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1. ПОДАЦИ О ПЛАНИРАЊУ 

 

Измјена дијела Регулационог плана „Паприковац-Петрићевац“ зона „Б“ у Бања 

Луци обухвата простор између улица: Јовице Савиновића на југу и западу, Мајевичка на 

сјеверу и Младена Ољаче на истоку.  

Обухват је површине око 12,05 хектара. 

 

2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Извод из измјене и допуне Просторног плана Републике Српске 
 

Измјене и допуне Просторног плана Републике Српске до 2025. године правно су 
засноване на новом Закону о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број 40/13), а рађене су у складу са важећим Правилником о начину израде, 
садржају и формирању докумената просторног уређења („Службени гласник Републике 
Српске“, број 69/13). 
            Грађевинско земљиште ће бити предмет посебне пажње органа и организација на 
републичком и локалном нивоу, због свог значаја за потребе грађења, али и због могућег 
угрожавања количине и квалитета пољопривредног, шумског или водног земљишта. Пошто 
је у ранијем периоду констатована појава бесправне узурпације и неконтролисаног ширења 
грађевинског земљишта са низом штетних посљедица на природу, предио и животну 
средину, биће успостављен систем мјера и активности да би се грађевинско земљиште 
развијало на одржив начин.         
 

Извод из Регулационог плана „Паприковац – Петрићевац“ зона „Б“ 
 

Обухват почиње између улица Његошева на истоку, Мајевичка на сјеверу, Огранак 
улице Јовице Савиновића на западу и улице Војводе Синђелића и Давида Штрпца на југу. 

Укупна површина коју обухвата подручје Плана износи 66,12 хектара. 
Плански период за који се Регулациони план доноси је 2001-2010.г. 
Према Урбанистичком плану Града Бањалуке, подручје обухваћено овим 

регулационим планом је дефинисано као зона  становања густине насељености до 120 
становника/ha, са пратећим садржајима. 

Простор који је обухваћен Регулационим планом налази се у западном дијелу 
централног подручја Града.  

Простор у обухвату је у постојећем стању изграђен углавном индивидуалним 
стамбеним објектима, помоћним објектима и мањим бројем пословних објеката, углавном уз 
Његошеву улицу. 
           Простор у обухвату Плана у ранијим планским документима третиран је као уже 
урбано подручје. Измјеном Плана простор је дефинисан као зона идивидуалног становања, 
са одређеним бројем стамбено-пословних објеката, зона изградње стамбено-пословних 
објеката, те спортско рекреативних садржаја који у правилу прате уређене јавне површине, 
планирана измјена неће битније утицати на промјену намјене на простору обухвата. 
Важећим Регулационим планом „Паприковац – Петрићевац“ зона „Б“ предвиђено је 
реконструисање постојећих  и доградња нових елемената путне мреже унутар обухвата, са 
јасном хијерархијском класификацијом сабирних, стамбених и приступних улица, рјешавање 
потреба паркирања, у складу са захтјевима проистеклим из намјене, постојећих и 
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планираних садржаја, као идефинисање површина за безбједне и ефикасне пјешачке 
токове. 

Простор измјене Плана планиран је у централном и западном дијелу насеља, са 
садржајима и амбијентом комплементарним како централној градској зони, тако и чињеници 
да је већи дио простора изграђен привременим објектима, те да је кроз програмске 
смјернице изражена намјера за изградњом стамбених, пословних и спортско-рекреационих 
садржаја.  

 

3.   ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА  

 
 

Изради предметне Измјене дијела Регулационог плана „Паприковац – Петрићевац“ 

зона „Б“ приступило се након што се на сједницама Скупштине града Бања Лука одржаним 

28.04. и 11.05.2022.год.  донијела Одлука о измјени. 

Према Одлуци, измјена Плана извршиће се у границама наведеним у простору 

између улица: Јовице Савиновића на југу и западу, Мајевичка на сјеверу и Младена Ољаче 

на истоку. 

Прије почетка израде Преднацрта Плана од Одјељења за просторно уређење 

остављени су програмски елементи  за потребе израде Плана, и то:  

 

1. Одлуку о измјени дијела Регулационог плана «Паприковац – Петрићевац» - зона «Б» 

2.  Опште смјернице – програмски елементи за израду Плана. 

 

ПЛАНСКИ ПЕРИОД  

 

Израда Регулационог Плана „Паприковац – Петрићевац“ зона „Б“ се доноси за 

плански период од 10 (десет) година. 

 

4. ПРОСТОРНА ЦЈЕЛИНА 

 

Планом је обухваћен простор омеђен улицама Јовице Савиновића на југу и западу, 

Мајевичка на сјеверу и Младена Ољаче на истоку. 

Обухват је површине од  сса 12,05hа и приказан је на графичком прилогу бр. 1 

Геодетска подлога.  

 

5.  НОСИЛАЦ ПРИПРЕМЕ И НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

 

Носилац припреме Плана је Град Бања Лука - Одјељење за просторно уређење. 

Носилац израде Плана је “ПРОЈЕКТ” а.д. Бањалука. 
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6.  РАДНИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

На изради Плана ангажован је мултидисциплинаран радни тим са заступљеним свим 

стручним профилима неопходним за дефинисање урбанистичког рјешења предметног 

простора. Радни тим наведен је на страни бр. 1 текстуалног дијела измјене и допуне Плана. 

 

7. ПОДАЦИ О САРАДЊИ И УСАГЛАШАВАЊУ СТАВОВА СА 

ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ИЗ ЧЛАНА 32. ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ 

ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊУ 

 

8. ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА 

 

9. ПРИЈЕДЛОГ ПЛАНА 

 

10. ПРЕГЛЕД ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 
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Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 
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1. ТЕРИТОРИЈА ПРОСТОРНЕ ЦЈЕЛИНЕ  

 

План се односи за просторну цјелину урбаног подручја Града Бања Лука - просторна 

цјелина „Паприковац – Петрићевац“ зона „Б“, тачније на обухват чији простор почиње од 

раскршћа улице Јовице Савиновића и Младена Ољаче, креће се према западу десном 

страном улице Јовице Савиновића, скреће према сјеверу и наставља улицом Јовице 

Савиновића, те на раскршћу улица Јовице Савиновића и Мајевичке скреће према истоку 

Мајевичком улицом све до раскршћа Мајевичке и улице Младена Ољаче, спушта се јужно 

до мјеста гдје је и обухват започео. Укупна површина обухвата Измјене Регулационог плана 

је сса 12,05 hа.  

Простор Плана тренутно чине индивидуални стамбени објекти, са мјестимичним 

индивидуалним стамбено-пословним објектима различите густине. У постојећем стању је и 

један објекат образовног типа (дјечији вртић), као и неуређене зелене површине. 

Потенцијал за будући развој се очитава кроз неизграђено земљиште, као и привремене 

објекте који углавном служе као помоћни објекти. 

2. МЈЕСТО, НАМЈЕНА  И УЛОГА ПРОСТОРНЕ ЦЈЕЛИНЕ У УРБАНОМ 

ПОДРУЧЈУ  

 

Простор обухвата чини дио урбаног подручја у западном дијелу централног подручја 

Града. Простор у обухвату је у постојећем стању изграђен углавном индивидуалним 

стамбеним објектима и помоћним објектима. 

Подручје у околини предметног обухвата је изграђено индивидуалним стамбеним 

објектима, индивидуалним стамбено-пословним објектима, помоћним објектима и мањим 

бројем пословних објеката, углавном уз Његошеву улицу. На простору у околини 

предметног обухвата налази се основна школа, објекат Мјесне заједнице и објекат Српске 

Православне цркве. Са сјеверне, западне и јужне стране обухвата се налазе индивидуални 

стамбени објекти. Са источне стране обухват се граничи са подручјем у којем се налази 

основна школа, објекат Мјесне зајендице и објекат Српске Православне цркве.  

3. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРНЕ ЦЈЕЛИНЕ И ОСНОВНЕ ФИЗИЧКЕ 

СТРУКТУРЕ  

 

3.1 ТИПОЛОГИЈА ИЗГРАДЊЕ 

 

Унутар обухвата Плана се уочава хомогеност простора. На граничним дијеловима 
предметног обухвата доминантну физичку структуру чини стамбена намјена исте 
типологије. Препознати су индивидуални стамбени објекти, те индивидуални стамбено-
пословни објекти. У централном дијелу обухвата налазе се неуређене зелене површине које 
се протежу и према западу.  
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3.2 ПОСТОЈЕЋА  РЕГУЛАЦИЈА 

 

Постојећа регулација простора у смислу односа јавних према приватним 

површинама се јавља на терену, те се очитава кроз ограђене парцеле индивидуалних 

стамбених објеката. Регулација у смислу једнаке удаљености објеката од саобраћајнице је у 

дјелимично дефинисана у појединим улицама.  

 

 

3.3 ВАЛОРИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА 

 

Увидом на терену извршена је валоризација постојећег грађевинског фонда како би 

се установили подаци о постојећем грађевинском фонду у смислу намјене, спратности, 

бонитета, површина под објектима и њихове бруто грађевинске површине, те стекао увид у 

опште стање фонда. 

Намјене постојећих објеката су: индивидуални стамбени објекти, индивидуални стамбено-

пословни објекти, један образовни објекат, те разни помоћни објекти. 

Бонитет објеката на нивоу обухвата је различит, те је дефинисан као добар, средњи 

и лош. Спратност објеката је различита и варира од П до П+2+М. Доминантнији су објекти 

ниже спратности до П+2, док су објекти П+3 мање заступљени. 

На основу наведеног израђене су карте, графички прилог бр.01.а. и 01.б. «Намјена и 

спратност објеката», «Бонитет објеката“.  

 

 

3.4 ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА И ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛАЦИЈА 

 

На основу доступних података формирана је карта власништва над земљиштем, 

графички прилог бр.01.в.,  која даје слику о власничкој  структури земљишта у оквиру 

обухвата Плана. 

Власничка структура грађевинског земљишта у оквиру обухвата Плана је 

дефинисана на сљедећи начин: 

- државна својина, 

- приватна својина. 

 

 

3.5 СТАНОВАЊЕ 

 

На простору који обухвата измјена Плана постоје изграђени стамбени објекти, сличне 

типологије, спратности и нивоа урбаног стандарда. Већи дио стамбеног фонда налази се на 

граничним дијеловима предметног обухвата, уз улице Јовице Савиновића, Мајевичка и 

Младена Ољаче, те у југоисточном дијелу уз улицу и огранак улице Зоре Ковачевић. 

Просјечна спратност постојећих објеката се креће од П до П+2+М. Будући да дио обухвата 

има пад терена није ријетка појава сутеренске или подрумске етаже. У оквиру обухвата 

Плана егзистира један мањи број привредних субјеката, различитих по основној дјелатности 

коју обављају, као и начину и кориштењу простора неопходног за њихово функционисање. 
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Ријеч је о привредним субјектима из области занатских дјелатности, те је самим тим ријеч о 

индивидуалним стамбено-пословним објектима спратности П+1, већином доброг бонитета. 

 

3.6 ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

Унутар обухвата измјене Плана нема објеката производно-пословних садржаја. 
 

 

3.7 ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

 
На простору обухвата измјене Плана постоји један објекат образовања. Изграђен је 

објекат дјечијег вртића, спратности П. На простору обухвата Плана не постоје објекти 

културе, здравства, спортских садржаја као ни објекти комуналних дјелатности. 

У остале привредне дјелатности спадају финансијске дјелатности, друштвене 

дјелатности, државна управа. На подручју Плана не постоје објекти који се користе за 

наведене дјелатности.   

Са аспекта туристичке понуде, подручје обухвата Плана нема ни карактер, а ни 

простор који прихвата ову врсту дјелатности. Када је ријеч о угоститељству на простору 

Плана не постоје предузећа која се баве овом врстом производње.  

 

3.8 БИЛАНС СТАЊА  

 

 

- укупна површина предметног обухвата  120.500,00 м² 
 

- БГП  становање        28.041,00 m² 
 

- БГП пословање             317,00 m² 
 

- БГП образовање               90,00 m² 
 

- БГП помоћни објекти         1.692,00 m²                                                      
 
               Укупно БГП                                                                                             30.140,00 m² 

 Укупно површина под објектима                                                           12.364,00 m² 
 
Коефициjент заузетости  -  П под објектима / П обухвата =  0,1 
 
Коефициjент изграђености  -   укупна БГП / П обухвата =  0,25 
 
Према: 

Закон о уређењу простора и грађењу (”Службени Гласник Републике Српске”,број 40/13, 

106/15, 03/16 и 84/19), члан 2. Став љ) коефицијент заузетости је однос тлоцртне површине 



   
Б    А    Њ    А     Л    У    К    А   ВЕСЕЛИНА   МАСЛЕШЕ       1/IV   

акционарско 
             друштво   

ПРОЈЕКТ 
  

 
 

 

Пројект а.д., ул. Веселина Маслеше  1/IV, уписан код  Окружног привредног суда у Бањалуци, број регистрације  је : 057-0-Рег-12-001604 

ЈИБ број је : 4401555970004; ИБ ПДВ број је : 401555970004  

Шифра дјелатности привредног друштва : 71 11; Матични број привредног друштва : 110 18 20   

 

16 
 

свих објеката на грађевинској површини (укључујући кровне вијенце, балконе, терасе и 

слично) и укупне површине грађевинске парцеле, Став м) коефицијент изграђености је 

однос укупне бруто грађевинске површине свих надземних етажа објеката и укупне 

површине грађевинске парцеле. 

 

4. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ 

 

4.1 ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 

 

 

4.1.1. Географски положај, рељеф и хидрологија 
 

Морфолошке карактеристике терена који је обухваћен Регулационим планом 
сагледане су кроз рељефне облике, њихову грађу, висину и нагиб, тј. параметрима који 
имају утицаја на инжењерскогеолошке услове урбанизације простора. 

 
Макрорељефни облици на територији Града Бања Лука су равничарски и 

брежуљкасто-брдовити терени. 
  
Подручје Петрићевац – Паприковац је благо брдовит дио Града Бања Лука. Са 

запада према сјеверозападу надвисује средишњи дио Бања Луке са котама терена од око 
170 до 270 м.н.в. Нагиби терена су различити, од 10% до 40%.  

 
На неким дијеловима терена присутан је и антропогени утицај (изграђеност, 

регулације водотока, засјеци, насипи и др.). За вријеме већих атмосферских падавина 
површински токови могу бити интензивнији и бујичног карактера. Сви ови хидрографски 
објекти: извори и потоци нису контролисани и уређени. 

 
 

 
4.1.2. Геолошки састав и грађа терена 

 
Геолошке карактеристике терена су обрађене на основу података 

Инжињерскогеолошке карте урбанистичког подручја Бањалуке размјере 1:10000 (1972).  
Делувијално-алувијална тла заступљена су на нижим падинским дијеловима терена у 

знатном обиму. То су суглине различитог петрографског састава, створене распадањем 
стијенских маса у залеђу преко терасних шљункова. Дебљина ових наслага може бити и до 
10 м. 

Делувијална тла налазе се најчешће на вишим падинским дијеловима терена. То је 
флишна распадина – продукти распадања лапораца, лапоровитих кречњака, пјешчара и 
других стијенских маса. 

Неогене наслаге налазе се у површинском дијелу терена и знатно су заступљене у 
вишим дијеловима, док их у осталим дијеловима басена покривају претходно приказане 
квартарне наслаге. Неогене језерске наслаге чине глине, лапори, мјестимично пјесковити. 
Дебљина им је и до 600 м. Ове наслаге су поремећене радијалним и тангенцијалним 
покретима. Нагиб слојева је различит, и различитог смјера. 
Насипна тла на дијелу овог простора нису контролисано одлагана, па представљају 
деградациони елемент у грађи терена. 
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4.1.3. Инжењерскогеолошке карактеристике терена 

 

Предметни терен је након земљотреса 1969. године посебно истраживан, када је 
израђена и одговарајућа документација.  

Делувијално-алувијална тла (суглине) слабо су консолидована, слабо водопропусна 
до воднепропусна. 

Делувијална тла (глиновито-лапоровита распадина) неуједначене порозности, 
неравномјерне консолидованости, различите дебљине изграђује углавном нестабилне 
падине. 

Језерске глине добро су консолидоване, најчешће веће дебљине. Лапори су 
најчешће чврсте консистенције. Овај комплекс карактеришу честа клизишта.  
 

4.1.4. Хидрогеолошке карактеристике 
 

Са хидрогеолошког аспекта, предметни терен је слабо водопропусан јер га 
изграђују глиновита тла, односно представља хидрогеолошки изолатор. Ови седименти 
имају субкапиларну порозност. Међутим, у њима је могућа појава пукотинске, секундарне 
порозности, као и прослојака пјеска и шљунка, а тиме и појаве процједних вода и 
формирање разбијених издани. 
 

4.1.5. Сеизмолошке карактеристике 

 

Сеизмичност терена простора предметног обухвата одређена је олеатом 
Сеизмолошке карте СФРЈ за повратни период од 500 година и сеизмички интезитет је 8 
MSК, коефицијента сеизмичности Кѕ =0,04, предоминантне периоде тла 0,28 – 0,34 сек, 
очекиваног просјечног убрзања тла 140 цм/сек2 са каракеристикама нестабилне и лабилне 
падине. 

 

 

 

4.2 ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

 

У предметном обухвату основу уређеног зеленог фонда чине приватни вртови, 

може се констатовати да је ријеч о градској зони са индивидуалним становањем.  

На подручју обухвата нема уређених јавних зелених површина, иако простор има 
изузетне услове за формирање оваквих садржаја. 

 
На подручју обухвата је уочено и неколико мањих површина које су запуштене и 

зарасле у шикару, углавном у јужној и централној зони обухвата.  
 
 
 
 
 

 

 



   
Б    А    Њ    А     Л    У    К    А   ВЕСЕЛИНА   МАСЛЕШЕ       1/IV   

акционарско 
             друштво   

ПРОЈЕКТ 
  

 
 

 

Пројект а.д., ул. Веселина Маслеше  1/IV, уписан код  Окружног привредног суда у Бањалуци, број регистрације  је : 057-0-Рег-12-001604 

ЈИБ број је : 4401555970004; ИБ ПДВ број је : 401555970004  

Шифра дјелатности привредног друштва : 71 11; Матични број привредног друштва : 110 18 20   

 

18 
 

5. КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ И УРЕЂЕНОСТ ПРОСТОРА 

 

5.1 САОБРАЋАЈ 

 

Обухват предметног регулационог плана налази се у Граду Бања Лука, на простору 
„Паприковац – Петрићевац“ – зона „Б“. 

Главне саобраћајнице кроз обухват су улица Јовице Савиновића, Зоре Ковачевић, 
Мајевичка улица  и  улица Младена Ољаче које спадају у ранг сабирних улица, а на 
примарну градску мрежу улицу Његошеву вежу се преко Мајевичке, Јовице Савиновића и 
Зоре Ковачевић. Улица Његошева је ван овог обухвата. 

 
У обухвату плана су објекти индивидуалног становања и стамбено пословни објекти. 

Саобраћајнице су недовољне ширине, са потрошеним хабајућим слојем асфалта, односно 
са израженим мрежастим пукотинама и ударним рупама. Пјешачке површине углавном нису 
изведене. 
 
Осталих видова саобраћаја на подручју обухвата нема. 
 

 

5.2 ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 

У оквиру обухвата измјене регулационог плана, разматрани су сљедећи основни аспекти 

хидротехничке инфраструктуре: 

• Снабдијевање водом за санитарне потребе и потребе заштите од пожара 

• Одвођење и диспозиција употребљених отпадних вода насеља 

• Одвођење површинских вода 

 

 

5.2.1. Водовод 

 
Подручје обухвата измјене регулационог плана ПАПРИКОВАЦ – ПЕТРИЋЕВАЦ, зона 

Б, за простор између улица Јовице Савиновића, Мајевичка и Младена Ољаче припада II 
висинској зони снабдијевања (кота снабдијевања 230м.н.м. за индивидуално становање). 

 
Стање изграђености дистрибутивне (примарне и секундарне) градске водоводне 

мреже је сљедеће: 

 У Мајевичкој улици PE160mm; 

 У Улици Младена Ољаче, у горњем дијелу PE110mm, а у доњем дијелу 
AC80mm; 

 У огранку Улице Младена Ољаче PE90mm; 

 У горњем дијелу улице Зоре Ковачевић AC80mm; 

 У огранку улице Зоре Ковачевић PE110mm; 

 У Улици Јовице Савиновића, на дијелу од Мајевиче улице ЛЖ100, а у дијелу 
према Улици Младена Ољаче AC100mm. 

 
Положај постојеће водоводне  мреже у обухвату измјене регулационог плана је 

уцртан на графичком прилогу. 
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Постојећа водоводна мрежа дјелимично задовољава потребе за санитарном и 
противпожарном водом постојећег садржаја у оквиру обухвата измјене регулационог плана. 

Као општа констатација може се закључити, да будуће ширење насеља треба бити 
попраћено адекватним проширењем секундарне водоводне мреже.    
 

 

5.2.2. Канализација 

 

У обухвату измјене регулационог плана постоји дјелимично изграђена канализациона 
мрежа.  
 

Стање изграђености канализационе мреже је сљедеће: 

 У Мајевичкој улици фекални колектор PVC 315, који је оштећен и није у 
одржавању Водовода 

 У Мајевичкој уливи оборински колектор PVC400mm; 

 У Улици Јовице Савиновића фекални колектор Б300м, који се наставља на 
фекални колектор у Улици Зоре Ковачевић Б300; 

 У огранку улице Зоре Ковачевић фекални колектор Б300 

 У продужетку улице Зоре Ковачевић (изван обухвата измјене регулационог 
плана) фекални колектор Б300 и оборински колектор Б400; 

 У дијелу Улице Јовице Савиновића оборински колектор Б300 који се улица у 
поток Подстранац.  

 
Положај постојеће канализационе мреже у обухвату измјене регулационог плана је 

уцртан на графичком прилогу. 
 

Канализациони систем за сакупљање и одвођење употребљених вода на подручју 

обухвата плана је слабо развијен. Објекти за индивидуално становање отпадне воде из 

домаћинства углавном одлажу у септичке јаме на властитим парцелама, осим на дијелу у 

Улици Јовице Савиновића гдје постоји изграђена јавна фекална канализациона мрежа. 

Овакав начин диспозиције отпадних вода у садашњем степену изграђености насеља је 

постао неодржив, негативно утиче на квалитет живљења у насељу и представља сталну 

потенцијалну опасност за појаву заразних оболења. 

 

Површинске воде од падавина са подручја обухвата плана, у постојећој ситуацији се 

највећим дијелом или инфилтрирају директно у терен или путем површинског отицаја 

гравитационо дренирају према кориту ријеке Врбас. 

 

 

5.2.3. Регулација водотока 

 

У обухвату измјене регулационог плана нема отворених водотока.  
 

 

5.3 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА   

 

У оквиру самог обухвата предметне Измјене дијела регулационог плана „Паприковац 
– Петрићевац“ – зона Б, налази се дистрибутивна трафостаница типа МТС ПОХОРСКА 
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10(20)/0.4 kV до 630 kVA (ПОХОРСКА 11063), a у близини обухвата налази се више 
дистрибутивних трафостаница типа СТС 10(20)/0.4 kV и МТС. Постојећи објекти унутар 
обухвата снабдијевају се електричном енергијом  из наведених дистрибутивних 
трафостаница.  

Такође, предметни обухват пресијецају два  10(20) kV-тна далековода, који заузимају 
значајне грађевинске површине, те би уз сагласност надлежне електродистрибуције 
требали бити предвиђени за уклањање. 

Електроенергетска инфраструктура је приказана на графичком прилогу “План 
инфраструктуре - електроенергетика и телекомуникације“.  

Постојећи објекти унутар обухвата снабдијевају се електричном енергијом  из 
наведених дистрибутивних трафостаница.  
 Разводна НН мрежа изведена је претежно као надземна мрежа и дјеломично као 

кабловска подземна.  
 

5.4 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ   

 
Телекомуникациона мрежа представља јединствен техничко-технолошки систем за 

пренос свих видова информација. 

 У обухвату предметног регулационог плана од постојеће телекомуникационе 
инфраструктуре постоји више ТК објеката, а како је дато у графичком прилогу “План 
инфраструктуре – електроенергетика и телекомуникације“. 

 

 
5.5 ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА 

 

У обухвату Регулационог плана не постоји изграђена цјевоводна мрежа за 
снабдијевање објеката топлотном енргијом даљинским гријањем. Загријавање просторија у 
постојећим објектима на овом подручју је обезбијеђено је из локалних котловница за 
централно гријање или локалним изворима топлоте по просторијама. 
 

6. ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 

Утицаји на животну средину се испољавају углавном кроз разне врсте загађења. 

Разматрање проблематике заштите животне средине постаје актуелно тек у посљедњих 

неколико година, што за посљедицу има недостатак великог дијела података о тренутном 

стању животне средине, односно евиденцију контроле и мјерења загађења. 

Немарна и неконтролисана промјена природних услова усљед урбанизације коју 

карактеришу експлоатација природних ресурса (објекти, асфалт, инфраструктура) 

проузрокује кризу у животној средини, која се манифестује у различитим облицима, прије 

свега као: 

 Загађивање ваздуха; 

 Загађивање вода (површинских и подземних); 

 Загађивање земљишта; 

 Нагомилавање чврстог отпада; 

 Појава буке итд. 
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Загађење атмосфере настаје од гасовитих продуката сагоријевања, односно емисијом 

полутаната у процесима сагоријевања различитих врста горива, који се употребљавају 

најчешће као енергент у индивидуалним активностима. 

Извори негативних утицаја на квалитет ваздуха, а истовремено на квалитет животне 

средине у оквиру обухвата, могу се у најширем смислу подјелити на: 

- Тачкасте изворе (уређаји и системи за загријавање простора). 

- Линијске изворе (саобраћајнице). 

Дегардација земљишта може бити посљедица природних и антропогених чинилаца.  

Узроци антропогене деградације земљишта овог подручја су: биолошки, хемијски и 

механички утицаји. 

Хемијска деградација настаје усљед хемијских загађивача који доспјевају у земљу као 

резултат загађивања ваздуха и ацидификације земље, комуналних отпадних вода, као и 

неадекватног одлагања чврстог отпада. 

Уклањање отпада представља још један од битних услова за спречавање ширења 

заразних болести, загађења основних природних елемената животне средине, и уопште за 

одржавање јавне хигијене. 

Иако је бука један од пратећих утицаја у дијеловима урбаних простора, за овај 

предметни обухват нема података нити квантитативних анализа мјеродавних нивоа буке и 

акустичног оптерећења, те с тога детаљнију анализу стања овог аспекта није могуће 

анализирати. 
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В.   ПРОБЛЕМИ СТАЊА 
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1. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА 

 

На основу анализе постојећег стања, те његовог поређења са стањем изведености 

ранијих планских рјешења за овај простор уочени  су проблеми које је потребно превазићи у 

планском концепту. 

Посматрајући цјелокупан обухват, види се да је одређени број објеката лошег 

бонитета и девастираног стања. Велики дио обухвата је неизграђен и покривен зеленим 

површинама, које су запуштене и захтјевају оплемењивање.  

Посебан приступ у планирању представља потреба за изградњом колективних 

стамбених објеката.  

 

2. САОБРАЋАЈ 

 
Усаглашавање инфраструктуре са постојећим и планираним садржајима био је 

један од мотива да се приступи изради овог регулационог плана. 
Просторно-планска документација рађена за ово подручје је Регулациони план 

„Паприковац – Петрићевац” – зона „Б“. 
Из важеће документације, преузета су рјешења са одређеним корекцијама на 

саобраћајницама и паркинг површинама и уведене су неке нове приступне улице. До 
корекција је дошло због планираних нових објеката и квалитетнијег повезивања садржаја. 
 

3. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

 
 Ограниченост физичког простора за садњу (нарочито у зони паркинг простора и улица) 

које се односи на зелене траке често недовољне ширине, али и дубине квалитетног 
земљишта, преплитање са подземним инсталацијама и сл., представља један од 
водећих проблема; 

 Мјере његовања зелених површина уопште се не спроводе, у предметном обухвату су 
заступљене шикаре и запуштене површине; 

 

 

4. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

4.1  ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

4.1.1. Водовод 

 

Констатовано је да постоје довољни капацитети у главним доводним цјевоводима, те 
је од истих потребно даље развијати секундарну водоводну мрежу према условима будућих 
корисника. У појединим улицама водоводне цијеви секундарне мреже су малих профила. 
Дио постојеће мреже изграђен је азбест цемента, те је потребно предвидјети замјену таквих 
цјевовода. 

У обухвату плана појавиће се новоформиране улице, кроз које треба планирати 
водоводну  мрежу. Планирану водоводну мрежу смјестити у уличном фронту заједно са 
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осталим инсталацијама по прописима који важе за укрштање и паралелно вођење са тим 
инсталацијама. Планирана водоводна мрежа треба да задовољи санитарне и 
противпожарне потребе планираних објеката. 

 

4.1.1. Канализација 

 

Постојећи канализациони систем за прикупљање употребљених вода, просторно је 
необједињен и ограничен. Покривеност насеља канализационом мрежом је веома мала. У 
оквиру обухвата измјене Регулационог плана налази се постојећи фекални колектори, на 
које су прикључена нека од постојећих домаћинстава. Путем ових колектора се 
употребљене воде са овог подручја одводе у централни градски канализациони систем. 

Насеље на овом подручју, углавном, нема изграђену канализациону мрежу. 
Диспозиција употребљених вода врши се углавном у индивидуалне септичке јаме или се 
отпадне воде упуштају у отворене водотоке директно, без претходног пречишћавања. 

Канализација за прихватање површинских вода углавном није изграђена. 
 

 

 

4.2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

 

4.2.1. Електроенергетика 

 
Потрошња електричне енергије представља један од значајних фактора привредног 

развоја. Основни циљ у области електроенергетске инфраструктуре је поуздано и 
квалитетно снабдијевање електричном енергијом, те максимално смањење бројa испада  и 
кварова при кориштењу електричне енергије.  

Концепција електроенергетске инфраструктуре, полазећи од планских показатеља и 
постојећег стања, својим техничким рјешењима треба да уважи следеће опште услове:  

1) квалитет испоручене електричне енергије 

2) поузданост (сигурност) и расположивост 

3) економичност 

 
Поред тога, мора да испуни и следеће захтјеве:  

4) заштита животне средине 

5) једноставност 

6) флексибилност, прилагодљивост 

7) управљивост 

8) компатибилност са постојећом електродистрибутивном мрежом.  

 
Квалитет електричне енергије која се испоручује потрошачима односи се на 

одступања вриједности напона и фреквенције на мјесту испоруке и она морају да буду у 
складу са Општим условима за испоруку електричне енергије. Поузданост се обезбјеђује 
техничким рјешењима која воде рачуна о вјероватноћи кварова, висини штета и степена 
прихватљивости нестанка и прекида у напајању. 
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4.2.2. Телекомуникације 

 

Основни циљ у области телекомуникација је омогућити поуздану телекомуникациону 
мрежу, која је у стању пратити и у зависности од заинтересованости корисника омогућити 
увођење модерних телекомуникационих технологија. 
 

 

4.3 ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА 

 
Проширење цијевне мреже даљинског гријања из градске топлане до подручја 

обухваћеног овим Регулационим планом неће бити могуће до проширења извора топлотне 
енергије. Изградња локалне мини топлане не би била техно-економски оправдана.  
 

5. ОЦЈЕНА СТАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПРОСТОРА 

 

Планирана намјена површина је у складу са планским претпоставкама вишег реда. Оцјена 
стања једног простора представља значајну компоненту која може утицати на дефинисање 
циљева будућег развоја анализираног простора као и на одређивање намјене и садржаја 
одређеног простора. 
        Предметна локација се налази у ужем урбаном подручју Града Бања Лука, што је чини 
врло атрактивном са аспекта стамбено - пословних, пословних и других садржаја 
карактеристичних за подручје овог типа, а што би било у складу са планским 
претпоставкама вишег реда. Приликом анализе и вредновања стања простора анализиране 
су природне погодности терена, постојећа изграђеност и инфраструктурна опремљеност. 
На свакој тематској карти одређује се степен повољности у три категорије: 

 повољне површине – то су површине које не захтијевају значајне техничке мјере у 

погледу даље изградње и нема негативних посљедица на простор и животну 

средину; 

 условно повољне површине – обухватају површине које захтијевају извјесне додатне 

трошкове и техничке мјере у сврху побољшања услова изградње; 

 неповољне површине – подразумијевају велика ограничења и трошкове за изградњу, 

као и подручја која су под заштитом.   

 
          У групи природних услова анализирани су геолошки састав и грађа терена, 
инжињерскогеолошке и хидрогеолошке карактеристике терена и сеизмичност. Са аспекта 
природних услова подручје истраживаног обухвата спада у условно - повољне површине.  
         На простору обухвата плана постојећи грађевински фонд је снимљен, валоризован и 
обрађен. Објекти чврсте градње су различите грађевинске вриједности, од врло 
квалитетних до објеката средње и нешто лошије вриједности. Будући да се ради о 
централном урбаном подручју препорука је да се постојећи објекти лоше бонитетне 
категорије предвиде за реконструкцију и сличне архитектонске параметре, а рушевни 
објекти за уклањање. 
         Са аспекта инфраструктурне опремљености узети су у обзир стање водоводне и 
канализационе мреже, електрична дистрибуираност, телекомуникациона мрежа, као и 
саобраћајна доступност.   
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         У обухвату подручја овог регулационог плана, стање изграђености постојеће 
хидротехничке инфраструктуре има велики значај за квалитет и услове живљења на овоме 
простору.  
          Подручје обухвата регулационог плана се снабдијева водом са водоводног система 
града Бањаке. Један дио простора припада другој висинској зони водоснабдијевања 
(снабдијева се из резервоара Паприковац 2, (кота дна резервоара 282 м.н.м.), док један дио 
припада првој висинској зони - снабдијева се водом из изворишта у Новоселији односно 
резервоара Паприковац 1 (кота дна резервоара 210 м.н.м.). Највећи дио простора у 
обухвату регулационога плана, припадају сливном подручју постојећих канализационих 
колектора “транзит”, док један мањи дио припада припада сливном подручју планираних 
канализационих колектора “широка ријека”. 
           
          Позицијом у ширем систему саобраћајних веза представља лако доступну локацију и 
са повољном инфраструктурном конекцијом са контактним зонама. Стање саобраћајне 
доступности и повезаности простора обухвата РП-а је ђелимично незадовољавајућа. 
Унутар обухвата не постоје изграђене површине за паркирање, већ се паркирање највећим 
дијелом обавља унутар индивидуалних парцела. 
 
         У границама обухвата РП Петрићевац изграђено је пет дистрибутивних трафостаница 
на које је прикључено преко 550 индивидуалних објеката, школа и објекти пратећих 
садржаја, укупног вршног оптерећења од сса 3,5 МЊ. С обзиром на велики број потрошача, 
сви капацитети дистрибутивних трафостаница су заузети. 
         Дистрибуција електричне енергије угланвом се врши надземним водовима преко двије 
стубне и три монтажне трафостанице, са инсталисаном снагом од сса 2500 кВА. 
 
Генерална оцјена стања с обзиром на опремљеност простора техничком инфраструктуром 
је условно - повољна. У складу са новопланираним објектима те трендовима и 
могућностима општине предвиђети замјену и унапређење мреже техничке инфраструктуре. 
 
Анализом, оцјеном и вредновањем постојећег стања евидентно је да су потребне мање 
интервенције у циљу што квалитетнијег и функционалнијег коришћења и уређења 
предметне локације. 
Сагледавајући наведене параметре природних и створених услова простор обухвата 
регулационог плана може се оцијенити као условно-повољан за развој планираног садржаја. 
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Г. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
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Након наведених података о општем стању уређености простора у обухвату Плана и 

података о планирању, може се закључити  да је  потребно овом простору планском 

изградњом повећати ниво урбанитета кроз програмско-просторна и обликовна урбанистичка 

рјешења уређења дијела простора раније третираног регулационим планом. Циљ је 

оптимално, уравнотежено и одрживо унаприједити укупне постојеће потенцијале локације и 

простора, тржишне и социјалне иницијативе.  

У погледу структуре намјене грађевинског земљишта и физичких структура, задржати 

ранија планска рјешења у што већој мјери, позиционирати нову саобраћајницу, предложити 

и програмски и просторно, квантитативно и квалитативно ускладити садржаје (трговина, 

становање, пословање, култура итд.) у предметном подручју. При томе је неопходно 

обезбиједити склад између изграђених и нових структура.   

Тежиште треба да буде на анализи садржаја за које постоји оправдан интерес да се 

појаве у оваквом простору, гдје се очекује активирање нове стамбенe зоне за овај дио 

града, као и извођење нових и атрактивних парковских површина и игралишта.  

Осим тога, треба задржати раније планиране стамбене и стамбено-пословне објекте 

за које је издата или је у изради техничка документација.   

Циљеви организације и уређења простора могу се исказати кроз сљедеће: 

 Утврдити карактеристике појединих елемената природне средине, 

 Постојећу намјену подручја Плана дефинисати на основу претежне 

намјене у околним изграђеним зонама, а на основу  исказаних потреба и могућности 

које пружају неизграђени дијелови просторне цјелине, 

 Утврдити, кроз концепцију, однос обухваћеног простора по садржају и 

функцији према  централном подручју Града, према осталим контактним зонама, став 

према ранијим планским документима, 

 Дефинисати карактеристике физичких структура у простору, 

 Формирати грађевинске линије на начин да се формирају коректни 

урбани улични фронтови. 

 

1. СТАНОВНИШТВО И СТАНОВАЊЕ 

 

У зони у којој је до сада била планирана градња индивидуалних стамбених и 

пословних објеката, потребно је да се у границама просторних могућности подржи 

колективна стамбена изградња дефинисањем изградње на неизграђеним парцелама.  

На парцелама на којима постоје изграђени девастирани и објекти лошијег бонитета 

потребно је планирати уклањање објеката, те изградњу нових који ће рационалније 

користити ресурсе (већи коефицијенти искориштености и изградње).  

Потребно је концептом уређења простора дефинисати зоне становања са 

пословним дјелатностима које би омогућавале становништву активно заузимање површине 

обухвата измјене Плана.  
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2. ПОСЛОВНЕ  И ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

Планирана је изградња више колективних стамбених објеката размјештених на 

различитим локацијама унутар обухвата, као и индивидуалних стамбено-пословних 

објеката, чиме је циљ оживљавање простора, кроз повећавање броја корисника и 

различитост садржаја. 

 

3. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

 
Основни концепт уређења простора Регулационог плана, заснован је на потребама 

формирања зелене матрице која ће на овом простору створити повољне микроклиматске 

услове за живот, и која ће овај простор увезати у систем зеленила града. 

У односу на затечено стање система зелених површина, као и планске пројекције, 

постављају се следећи циљеви: 

 Формирање парковских површина у јужном дијелу обухвата; 

 Подизање нових дрвореда уз саобраћајнице и паркинг просторе; 

 

4. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

4.1 САОБРАЋАЈ 

 
Циљеви постављени при изради регулационог плана, имајући у виду намјену 

простора су сљедећи: 
 
 Задржавање и реконструкција постојећих и изградња планираних елемената  уличне 

мреже, те усклађивање истих са трасама из постојеће документације 
 Омогућавање веће проточности и безбједности колског саобраћаја 
 Рјешавање потреба паркирања у појединим блоковима, у складу са захтјевима   

проистеклим из намјене планираних садржаја 
 Дефинисање пјешачких кретања 

 

 

 

 

4.2 ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

4.2.1. Водовод 
 
Основни циљеви при пројектовању припадајуће хидротехничке инфраструктуре јесу: 

 Обезбјеђење поузданог снабдијевања водом за санитарне и протипожарне 
потребе 

 Одвођење и диспозиција употребљених отпадних вода насеља 

 Одвођење површинских вода 



   
Б    А    Њ    А     Л    У    К    А   ВЕСЕЛИНА   МАСЛЕШЕ       1/IV   

акционарско 
             друштво   

ПРОЈЕКТ 
  

 
 

 

Пројект а.д., ул. Веселина Маслеше  1/IV, уписан код  Окружног привредног суда у Бањалуци, број регистрације  је : 057-0-Рег-12-001604 

ЈИБ број је : 4401555970004; ИБ ПДВ број је : 401555970004  

Шифра дјелатности привредног друштва : 71 11; Матични број привредног друштва : 110 18 20   

 

30 
 

 
Са становишта каналисања насеља (одвођења површинских и отпадних вода 

насеља), намеће се потреба раздвајања канализационих колектора; посебним каналима 
одводити фекалне отпадне воде насеља, посебним каналима површинске воде од падавина 
(одводња саобраћајница, паркинга, платоа и сл).  

 
Пречишћавање отпадних вода насеља је законска обавеза и истом проблему треба 

најозбиљније приступити.  Све предвиђене мјере хидротехничке инфраструктуре је 
потребно уклопити у јединствен и цјеловит систем који треба да обезбиједи пуну функцију 
овог подручја и омогући даљи развоја урбаног дијела града. 
 

 

 

4.3 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА   

 

Основни циљ у области енергетске инфраструктуре је да обезбиједи квалитетно и 
поуздано снабдјевање објеката електричном енергијом. 

 

4.4  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ   

 
Циљ је омогућити поуздану телекомуникациону мрежу, која је у стању пратити и у 

зависности од заинтересованости корисника омогућити увођење модерних 
телекомуникационих технологија. 

 
 

4.5  ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА 

 

Већина објеката у предметном обухвату Измјене плана су стамбено-пословни, 
пословни и стамбени објекти.  

Због боравка људи у овим просторијама исте је потребно загријавати у зимском 
периоду, поред тога топлотна енергија се троши за загријавање топле потрошне воде. 

Појединачно гријање по просторијама вишеспратних и већих објеката је неповољно и 
са економског и са становишта загађења животне средине. 

Циљ овог плана је да предложено рјешење за снабдијевање објеката топлотном 
енергијом буде рационално, технички оптимално и прилагодљиво промјенама. 
 

 

5. ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 

Да би се испунили основни циљеви заштите животне средине потребно је: 

 Обезбједити основне санитарно-хигијенске услове за збрињавање комуналног 

отпада према Закон о управљању отпадом (Сл. глaсник РС бр. 111/13 и 106/15).  

 Одабрaти систем гријања на бази еколошки прихватљивог ресурса у циљу очувања 

како природних ресурса тако и квалитета ваздуха; 

 Обезбједити заштиту од буке (правилно лоцирање извора буке, смањење стварања 

буке и спречавање њеног ширења у оклини);  
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 Примјенити све планерске мјере у циљу смањења визуелне деградације предметног 

простора; 

 Очување постојећих природних вриједности  и њихово превођење у виши степен  

уређености; 

 Обезбједити и уредити зелене површине. 

 

У том смислу неопходно је максималном заштитом, постојећих природних ресурса 

унутар обухавата Плана, правилном диспозициојм загађивача, адекватним уређењем 

зелених површина итд., обезбиједити услове који ће битно утицати на уређење квалитета 

живљења и амбијенаталних вриједности овог простора. 

 

6. БИЛАНСИ КОРИШЋЕЊА ПОВРШИНА, РЕСУРСА И ОБЈЕКАТА 

 

Површина обухвата Плана је сса 12,05 hа. Биланс потреба и могућности у овом 

простору је дефинисан кроз могућности које разматрани простор пружа за нову изградњу, 

као и циљевима које овај План има дефинисане у ранијим дијеловима овог поглавља. 

Потребно је у обезбједити довољан број мјеста за изградњу колективних стамбених 

објеката у складу са концепцијом Плана, а самим тим и одређени број паркинг мјеста. Уз то 

уважити и имовинску структуру земљишта па на тај начин сачинити План који се може 

реализовати.  

 

6.1 Грађевинско земљиште 

 

Нови Закон о грађевинском земљишту захтјева веће уважавање њиховог имовинског 

статуса. Дати парцеле посебно за сваки објекат гдје год је то могуће како то услови 

власништва и његовог кориштења захтијевају, или евентуално за групу објеката, зависно од 

намјене објеката, као и начина живота који већ дуже времена егзистира на овом подручју.  
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Д. ПРОГРАМ ( КОНЦЕПТ ) ПЛАНА 
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1. УРБАНИСТИЧКИ КОНЦЕПТ 

 

Основна концепција изградње и уређења простора базирана је на вредновању 

постојећег стања, анализи просторних и природних могућности локације, важеће планске 

документације, те анализи конкретних захтјева заинтересованих лица и информационо-

документационе основе за израду Плана. 

Простор третиран измјеном Плана припада централном и источном дијелу обухвата, 

са садржајима и амбијентом комплементарним постојећем стању насеља и чињеници да је 

већи дио простора неизграђен, те да је кроз програмске смјернице изражена намјера за 

изградњом стамбених и спортско-рекреационих садржаја. Регулационим планом као 

ранијим планским рјешењем подручје Плана дефинисано је као уже урбано подручје. У 

оквиру овог подручја према основној намјени површина дефинисано је постојање 

грађевинског земљишта.  

Планирана је изградња вишепородичног становања, комбиновано са компатибилним 

дјелатностима на мјесту неизграђених и неуређених простора, те на мјесту привремених 

објеката, предвиђених за уклањање. Исто тако, у источном дијелу обухвата, гдје се већ 

искристалисала стамбено-пословна зона, планирани су објекти таквог типа. Поједини 

објекти добијају могућност реконструкције, доградње, надоградње и адаптације. 

Концепт просторне организације се заснива на постизању хармоније у односима 

између нових, савремено конципираних  и  постојећих градских структура, остављајући 

притом довољно простора пројектантима да искажу креативност у погледу обликовања, 

унутар задатих оквира.  

Како би ово подручје добило карактер савременог урбаног насеља, који може да 

одговори захтјевима за повећаном концентрацијом стамбених дјелатности планирани су у 

највећој мјери садржаји из те области.  

Издвојене су и јасно детерминисане потребне површине за саобраћај, са посебним 

освртом на стационарни саобраћај, те сачувана зелена матрица на нивоу обухвата. 

 

 

 

2. ДЕТАЉНА НАМЈЕНА ПОВРШИНА 

 

Намјена површина дефинисана је тако да у свакој зони доминира једна намјена, те 
да у свакој зони доминира један тип изградње.  

Предвиђена је изградња индивидуалних стамбених објеката, вишепородичних 
стамбених објеката, те стамбено-пословних објеката. Осим тога, водило се рачуна о 
планираним пјешачким токовима, те повезивању са другим зонама. Планирано је уређене 
примарних и секундарних саобраћајница, увођење дрвореда и зелених површина, те 
уређење нових јавних површина. У складу са препорукама у овој зони планира се 
постављање објеката на довољној дистанци од коловозних површина (омогућавање 
комфорнијих пјешачких токова).  
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2.1 Зоне индивидуалног становања 

 

На нивоу обухвата се могу препознати двије зоне индивидуалног становања: 

постојећа и планирана. Планом је предвиђено задржавање постојећих индивидуалних 

стамбених јединица, те је дата могућност надоградње, до максималне спратности П+2. 

Друга зона представља зону индивидуалног становања у комбинацији са пословањем на 

приземној етажи, с обзиром на позицију објеката уз фреквентну саобраћајницу.  

Распоред, облик основе и величина хоризонталних габарита приказаних на 

графичким прилозима су оријентациони, ограничења су грађевинска линија, максимални 

вертикални габарит и коефицијент изграђености.  

 

2.2 Зона колективног становања 

 

План мијења раније планско рјешење у смислу планирања изградње 

вишепородичних стамбених објеката. Умјесто индивидуалног становања и пословних 

објеката планирана је изградња и повећање стандарда колективног становања. Зона 

искључиво колективног становања се јавља у централном и источном дијелу обухвата, у 

мирном амбијенту, са умјереним саобраћајним токовима. То су објекти мањих и већих 

габарита, спратности П+3 до максималних П+6.  

Распоред, облик основе и величина хоризонталних габарита приказаних на 

графичким прилозима су оријентациони, ограничења су грађевинска линија, максимални 

вертикални габарит и коефицијент изграђености.  

 

2.3 Зоне индивидуалног стамбено-пословног 

 

Ова зона је планирана непосредно уз зону колективног становања, као и уз 

секундарну саобраћајну мрежу. Нестамбене дјелатности планиране су у приземним 

етажама. Индивидуалне стамбено-пословне ламеле су планиране на мјесту привремених 

приземних објеката или на неизграђеним парцелама у приватном власништву.  

 

Распоред, облик основе и величина хоризонталних габарита приказаних на 

графичким прилозима су оријентациони, ограничења су грађевинска линија, максимални 

вертикални габарит и коефицијент изграђености.  

 
2.4 Рекреационо-спортска зона 

 

План предвиђа реконструкцију неуређених зелених површина. Планирано је 

постављање једног мјешовитог спортског терена (мали фудбал, кошарка и рукомет) и 

опремање неопходним мобилијаром парка уз игралиште. 
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3. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ 

 

Регулационе линије на простору обухвата формиране су на начин да одвајају јавне 

површине (саобраћајне и јавне зелене површине) од грађевинског земљишта намијењеног 

за градњу објеката. Координате регулационих линија дате су као саставни и обавезујући 

дио плана. 

Регулација уз крајњу ивицу саобраћајне површине (углавном тротоар) износи 

минимално 0,50 метара, а у дијеловима гдје дозвољавају просторне могућности тај појас је 

и шири.  

Већином се јавља колинеација регулационих линија са границом парцеле  

(приказано на графичким прилозима  Плана). 

Регулационе линије приказане су на графичком прилогу бр.10: План грађевинских и 

регулационих линија. 

 

4. ГРАЂЕВИНСКЕ  ЛИНИЈЕ  

 

Грађевинске линије одређују положај објекта према саобраћајници и сусједним 

грађевинским парцелама. Грађевинске линије су обавезујуће за инвеститора, пројектанта и 

извођача. 

Максимални дозвољени истак грађевинске линије спратова, у односу на дефинисану 

грађевинску линију приземља из Плана, може бити 150 cm, али тако да пројекција горњих 

етажа објекта увијек пада на дефинисану грађевинску парцелу за предметни објекат. 

Подразумијева се да је оваква модификација планских рјешења могућа само ако су 

задовољени остали просторни и урбанистички параметри за дати локалитет.  

Грађевинске линије објеката су дате блоковски, чиме се оставља могућност другачије 

оријентације и позиције објеката него што је дефинисано на плану, с тим што се морају 

испоштовати параметри који се тичу удаљености објеката од границе парцеле и сусједних 

објеката. Исто тако, објекти се не смију позиционирати тако да прелазе грађевинску линију. 

Детаљним урбанистичко-техничким условима, могу се накнадно дефинисати и 

грађевинске линије подрума, приземља и  сваке етаже уколико се за то укаже потреба.  

Дефинитивне грађевинске линије подземних етажа утврђиваће се приликом израде 
детаљних урбанистичко-техничких услова за сваку појединачну локацију, узимајући притом 
у обзир све параметре прописане Планом, а нарочито услове везане за обезбјеђење 
потребног броја паркинг мјеста, прописани начин постављања инфраструктурних 
прикључака (шахтови), проценат озелењених површина, заштитне зоне вриједних 
примјерака дендрофонда и сл. Приликом израде детаљних урбанистичко-техничких услова 
могуће је одступити од графички приказаног габарита подземних гаража, али на начин да се 
дефинисаним габаритом не излази из граница грађевинске парцеле, односно не нарушава 
регулација, те не онемогућује приступ и комуникацију око објекта, не угрози инфраструктура, 
те не онемогући формирање планиране зелене матрице у оквиру грађевинске парцеле.  

У смислу спратности објеката, на графичким прилозима приказане су максималне 
надземне спратности објеката, те ознака подземних етажа. Градња подземних етажа је 
опциона, како у смислу броја потребних подземних етажа, њихове намјене, тако и у смислу 
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да се оставља могућност да се подземна етажа не гради, уколико се приликом израде 
урбанистичко-техничких услова појединачно за конкретну локацију, докаже да је све 
функционалне захтјеве објекта (посебно оне које се односе на паркирање возила) могуће 
задовољити на други начин, поштујући притом све остале параметре прописане овим 
Планом. У складу са тим, код објеката код којих није прецизирана изградња 
подрумске/сутеренске етаже, могуће је приликом израде детаљних урбанистичко-техничких 
услова, дефинисати изградњу исте, у складу са потребама које се јаве и могућностима на 
терену. 

Грађевинске линије приказане су на графичком прилогу бр.07: План грађевинских и 

регулационих линија. 

 

5. ПАРЦЕЛАЦИЈА 

 

Планом парцелације у овом елаборату су дефинисане грађевинске парцеле за: 

 

 индивидуалне стамбене  и стамбено-пословне објекте; 

 колективне стамбене  и стамбено-пословне објекте; 

 пословне објекте и објекте јавних служби и других друштвених дјелатности; 

 парковске површине; 

 инфраструктурне објекте (трафостанице); 

 саобраћајне површине. 

 

Величина и облици парцела су дефинисани на основу урбаних стандарда за сваку од 

ових намјена. Границе парцелa су дефинисане координатама ломних тачака парцела. 

Свака појединачна парцела је нумерисана, са дефинисанoм површином и дужинама 

фронтова (приказано у графичком дијелу Плана). 

Детаљним урбанистичко-техничким условима може се минимално кориговати 
грађевинска парцела предвиђена Планом и то да би се уважили релевантни фактори који се 
тичу имовинско-правних односа, али да се при том не угрожавају околни објекти. Детаљним 
урбанистичко-техничким условима може се минимално кориговати грађевинска парцела 
предвиђена Планом и то да би се уважили релевантни фактори који се тичу имовинско-
правних односа, али да се при том не угрожавају околни објекти. Детаљним урбанистичко-
техничким условима може се извршити обједињавање двије сусједне парцеле истих 
власника или цијепање једне парцеле на двије, ако су при том задовољени сви урбани 
стандарди и параметара за планиране објекте на парцели (нпр. паркинг мјеста, зелене 
површине). 

Грађевинске парцеле са индивидуалним стамбеним објектима имају приватни 

карактер, док парцеле на којима се налазе колективни стамбени и стамбено-пословни 

објекти морају имати јавно кориштење, у смислу да се површине око објеката не смију 

ограђивати и  морају се уредити на начин да се омогући несметан пјешачки саобраћај. 

 

Могуће је поставити ограде по границама парцела са индивидуалним објектима.  

 

Свакој парцели је омогућен колски и пјешачки приступ са саобраћајне површине или 

преко површине јавног кориштења. 
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6. БИЛАНС ПЛАНА 

 

На графичком прилогу бр. 5: План организације простора приказани су  планирани 

објекти и намјена. 

 

Напомена: 

 

Према : 

Закон о уређењу простора и грађењу (”Службени Гласник Републике  

Српске”,број 40/13, 106/15, 03/16 и 84/19), члан 2.  

Став љ) коефицијент заузетости је однос тлоцртне површине свих објеката на грађевинској 

површини (укључујући кровне вијенце, балконе, терасе и слично) и укупне површине 

грађевинске парцеле,  

Став м) коефицијент изграђености је однос укупне бруто грађевинске површине свих 

надземних етажа објеката и  укупне површине грађевинске парцеле. 

 

 

 

БИЛАНС ПЛАНА 
(P = 120 500 m² - 12,05 ha) 

 
Постојећи 

(задржани) објекти 
Планирани објекти 

 
УКУПНО 

Површина под 
објектима 

28 041 m2 49 451 m2 77 492 m2 

БГП становања 27 691 m2 80 647 m2 108 338 m2 

БГП пословања 317 m2 820 m2 1 137 m2 

БГП образовања 90 m2 - 90 m2 

БГП спорт и рекреација    

УКУПНА БГП 
(надземни + подземни 

габарит) 
56 139 m2 82 829 m2 138 968 m2 

Коефицијент 
изграђености 

П под објектима / П обухвата 0.64 

Коефицијент 
искоришћености 

укупан БГП надземног дијела објеката  / П 
обухвата 

0.62 

 

 
 

  

1 
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6.1 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОЈЕДИНАЧНИХ БИЛАНСА ЗА  

ОБЈЕКТЕ У ОБУХВАТУ ПЛАНА 
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7. ОПШТИ УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕЊЕ 

   

Овим Планом и условима дефинисани су релевантни урбанистички елементи за 

пројектовање и изградњу објеката у подручју Плана. 

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

 намјену објекта; 

 хоризонталне и вертикалне габарите; 

 ситуативни размјештај објеката и површина; 

 оријентационе нивелационе коте; 

 услове за прикључење на саобраћајну мрежу и задовољење саобраћајних потреба; 

 максималну изграђеност парцеле; 

 архитектонско обликовање објекта; 

 услове и уређење слободних површина; 

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

 услове заштите и др. 
 
Детаљни урбанистичко-технички услови израђују се као посебан елаборат, у складу 

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

подлога за издавање локацијских услова и за пројектовање. 

Детаљним урбанистичко-техничким условима одређују се намјена зграда и њихових 

дијелова, хоризонтални и вертикални габарити, положај према грађевинским линијама и 

према границама грађевинске парцеле, положај помоћних просторија, услови прикључења 

на комуналне инсталације и саобраћајнице, услови у погледу фасада, кровова, ограда, 

паркиралишта, озелењавања и уређења парцела и др. 

За зграде планиране у склопу јединствене функционално-техничке цјелине, детаљни 

урбанистичко-технички услови, израђују се за цјелину, али се може дефинисати и фазна 

градња.  

 

 

У урбанистичко техничким условима 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 подјела површина. 

 Максималне димензије хоризонталних габарита објекта и облик габарита; 

 Вертикални габарит висином тла мјереном од будуће нивелете терена или  бројем 

надземних етажа – спратност објекта; 
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 Ситуативни положај објекта и површина, облик основе приземља и спратова ако су 

различити, приказује се на графичком дијелу документа. Грађевинске и регулационе 

линије дефинишу су координатама тачака; 

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

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

апсолутном котом; 

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

саобраћајних површина (улица,тротоар, трг); 

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

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

ивичњаци, радијуси закривљења и сл; 

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

 

 Постављање ограде по границама парцела са објектима, у складу са важећим 

правилницима и другим законским регулативама за ту област.  

 Условима заштите утврдити обавезу пројектовања и изградње таквог објекта који ће 

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

коришћења предметног објекта и објеката у његовом окружењу. Ово се прије свега 

односи на статичку и сеизмичку сигурност објекта, функционалност у његовом 

коришћењу, противпожарну сигурност, енергетску ефикасност и друго; 

 Услови за прикључење на градску инфраструктурну мрежу детерминишу обавезу и 

начин под којима објекти морају бити прикључени на градску мрежу хидротехничке, 

енергетске и ТТ инфраструктуре и тд; 

 У условима треба утврдити и обавезу инвеститора за прибављање потребних 

геотехничких података о тлу путем непосредних истражних радова на микролокацији. 

 Помоћни објекти се могу планирати и задржавати у зони индивидуалног становања, 

уколико су у складу са важећим правилницима и другим законским регулативама за 

ту област. 
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7.1 ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ 

 

Овим планом се предвиђа изградња нових објеката различите намјене, с тим што 

доминира сљедећа изградња: индивидуално становање, индивидуално становање са 

пословањем, колективно становање и колективно стамбено-пословна намјена. Планирани 

објекти чине саставни дио јасно дефинисане зоне које су описане у поглављу 2. „Детаљна 

намјена површина“ 

Пословни садржаји и друге нестамбене дјелатности морају бити компатабилни са 

окружењем и односно такве да буком, вибрацијама и другим штетним дејствима не утичу на 

сусједне објекте и окружење. 

Вертикални  габарит  објеката је приказан на графичком прилогу бр.05. План 

просторне организације и он је максималан. 

 

7.2 ТРЕТМАН ПОСТОЈЕЋЕГ ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА 

 

7.2.1. Објекти који се задржавају 

 

Правила грађења за објекте из ове категорије важе за легално изграђене објекте, као 

и за објекте који су у поступку легализације.  

Власници/корисници постојећих зграда које се задржавају у предметним блоковима 
имају у погледу тих зграда право на: 

1.1. доградњу (надзиђивање) до спратности означене на карти: План просторне 
организације и у тексту,   

1.2. текуће одржавање зграда, уређаја, инсталација, приступа и земљишта који служе 
згради,  

1.3. преградњу која нема карактер нове градње,  
1.4. конзервацију грађевине, 
1.5. промјену намјене зграде, или дијелова зграде, укључујући и адаптацију таванског 

или подрумског простора у стамбени, пословни или помоћни простор, без 
подизања висине надзитка, 

1.6. замјену крова, без подизања висине назитка, осим у сљедећим случајевима: 
o код постојећих објеката који имају дјелимично реализовану повучену етажу, 

могуће не на остатку равног крова извршити доградњу повучене етаже, 
o код постојећих стамбених објеката са крововима благог нагиба, дозвољава се 

адаптација поткровне у стамбену етажу, са повећањем висине назитка 
(формирање мансардног крова).    

1.7. изградњу прикључака на комуналне инсталације,  
1.8. друге интервенције на згради, уређајима и инсталацијама, којима се обезбјеђује 

нормално коришћење зграде или земљишта које се користи уз зграду,   
1.9. реконструкција фасаде са циљем осавремењивања фасаде, 
1.10. затварање тераса, лођа и балкона: под условом да се затварање свих тераса на 

фасади изводи на исти начин, у истом материјалу и боји, а у складу са постојећим 
елементима зграде, да се овом интервенцијом не нарушава однос према 
сусједним објектима, те не угрожавају станари предметног ни сусједних објеката.  
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7.2.2. Објекти предвиђени за рушење 

 

У обухвату Плана предвиђа се уклањање постојећих индивидуалних стамбених и 

помоћних објеката, према графичком прилогу бр.1г. План уклањања објеката за потребе 

изградње новопланираних објеката, саобраћајнице, паркинга, зелених површина.  

 

8. ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ И ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

 

8.1 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

 

 

8.2 ЗЕЛЕНЕ И РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Основни плански концепт уређења простора Плана са аспекта система зелених 
површина, заснован је прије свега на максималном очувању постојећег дендрофонда, али и 
подизању нових зелених површина, све у циљу формирања квалитетне зелене матрице која 
треба да задовољи све важне функције које зеленило обавља.  

 
Планом уређења систма зелених површина акцент је дат на уређењу парковске 

површине са спортско-рекреативним садржајима.  
 
Због потребе за систематизацијом зелене површине су класификоване у сљедеће 

категорије: 
Јавне зелене површине 
Зелене површине ограниченог коришћења 
Парк и спортско-рекреативни садржаји 
Зелене површине око колективних стамбених објеката 
Приватни вртови 
 
 
1.   Јавне зелене површине 
 
Површине под јавним зеленилом предвиђене су, углавном, у зонама укрштања 

саобраћајница. 
 
У склопу изведбених пројеката планираних објеката као обавеза инвеститору даје се 

и израда и извођење пројекта спољног уређења са озелењавањем. 
 
 
 
2. Зелене површине ограниченог коришћења 
 
У ову категорију зелених површина спада двориште вртића. 

 
Дјечијим вртићима као категорији зелених површина у граду, придаје се, у посљедње 

вријеме велики значај, нарочито у насељима са великим бројем становника, без довљно 
зеленила и са таквим хигијенским условима који не задовољавају  норме "здравог 
становања". Обезбјеђивање здраве и пријатне средине за боравак дјеце један је од 
најважнијих задатака савремене пејзажне архитектуре. Осим стварања повољних 
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микроклиматских услова, зелене површине дјечијих вртића морају да задовоље и друге 
потребе: 

- Довољна величина и наглашена конфигурација терена, 
- Посебни дјелови простора за намене које нису алтернативе, 
- Разноврсни застори за просторе различитих намјена, 
- Опрема која обезбеђује богаство и креативност игре, а смањује могућност повреда 

на минимум, 
- Довољно зеленила, дрвеће са великим крошњама ради потребног засјенчења, 
- Непосредна веза са зградом вртића; просторијама за боравак. 

Приликом одабира биљног материјала треба имати у виду све оне основне еколошке 
и биолошке чиниоце. Осим аутохтоног садног материјала, бирају се врсте које могу да 
поднесу пењање, ломљење и савијање, а избјегавају се све биљке са израштајима који могу 
да повреде (трнови, оштре гране, плодови) и оне врсте које имају отровне дјелове (листови, 
цвјетови, плодови). Ови биљни елементи морају да буду распоређени тако да обезбиједе 
постојање  и засјенчених и сунчаних простора за игру дјеце. На овим површинама се не 
препоручује стварање изолованих и заклоњених простора. 
 

3.  Парк и спортско-рекреативни садржаји 
 
Највећа зелена површина на подручју обухвата планирана је у виду парковске 

површине са спортско-рекреативним садржајима у југозападном дијелу обухвата.  
Спортски терени предвиђени су уз западну границу јавне зелене површине са 

високим и ниским растињем.  
 
4.   Зелене површине око колективних стамбених објеката 
 
Подизање нових насада је предвиђено на травнатим површинама око и између 

колективних стамбених и стамбено-пословних објеката.  
При подизању ових насада потребно је водити рачуна о подземним гаражама, изнад 

којих се не препоручује садња високог дендрофонда, већ искључиво жбунастог. 
Посебна пажња посвећена је уређењу простору паркинга. Велики паркинзи имају 

изузетно негативне температурне ефекте - тзв. ефекат температурног острва. У зависности 
од расположивог простора, подизање дрвореда уз паркинг просторе је потребно извести у 
оквиру зелених трака уколико исте постоје, затим у перфорације у поплочању, као и у 
оквиру самих паркинг простора. При избору врста, за формирање ових дрвореда, неопходно 
је прије свега водити се станишним захтјевима истих, као и особинама дендрофонда битних 
за конкретну намјену (врста сјемена, лучење етеричних уља, фенофазе цвјетања, боја и 
текстура листа,...). 

 
5.   Приватна дворишта 
 
Највеће површине уређеног зеленила на подручју обухвата налази се у оквиру 

приватних вртова, те је  стога овој категорији зеленила потребно посветити посебну пажњу.  
Композиција врта треба да је усклађена са архитектуром куће, са средином у којој се 

налази и да истиче постојеће природне елементе. Вртови треба да се састоје из два дијела: 
предбаште и баште 

Предбаште треба да су хортикултурно уређене, са декоративним 
растињем,цвијетњацима са мобилијаром израђеним од природних материјала – дрвета и 
камена. Простор иза куће може се искористити и као повртњак и као воћњак, што такође уз 
економску страну може имати и интересантан естетски ефекат. 



   
Б    А    Њ    А     Л    У    К    А   ВЕСЕЛИНА   МАСЛЕШЕ       1/IV   

акционарско 
             друштво   

ПРОЈЕКТ 
  

 
 

 

Пројект а.д., ул. Веселина Маслеше  1/IV, уписан код  Окружног привредног суда у Бањалуци, број регистрације  је : 057-0-Рег-12-001604 

ЈИБ број је : 4401555970004; ИБ ПДВ број је : 401555970004  

Шифра дјелатности привредног друштва : 71 11; Матични број привредног друштва : 110 18 20   

 

44 
 

Приликом издавања УТУ-а као захтјев се поставља уређење зелених површина 
унутар парцеле као и садња високог дрвећа ако су парцеле на нагибу чиме се постиже 
армирање тла и спречава клизање земљишта. 

 
 

 

8.3 ПРИВРЕДА И УСЛУГЕ 

 

Планом је омогућено да се планирају пословне дјелатности у оквиру приземља 

индивидуалних и колективних стамбено-пословних објеката. 

Пословне дјелатности треба да припадају домену терцијалних дјелатности, гдје је 

услов да ни на који начин (буком, вибрацијама, штетним материјама, те прекомјерним 

оптерећењем саобраћаја и паркирања) не ремете стамбену функцију у предметном или 

објектима у окружењу. 

 

 

8.4 ЈАВНЕ И ДРУШТВЕНЕ СЛУЖБЕ 

 

У обухвату постоји објекат јавне намјене – предшколско образовање. С обзиром на 

то да у близини обухвата постоје или се планирају објекти образовања и здравства у самом 

обухвату нису планирани ови садржаји.  

Оставља се могућност да дио приземља постојећих и планираних стамбено-

пословних објеката буде ангажован за  потребе ових дјелатности (галерије, умјетнички 

атељеи и клубови, амбуланте породичне медицине, стоматолошке амбуланте, апотеке...), а 

све у сврху побољшања квалитета и понуде ових намјена. 

Од спортских садржаја План у свом обухвату предвиђа изградњу спортског 

игралишта у склопу парковске површине.  

 

9. ОПРЕМАЊЕ ТЕХНИЧКОМ И КОМУНАЛНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

 

9.1 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

 

 
Планирана уличне мреже рађена је на основу планске документације, која је 

дефинисана на подручју обухвата, постојеће мреже улица која се задржава овим планом и 

саобраћајних потреба, уз поштовање просторних могућности и власничке структуре. 

Планирана улична мрежа са свим елементима дата је на графичком прилогу бр.6 

''План саобраћаја и нивелације''. 

 

Интерна мрежа улица планирана је тако да се обезбједе квалитетни и ефикасни 

приступи свим постојећим и планираним садржајима, као и површинама за паркирање 

путничких аутомобила, било да су планирани паркинг простори на отвореном, у уличном 

фронту или у гаражама односно у сутерену. 
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Као основа за прорачун потребног броја паркинг мјеста у зонама колективног 

становања усвојен је стандард 1 паркинг мјесто на један стан, односно једно паркинг мјесто 

на 65 м2 пословног простора, што задовољава потребе у односу на степен моторизације и 

коефицијента измјенљивости корисника. 

У плану је обезбјеђен континуитет пјешачких токова у виду обостраних тротоара на 

нивелационо издвојеним површинама у профилу улице. 

У обухвату није планирано увођење линија јавног градског саобраћаја, нити 

стајалишта за потребе градског и приградског саобраћаја. Стајалишта су лоцирана ван 

обухвата плана. 

 

9.1.1. Урбанистичко-технички услови за саобраћај 

 

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

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

 

 Димензионисање коловозних површина извести у складу са очекиваним саобраћајним 
оптерећењем по важећим прописима, а на бази геотехничких карактеристика тла која се 
добију претходним геотехничким испитивањима  обављеним од стране за то стручне и 
овлаштене организације. 

 

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

 

 Одводњу оборинске воде урадити/ријешити системом сливника и цјевовода са одводом 
до канализације, а избор сливника ускладити са обрадом површине на којој се налази 
(коловоз или пјешачка стаза). 

 

 Коловозне засторе свих планираних и постојећих – задржаних саобраћајница радити са 
асфалтним материјалима. 

 

 Површинску обраду тротоара извести асфалтом. 
 

 Оивичење коловоза и пјешачких површина извести уградњом бетонских 
префабрикованих ивичњака.  

 
 

 Паркинг гараже, у сутеренским етажама или подземне, пројектовати у складу са 
прописима за ову врсту објеката, уз обавезно сагледавање и обезбјеђење како природне 
тако и вјештачке расвјете, вентилације, потребних пјешачких међуетажних комуникација 
и веза са вањским партером, противпожарних излаза, потребне саобраћајне и 
противпожарне опреме и сигнализације, уз услов да буду задовољене потребе за бројем 
паркинг мјеста стандардних и за инвалидна лица. Ови објекти дати су, у принципу, 
орјентационим габаритима, те се коначни хоризонтални габарити одређују детаљним 
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урбанистичко-техничким условима. Хоризонтални габарити подземних гаража не смију 
излазити изван граница грађевинске парцеле односно морају одржавати дистанцу од 1 
метар како би се обезбиједило несметано коришћење сусједних грађевинских парцела и 
објеката на њима. Изузетно, ова дистанца може бити мања уколико се кроз УТ услове 
дефинише и егзактно докаже оправданост смањења дистанце. 
 

 Гараже које су заједнички објекат за више парцела, могу се фазно градити, а при 
коначној изградњи гараже, омогућити пјешачке и колске пролазе између различитих 
парцела, како би се задовољили против пожарни прописи. 

 

 Ситуациони елементи приступа интерним саобраћајним површинама могу се кориговати 
из технички оправданих разлога, на бази идејних пројеката објеката, уколико се у 
детаљним урбанистичко техничким утврди да те корекције не утичу неповољно на 
безбједност и ефикасност јавног  саобраћаја;    

 

 Допушта се могућност изградње подземних гаража и на другим локацијама које Планом 
нису назначене, уколико се укаже потреба за истим, а што би се дефинисало кроз 
детаљне УТ услове. 

 

 Унутрашње односно наткривене рампе у гаражама максималног су нагиба до 15%, са 
површинском обрадом отпорном на клизање, док су вањске тј. отворене рампе 
максималног подужног нагиба до 12% (или мањег) зависно од нивелационих услова 

 

 На свим пјешачким стазама ширине 2 и више метара поставити физичке препреке 
(стубиће) ради онемогућавања моторним возилима да користе пјешачке стазе. 

 

 На свим тротоарима у зони пјешачког прелаза обавезно уградити упуштене ивичњаке 
или друге одговарајуће префабриковане елементе како би се омогућило неометано 
кретање бициклиста и инвалидских колица. 

 
 

 Обавезно урадити квалитетну расвјету свих саобраћајница и саобраћајних површина,а 
поготово раскрсница унутар обухвата. 

 

 Хоризонталну и вертикалну саобраћајну сигнализацију урадити у складу са одредбама 
Закона о основама безбједности у саобраћају. 

 

 При изради урбанистичко – техничких услова за појединачне објекте испоштовати 
одредбе '' Правилника о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица '' (сл. Гл. РС 
18/97), 

 

 

9.2 ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Урбанистичко технички услови за уређење зелених површина  

 

 За све врсте интревенција на зеленим површинама, обавезна је израда 
 техничке документације у складу са урбанистичко-техничким условима; 
 Обавезно израдити биоеколошку основу најзначајнијих зелених површина, као и 
стручну и детаљну студију здравственог стања постојећег дендрофонда са мјерама 
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унапријеђења постојећег стања у циљу продужавања животног вијека одраслих 
стабала; 
 Ставити под заштиту изузетно вриједне појединачне примјерке или групе 
дендрофлоре; 
 Просторни распоред биљака треба да је међусобно усклађен и да композиционо 
допуњује архитектуру оближњих објеката, уважавајући и околне грађевине; 
 Све биљке, за потребу формирања зелене површине, треба да испуњавају све 
здравствене, кондиционе и декоративне услове; 
 На биљкама за уградњу не смије бити видљивих механичких, ентомолошких или 
фитопатолошких оштећења;  
 Садњу обављати по техничким прописима прописаним за ту врсту радова; 
 За подизање дрвореда бирати врсте које су отпорне на тешке услове средине са 
густом и разгранатом крошњом, брзог пораста и отпорне према болестима; 
 Саднице анкерисати са два дрвена, обрађена и импрегрирана колца пречника 6 цм 
уз учвршћивање садница специјалном траком која се користи за те намјене; 
 По потреби предвиђети иригацију, за биљке систем “кап по кап”, а за травнате 
површине аутоматске прскалице; 
 Поступати са простором као са необновљивим ресурсом; 
 Редовно одржавање зелених површина је обавезно. 
 

 

9.3 ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

9.3.1. Водовод 

 
Постојећи и планирани садржаји у обухвату плана ће се  снабдијевати водом са 

градског водоводног система. Планом је предвиђена прстенаста водоводна мрежа чији су 
интегрални дио и постојећи цјевоводи. Прстенаста мрежа је планирана због омогућавања 
сталног циркулисања воде. На мјестима гдје није било могуће формирати прстенове, а да 
цјевоводи остану у јавној површини, на такозваним слијепим крајевима, обавезно извести 
хидранте. На остатку мреже растојање између два сусједна хидранта не би требало да 
прелази 80 m. Сви цјевоводи се изводе у јавним површинама (тротоари уз планиране 
саобраћајнице и саобраћајнице).  

Цјевоводе опремити свим поребним арматурама за несметано функционисање 
(затварачи, монтажно – демонтажни комади, дилатациони компензатори, ваздушни 
вентили,...).  

Све арматуре и објекте у склопу водоводне мреже изводити у армирано – бетонским 
шахтовима. 

Дио постојеће водоводне мреже који је изгађен од азбестцементних цијеви 
неопходно је измјестити и замијенити цијевима од савремених материјала. Замјена је 
неопходна због могућности штетног дјеловања азбеста. Такође, савремени цјевоводи имају 
сљедеће предности: лагане су, спајају се брзо и једноставно, отпорне су на корозију и 
инкрустацију. 

Цјевоводи поред снабдјевачке улоге имају и улогу да обезбиједе довољне количине 
противпожарне воде . 

Код пројектовања нове водоводне мреже, основни елементи за пројектовање су:  

 специфична потрошња воде на дан по становнику qsp=250 l/st/dan, 

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

 коефицијент дневне неравномјерности Kdn=1.3 

 коефицијент часовне неравномјерности Kdn=1.5. 
Заштиту од пожара ријешити у складу са важећим Законом о заштити од пожара. 
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Код планирања нових односно реконструкције постојећих цјевовода, профили цијеви 
се одређује по хидрауличком прорачуну, с тим да се не препоручују профили цијеви мањи 
од Ø100 . 

Положај постојећих и планираних дистрибутивних цјевовода водоводне мреже 
приказан је у графичком прилогу. 
 

9.3.2. Канализација 

 

У новоформираним улицама планирати сепаратни систем канализације. 
 
Пречник фекалних  колектора се одређује по хидрауличком прорачуну с тиме да се 

не препоручују мањи профили цијеви у главним улицама од Ø300. Трасе планираних 
фекалних колектора се настављају на планиране трасе фекалне канализације, које су 
преузете из важећег Регулационог плана.  

Уколико не дође до реализације изградње локалног канализационог система прије 
почетка изградње објеката планираних овим регулационим планом, третман фекалних 
отпадних вода вршити према условима датим у Правилнику о третману и одводњи отпадних 
вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације (Службени гласник 
Републике Српске број 68 од 28. децембра 2001. године).  
 

За прорачун количина употребљених вода плански елементи су: 

 број становника планираних за прикључење на водоводну мрежу са просјечном 
потрошњом од 250 l/st/dan, 

 потрошња воде за остале потребе (запослени, сервиси, радионице, 
угоститељски објекти, школе и сл.) је 150 l/st/dan. 

 

Атмосферску канализацију планирати у свим новим улицама у оси саобраћајница 
гдје год је то могуће како би се двостраним нагибом истих омогућила бржа одводња 
површинске воде и иста прихватала уличним сливницима. 
 

Плански елементи потребни за прорачун кишне канализације су: 

 припадајуће сливне површине, 

 интензитет мјеродавних киша, 

 одговарајући коефицијент отицања (зависно од намјене површина). 
Минимални пречник уличних кишних колектора је Ø300. 

 
 

 
9.4 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА  

 
У обухвату предметне измјене регулационог плана, поред постојеће потрошње, 

предвиђена је и изградња нових стамбених, стамбено-пословних, пословних и образовних 
објеката.  
 

Полазећи од наведених услова и намјене простора, те на основу података  за укупну 
бруто грађевинску површину (БГП) постојећих и планираних објеката предметног обухвата 
(cca 80 647 m2) и на основу подлога за димензионисање енергетских мрежа израчунава се 
планирано вршно оптерећење објеката обухваћених овим Измјеном регулационог плана. 
Прогноза вршне снаге може да се изврши директним поступком помоћу усвојеног 
специфичног оптерећења по јединици активне површине објекта одговарајуће дјелатности 
помоћу израза:  
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Pmax = pmax * Sab * 10-3 

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

Дјелатност Специфично оптерећење pmax (W/m2) 

Просвјета 10 - 25 

Здравство 10 - 35 

Спортски центри 10 - 50 

Хотели са клима уређајима 30 - 70 

Хотели без клима уређаја 20 - 30 

Мале пословне зграде 15 - 30 

Трговине 25 - 60 

Занатске услуге, сервиси 80 - 100 

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

Pmaxw = Pmaxso + Pmaxspo + Pmaxpo = Pw  
 

Pmaxw = Sso x pmaxso + Sspo x pmaxspo + Spo x pmaxpo  
 

 
Pw=  2359 kW 

гдје је: 
 
Pmaxw   – укупно прогнозирано максимално оптерећење у kW; 
Pmaxso   – прогнозирано максимално оптерећење објеката чија је намјена     
               становање у kW; 
Pmaxpo   – прогнозирано максимално оптерећење објеката чија је намјена     
               пословање у kW; 
Pmaxjo   – прогнозирано максимално оптерећење објеката чија је намјена     
               јавни објекти у kW; 
Pmaxинфо   – прогнозирано максимално оптерећење објеката предвиђених за 

инфраструктурне објекте у kW; 
pmaxso   – специфично оптерећење објеката чија је намјена становање у kW/ m2; 
pmaxpo   – специфично оптерећење објеката чија је намјена пословање у kW/ m2; 
pmaxjo   – специфично оптерећење објеката предвиђених за јавне објекте у kW/ m2; 
Sso    – површина објекта чија је намјена пословање у m2 

Spo    – површина објекта чија је намјена пословање у m2 

Sjo    – површина објекта предвиђених за гаражне просторе у m2 

 

 
Да би се задовољиле електроенергетске потребе постојећих и планираних објеката и 

основне комуналне потребе у погледу снабдијевања електричном енергијом, неопходно је 
изградити или су већ изграђене, укупно: 
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n = Pmaxw / P1 = 2359/500 = 4,71 

 
тј. 5 дистрибутивне трафостанице, а од тога броја су 4 нове дистрибутивне трафостанице 
типа МБТС, снаге до 630kVА (уз искористивост од 80%) са трансформаторском јединицом 
која ће се одредити на основу максималног оптерећења у окружењу, као слободностојећи 
објекат чије ће се архитектонско рјешење уклопити у околни простор. Такође, предвиђена је 
реконструкција постојеће трафостанице МТС ПОХОРСКА 10(20)/0.4 kV до 630 kVA или њена 
замјена са трафостаницом типа МБТС, снаге до 630kVА. Поред тога, оставља се могућност 
проширења планираних трафостаница до 1000kVА, уз сагласност надлежне 
електродистрибуције, ако потребе за електричном енергијом премаше њихове лимите. 

Позиције планираних трафостаница су приказане у графичком прилогу „План 
инфраструктуре - електроенергетика и телекомуникације“, а за евентуалне, нове 
трафостанице биће утврђене кроз урбанистичко-техничке услове, а у сарадњи инвеститoра 
и надлежне електродистрибуције. 

 Трафостанице ће се прикључити прстенасто у средњенапонску мрежу по принципу 
„улаз-излаз“ уважавајући и постојеће регулационе планове у окружењу. Сва опрема у новим 
трафостаницама треба да буде искључиво за уградњу на 20kV напонски ниво. Ако се до 
полагања нових каблова не изврши припрема за прелазак на 20kV напон, трансформатор за 
уградњу мора бити преклопив на лицу мјеста, односно мора бити преносног односа 
10/(20)/0,4kV.  
 За постојеће и планиране слободностојеће трафостанице опредјељује се простор за 
функционисање (парцела) димензија cca 6x7 m2 (оквирно 42m2) углавном на јавним 
површинама, а која ће прецизније бити дефинисана кроз урбанистичко-техничке услове, 
односно локацијске услове. 
 
НН развод 
 

Пренос електричне енергије од дистрибутивне трафостанице до нових потрошача 
предвиђа се подземним кабловима одређеног капацитета, који ће се дефинисати према 
стварним потребама потрошача унутар обухвата исказаним кроз енергетске сагласности и 
главне пројекте. 
За потребе полагања планираних нисконапонских каблова оставља се могућност изградње 
електроенергетске кабловске канализације, која ће прецизније бити дефинисана 
урбанистичко-техничким условима, пројектима и условима које пропише надлежна 
електродистрибуција. 
Због непостојања ажурног катастра подземних електроенергетских инсталација, приликом 
извођења радова обавезно обезбиједити присуство овлаштених представника надлежне 
електродистрибуције. 
 
Јавна расвјета 
 

Овим регулационим планом оставља се могућност реконструкције, модернизације и 
изградње јавне расвјете коју треба прилагодити профилу саобраћајница, а што ће 
прецизније бити дефинисано урбанистичко-техничким условима, пројектима и условима које 
пропише надлежна електродистрибуција. 
Према важећим стандардима и важећим препорукама CIE („Recommendations for the Lighting 
od Roads for Motor and Pedestrian Traffic“) потребно је све третиране просторе освјетлити 
(саобраћајнице, пјешачке комуникације, паркинге) са одговарајућим свјетиљкама које ће се 
уграђивати на жељезне цјевасте стубове одређених висина према фотометријским 
прорачунима, а напајање истих извести подземним НН кабловима. 
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9.5  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

 
Обзиром на врсту намјене објеката, потребно је обезбиједити адекватне 

телекомуникационе прикључке, који ће се извести од најближег постојећег окна 
телекомуникационе мреже. 

На основу процјене да је за пословни или стамбени  простор (cca 50 m2)  један 
директни телекомуникациони прикључак  добије се: 
 

ntel = Sup / 50 
 

 гдје је: 
   Sup –укупна БГП објеката. 
          
 

Тачан број телекомуникационих прикључака биће дефинисан урбанистичко-
техничким условима, пројектима и условима и техничким рјешењима које пропише 
надлежни провајдер телекомуникационих услуга. 

За потребе полагања планираних телекомуникационих каблова оставља се могућност 

изградње ТК кабловске канализације, како је дато у графичком прилогу, а која ће прецизније 

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

надлежни телеком.  

Предвиђена изградња ТК канала подразумијева њихово кориштење и за инсталације 
нових информационих технологија (нпр. кабловски интернет, CATV) зависно од могућности 
и уз сагласност надлежних провајдера.  
 ТK кабловска окна планиране ТК канализације треба да издрже сва покретна и 
непокретна оптерећења којима су изложена (возила или друго оптерећење које се може 
појавити на тротоару). 

Све радове на телекомуникационој инфраструктури и детаљне услове прикључења 
објеката на телекомуникациону мрежу одобрава надлежни провајдер телекомуникационих 
услуга, кроз своје сагласности и техничка рјешења. 

Код пројектовања и извођења система телекомуникационих веза треба поштовати, 
поред ових услова, важеће прописе, а нарочито услове надлежног провајдера 
телекомуникационих услуга. 

Због непостојања ажурног катастра подземних телекомуникационих инсталација, 
приликом извођења радова обавезно обезбиједити присуство овлаштених представника 
надлежног провајдера телекомуникационих услуга. 
 
 

9.6 ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Због наведених чињеница, топлотна енергија за загријавање просторија у објектима 
предвиђеним за градњу овим Регулационим планом, као и постојећих објеката у овом 
простору, може се обезбиједити појединачним изворима топлоте за сваки објект. То могу 
бити појединачне котловнице за топловодно централно гријање, котлови за етажно 
топловодно гријање или локални извори топлоте по просторијама – пећи на чврсто, текуће 
или гасовито гориво.  

Топлотну енергију за загријавање топле потрошне воде обезбиједити електричним 
гријачима – електрични бојлери.  

За евентуално хлађење просторија у објектима у љетном периоду користити локалне 
хладњаке ваздуха.  
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Услови за градњу котловница за централно гријање 

 
Котловнице за централно гријање у обухвату овог Регулационог плана могу се 

градити у саставу објеката или као самостојећи помоћни објекти гдје за то постоје услови. 
Гориво за котлове централног гријања може бити текуће или гасовито, а од чврстих дрво и 
дрвни отпаци ради мањег загађења околине. Електрична енергија у котловницама за 
централно гријање се може користити само уз посебно одобрење испоручиоца електричне 
енергије.  
 

Избор горива зависиће о инвеститору и могућностима складиштења горива. Котлове 
и инсталације гријања пројектовати и градити за топловодни систем гријања са полазном 
температуром топле воде до максимално 900C.  

У случају уградње котлова вишег температурног нивоа (или парних котлова), ради 
евентуалних технолошких захтјева, потребно је уградити измјењивач топлоте за потребе 
гријања. 

При пројектовању и изградњи котловница и инсталација гријања придржавати се 
важећих законских прописа и стандарда за ову област. 

 

 

10. ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕЊЕ 

 

Наведене геолошке, инжењерскогеолошке и хидрогеолошке карактеристике терена 
нису биле довољне да би се прописали детаљни геотехнички услови фундирања и 
изградње објеката. Да би се омогућила безбједна изградња будућих објеката, потребно је 
урадити сљедеће: 

Темељење објеката треба изводити на одговарајућем тлу, познатих карактеристика. 
Темељење конструкције објеката треба пројектовати тако да се за дејство основног 
оптерећења избјегну диференцијална слијегања. 

 
Темељи дијелова конструкције се не изводе на тлу, које се по карактеристикама 

разликује значајно од тла на коме је извршено темељење осталог дијела конструкције. Ако 
то није могуће, објекат треба раздвојити на конструктивне јединице према условима тла. 

 
Примјену два или више начина темељења избјегавати, осим ако се за сваки начин 

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

 
За објекте са сложеним конструктивним системима сеизмички коефицијент треба 

одредити на основу детаљних истраживања динамичких карактеристика локације и 
објеката. Засијецање, усијецање и сви ископи морају се изводити према геомеханичким 
подацима, тј. пројекту. Оптерећење које се преноси преко темељне конструкције на тло 
мора да буде хомогено распоређено по цијелој контактној површини. 

 
Подземне просторије пројектовати према условима хидрогеолошких података, 

односно хидрогеолошких истраживања како је прописима одређено. 
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Дренажу површинских вода изводити по одговарајућем пројекту, у циљу обезбјеђења 
неконтролисаног проквашавања тла, што би имало штетно дејство. 

 
Пројектовањем и експолатацијом овог простора морају бити примјењене мјере којима 

ће се обезбиједити уређење и очување тла као грађевинског земљишта и животне средине. 
Посебно се одређује обавезност заштите свих добара приликом ископа темељних јама и 
других ископа. Затрпавањем ископа обезбиједити потребну стабилност. Мјере сигурности за 
вријеме извођења ископа и након тога одредити пројектом. 

 
Наведене смјернице је потребно испоштовати у складу са прописаним законским и 

подзаконским актима: 
 

 Закон о уређењу простора и грађењу (Сл.гл. РС 40/13, 106/15, 03/16 и 84/19); 

 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); 

 

11. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Заштита ваздуха 

Основна проблематика код самог планирања намјене површина и извора полутаната 

је моментално непостојање система мјерења квалитета ваздуха на основу којег се може не 

само закључити стање квалитета ваздуха него и управљати са њим. 

Сагледавањем једног таквог система, потреба које постоје у њему и лоцирање 

загађивача обезбиједио би се већи квалитет животне средине. 

У фази планирања објеката и лоцирања загађивача ваздуха водити рачуна о 

адекватној намјени простора која ће моћи обезбиједити квалитет ваздуха урбаног подручја. 

Према Закону о заштити ваздуха (Сл. гл. РС бр. 124/11) и Закону о измјенама и 

допунама Закона о заштити ваздуха (Сл. гласник РС, бр. 46/17) заштита ваздуха се 

постиже: 

 Очувањем и побошањем квалитета ваздуха кроз утврђивање и 

остваривање мјера у области заштите како би се спријечиле или смањиле штетне 

посљедице по здравље људи и/или животну средину, 

 Избјегавањем, спречавањем и смањењем загађења која утичу на 

оштећење озонског омотача и климатске промјене, 

 Праћењем, прибављањем и процјењивањем одговарајућих података о 

квалитету ваздуха на основу мјерења и стандардизованих метода,  

 Обезбјеђивањем доступности података о квалитету ваздуха. 

У смислу очувања постојећег квалитета ваздуха као и побољшања његовог 
квалитета овим Регулационим планом , рјешење топлификационог система максимално 
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мора уважити могућности обједињавања топлификације и кориштење алтернативних 
горива. 

 
У смислу загријевања свих планираних објекта, до момента не успостављања 

топлификационог система, неопходно је планирати парцијално по условима датим планским 
инфруктурним дијелом овог документа. С обзиром на непостојање мреже даљинског 
гријања, загријавање је предвиђено помоћу локалних котловница или просторија за 
ложење, неопходно је приликом пројектовања и изградње поштовати све законске прописе 
везане за инсталације централног гријања, градњу котловница и смјештај и држање горива 
за ложење у смислу емисије продуката сагорјевања у ваздух.  

 

Заштита вода 

Заштита вода обезбјеђује се канализационом мрежом односно централним градским 

канализационим системом који укључује и системе и уређаје за пречишћавање. Каналисање 

и пречићавање отпадних вода би био онај минимум који би се требао испунити да се 

удовоље захтјеви заштите животне средине који су прописани како законским регулативама 

тако и свјетским стандардима и прописима. 

Одвођење оборинских вода вршити преко одговарајућих канала који ће бити 

саставни дио канализационе мреже, а који морају обезбиједити најкраћи пут одвођења 

оборинских вода како од постојећих тако и планираних објеката.   

 

Управљање чврстим отпадом 

Сакупљање отпада са предметног обухвата неопходно је спровести према локалном 

плану који се односи на уклањање отпада као и плану одвоза локалне комуналне 

организације. 

Да би се успјешно успоставио систем прикупљања отпада предвиђа се постављање 
одговарајућих посуда за складиштење отпада на нивоу сваке парцеле, канте запремине 120 
литара за индивидуалне објекте и контејнери запремине 1,1 m3 који се диспонирају на тачно 
утврђене вањске површине за колективне стамбене и стамбено-пословне објекте. Све 
локације контејнера неопходно је да имају обезбијеђене све санитарно хигијенске услове. 
 

У процесу свих неопходних радњи које се односе било на прикупљање, уклањање, 

складиштење, депоновање и уопште подизања система управљања отпадом неопходно се 

придржавати основних мјера које су предвиђене Законом о управљању отпадом (Сл. 

гласник РС, бр. 111/13 и 106/15). 

 

 

12.  УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДИ И ДОБАРА ОД ПОЖАРА 

 

Довољне количине воде за гашење пожара потребно је осигурати одговарајућим 

димензионисањем планиране и/или реконструкцијом постојеће јавне водоводне мреже с 

мрежом вањских хидраната ускладу с важећим прописима. Вањске (уличне) хидранте 

потребно је пројектовати и изводити као надземне. 

Ватрогасни приступи осигурани су по свим јавним саобраћајним површинама, а 

додатни ватрогасни приступи и површине за рад ватрогасне технике утврђиваће се кроз 
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посебан елаборат противпожарне заштите, који је саставни дио документације за извођење 

и који се, у складу са Законом о заштити од пожара (Сл.гл. РС, бр. 94/19), на одговарајући 

начин верификује код овлаштене институције. 

У сврху спречавања ширења пожара на сусједне грађевине, грађевина мора бити 

удаљена од сусједних грађевина у складу с важећим прописима,  

Приликом свих интервенција у простору, те израде пројектне документације која се 

израђује на темељу овог Плана обавезно је потребно придржавати се сљедећих прописа: 

 

- Зaкoн o зaштити oд пoжaрa (Сл.гл. РС, бр. 94/19), 

- Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара 
(Службени гласник Републике Српске, број 66/20) 

- Правилник о техничким нормативима заштите од пожара у објектима у којима 
се окупља, борави или ради већи број лица (Службени гласник Републике 
Српске, број 62/20) 

- Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и 
уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката код којих је повећан 
ризик од пожара, (Службени гласник Републике Српске, број 55/20) 

- Правилник о техничким захтјевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле 
од пожара и експлозија (Службени гласник Републике Српске, број 11/18) 

- Правилник о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од 
пожара (Службени гласник Републике Српске, број 11/18) 

- Правилник о техничким захтјевима безбједности од пожара спољних зидова 
зграда (Службени гласник Републике Српске, број 11/18) 

- Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара 
(Службени лист СФРЈ, број 7/84) 

 

13. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДИ И ДОБАРА У СЛУЧАЈУ 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, РАТНИХ КАТАСТРОФА И ТЕХНОЛОШКИХ 

АКЦИДЕНАТА 

 

Приликом пројектовања и извођења објеката на простору обухвата предметног 

Плана неопходно је примјенити све прописане мјере за заштиту објеката од елементарних и 

других непогода. 

У циљу заштите грађевинских објеката и других садржаја у предметном простору, 

потребно је при њиховом пројектовању и извођењу узети у обзир све мјеродавне параметре 

који се односе на заштиту од елементарних непогода (врста и количина атмосферских 

падавина, дебљина сњежног покривача, јачина вјетра, носивост терена, висина подземних 

вода и сл) у складу са позитивним законским прописима. 

Заштита од удара грома треба да се обезбиједи изградњом громобранских 

инсталација, које ће бити правилно распоређене и уземљене. Уколико на територији 

обухваћеној Планом постоје радиоактивни громобрани, неопходно их 

је уклонити и замјенити, с обзиром да они представљају потенцијалну опасност по здравље 

грађана. 

Посебну пажњу обратити на одредбе Правилника о техничким нормативима за 

изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима, Законом о заштити од 

елементарних непогода, Законом о заштити од пожара, те осталим прописима који 

дефинишу ову област. 

https://rzsm.org/images/stories/RZSM/Propisi/MUP/Zakoni%20RS/66-20_Pravilnik_o_tehnickim_normativima_za_hidrantsku_mrezu_za_gasenje_pozara.pdf
https://rzsm.org/images/stories/RZSM/Propisi/MUP/Zakoni%20RS/62-20_Pravilnik_o_tehnickim_normativima_zastite_od_pozara_u_objektima_sa%20vecim_brojem_lica.pdf
https://rzsm.org/images/stories/RZSM/Propisi/MUP/Zakoni%20RS/55-20_%20Pravilnik_o_tehnickim_normativima_za_pristupne_puteve_za%20vatrogasna%20vozila....pdf
https://rzsm.org/images/stories/RZSM/Propisi/MUP/Zakoni%20RS/11-18%20Pravilnik%20o%20teh%20zahtj%20za%20zastitu%20garaza%20od%20pozara%20i%20eksplozija.pdf
https://rzsm.org/images/stories/RZSM/Propisi/MUP/Zakoni%20RS/11-18%20Prav%20o%20teh%20norm%20za%20zastitu%20ugostiteljskih%20objekata%20od%20pozara.pdf
https://rzsm.org/images/stories/RZSM/Propisi/MUP/Zakoni%20RS/11-18%20Prav%20o%20teh%20zahtj%20bezbjednosti%20od%20pozara%20spoljnih%20zidova%20zgrada.pdf
https://rzsm.org/images/stories/RZSM/Propisi/MUP/Zakoni%20RS/MUP_Za_zamjenu/Zastita_%20od_%20pozara/24-7-84-Prav%20o%20teh%20norm%20za%20zastitu%20visokih%20obj%20od%20pozara.pdf
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14. МЈЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

 
Енергетска ефикасност у зградама подразумијева 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. 

Кључна подручја у којима се могу примијенити 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 доприњети 

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 
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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).  

- 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.).    

 

15. УСЛОВИ ЗА КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА УМАЊЕНИМ ТЈЕЛЕСНИМ 

СПОСОБНОСТИМА 

 

Пројектовање и функционисање објеката и површина у оквиру простора обухвата 

Плана ускладити са Правилником о условима за планирање и пројектовање грађевина за 

несметано кретање дјеце и особа са умањеним тјелесним способностима («Сл. Гл. РС», бр. 

44/11), те осталим прописима који дефинишу ову област. 

 

16. ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПЛАНА 

 

Трошкови уређења грађевинског земљишта су основа за планирање и уређење простора 

према надлежној просторно-планској документацији. На основу вриједности трошкова 

припремања и опремања, изражених према бруто грађевинској површини планиране 

градње, одређује се јединична накнада за уређење градског грађевинског земљишта. 

Према важећем Закону о грађевинском земљишту Програм уређења грађевинског 

земљишта доноси скупштина града у складу са својом Одлуком о уређењу грађевинског 

земљишта. 

Ови оријентациони трошкови уређења градског грађевинског земљишта раде се на основу 

планских величина за области инфраструктуре и познатих вриједности за радове на 
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припремању (израда планске и пројектне документације) и опремању земљишта 

(инвестициона вриједност изграђене инфраструктуре саобраћаја, хидротехничке, електро, 

ТТ и термотехничке). 

  

Основни циљеви израде и доношења програма 

 

У складу са Законом о грађевинском земљишту, уређење грађевинског земљишта ради се 

према Регулационом плану и Програму које доноси скупштина општине. Основни циљеви 

израде Програма су: 

 

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 на припремању и опремању грађевинског земљишта 

у обухвату предметног Регулационог плана, 

 

утврђивање просјечне висине накнаде за уређење грађевинског земљишта по 1 м² бруто 

грађевинске површине (БГП) 

 

 

На бази овако дефинисаних циљева израде и доношења Програма, одговарајући органи 

општине могу дефинисати стратегију и доносити одговарајуће инвестиционе програме и 

одлуке из области планирања и уређења простора. 

 

Припремање грађевинског земљишта 

 

У фази припремања грађевинског земљишта утврђују се све неопходне активности на 

припремању грађевинског земљишта као и трошкови њихове реализације : 

 

израда геодетских подлога,  

рјешавање имовинско-правних односа,  

израда урбанистичко-планске документације,  

израда одговарајуће техничке документације,  

вођење оперативне кординације у припремању грађевинског земљишта. 
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Ђ. ВАЛОРИЗАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА 
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E. MИШЉЕЊА КОМУНАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА У 

ФОРМИ АКАТА ПРОПИСАНИХ ЗАКОНОМ (сагласности, смјернице...)  
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IV ГРАФИЧКИ ДИO 

 

 


