба и за већим коефицијентима) 

• за пословну намјену: 0.7 (уколико се због технологије саме организације парцеле и 
изградње објекта не укаже потреба и за већим коефицијентима) 

Максимални број дозвољених етажа за предметну намјену је П+2. У пословним објектима на мањим 
парцелама (1000-2000 m²) могуће је организовати још једну етажу, уколико постоје услови да се 
задовоље сви задати параметри дефинисани планом и ако се у оквиру парцеле омогући паркирање за 
предметни садржај. 

Могућа је изградња виших конструкција или дијелова објеката у зависности од технологије појединих 
дјелатности (димњаци, силоси, екструдери и сл.). 

У овој зони могућа је изградња и подрумске етаже  или сутерена, али се не препоручује. Уколико се ипак  
изводи, њена намјена могу бити гараже, складишта, дијелови технолошких постројења и сл. 
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Смјештај грађевина на парцели 

На свим грађевинским парцелама дозвољено је градити само унутар површине предвиђене за развој 
основе грађевина, тј. унутар дијела простра парцеле који је дефинисан грађевинском линијом.  

Дозвољена је изградња више објеката на једној грађевинској парцели у складу са технологијама 
појединачних намјена, али тако да се њихов изглед и диспозиција тако укомпонује да предстваља 
јединствену цјелину која ни на који начин не угрожава сусједне функције у простору . 

Дио парцеле на којем је могућа изградња објеката и садржаја одређен је грађевинским линијама – 
удаљеностима од простора јавне регулације (обавезна грађевинска линија) и од међе сусјдне парцеле 
што је описано у  поглављу о грађевиснким линијама. 

 

Обавезна грађевинска линија - однос грађевинске и регулационе линије 

Обавезна грађевинска линија  у смислу овог плана је правац који одређује обавезу изградње  грађевине, 
дијела грађевине или једне  од грађевина унутар парцеле.  

Препусти ван грађевинске линије су дозвољени искључиво ради формирања атрактивне архитектонске 
пластике, изградње конструктивних дијелова објекта, као и дијелова објекта који не улазе у састав 
корисне површине и објекта и сл.  

Секундарна  грађевинска линија – удаљеност грађевина од ивице парцеле и међусобна 
удаљеност 

Минимална  удаљеност  објеката  од ивице парцеле је дефинисана границом градивог дијела парцеле. 
Грађевине се не могу градити на удаљеност и мањој од 5m (изузетно 3m) од сусједне парцеле, односно 
потребно је водити рачуна да свим објектим буде омогућен приступ ватрогасног возила, односно да се 
обезбједи ватрогасни пут у оквиру парцеле. 

Међусобна удаљеност слободностојећих грађевина на истој парцели  не може бити мања од 4м за 
приземну спратност. 

Планиране грађевине на парцелама у рубним дијеловима ове зоне, гдје иста граничи са   зоном 
стамбене намјене морају  бити  најмање 15m удаљене  од ивице парцеле стамбене намјене. Уколико 
грађевине  садрже  бучне и потенцијално опасне дјелатности, од појаса стамбене изградње  морају бити 
удаљене  најмање 20m и одијељене  зеленим појасом минималне ширине  10m, који мора садржавати 
високо зеленило. 

Међусобна удаљеност грађевина на сусједним парцелама не може бити мања од висине веће 
грађевине, или минимум 6m. 

Архитектонско обликовање објеката  

Грађевине на парцели марају чинити  једну архитектонску и обликовну цјелину.  

Препоручује се изградња објеката модуларног типа у који ће се моћи смјештати различите дјелатности, 
а да се у исто вријеме оствари униформан и уређен изглед уличних фронтова и блоковске структуре. 

Код обликовања грађевина препоруке су: 

• грађевине могу бити зидане, монтажне или полумонтажне, 

• обликовање главне фасаде и употребљени материјали морају бити усклађени  са   околним 
грађевинама на начин да зона чини складну цјелину, 

• фасадна платна могу бити класично обрађена али се препоручује примјена    
префабрикованих елемената прилагођених  за изградњу индустријских  и пословних 
грађевина, 

• кровишта могу бити коса или равна 

• могућа је уградња  сунчаних колектора у равни кровне плоче или паралелно с   њом, 

• не дозвољава се употреба по живот и здравље људи, опАсних и штетних материјала ( 
азбестне плоче, канадска шиндара и сл.) 
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Услови за уређење грађевинске парцеле објекта 

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

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

Најмање 20 % грађевинске парцеле мора бити озелењено. У постотак озелењавања улазе и озелењени 
кровни вртови или манипулативне површине са перфорацијама зеленила. 

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

 

Услови за ограђивање грађевинске парцеле 

На линији регулације и између грађевинских парцела могу се градити ограде максималне висине 2.5м 
ако су транспарентне, уз услов да пуни дио ограде није виши од 0.6м.  Непровидне ограде могу бити 
високе макс. 1.8м али се не препоручују. 

 
 

 
IV  УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 

Прије израде архитектонских пројеката за објекте чија градња се овим Планом предвиђа треба 
формулисати детаљан пројектни задатак који укључује и податке и захтјеве садржане у Плану. Ти 
подаци се односе на: 

• намјену објекта, 

• технолошку шему за привредне објекте, 

• хоризонталне и вертикалне габарите, 
• ситуативни размјештај објекта и површина, 

• оријентационе нивелационе коте, 

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

• максималну изграђеност парцеле, 

• архитектонско обликовање објекта, 

• услове за уређење слободних површина, 

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

• услове заштите и друго. 
 
Сви ови подаци детерминишу се као посебан урбанистичко-регулативни документ за сваки објекат или 
блок као цјелину у виду детаљних урбанистичко-техничких услова за пројектовање и изградњу објеката. 
Основу за њихово дефинисање представља овај План. 
У том документу који чини саставни дио урбанистичке сагласности и рјешења о одобрењу градње у 
складу са овим Планом утврђују се: 
 
• Намјена објекта са детаљнијим размјештајем функционалних простора у оквиру исте намјене. За 

објекте са више садржаја различите намјене њихов размјештај у поједине дијелове објекта и 
основна квантификација површина; 

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

• Ситуативни положај објекта и површина, облик основе приземља и спратова ако су различити, 
приказује се на графичком дијелу документа. Грађевинске и регулационе линије координатама 
тачака или измјенама од постојећих објеката и тачака на терену; 
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• Нивелета пода приземља – (улазни подест) – се одређује као приближна вриједност са тачношћу 

±20 цм. У неким случајевима одређује се тачна нивелета. Означава се апсолутно котом. 

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

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

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

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

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

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

• Услови за прикључење на градску инфраструктурну мрежу детерминишу обавезу и начин под 
којима објекти морају бити прикључени на градску мрежу хидротехничке, енергетске и ТТ 
инфраструктуре. 

• Основ за детерминисање услова прикључења дат је на одговарајућим прилозима графичког дијела 
Плана. 

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

 

 

V    ДИЈЕЛОВИ У ОБУХВАТУ ПЛАНА ЧИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ЈЕ УСЛОВЉЕНА  
      ДЕФИНИСАЊЕМ КОРИДОРА АУТО-ПУТА 
 

Предметни обухват измјене је ван зоне дефинисане коридором ауто-пута. 
 
VI ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 
 

1. Јавне зелене површине 
 

У предметном обухвату нису планиране јавне зелене површине. По важећем регулационом плану на 
предметном обухвату измјене планирана је јавна зелена површина у виду парка. 
Овом измјеном  ова површина се дефинише у пословно-производну намјену, јер није оптимално да се у 
оквиру привредне зоне уређује јавно зеленило. На основу анализе установљено је да дефинисана 
зелена површина не би ника оживила и имала свој прави карактер, стог је одлучено да се умјесто исте 
планира земљиште за привредне садржаје. 
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Зелене површине које се јављају унутар површине планираних саобраћајница (унутар јавне саобраћајне 
регулације), дио су саобраћајног коридора.  

 

2. Регулација улица 

У предметном  обухвату измјене велики дијелом изведена је регулација улица, а такође нема сметњи за 
њихову даљу реализацију. 

3.Жељезничка пруга 

Постојећа пруга се задржава у постојећој траси (катастарској парцели). Није планирано проширење 
регулације предметне пруге и иста је ван обухвата измјене Плана. 

 

VII   ИНФРАСТРУКТУРА 

 

САОБРАЋАЈ 

На предметном локалитету великим дијелом је изведена јавна саобраћајна мрежа, тако да је присту 
предметни парцелама обезбјеђен са истих. Дио сабраћајне мреже са сјеверне стране обухвата није 
изведен и исти је планиран у складу са важећим регулационим планом за овај простор и као така се 
задржава јер је ван обухвата измјене. 

Овом измјеном у односу на важеће Планско саобраћајно рјешење са јужне стране обухвата измјене 
Плана планирана је јавна саобраћајница која се повезује са постојећом саобраћајницом. Профил  
саобраћајнице је планиран од 6м и иста је планирана са радијусима за саобраћање теретних возила. 

Овом измјеном Плана у потпуности је преузета саобраћајна мрежа која је великим дијелом изведена са 
јужне стране обухвата као и један саобраћајни крак у склопу обухвата. 

У оквиру предметног обухвата нису планиране бициклистиччке стазе, као ни јавна паркиралишта. 

Концепт ријешавања потреба за паркирање планирано је да се рјешава у оквиру грађевиснких парцела 
у складу са условима изградње и реконструкције саобраћајне инфраструктуре.   

 

УСЛОВИ ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Све површине у основном нивоу терена улица потребно је минимално димензионисати на начин и у 
габаритима приказаним у оквиру графичког прилога План саобраћаја и нивелације, а које ће омогућити 
одвијање саобраћања теретних возила у свим временским периодима и временским условима. 

Детаљним урбанистичко-техничким условима могу се одредити минимална одступања од геометријских 
траса, скретних радијуса, ако то захтијевају оправдани технички разлози,образложени идејним 
пројектом или други оправдани разлози(фазна изградња саобраћајнице, фазно рјешавање имовинских 
односа и сл.) 

Планиране саобраћајнице урадити  ће се у складу са важећом законском и подзаконском регулативом у 
датом тренутку. 

Jaвнe пjeшaчкe пoвршинe дефинисане кроз графичке прилоге морају бити уређене према важећим 
стандардима у смислу урбане опреме, обликовања и финалне обраде партера.  
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За  паркирање возила на грађевинској парцели пословниих и привредних објеката обезбјеђује се 
простор изван површине јавног пута, и то по једно пакинг или гаражно мјесто (у даљем тескту ПМ), на 
сљедећи начин: 

а) производни,магацински и индустријски објекат 1ПМ на 200m2 корисног простора 

Мјеста за паркирање формирају се у оквиру грађевиснких парцела изградњом површинских паркинг 
мјеста или гаража. 

Мјеста за паркирање у оквиру површинских паркиралишта морају се извести са димензијама минимално 
2.3х5.0m.  

Све саобраћајне површине требају бити изведене без архитектонских баријера тако да на њима нема 
препрека за кретање нити једне  категорије становништва без обзира на доб и врсту потешкоћа у 
кретању. 

На раскрсницама и на другим мјестима гдје се предвиђа прелаз преко коловоза за пјешаке, бициклисте 
и особе смањене покретљивости морају се уградити скошени ивичњаци. 

Ефективна ширина једне саобраћајне траке у двосмјерним рампама мора да износи минимално 3m, док 
ефективна ширина једносмјерне рампе мора да износи минимално 3.5m.  

Све саобраћајне површине требају бити изведене без архитектонских баријера тако да на њима нема 
препрека за кретање нити једне  категорије становништва без обзира на доб и врсту потешкоћа у 
кретању. 

На раскрсницама и на другим мјестима гдје се предвиђа прелаз преко коловоза за пјешаке, бициклисте 
и особе смањене покретљивости морају се уградити скошени ивичњаци. 

Постојеће колско-пјешачке површине се задржавају у потпуности у затеченом стању, и то као јавне 
приступне колске и пјешачке површине. За ове површине се могу одобрити одређене интервенције 
санације и реконструкције, али искључиво уз задржавање затеченог профила, парцеле, форме и сл. 

 

 

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Снабдијевање водом 

Постојећи и планирани садржаји у обухвату Регулационог плана снабдијеваће се водом са градске 
водоводне мреже. За планиране  садржаје у обухвату Плана, биће потребно изградити мањи дио 
секундарне водоводне мреже, којом ће се обезбиједити довољне количине воде за санитарне потребе и 
потребе заштите од пожара. Планирано је секундарну водоводну мрежу прикључити на цјевовод Ø160 
мм који се налази у склопу обухвата измјене Плана.  

Цјевоводи поред снабдијевачке улоге за санитарне потребе, имају и улогу да обезбиједи довољне 
количине противпожарне воде и технолошке потребе за потрошаче. 

Елементи за прорачун потребних количина воде су: 

-број становника, 

-број запослених, 

-специфичне потребе индустријских постројења, 

-специфична потрошња воде qsp=220 л/ст/дан, 

-специфична потрошња воде на дан по запосленом  qsp=150 л/ст/дан, 

-коефицијент дневне неравномјерности Кdn=1,2, 

-коефицијент часовне неравномјерности Кč=1,3. 
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Канализација 
 
У склопу обухвата измјене већим дијелом је изведена канализациона мрежа у виду фекалног  Ø315мм и 
оборинског колектора Ø1300мм  и Ø600мм. Такође у обухвату измјене смјештен је и уређај за 
пречишћавање отпадних вода преко којег се фекалне воде спроводе у ријеку Драгочајку. 
 
Овом измјеном Плана поред постојеће канализационе мреже, планиран је раздјелни (сепаратни) систем 
канализације: посебно се сакупљају и одводе фекалне отпадне воде, а посебно оборинске воде, чија 
количина ће се повећавати са степеном изграђености односно урбанизације зоне (одводња кровова 
објеката, саобраћајница, паркинга и осталих површина). 
 
Планирана канализациона мрежа у виду фекалног и оборинског колектора прикључиће се на постојећу 
канализацијону мрежу како је то приказана на графичком прилогу бр.7 
 

 За прорачун количина фекалних отпадних вода плански елементи су: 

 • број становника прикључених на водовод за санитарне потребе, 

 • потрошња воде индустријских објеката.  

 

Планирану фекалну канализацију у дијелу обухвата измјене Плана усвојити према хидрауличком 

прорачуну, с тим да минимални профил износи Ø300 мм. 

 

На предметном локалитету измјене постоји већим дијелом изведена оборинска канализација чији је 

крајњи рецепијент ријека Драгочај. Оборинске воде се испуштају у ријеку у без претходног третмана.  

 

 Плански елементи за прорачун количина оборинске канализације су: 

 • припадајућа сливна површина, 

 • интензитет мјеродавних киша, 

 • одговарајући коефицијент отицања. 

 

 С обзиром да се значајно мијења намјена површина изградњом индустријске зоне (претварање 

травнатих површина у саобраћајнице, поплочане површине, кровови објеката), очекује се значајније 

повећање коефицијента отицања са наведених површина, односно повећано отицање у реципијент - 

ријеку Драгочај. Из тог разлога, Планом је предвиђено да се неманипулативне површине платоа изграде 

од материјала са коефицијентом отицања мањим од 0,6. 

 

Дренирање терена 

С обзиром да се обухват регулационог плана, морфолошки гледано, налази у котлини, прибрежне воде 

са хипсометријски виших терена гравитационо слијевају према њему, што за последицу има  честе 

појаве забарења, фација мртваја, фација поводња и сл.  

Како би се терен привео намјени неопходно је у коридорима саобраћајница, а у скалду са 

хидрогеолошким условима, предвидјети дренаже којима ће се снижавати ниво подземне воде. Као 

крајњи реципијента прикупљања вода системом дренажа предвидјети ријеку Драгочај, која представља 

основни хидролошки колектор за ово подручје. 
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Водоток Драгочајка 
 
У непосредној близини обухвата измјене Плана смјештен је водоток ријеке Драгочајка са 
сјеверне стране обухвата. Овај водоток уједно служи као рецепијент оборинске канализације на 
овом локалитету. 
Обухват измјене регулационог плана, односно постојећи терен у постојећој својој 
конфигуарацији је једним својим дијелом у зони плављења стогодишњих вода ријеке 
Драгочајке. Узев у обзир наведено, потребно је предвидјети заштиту од поплава на 
основу великих вода ранга појаве једном у стотину година са надвишењем од око 50 цм. 
Приликом израде детаљних урбанистичко – техничких услова израчунати коту великих 
вода помоћу неког од емпиријских образаца, и на бази анализе добијених резултата, 
предвидјети заштиту од великих вода предметног обухвата (насипање терена, изградња 
одбрамбеног насипа, евентуално извођење отворене регулације водотока на потребној 
дужини и сл). 
 
Општи УТУ  
 

Водовод 
Потребне количине санитарне воде обезбједиће се из градске водоводне мреже. Подручје Плана спада 
у прву висинску зону водоснабдијевања. 
 
Трасе цјевовода дефинисане су у графучком прилогу и услов су за пројектовање. Најмањи 

дозвољени пречник цјевовода је ∅ 160 мм. 
 
Цјевоводе поставити у саобаћајници непосредно уз тротоар. Укопавање нових цјевовода прилагодити 
нивелационим елементима пута и намјени терена. Минимални надслој земље треба бити 1.20 м, 
минимални надслој изнад магистраног цјевовода треба бити 1.60м. 

 
Плански елементи за пројектовање су: 

• број становника, 

• број запослених, 

• густина становања,  

• потрошња воде по становнику од 220 л/дан, 

• потрошња воде по запосленом од 150 л/дан, 

• коефицијенти неравномјерности, дневни кд = 1,2 и часовни кч = 1,3. 

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

Канализација  
 
За планиране садржаје у обухвату измјене дијела Регулационог плана се усваја сепаратни систем 

канализације, тј. посебним каналима се прикупљају фекалне отпадне воде а посебним кишне воде.  

Отпадне воде од планираних објеката прихватити мрежом главних и секунадарних канала,  прикључити 

на главне градске канализационе колекторе, односно као привремено прелазно рјешење третирати на 

одговарајућим локалном уређају. 

Плански елементи за прорачун количина употребљених водa  дати су у поглављу “Водовод”.  

Минимални пречник главних фекалних колектора је ∅ 300 мм. 
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Кишне воде прихватити системом ригола, решетки, сливника и путем секундарних кишних колектора 

(након одговарајућег третмана) упустити у најближе реципијенте – водоток Драгочај.   

Плански елементи за прорачун кишне канализације су:  

• припадајућа сливна површина, 

• мјеродавни интензитет кише, 

• одговарајући коефицијенти отицања. 

Минимални пречник главних фекалних колектора је ∅ 300 мм. 

Кишне воде прихватити системом ригола, решетки, сливника и путем секундарних кишних колектора 
(након одговарајућег третмана) упустити у најближе реципијенте –водоток Драгочај.   

Плански елементи за прорачун кишне канализације су:  

• припадајућа сливна површина 

• мјеродавни интензитет кише    

• одговарајући коефицијенти отицања 

 

Регулација водотока 

Дефинисана је важећим регулационим планом за овај простор и иста је ван обухвата измјене Плана. 

По важећем регулационом Плану за овај простор оствањена је дата је зона односно појас за планирану 

регулацију Драгочајке. 

  

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 
Биланс бруто-грађевинских површина постојећих и планираних објеката у оквиру предметног 
регулационог плана са дефисаним намјенама: 

 
а) Планирана зона за привредне објекте: 

- план: БГП цца 15 000 m2 
 
Максимално годишње једновремено оптерећење  планираних садржаја износи: 2200кW. 
 
Напомене: 

- Потрошња електричне енергије у сектору индустријских потрошача зависи од индустријске 
гране, обима производње, потрошње електричне енергије по јединици производа, могућности 
кориштења других облика енергије и других чинилаца. 
Због чињенице да у овом тренутку није могуће предвидјети грану индустрије и врсте 
привредних дјелатности, бруто-грађевинске површине планираних објеката, као и да кроз 
термоенергетску фазу регулационог плана није прецизиран одређени начин загријавања 
планираних објеката (остављено је више могућности), а да поред тога није могуће предвидјети 
и начин климатизације планираних објеката усвојено је специфично оптерећење од 50 W/m2. 

- Овим регулационим планом је остављена могућност промјене максималног годишњег 
једновременог оптерећења што ће зависити од инсдустријских грана и врста привредних 
дјелатности, као и од многих других фактора. 
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ДИСТРИБУТИВНЕ ТРАФОСТАНИЦЕ И СРЕДЊЕНАПОНСКИ ВОДОВИ: 

 
 

За потребе планираних садржаја у оквиру обухвата регулационог плана потребно је изградити двије 
трафостанице инсталисане снаге до 1000 kVA. 
Планиране ТС су преузете из важећег регулационог плана за овај простор. 
Локације трафостаница су приказане у графичком прилогу и исте ће прецизно бити дефинисане УТ-
условима. 
Трафостанице градити као слободностојећи објекат чије ће се архитектонско рјешење уклопити у околни 
простор.  
 
Напомене:  

- Овим регулационим планом су предвиђене парцеле за трафостанице на којима је могуће 
изградити трафостанице инсталисане снаге до 2x1000 kVA што ће бити дефинисано УТ-
условима и условима које пропише РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука. 

- Инсталисана снага трансформатора, као и потреба за изградњом кућица за смјештај два 
трансформатора ће бити дефинисани УТ-условима, пројектом и условима које пропише РЈ 
„Електродистрибуција“ Бања Лука. 

- Овим регулационим планом је остављена могућност промјене локације и димензија 
трафостаница, као и могућност промјене локација и димензија парцела намијењених за 
изградњу трафостаница, а што ће бити дефинисано УТ-условима и условима које пропише РЈ 
„Електродистрибуција“ Бања Лука. 

- Овим регулационим планом је остављена могућност промјене броја планираних трафостаница 
јер се регулациони план ради на принципу зона у којима нису дефинисане тачне бруто-
грађевинске површине, а ни гране индустрије и врсте привредних дјелатности што у великој 
мјери утиче на прорачун броја потребних трафостаница. 

 
Овим регулационим планом је остављена могућност реконструкције постојећих трафостаница што ће 
бити дефинисано урбанистичко-техничким условима и пројектима, а према условима које пропише РЈ 
„Електродистрибуција“ Бања Лука. 
 
Трафостанице ће бити двострано прикључене на средњенапонску мрежу подземним средњенапонским 
кабловима чије су трасе приказане у графичком прилогу.  
Трасе постојећих и  планираних средњенапонских каблова су приказане у графичком прилогу и исте ће 
прецизно бити дефинисане УТ-условима и пројектом, а према условима које пропише РЈ 
„Електродистрибуција“ Бања Лука. 
 
 

НИСКОНАПОНСКИ РАЗВОД 
 
Пренос електричне енергије од трафостаница до потрошача вршити подземним нисконапонским 
кабловима, што ће бити дефинисано урбанистичко-техничким условима, пројектом и условима 
електродистрибуције.  
Напомена: 
Овим регулационим планом остављена је могућност напајања потрошања и нисконапонским 
самоносивим кабловским сноповима монтираним на армирано-бетонским стубовима, што ће бити 
дефинисано урбанистичко-техничким условима, пројектом и условима електродистрибуције.  
 
Због непостојања ажурног катастра подземних електроенергетских инсталација приликом извођења 
радова обавезно обзбиједити присуство овлаштених представника РЈ „Електродистрибуција“ Бања 
Лука. 
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ЈАВНА РАСВЈЕТА 
 

 
Расвјету саобраћајница, паркинга и пјешачких комуникација које се налазе у обухвату регулационог 
плана извести у складу са важећим стандардима и важећим препорукама CIE („Recommendations for the 
Lighting od Roads for Motor and Pedestrian Traffic“). 
Тип и висину стубова, распоред стубова, тип свјетиљки, као и тип и снагу сијалица, одредити у складу са 
фотометријским прорачуном и пројектним задатком, а у складу са важећим стандардима и важећим 
препорукама CIE.   
Сви технички детаљи везани за напајање расвјете на предметном локалитету ће бити дефинисани 
урбанистичко-техничким условима и пројектом.  
За потребе прикључења постојеће расвјете, те за потребе прикључења планиране расвјете  потребно је 
предвидјети изградњу разводних ормара јавне расвјете у непосредној близини планираних 
трафостаница, што ће бити дефинисано урбанистичко-техничким условима, пројектом и условима 
електродистрибуције. 
 
Због непостојања ажурног катастра подземних електроенергетских инсталација приликом извођења 
радова обавезно обзбиједити присуство овлаштених представника РЈ „Електродистрибуција“ Бања 
Лука. 
 
Инвеститор је за регулациони план обавезан прибавити све потребне сагласности од ЗП 
„Електрокрајина“ РЈ „Елеткродистрибуција“ Бања Лука. 
 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
 

Биланс бруто-грађевинских површина планираних објеката у оквиру предметног регулационог плана са 
дефисаним намјенама: 
 
а) Планирана зона за привредне објекте: 
- план: БГП = 15 000 m2 
 
 
За потребе прикључења планираних објеката на ТК инфраструктуру, регулационим планом је 
предвиђена изградња телефонске кабловске канализације, која је великим дијелом изведена на 
предметном обухвату. 
Траса постојеће телефонске канализације је приказана у графичком прилогу. 
Сви детаљи везани за изградњу планиране телефонске кабловске канализације (број и распоред цијеви, 
пречници цијеви, распоред и типови кабловских окана, итд.) ће бити дефисани урбанистичко-техничких 
условима, пројектом и условима које пропише „Телеком Српске“. 
Напомена: 
Овим регулационим планом је остављена могућност промјене траса планиране ТК кабловске 
канализације што ће бити дефинисано УТ-условима, пројектом и условима које пропише „Телеком 
Српске“. 
 
Телефонски развод у обухвату регулационог плана извести подземним телефонским кабловима чије ће 
трасе бити дефинисане у оквиру УТ-услова.  
 
Трасе телефонских каблова усагласити са осталом инфраструктуром у кругу локалитета.  
Приликом извођења радова обавезно водити рачуна о постојећим инфраструктурним инсталацијама. 
Телефонски кабл пројектовати и полагати на основу важећих техничких прописа.   
Приликом вођења кабла испод саобраћајница потребно је изградити телефонску кабловску 
канализацију. 
Кабловску трасу на цијелој дужини означити са прописаним ознакама. 
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Сва укрштања и паралелна вођења телефонских каблова и остале инфраструктуре извести према 
важећим техничким прописима. 
 
У циљу обезбјеђења квалитетног преноса информација у националној и интернационалној мрежи 
захтјева се да низ параметара који су од утицаја на квалитет преноса буду у прописаним границама.  
Будући да се ради о мјесној телефонској мрежи, биће неопходно обезбиједити испуњење прописаних 
захтјева у дијелу у коме се они односе  на мјесну мрежу.  
 
Због непостојања ажурног катастра подземне ТК инфраструктуре приликом извођења радова обавезно 
обезбиједити присуство овлаштених представника „Телекома Српске“. 
 
Инвеститор је за предметни регулациони план обавезан прибавити све потребне сагласности од 
„Телекома Српске“. 
 
 
ОПШТИ УСЛОВИ 
 
      ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 

Опште 
 
Електроенергетске каблове пројектовати и полагати на основу важећих техничких прописа.  
Обавезно предвидјети механичку заштиту каблова на мјестима полагања каблова испод саобраћајница, 
тротоара и других асфалтираних површина.  
Кабловску трасу на цијелој дужини означити са прописаним ознакама ЕДБ. 
Трасу нисконапонског кабла усагласити са осталом инфраструктуром у кругу локалитета.  
Приликом извођења радова обавезно водити рачуна о постојећим инфраструктурним инсталацијама. 
Сва укрштања и паралелна вођења енергетских каблова и остале инфраструктуре извести према 
важећим техничким прописима. 
 

 Техничке препоруке приликом укрштања и паралелног вођења електроенергетских каблова са 
другим инфраструктурним инсталацијама 
  
Укрштање и паралелно вођење са телефонским кабловима 

Приликом паралелног полагања енергетских са телефонским каблом, мора се између њих постићи 
растојање минимално 0.5 м, а уколико се потребно растојање не може постићи, онда се енергетски кабл 
полаже у челичну поцинчану цијев, а телефонски кабл у ПВЦ  цијев  ø100 мм.  

На мјесту укрштања енергетског кабла са телефонским каблом, вертикална удаљеност мора износити 
минимално 0.5 м. Угао укрштања треба да буде: 

• у насељеним мјестима : најмање 30º, по могућности што ближе 90º ; 

• ван насељених мјеста : најмање 45º.   
 
 Укрштање и паралелно вођење каблова са водоводом и канализацијом 

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад водоводних и канализационих 
цијеви. Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цијеви треба да 
износи најмање 0.4 м. 

При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или канализационе 
цијеви на растојању од најмање 0.3 м. Уколико не могу да се постигну горе наведени размаци на тим 
мјестима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цијев. На мјестима паралелног вођења или 
укрштања енергетског кабла са водоводном или канализационом цијеви, ров се копа ручно (без 
употребе механизације). 
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 Укрштање и паралелно вођење каблова са топловодом 

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад топловода. Удаљеност кабла 
и топловода код паралелног вођења износи минимално 1 м. 

При укрштању, енергетски кабл се монтира изнад топловода, а изузетно и испод топловода, на 
растојању од минимално 0.6 м. Између енергетског кабла и топловода поставља се, при укрштању, 
топлотна изолација дебљине 0.2 м од полиуретана, пјенушавог бетона итд. 

Каблови се полажу у азбестноцементне цијеви унутрашњег пречника 100 мм чија дужина са обје стране 
премашује ширину канала за 1.5 м. Слој топлотне изолације треба да покрива канал топловода најмање 
2 м са сваке стране спољних ивица цијеви, а шире од канала 1.2 м са сваке стране. 

  

 Укрштање и паралелно вођење каблова са гасоводом 

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод гасовода. Размак између 
енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде најмање: 

• 0.8 m у насељеним мјестима, 

• 1.2 m изван насељених мјеста. 

Размаци могу да се смање до 0.3 m ако се кабл положи у заштитну цијев дужине најмање 2 m са обе 
стране мјеста укрштања или цијелом дужином паралелног вођења. 

Међусобно приближавање и укрштање енергетских каблова 

Међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа три једножилна кабла) 
у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не смије да буде мањи од 0.07 м при 
паралелном вођењу, односно 0.2 м при укрштању. 

Да би обезбиједили размак између каблова у рову, цијелом дужином трасе се може поставити низ опека, 
које се монтирају насатнице, на међусобном размаку од 1 м. 

 
 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

Опште 

Телефонски кабл пројектовати и полагати на основу важећих техничких прописа.   
Обавезно предвидјети механичку заштиту каблова на мјестима полагања каблова испод саобраћајница, 
тротоара и других асфалтираних површина.  
Кабловску трасу на цијелој дужини означити са прописаним ознакама. 
Трасу телефонског кабла усагласити са осталом инфраструктуром у кругу локалитета.  
Приликом извођења радова обавезно водити рачуна о постојећим инфраструктурним инсталацијама. 
Сва укрштања и паралелна вођења телефонских каблова и остале инфраструктуре извести према 
важећим техничким прописима. 

Техничке препоруке за полагање подземних ТК објеката и инсталација у односу на друге 
подземне и надземне објекте или инсталације 

Приликом израде трасе за полагање подземних ТК објеката и инсталација треба водити рачуна са њено 
растојање од других подземних и надземних објеката или инсталација буде према прописаним 
растојањима датим у сљедећој табели: 

 

 

 
ВРСТА ПОДЗЕМНОГ ИЛИ НАДЗЕМНОГ ОБЈЕКТА 

 

УДАЉЕНОСТ [m] 

Хоризонтална Вертикална 
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ КАБЛОВИ:   

 
- 250 V 

 
>0,3 

 
>0,3 

- 10 kV >0,5 >0,5 

- преко 10 kV >1 >0,5 

СТУБОВИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА   

- до 35 kV >1 - 

- до 110 kV >10 - 

- до 220 kV >15 - 

- до 400 kV >25 - 

ВОДОВОДНА ЦИЈЕВ >0,6 >0,5 

ОДВОДНА КАНАЛИЗАЦИЈА >0,5 >0,5 

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА ЗГРАДЕ >0,5 >0,5 

ИНСТАЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРИЈАЊА   

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

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

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

Уколико не могу да се одрже ова растојања потребно је примјенити допунске заштитне мјере за 
телефонске каблове. 

 
 
 
 
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

Као и обично, када се планира у простору, прије самог почетка неопходно је поставити одређене 
циљеве који се желе постићи, као и стандарде из појединих области којима се тежи. Објекти у обухвату  
овог плана су  углавном пословни. Због боравка људи у планираним пословним просторијама исте је 
потребно загријавати у зимском периоду. 

У овом случају, имајући у виду изграђеност простора одређени су сљедећи циљеви  у виду варијантних 
рјешења за обезбјеђивање потребне топлотне енергије за планиране пословне објекте у обухвату овог 
плана и то: 

• Изградња малих појединачних котловница за сваки пословни објекат или групу пословних 
објеката; Кориштење хидрогеолошког потенцијала овог подручја – кориштење топлотних 
пумпи; 

• Кориштење соларне енергије, електричне енергије и других видова обновљиве енергије;   

Циљ овог плана је да предложено рјешење за снабдијевање објеката топлотном енергијом за 
загријавање просторија буде (по могућности централизовано), рационално, технички оптимално и 
прилагодљиво промјенама. Један од циљева је и гасификација овог подручја када се за то стекну 
услови. 

 
 
 



 

47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Топлотни конзум објеката 
 
Приликом дефинисања топлотног конзума у овој фази рада израчунава се потребна количина топлоте 
на бази једног квадратног метра бруто грађевинске површине објеката. Површине објеката се 
класификују према намјени појединих садржаја. На тај начин се усваја специфична топлота чије су 
бројне вриједности дате на бази искуствених података: 

- пословни простор      0,14 – 0,17  К W/м2 (БГП). 
- становање вишепородично     0,12  К W/м2 (БГП). 
- складиште       0,08  К W/м2 (БГП). 

 

: 

Процјена топлотног конзума планираних  индивидуалних стамбених , стамбено – пословних, привредних 
и индустријских објеката у обухвату плана: 

15 000 х 0,15 = 2250 кW, ( под условом да се цјелокупни  простори загријавају). 

Међутим, претпоставка је да ће најмање половина планиране бруто грађевинске површине служити као 
складишта која неће требати загријавати, као ни просторе за пољопривредну производњу и сл. Ако уз ту 
претпоставку узмемо у обзир да ће се градња планираних пословних објеката вршити са савременим 
материјалима, са добром топлотном изолацијом, можемо употријебити коефицијент 0,11 кW/м2, тако да 
оквирни процијењени топлотни конзум може бити много мањи. 

Овдје напомињемо да је процијењени топлотни конзум подложан промјени, тако да ће се процијењени 
топлотни конзум одређиваати за сваки објекат посебно кроз документацију нижег реда (урбанистичко – 
техничке услове) у зависности од динамике изградње објеката и њихове намјене. 

 
Општи услови за изградњу  термоенергетских инсталација у случају изградње индивидуалних 
котловница 

За потребе изградње индивидуалних котловница као једно од горе понуђених варијантних рјешења за 
обезбјеђивање потребне топлотне енергије за планиране пословне објекте, неопходно је испоштовати 
све законске прописе везане за иградњу котловница. 

 
Котловница 

Котловницу извести према сљедећим условима:   

- котловницу инсталирати унутар пословног објекта; 
- температурни режим рада 90/70оС или нижи; 
- гориво: чврсто, течно или гасовито; 
 
Резервоар за гориво (у варијанти течног или гасовитог горива) 

За локацију резервоара, коју одабере пројектант, обавезно прибавити сагласност Министарства 
унутрашњих послова Центар јавне безбједности Бањалука, Одјељење за заштиту од пожара, као и 
других надлежних институција. 
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МЈЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ  

Енергетска ефикасност у зградама подразумјева широк обим дјелатности које воде према повећању 
ефикасности потрошње енергије (гријање/хлађење, струја  и вода) у згради или објекту. 

Увођењем мјера енергетске ефикасности у зграде и објекте, људи смањују непотребно расипање и 
прекомјерну потрошњу енергије. Стога, корисници зграда или објеката остварују директне финансијске 
уштеде и побољшање квалитете боравка у истима. Осим уштеде енергије, мјере енергетске 
ефикасности ће побољшати животни стандард људи који живе или раде у згради или објекту. Поред 
тога, мјере енергетске ефикасности смањују емисије стакленичких гасова, укључујући и СО2. С обзиром 
на смањење потребе за примарном енергијом, енергетска ефикасност је једнака новом извору енергије. 

Европска Унија наглашава важност енергетске ефикасности и увела је енергетску ефикасност у кључне 
циљеве Европске Уније до 2020. године – 20% повећање енергетске ефикасности, 20% повећања 
употребе обновљивих извора енергије и 20% смањења карбонских емисија, све до 2020. године. 

Кључна подручја у којима се могу примјенити мјере енергетске ефикасности су сљедећа: 

• Топлотна изолација зграде – изолација вањског омотача (зидови, кров и под), прозори, ролетне; 

• Гријање; 

• Хлађење и вентилација; 

• Припрема потрошне топле воде; 

• Кориштење електричне енергије у домаћинству – штедљива расвјета, кућански електрични 
уређаји укључујући фрижидере, машине за прање и сушење веша, машине за прање посуђа и 
мале кућанске уређаје – ТВ, ДВД, музичке линије, компјутере, принтере, микровалне пећи, 
миксере, вентилаторе и сл. 

Могућности за финансијске уштеде су значајне, овисно о врсти имплементираних мјера енергетске 
ефикасности, уопште 20-30% се може уштедити са малом инвестицијом. Могуће је уштедјети између 5-
10% само користећи енергију на паметан и рационалан начин. Када потрошач већ отплати иницијалну 
инвестицију у примјену мјера енергетске ефикасности, потрошач наставља остваривати уштеде. 

Велики проблеми око обезбјеђивања довољних количина енергије из горива чији су ресурси практично 
необновљиви и чија експлоатација доводи до трајног визуелног (уништење пејзажа), али и суштинског 
(биолошког и микроклиматског) нарушавања природе, довели су до потребе за трагањем за таквим 
изворима енергије чије коришћење неће имати штетне посљедице за планету. 

На основу досадашњег искуства установљени су начини за искориштење нових извора енергије, 
тзв.„алтернативних“ извора, код којих је суштинска предност у односу на конвенионалне изворе енергије 
то да се њихови ресурси обнављају у кратком временском периоду и то без нарушавања природне 
равнотеже („обновљиви“ извори).  

 
Групу ових енергената чине: соларна енерија, енергија вјетра, воде и биомасе.  

Осим потенцирања коришћења обновљивих извора потребно је водити рачуна о економичној потрошњи 
свих извора енергије, те у наредном периоду увести бенифиције за оне који се опредјеле за овакав вид 
штедње и бриге о природи. 

Правила и мјере које се на подручју овог Плана могу примјенити и тако допринијети већем коришћењу 
обновљивих извора и уштеди енергије су сљедеће:  

• код постојећих објеката (када то није у супротности са другим прописима) дозвољено је 
накнадно извођење спољашње топлотне изолације зидова – ако се ради о зиду на регулационој 
линији према јавном простору или слободном зиду на граници са сусјеном парцелом, 
дозвољава се да дебљина свих конструктивних слојева накнадне изолације буде до 8цм унутар 
јавног простора, односно унутар сусједне парцеле (уз сагласност сусједа).  
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• приликом формирања услова за изградњу нових објеката потребно је омогућити кориштење 
обновљивих извора енергије и то тако да се предметном градњом иста могућност не умањи и 
постојећим објектима, односно другим планираним објектима, али и поштујући остале услове за 
изградњу, реконструкцију, заштиту објеката и амбијенталних цјелина, уређење површина, 
уљепшавање града и сл.  

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

• пасивни или активни пријемници сунчеве енергије могу се одобрити као стални или привремени 
- што ће се утврдити детаљним урбанистичко-техничким условима. У случају да су ови уређаји 
одобрени као стални, не може се одобрити нова изградња на околним парцелама која им у 
сезони гријања смањују осунчање између 9 и 15 часова за више од 20%. 

• све мјере за коришћење алтернативних извора и уштеду енергије могу се непосредно одобрити 
на основу стручно припремљеног техничког рјешења, а у складу са претходним условима – а 
ако ти уређаји превазилазе обим потреба стандардног домаћинства (или мањег пословног 
простора), потребно је обезбиједити усклађивање кроз посебне урбанистичко - техничке услове.  

• на погодно постављеним парцелама и објектима могу се одобрити и други облици коришћења 
алтернативних извора и уштеда енергије, уколико не дјелују штетно на сусједни простор у било 
ком слислу (визуелно, физички и сл.).    

 
При пројектовању, изградњи и експлоатацији планираних пословних објеката, са становишта 
топлификације и гасификације објеката испоштовати  сљедеће прописе: 

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

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

• Закон о заштити на раду, Службени гласник РС број 01/08; 

• Закон о заштити ваздуха, Службени гласник РС број 124/11; 

• Закон о заштити животне средине – ("Сл.Гл.РС" бр.71/12 ); 

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

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

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

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

• - Закон о гасу, Службени гласник РС број 86/07; 

• Закон о комуналним дјелатностима, Службени гласник РС број 11/95 и 51/02; 

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

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

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

• Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о складиштењу и претакању 
запаљивих течности, Службени Гласник РС број 26/12; 

• Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас (ТНГ), складиштењу и претакању течног 
нафтног гаса, Службени Гласник РС број 26/12; 

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

• Правилник о смјештају и држању уља за ложење, Службени лист  СФРЈ  број 45/67; 
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• Правилник о техничким захтјевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и 
експлозија („Службени гласник РС“, број 19/10);  

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

• Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације  за дојаву пожара Сл. лист СРЈ 
87/93;  

• Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара Службени лист СРЈ број  
8/1995;  

• Опште и техничке услове за испоруку топлотне енергије, «Топлана» а.д. Бањалука (када се за 
то створе услови); 

• И све друге важеће законске прописе из ове области. 
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VIII СИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

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

 
ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
 

Предвиђене једину у коридору јавних саобраћајница. 

 
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ОГРАНИЧЕНОГ КОРИШЋЕЊА 
 
Зеленило парцела пословно производних објеката 

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

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

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

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

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

Уређење зеленила потребно је извршити на бази одговарајућих извођачких пројеката, како за 
заједничке површине зоне, тако и за појединачне парцеле. 

Моћан хумусни слој који ће се се приликом изградње објеката скидати са терена, потребно је на 
правилан начин депоновати јер поменуте количине могу кроз дужи рок ријешити питање снабдијевања 
овим изузетно дефицитарним материјалом. 

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

. 
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IX ПАРЦЕЛАЦИЈА, ГРАЂЕВИНСКЕ  И  РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ 
 
Парцелација 

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

 
ЈАВНО ЗЕМЉИШТЕ: 

• саобраћајне парцеле; 

• парцеле трафо станица. 
 

ЗЕМЉИШТЕ У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ:  

• парцеле за изградњу објеката; 

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

Овим планом, у највећем дијелу (радна зона), дефинисане су модуларне парцеле (границе парцеле 
унутар једног урбанистичког блока су орјентационе) за реализацију планираних садржаја. У случајевима 
гдје је, због постојеће власничке структуре, било могуће, задржане су постојеће границе парцела 
приликом формирања планираних парцела . 

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

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

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

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

 

Регулационе и грађевинске линије 

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

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

У односу на регулациону линију дефинисана је и грађевинска линија, којом је утврђено минимално 
растојање од регулационе линије до које се може градити. 

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

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

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

 
X МЈЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИЛИКОМ ПРИВОЂЕЊА НАМЈЕНИ  И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

ПРОСТОРА У ПРЕДМЕТНОМ ОБУХВАТУ ПЛАНА 
 
1.   ЗАШТИТА  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Заштита ваздуха 

Основна проблематика код самог планирања намјене површина и извора полутаната је моментално 
непостојање система управљања квалитетом ваздуха односно јединствени мониторинг на основу којег 
се може не само закључити стање квалитета него и управљати са њим. 

Сагледавањем једног таквог система, потреба које постоје у њему и само лоцирање загађивача би било 
адекватније чиме би се обезбиједио још већи квалитет животне средине. 

У фази планирања објеката и  лоцирања загађивача ваздуха водило се рачуна о адекватној намјени 
простора која ће моћи обезбиједити адекватан квалитет  ваздуха једног савременог урбаног подручја. 

У фази како стварања концепта тако и у свим фазама планирања обухваћени су сви постојећи законски 
прописи који се односе на заштиту ваздуха. 

Детаљна анализа топлификационог система и његове организације може се сагледати из посебног 
дијела који се бавио овом проблематиком, који је обухватио све природне захтјеве и који се налази у 
овом Регулационом плану. 

На основу географског положаја, метеоролошких услова и других битних ограничења ово подручје 
Регулационог плана није значајно оптерећено количином полутаната која би битно смањила комодитет 
становања, живљења и уопште квалитет животне средине ове урбане цјелине.  

Управо у смислу задржавања квалитета ваздуха као и тренда његовог побољшања дозвољене 
емисионе вриједности емитера полутаната који се налазе у плану морају се кретати у границама 
задовољавања имисионих вриједности прве-друге категорије квалитета ваздуха. 

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

 
 
 
Заштита вода  

Вода је један од основних природних елемената без којег је немогуће замислити живот на земљи. 
Учествује у процесу кружења материје у природи, биолошки је активна односно добар је растварач, има 
велику способност апсорпције како хемијских супстанци тако и различитих прашкастих неорганских 
материја. 
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Управо на основу ових неких физичких особина може се донијети и закључак да је такву материју као 
што је вода тешко и заштитити. 

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

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

Одвођење отпадних вода треба да буде покривено канализационом мрежом односно централним 
градским канализационим системом који укључује и системе и уређаје за пречишћавање. 

Одвођење оборинских вода обављаће се преко одговарајућих канала који ће бити саставни дио 
канализационе мреже, а који морају обезбиједити најкраћи пут одвођења оборинских вода од 
планираних објеката. 

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

 

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

 
Заштита земљишта 

Заштита земљишта овог регулационог плана најбоље ће се постићи: 

• Законским регулисањем и заустављањем процеса бесправне градње објеката, 

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

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

• Адекватним планирањем саобраћајница са свим заштитним неопходним мјерама   

 
Управљање чврстим отпадом 

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

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

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

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

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

• Задовољењу свих хигијенских захтјева, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Најчешће природне несреће које наносе штету материјалним добрима и угрожавају људске животе, а 
које су регистроване на подручју града Бањалука односе се на земљотрес, кише јаког интензитета које 
узрокују бујичне поплаве, олујне непогоде праћене градом, клизишта, суше, рани или касни мраз и 
друго. Поред тога, опасности за материјална добра и људске животе су и техничко – технолошке 
несреће (пожари, рушење или преливање брана на акумулацијама, експлозије гасова), као и остале 
несреће већих размјера (мине и неексплодирана минско – експлозивна средства, велике несреће у 
саобраћају и сл). 

Бањалучко сеизмогено подручје је једно од најактивнијих жаришних подручја ширег простора. У овом 
сеизмогеном подручју догодило се више разорних земљотреса. Због природе земљотреса намеће се 
потреба сталног осматрања сеизмичке активности. Велику важност за смањење негативних утицаја 
сеизмичке активности има примјена одговарајућих прописа о начину градње стамбених, пословних и 
других објеката, те грађење зграда савременим отпорним конструктивним системима. Потребно је 
извршити модернизацију и осавремењивање сеизмолошких станица и инструмената. 

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

Поплава је најчешће посљедица великих киша, наглог отапања снијега, јаких вјетрова и других 
природних несрећа. Рјешавање проблема заштите од поплава заснива се на осигурању података о 
изграђеним објектима за заштиту од поплава, те процјени потенцијалних штета, као и степену 
угрожености људских живота и оцјени оправданости улагања у објекте за заштиту против поплава.  
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Важно је поменути и могуће појаве већих епидемија које могу бити посљедица природних и других 
несрећа, при чему је неопходно ангажовати здравствене раднике и друге грађане, те осигурати залихе 
лијекова и санитарног материјала. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

• обезбједити превентивне мјере заштите које је потребно спровести у индустријским 
постројењима и на коридорима превоза опасних материја, израдити планове транспорта 
експлозивних и запаљивих материја, као и планове заштите од удеса. 

Битан критеријум за уређење простора за потребе одбране и заштите је обавеза усклађивања принципа 
уређења простора са становишта оптималног мирнодопског развоја са принципом уређења за 
обезбјеђење ефикасне одбране и заштите. Као заштитни објекти користе се подрумске и друге 
просторије у стамбеним и другим зградама, напуштени тунели, пећине и слични природни  или 
вјештачки објекти. Јавна склоништа изграђују се у градовима и другим насељима гдје је присутан већи 
број грађана.  

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

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

• уклањање недостатака и оштећења у постојећим склоништима, 

• одређивање склоништа допунске заштите, првенствено у пословним објектима,  

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

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

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

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

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

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

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

ХI ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 

С обзиром на карактер планских рјешења и планиране садржаје у уобухвату плана, као и на величину 
обухваћеног простора, могуће је и препоручљиво, реализацију плана остваривати фазно, односно, дио 
плана у функцији пословне зоне.  

 

ХII ПЛАНИРАНЕ ПОВРШИНЕ И БИЛАНСИ  

• Површина обухвата      2.54 ha 

Јавно грађевинско земљиште: 

• Површина саобраћајних површина    1120м2 
 
Остало грађевинско земљиште – земљиште у приватној својини: 

• Парцеле за изградњу објеката у радној зони   19 055м2. 

•  
Парцела уређаја за пречишћавање отпадних вода: 

• Површина саобраћајних површина    620.00м2 
 
 
Очекивани биланси површина за планиране намјене: 

• Максимална бруто грађевинска површина објеката у радној зони 15 000.m² 

• Укупна површина под објектима     10 000m² 
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• Коефицијент изграђености (коефицијент изграђености је однос укупне бруто грађевинске 
површине свих надземних етажа објеката и укупне површине грађевинске 
парцеле).....................................................................1 

• Коефицијент заузетости (коефицијент заузетости је однос тлоцртне површине свих објеката на 
грађевинској парцели (укључујући кровне вијенце, балконе, терасе и слично) и укупне површине 
грађевинске 
парцеле..........................................................................................................................................................
................70 % 

 
Д. ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПЛАНА 
 
1. УВОД 
 
Свака изградња у основи је лимитирана претходном изградњом саобраћајне, хидротехничке, 
енергетске, електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре и хортикултурним уређењем, 
односно уређењем грађевинског земљишта по етапама и у цјелини. 
Имајући у виду важећу законску регулативу из ове области – Закон о грађевинском земљишту –Сл. 
гласник РС бр. 112/06), економска валоризација Плана се третира као врло сложен 
мултидисциплинаран задатак. 
У складу са Законом о уређењу простора (Сл. гласник РС бр. 40/13) утврђују се економска реализација 
Плана (трошкови припремања и опремања грађевинског земљишта) на основу елемената (идејних 
рјешења) из Регулационог плана за предметни обухват. 
 
2. ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ И ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА 
 
Како се према Закону о грађевинском земљишту уређење грађевинског земљишта у циљу његовог 
привођења намјени утврђеној овим Регулационим планом, врши само према усвојеном програму 
уређења који доноси Скуштина општине, основни циљеви израде овог документа проистичу из одредби 
Закона и утврђују се како слиједи: 
 

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

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

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

• процјена просјечне висине накнаде за уређење грађевинског земљишта по 1 m². 
 
На бази овако дефинисаних циљева, одговарајући органи могу дефинисати стратегију и доносити 
одговарајуће инвестиционе одлуке везано за изградњу и уређење грађевинског земљишта, укључујући и 
модалитете изградње, односно модалитете финансирања изградње. 
 
3. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
У фази припремања грађевинског земљишта утврђују се све неопходне активности на припремању 
грађевинског земљишта, као и трошкови њихове реализације, подразумијевајући израду геодетских 
подлога, рјешавање имовинско-правних односа, затим израду урбанистичко-планске документације, 
израду одговарајуће техничке документације, као и вођење оперативне координације у припремању 
грађевинског земљишта. 
 
Како је већ реализован дио ових активности, сва постојећа документација која се односи на припремање 
грађевинског земљишта чини саставни дио ових трошкова. 
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III  ГРАФИЧКИ ДИО 


