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На основу члана 46. став 1. Закона 
о планирању и изградњи (“Службени 
гласник Републике Србије”, бр. 72/2009, 
81/2009-исправка., 64/2010-Одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013–одлука УС, 
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014 и 145/2014), члана 9. став 3. 
Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гла-
сник Републике Србије“, бр. 135/2004 
и 88/2010), члана 32. став 1. тачка 5. 
Закона о локалној самоуправи (“Служ-
бени гласник Републике Србије”, бр. 
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. 
закон) и члана 37. став 1. тачка 5. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 24/13-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка, по прибавље-
ном мишљењу Комисије за планове, на 
својој 12. седници, одржаној дана 12. 
априла 2017. године, доноси:

О Д Л У К У
о изради Плана детаљне регулације 

туристичко-рекреативне зоне у 
Новој Гајдобри

Члан 1.

Приступа се изради Плана 
детаљне регулације туристичко-рекре-
ативне зоне у Новој Гајдобри (у даљем 
тексту: План). 

Члан 2.

Опис оквирне границе планског 
подручја:

Оквирна граница обухвата Плана 
туристичко-рекреативне зоне почиње 
тачком број 1 на тромеђи катастарских 
парцала 595, 433 и 913. Од тачке број 1 

граница се креће ка југистоку јужном 
страном кататасатрске парцеле 913, до 
тачке 2 која се налази на тромеђи катас-
тарских парцела 913, 580 и 936. Од тачке 
број 2 граница скреће ка југозападу и 
креће се западном страном катастар-
ских парцела 936 и 945, до тачке број 3 
која се налази на тромеђи катастарских 
парцела 936, 945 и 627. Од тачке 3 гра-
ница се креће ка северозападу, северо-
источном страном катастарске парцеле 
939, све до тачке број 4 која се налази на 
тромеђи катастарских парцела 939, 617 и 
996. Након тачке број 4 граница скреће 
ка североистоку одатле граница скреће 
ка североистоку и креће се западном 
страном катастарских парцела 617 и 595, 
до тачке број 1 почетне тачке описа.

Све наведене катастарске парцеле 
припадају катастарској општини Нова 
Гајдобра.

Ова Одлука садржи оквирну гра-
ницу планског подручја. Коначна гра-
ница планског подручја биће дефинисана  
најкасније у фази израде Нацрта плана.

Оквирна граница планског под-
ручја дата је у оквиру графичког прилога 
Катастарско - топографски план са 
оквирном границом планског подручја.

Укупна површина оквирног обух-
вата планског подручја износи ~26,05 ha.

Члан 3.

Основ за израду Плана је доку-
ментација вишег реда: Просторни План 
општине Бачке Паланке („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ бр. 20/12), 
(у наставку ППО), који је дао генерална 
просторна решења, правила за уређење 
и коришћење простора за изградњу и 
критеријуме заштите животне средине. 
Просторни план је планско подручје 
дефинисао као Туристичко-рекреативна 
зона локалитет 2, одредио оквирни 
обухват (простор јужно од насеља Нова 
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Гајдобра и северно од канала ДТД);  а 
за даљу урбанистичку разраду изра-
дом Плана детаљне регулације, уко-
лико је за изградњу комплекса – обје-
ката за ове намене потребна промена 
регулације, уз добијене сагласности 
надлежних органа и служби за заштиту 
природе,водопривреде, енергетике и др.

Просторни план је дефинисао 
претежну намену земљишта, правила 
уређења и грађења по зонама и цели-
нама:

Зоне и комплекси туристичко-
спортско-рекреативних садржаја

Зоне и комплекси туристичко-
спортско-рекреативних садржаја треба 
да су у функцији спорта, рекреације и 
различитих видова туризма, као што су: 
излетнички, наутички, спортско-рекре-
ативни, културно - манифестациони, 
ловни, риболовни, еколошки, сеоски и 
транзитни туризам, а у зависности од 
природних и створених потенцијала и 
захтева конкретне локације.

Дозвољена је изградња најраз-
новрснијих објеката, као што су: изле-
тишта, стрелишта, јахалишта, хипо-
дроми, голф терени, купалишта (аква 
паркови и базени), школе у природи, спо-
мен-паркови и спомен-обележја, умет-
ничке колоније, летње позорнице, амфи-
театри, као и хотели, мотели, ловачки 
домови, ресторани, апартманска насеља, 
кампови и слични садржаји.

Основни услови су да комплекс 
мора бити опремљен неопходном 
саобраћајном, водном, енергетском и 
електронском комуникационом инфра-
структуром, а архитектонска обрада пла-
нираних објеката може се третирати сло-
бодно, са циљем да се уклопе у околни 
амбијент.

За израду плана израдиће се катас-
тарско-топографског план планског под-

ручја, а користиће се и дигитални орто-
фото општине Бачка Паланка. 

Члан 4.

План ће се придржавати основних 
начела планирања, уређења и заштите 
простора дефинисана Просторним пла-
ном, детаљније их имплементирати и 
разрадити кроз свој основни садржај:

 - границу плана и обухват 
грађевинског подручја,

 - поделу простора на посебне 
целине и зоне,

 - детаљну намену земљишта,

 - регулационе линије улица и 
јавних површина и грађевин-
ске линије са елементима за 
обележавање на геодетској 
подлози,

 - нивелационе коте улица и јав-
них површина (нивелациони 
план),

 - попис парцела и опис локација 
за јавне површине, садржаје и 
објекте,

 - коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, кому-
налну и другу инфраструк-
туру,

 - мере заштите културно – исто-
ријских споменика и заштиће-
них природних целина,

 - локације за које се обавезно 
израђује урбанистички проје-
кат,

 - правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама,

 - друге елементе значајне за 
спровођење плана детаљне 
регулације (економску анализу 
и процену улагања из јавног 
сектора).
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Члан 5.

Основни циљ израде Плана је 
стварање планског основа за просторно 
уређење и изградњу на подручју које је 
намењено Туристичко-рекреативним 
садржајима.

Члан 6.

Средства за израду Плана обез-
бедиће буџет Општине Бачка Паланка и 
Суинвеститор физичко лице заинтересо-
вано за изградњу планираних садржаја 
на свом земљишту у обухвату плана.

Носилац израде Плана је Одељење 
за урбанизам и грађевинарство Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка. 

Израда Плана уступа се ЈП „Стан-
дард“, Трг братства и јединства 36, Бачка 
Паланка.

Рок за израду Нацрта плана је 60 
радних дана од дана добијања услова 
имаоца јавних овлашћења.

Члан 7.

После доношења одлуке о изради 
урбанистичког плана, носилац израде 
плана организује упознавање јавно-
сти (правних и физичких лица) са опш-
тим циљевима и сврхом израде плана, 
могућим решењима за развој просторне 
целине, могућим решењима за урбану 
обнову, као и ефектима планирања.

Органи, организације и јавна пре-
дузећа, који су овлашћени да утврђују 
услове за заштиту и уређење простора 
и изградњу објеката обавештавају се и 
позивају да дају мишљење у погледу 
услова и неопходног обима и степена 
процене утицаја на животну средину.

Рани јавни увид оглашава се 
седам дана пре отпочињања увида, у 
средствима јавног информисања и у 
електронском облику на интернет стра-

ници  јединице локалне самоуправе и на 
интернет страници доносиоца плана и 
траје 15 дана од дана објављивања.

План, пре подношења органу 
надлежном за његово доношење, подлеже 
стручној контроли и излаже се на јавни 
увид. Стручну контролу врши Комисија 
за планове Скупштине општине Бачка 
Паланка.

Излагање Плана на јавни увид 
оглашава се у дневном листу и локалном 
листу и траје 30 дана.

Јавни увид плана одржаће се у 
згради Општине Бачка Паланка, Краља 
Петра I 16 у Бачкој Паланци и на интер-
нет презентацији Општине на адреси 
www.backapalanka.rs.

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

Члан 8.

Саставни део ове одлуге је Решење 
које је донело Одељење за урбанизам 
и грађевинарство, Општинске управе 
Општине Бачка Паланка, под редним 
бројем IV-05-501-2-3/2017 од дана 6. марта 
2017. године, којим је утврђено да је за 
израду детаљне регулације Туристичко-
рекреативне зоне у Новој Гајдобри није 
потребно израдити Стратешку процену 
утицаја плана на животну средину.

Члан 9.

План ће се израдити у 4 (четири) 
примерака у штампаној (аналогној) 
форми и 4 (четири) примерка у диги-
талној форми (на диску), од чега ће се 
1 (један) оверен штампани и 1 (један) 
дигитални примерак чувати у архиви 
израђивача Плана (ЈП „Стандард“ Бачка 
Паланка).
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Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-35-21/2017
12. април  2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

На основу члана 9. став 3. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 135/04 и 88/2010) и члана 
192. став 1. Закона о општем управном 
поступку ("Службени лист СРЈ" број 
33/97 и 31/01 и "Службени гласник Репу-
блике Србије'' број 30/2010), а на основу 
надлежности из члана 13. Одлуке о орга-
низацији Општинске управе Општине 
Бачка Паланка (''Службени лист 
Општине Бачка Паланка'' број 35/2016), 
Општинска управа Општине Бачка 
Паланка, Одељење за урбанизам и грађе-
винарство д о н о с и:

Р Е Ш Е Њ Е

Није потребно приступити изради 
стратешке процене утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације 
туристичко – рекреативне зоне у Новој 
Гајдобри.

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Одељење за урбанизам и грађевинарство 
Број: IV-05-501-2-3/2017
Дана: 06. 03. 2017. године
Бачка Паланка

Руководилац Одељења
за урбанизам

и грађевинарство,
Милкица Петржљан, с.р.
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На основу члана 35. став 7. Закона 
о планирању и изградњи (“Службени 
гласник Републике Србије”, бр. 72/2009, 
81/2009-исправка., 64/2010-Одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013–одлука УС, 
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014 и 145/2014), члана 32. став 1. 
тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Србије”, 
бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-
др. закон) и члана 37. став 1. тачка 5. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 24/13-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка, по прибавље-
ном мишљењу Комисије за планове, на 
својој 12. седници, одржаној дана 12. 
априла 2017. године, доноси:

ОДЛУКУ
о доношењу измена и допуна Плана 

генералне регулације насеља 
Гајдобра 

Члан 1. 

Овом одлуком се мења и допуњује 
Одлука о доношењу Плана генералне 
регулације насеља Гајдобра (''Службени 
лист Општине Бачка Паланка", број 
13/2008) (у даљем тексту: План).

Члан 2.

У члану 2. садржај се мења и 
гласи:

План садржи текстуални и гра-
фички део.

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО:

I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА

1.УВОД

1.1.ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА 
ИЗРАДУ ПЛАНА

1.2.ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА И 
ОБУХВАТА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОД-
РУЧЈА

1.2.1.Граница обухвата Плана

Граница изворишта

1.2.2.Граница грађевинског подручја 
насеља

1.3.ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПРОС-
ТОРА И ОСНОВНЕ УРБАНИСТИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА

1.3.1.Намена површина у граници обух-
вата Плана

Грађевинско земљиште

1.4.ПОСТОЈЕЋА КОМУНАЛНА 
ОПРЕМЉЕНОСТ ПРОСТОРА-ТРАСЕ, 
КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА

1.4.1.Саобраћајна инфраструктура

1.4.2.Водоводна и канализациона инфра-
структура

1.4.3.Електроенергетска, гасоводна и 
телекомуникациона инфраструктура

1.4.4.Анализа постојећег јавног зеленила

1.5.ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДА-
ТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ 
ИНСТИТУЦИЈА

II. ПЛАНСКИ ДЕО

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
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1.1 КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА 
И ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ 
И ЗОНЕ

1.1.1. Површине јавне намене

1.1.2. Остало грађевинско земљиште-
површине остале намене

1.2. ПРАВИЛА УСЛОВИ И ОГРАНИ-
ЧЕЊА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

1.3.НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

1.3.1. Површине јавне намене

Комплекс дечије установе

Комплекс школе

Комплекс здравствене станице

Комплекс дома културе

Спортско-рекреативни комплекс

Парк и сквер

Заштитно зеленило

Комплекс зелене пијаце

Вашариште и теретни терминал

Гробље

Извориште са постројењем за 
поправку квалитета воде

Ретензије

Каналско земљиште

Уређај за пречишћавање отпад-
них вода

Комплекс ватрогасног дома

Комплекс МРС

Железничко подручје

Улични коридор

Бензинска станица
1.3.2. Површине остале намене

Зона становања

Радна зона

Комплекс верског објекта

1.4. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕ-
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРА-
НИЦЕ ПАРЦЕЛА

1.4.1. Правила парцелације и препарцела-
ције

1.4.2. Правила исправке граница сусед-
них парцела

1.4.3. Посебни случајеви формирања 
грађевинских парцела

1.5.РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ 
ЛИНИЈЕ, СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕ-
ЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОД-
ЛОЗИ, НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА 
И ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

1.5.1. План регулације

1.5.2. Грађевинске линије

1.5.3. План нивелације

1.6. ТРАСЕ И КОРИДОРИ И КАПАЦИ-
ТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГУТ-
СКУ, КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРА-
СТРУКТУРУ

1.6.1 .Саобраћајна инфраструктура

1.6.2. Водоводна и канализациона инфра-
структура

1.6.3. Електроенергетска, гасоводна и 
телекомуникациона инфраструктура

1.6.4. Јавно зеленила

1.7.  СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕ-
НОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ПО ЗОНАМА ПЛАНА, КОЈИ ЈЕ ПОТРЕ-
БАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ 
УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

1.7.1.Зоне становања средње густине, ста-
новања мање густине и комплекса вер-
ског објекта, ватрогасног дома, гробља, 
дечије установе, школе, дома културе и 
здравствене установе

1.7.2 .Зона спорта и рекреације

1.7.3. Зона рада, комплекса пијаце и ваша-
ришта
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1.8. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛ-
ТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕ-
ДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

1.8.1.Услови заштите непокретних кул-
турних добара

1.8.2.Услови заштите природних добара

1.8.3.Услови заштите животне средине

1.8.4. Услови заштите од елементарних 
непогода и ратних разарања

1.9. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА 
СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ 
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, 
У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА 
ПРИСТУПАЧНОСТИ

1.10. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ 
ПРЕ ОБНОВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 
МОРАЈУ ИЗДАТИ КОНЗЕРЦАТОРСКИ 
ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ПРЕДУЗИ-
МАЊЕ МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ 
И ДРУГИХ РАДОВА, У СКЛАДУ СА 
ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ

1.11. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАС-
НОСТИ ИЗГРАДЊЕ

1.11.1. Прилагођавање топоклиматским 
факторима, орјентација и обликовање 
зграда

1.11.2.Енергетски аспекти код грађења 
објеката

1.11.3. Топлотна заштита

1.12. ЗОНЕ ЗА ДАЉУ УРБАНИСТИЧКУ 
РАЗРАДУ

1.13. ОГРАНИЧЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
РАДОВА

2.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕ-
ВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

2.1.1. Правила грађења на површинама 
јавне намене и грађења објеката од јавног 
интереса

Комплекс дечије установе

Комплекс школе

Комплекс здравствене станице

Комплекс дома културе

Спортско-рекреативни комплекс

Парк и сквер

Заштитно зеленило

Зелена пијаца

Вашариште са теретним термина-
лом

Гробље

Извориште са постројењем за 
поправку квалитета воде

Ретензије

Каналско земљиште

Уређај за пречишћавање отпад-
них вода

Комплекс ватрогасног дома

Комплекс МРС

Железничко подручје

Улични коридор

2.1.2. Правила грађења на осталим повр-
шинама

Зона становања

Радне зоне и комплекси

Комплекс верског објекта

Графички део садржи:

 - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ-
ПОДЕЛА ОБУХВАТА 
НА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ И 
ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНА-
ЛАНА ОРГАНИЗАЦИЈА У 
НАСЕЉУ

 - ГРАНИЦА ОБУХВАТА 
ПЛАНА

 - ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИН-
СКОГ ПОДРУЧЈА СА ПОДЕ-
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ЛОМ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА НА ЈАВНО И 
ОСТАЛО

 - НАМЕНА ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА

 - САОБРАЋАЈНА ИНФРА-
СТРУКТУРА СА ГЕНЕРАЛ-
НОМ РЕГУЛАЦИЈОМ И 
НИВЕЛАЦИЈОМ

 - ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРА-
СТРУКТУРА – СНАБДЕ-
ВАЊЕ ВОДОМ

 - ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРА-
СТРУКТУРА – ОДВОЂЕЊЕ 
ВОДА

 - Е Л ЕК Т РОЕН ЕРГ ЕТСК А , 
ТТ И ГАСОВОДНА ИНФРА-
СТРУКТУРА

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО

БРОЈ НАЗИВ КАРТЕ РАЗМЕРА

1.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ-
ПОДЕЛА ОБУХВАТА 
НА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ 
И ПОСТОЈЕЋА 
ФУНКЦИОНАЛАНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА У 
НАСЕЉУ

1:5000

2. ГРАНИЦА ОБУХВАТА 
ПЛАНА 1:10000

3.

ГРАНИЦЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА 
СА ПОДЕЛОМ 
ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА НА 
ЈАВНО И ОСТАЛО

1:5000

4.
НАМЕНА 
ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА

1:5000

5.

САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 
СА ГЕНЕРАЛНОМ 
РЕГУЛАЦИЈОМ И 
НИВЕЛАЦИЈОМ

1:5000

6.

ВОДОПРИВРЕДНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 
– СНАБДЕВАЊЕ 
ВОДОМ

1:5000

7.
ВОДОПРИВРЕДНА 
ИНФРАСТРУКТУРА – 
ОДВОЂЕЊЕ ВОДА

1:5000

8.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ-
СКА, ТТ И ГАСОВОД-
НА ИНФРАСТРУК-
ТУРА

1:5000

9.

НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ

1:5000

ПРИЛОГ

1. ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА 
И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕ-
РАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
НАСЕЉА ГАЈДОБРА ("СЛУЖ-
БЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА"), БРОЈ 
23/2014)

2. РЕШЕЊЕ О ИЗРАДИ СТРА-
ТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИ-
ЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕ-
ДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУ-
ЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ГАЈДО-
БРА

3. КАТАСТАРСКЕ ПОДЛОГЕ

4. ДОБИЈЕНИ УСЛОВИ И 
ПОДАЦИ НАДЛЕЖНИХ 
ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И 
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА„

У члану 2. "Увод" се мења и гласи:

I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА



260 страна - Број 10/2017        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        20. април 2017. године

УВОД

Основни циљ израде Измена и 
допуна плана генералне регулације 
насеља Гајдобра је:

 - промена намене у блоковима 
20 и 22 из радне зоне у стано-
вање;

 - укидање дела јавних површина 
(саобраћајница) уз постојеће 
канала који се задржавају као 
јавна површина у блоковима 
24 и 25;

 - преиспитивање грађевинског 
подручја и планских решења 
важећег ПГР насеља Гајдобра 
(''Службени лист Oпштине 
Бачка Паланка'', број 13/2008)

 - прилагођавање садржине 
важећој законској регула-
тиви Закону о планирању и 
изградњи (“Службени гласник 
РС”, број 72/09, 81/09, 24/11, 
121/12, 64/10 – Oдлука УС РС, 
42/13 – Oдлука УС РС, 50/13 – 
Oдлука УС РС, 54/13 – Решење 
УС РС и 98/13 – Одлука УС 
РС) и Правилнику о садржини, 
начину и поступку израде 
планских докумената („Служ-
бени гласник РС“ број 31/10, 
69/10 и 16/11).

У току израде Измена и допуна 
плана генералне регулације насеља Гај-
добра усвојен је Закон о изменама и допу-
нама Закона о планирању и изградњи 
(“Службени гласник РС”, број 132/2014) 
и на основу члана 130. поступак израде 
и доношења урбанистичког плана окон-
чаће се по одредбама закона по којем је 
започет, а садржина и поступак усвајања 
Измене и допуне урбанистичког плана 
ускладиће се по одредбама Законом о 
планирању и изградњи ("Службени гла-
сник РС" бр. 81/09, 24/11, 121/12, 64/10 – 
Oдлука УС РС, 42/13 – Oдлука УС РС, 

50/13 – Oдлука УС РС, 54/13 – Решење 
УС РС и 98/13 – Одлука УС РС 132/2014 
и 145/2014).

Пошто се ради о мањим изменама 
унутар постојећег План генералне регу-
лације насеља Гајдобра („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 13/2008) 
није потребна израда концепта Плана 
већ се може приступити изради нацрта 
Плана, а по прибављеном мишљењу 
Комисије за планове Скупштине 
општине Бачка Паланка број II-06-2-
64/2014-33 од 19.06.2014. год.

За израду нацрта Плана важећи 
План генералне регулације насеља Гај-
добра („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 13/2008) је коришћен као 
концепт Плана.

Садржина Плана прописана је 
чланом 26, 29, 30, 31. и 31. Законом о 
планирању и изградњи  ("Службени гла-
сник РС" бр. 81/09, 24/11, 121/12, 64/10 – 
Oдлука УС РС, 42/13 – Oдлука УС РС, 
50/13 – Oдлука УС РС, 54/13 – Решење 
УС РС и 98/13 – Одлука УС РС 132/2014 
и 145/2014) и чланом 21., 22., Правилика 
о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената („Службени гла-
сник РС", бр. 31/10, 69/10 и 16/11). Садр-
жина овог Плана је урађена у складу са 
наведеним члановима Закона и Правил-
ника.

1.1 ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ 
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Правни основ за израду Измена и 
допуна Плана

На основу Одлуке о изради 
измена и допуна Плана генералне регу-
лације насеља Гајдобра ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка", број 
23/2014), стручна служба ЈП „Дирекција 
за изградњу Општине Бачка Паланка“, 
приступила је изради нацрта измена 
и допуна Плана генералне регулације 
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насеља Гајдобра (у даљем тексту План). 
У склопу Одлуке о изради је и Решење 
да се за измене и допуне Плана гене-
ралне регулације насеља Гајдобра не 
израђује стратешка процена утицаја 
плана на животну средину, које је донело 
Одељење за урбанизам и грађевинар-
ство, Општинске управе Општине Бачка 
Паланка под редним бројем IV-05-501-2-
4/2013 oд 04.09.2013.године.

Нацрт плана урађен је у складу 
са Законом о планирању и изградњи 
(“Службени гласник РС”, број 72/09, 
81/09, 24/11, 121/12, 64/10 – Oдлука УС 
РС, 42/13 – Oдлука УС РС, 50/13 – Oдлука 
УС РС, 54/13 – Решење УС РС и 98/13 
– Одлука УС РС 132/2014 и 145/2014) (у 
даљем тексту: Закон), Правилником о 
садржини, начину и поступку израде 
планских докумената (“Службени гла-
сник РС”, број 31/10, 69/10 и 16/11), као и 
другим прописима који непосредно или 
посредно регулишу ову област.

За планска решења коришћени су 
и:

 - Закона о заштити од пожара 
(„Службени гласник РС“, број 
111/2009 и 20/2015),

 - Правилник о техничким нор-
мативима за хидрантску 
мрежу за гашење пожара („Сл. 
Лист СФРЈ“, бр. 30/91),

 - Правилник о техничким нор-
мативима за приступне путеве, 
окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини 
објеката повећаног ризика од 
пожара (“Сл. Лист  СРЈ”, број 
8/95),

 - Правилник о техничким нор-
мативима за електричне инста-
лације ниског напона („Служ-
бени лист СФРЈ“, број 53/88, 
54/88 и „Службени лист СРЈ“, 
број 28/95),

 - Правилника о техничким нор-
мативима за заштиту објеката 
од атмосферског пражњења 
(„Службени лист СРЈ“, број 
11/96),

 - Правилник о техничким нор-
мативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким 
подручјима ("Службени лист 
СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 
21/88 и 52/90),

 - Закон о железници („ Сл. Гла-
сник РС”, број 45/2013),

 - Закон о јавним путевима 
(“Сл.гласник РС”, број 101/05 
и 123/07, 101/2011, 93/2012, 
104/2013),

 - Уредба о категоризацији 
државних путева („Службени 
гласник РС“, број 105/2013 и 
119/2013),

 - Закон о ванредним ситу-
ацијама („Службени гласник 
РС“ бр. 111/2009, 92/2011 и 
93/2012),

 - Закон о одбрани („Службени 
гласник РС“, број 116/2007, 
88/2009, 88/2009-други закон, 
бр. 104/2009 и 10/2015),

 - Правилник о техничким нор-
мативима за електричне инста-
лације ниског напона (“Сл. 
лист  СРЈ”, број 28/95),

 - Правилником о техничким 
стандардима планирања, 
пројектовања и изградње обје-
ката, којима се осигурава нес-
метано кретање и приступ осо-
бама са инвалидитетом, деци 
и старим особама ("Службени 
гласник РС", бр. 22/2015)

 - Закон о безбедности и заштити 
на раду (“Службени гласник 
РС” бр. 111/05)
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 - Закон о заштити животне сре-
дине („Службени лист РС“, бр. 
135/2004, 36/2009 и 72/09, 43/11-
88 УС РС I),

 - Законом о процени утицаја 
на животну средину („Служ-
бени гласник РС“, број 135/04 
и 36/2009)

 - Закон о заштити природе 
(„Службени лист РС“, бр. 
36/2009, 88/2010, 91/2010)

 - Уредбу о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе проје-
ката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну 
средину ("Службени гласник 
РС", бр. 114/2008),

 - Закон о водама (“Сл. гласник 
РС” бр. 30/10 и 93/12),

 - Закон о рударству и геолош-
ким истраживањима („Служ-
бени гласник РС“, број 88/11)

 - Правилник о начину одређи-
вања и одржавања санитарне 
заштите изворишта за водос-
набдевање („Службени гла-
сник РС“, бр. 92/2008),

 - Правилник о опасним мате-
ријама у води („Службени гла-
сник СРС“, бр. 31/82)

 - Уредба о класификацији вода 
(“Сл. гласник СРС” 5/68),

 - Уредба о категоризацији водо-
тока (“Сл. гласник СРС” бр. 
5/68),

 - Уредба о граничним вред-
ностима емисије загађујућих 
материја у води и роковима за 
њихово достизање  (“Сл. гла-
сник РС” бр. 67/11 и 48/12),

 - Уредба о граничним вреднос-
тима приоритетним и приори-

тетних хазардних супстанци 
које загађују површинске воде 
и роковима за њихово дости-
зање (“Сл. гласник РС” бр. 
67/11 и 48/12),

 - Уредба о граничним вреднос-
тима загађујућих материја у 
површинским и подземним 
водама и седименту и роко-
вима за њено достизање (“Сл. 
гласник РС” бр. 50/12),

 - Правилник о водоснабдевању 
и техничким условима за при-
кључење на технички систем 
водоснабдевања ( “Сл. лист 
општине Бачка Паланка” бр. 
2/2007),

 - Правилник о канализацији 
( “Сл. лист општине Бачка 
Паланка” бр. 15/2011),

 - Одлука о комуналним делат-
ностима ( “Сл.лист општине 
Бачка Паланка” бр. 22/2009),

 - Закон о управљању отпадом 
(“Сл. гласник РС” бр. 36/09 и 
88/10),

 - Уредба о одлагању отпада на 
депоније („Службени гласник 
РС“, број 92/10)

 - Закона о културним добрима 
(„Службени гласник РС“, број 
71/94, 52/2011, 99/2011)

 - Правилник о условима и нор-
мативима за пројектовање 
стамбених зграда и станова 
(“Службени гласник РС” бр. 
58/2012)

 - Правилник о енергетској ефи-
касности зграда (“Службени 
гласник РС” бр. 61/2011)

 - Правилник о општим прави-
лима за парцелацију, регула-
цију и изградњу ("Службени 
гласник РС", бр. 22/2015 )
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 - Правилник о поступку спро-
вођења обједињене процедуре 
("Службени гласник РС", бр. 
22/2015 )

 - Правилник о класификацији 
објеката ("Службени гласник 
РС", бр. 22/2015 )

Плански основ за израду Измена и 
допуна Плана

Плански основ за израду Плана је 
Просторни план општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 20/2012) (у даљем тексту: 
Просторни план).

За потребе израде Плана приба-
вљени су услови и подаци о постојећем 
стању: постојећи плански документи, 
подлоге и услови коришћења комуналне, 
саобраћајне и остале инфраструктуре од 
надлежних предузећа и услови од органа, 
организација и предузећа из области које 
су од утицаја на израду Плана, који су 
приложени у документацији Плана.

1.2 ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛА-
НА И ОБУХВАТА ГРАЂЕВИН-
СКОГ ПОДРУЧЈА

Простор дефинисан Планом се 
налази у централном делу општине 
Бачка Паланка између насеља Нова Гај-
добра и насеља Силбаш.

1.2.1 Граница обухвата Плана

Граница обухвата Плана је дефи-
нисана:

 - са северне стране: јужном 
међом пољског пута, парцела 
3576, северна међа парцеле 
1498 и 3581 у дужини од око 
132 m, северном међом парцеле 
3582, источном међом парцеле 
3581, северном међом желез-
ничке пруге, парцела 1468;

 - са источне стране: источном 
међом железничке пруге Бачка 
Паланка - Кула, парцела 1481, 
парцелама 1482, 1483 и 1484;

 - са јужне стране: западном 
међом канала, парцела 1368, 
западном међом канала пар-
цела 3439, северном међом 
парцела 3613, источном међом 
парцеле 2682/3, северном гра-
ницом парцеле 3439, источном 
међом парцеле 2680 и 2631 и 
границом са К.О. Нова Гајдо-
бра;

 - са западне стране: источном 
међом пољских путева, пар-
целе 3552 северну границу 
парцеле 3554, источном гра-
ницом парцеле 2626, запад-
ном међом пољског пута пар-
цела 1320 и јужном границом 
пољског пута на парцели 3555, 
затим источном међом пар-
цела 3555, 2595, 2593, 3438 и 
2569, северном међом парцеле 
3558, источном међом парцеле 
3557, северном међом канала 
парцела 3437 у дужини од 
цца 430 м затим иде у правцу 
севера и пресеца парцелу 2526 
до међне тачке између пар-
цела 3558 и 2526, затим иде у 
правцу истока и прати јужну 
међу пољског пута парцеле 
3558, источном међом пољског 
пута парцела 3566, јужном 
међом парцеле 2290, западном 
међом парцела 2290, 2289, пре-
сеца парцелу 3567, 2278/1, 325 и 
322, источном међом пољских 
путева, парцеле 3580.

Укупна површина обухвата Плана 
износи cca 295 ha.

Граница изворишта
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Планирана локација за извориште 
воде налази се западно од насеља и обу-
хавата део парцеле 2526. Укупна повр-
шина предвиђене локације за извориште 
износи cca 2,47 hа.

1.2.2 Граница грађевинског подручја 
насеља

Почетна тачка описа границе 
грађевинског подручја насеља Гајдобра 
је тачка бр.1, која се налази на тромеђи 
железничке пруге, парцеле 1468 и 3410 
и пољског пута, парцела 3460, постојећа 
међна камена белега бр.1.

Од тачке бр.1 граница у правцу 
истока прати северну међу железничке 
пруге Сомбор - Нови Сад, парцела 1468 
до тачке бр.2, која се налази на тромеђи 
железничке пруге и путева, парцеле 1460 
и 3459, постојећа међна камена белега 
бр.3.

Овде граница пресеца пут II реда, 
парцела 3459 до тачке бр.3, која се налази 
на тромеђи пруге, пута и парцеле 2087, 
постојећа међна камена белега бр.4.

Од тачке бр.3 граница у правцу 
истока прати северну међу железничке 
пруге, парцела 1468 до тачке бр.4, која се 
налази на тромеђи железничких пруга, 
парцеле 1468 и 3411 и парцеле 2087, 
постојећа међна камена белега бр.7.

Овде граница пресеца железничку 
пругу Бачка Паланка - Кула до тачке 
бр.5, која се налази на тромеђи железнич-
ких пруга, парцеле 1468 и 3411 и парцеле 
2083/1, постојећа међна камена белега 
бр.8.

Од тромеђе граница у правцу 
истока прати северну међу железничке 
пруге Сомбор - Нови Сад, парцела 1468 
до тачке бр.6, која се налази на северо-
источној међи железничке пруге, пар-
цела 1468, постојећа међна камена белега 
бр.18.

Овде граница у правцу југа пре-
сеца железничку пругу Сомбор-Нови 
Сад, парцела1468 до тачке бр.7, која се 
налази на међи железничких пруга, пар-
целе 1468 и 1481, постојећа међна камена 
белега бр.20.

Од тачке бр.7 граница у правцу 
југа прати источну међу железничке 
пруге Бачка Паланка - Кула, парцела 1481 
до тачке бр.8, која се налази на тромеђи 
железничке пруге, пута, парцела 3609 
и парцеле 2799, постојећа међна камена 
белега бр.41.

Овде граница пресеца пут до тачке 
бр.9, која се налази на тромеђи пруге, 
парцела 1481, пута 3609 и парцеле 1482, 
постојећа међна камена белега бр. 42.

Од тачке бр.9 граница наставља у 
правцу југоистока пратећи источну међу 
железничке пруге, парцела 1481 и пар-
цела 1482, 1483 и 1484 до тачке бр.10, која 
се налази на тромеђи канала, парцеле 
3440 и 3441 и железничке пруге, пар-
цела 1481, постојећа међна камена белега 
бр.55.

Овде граница пресеца канал и 
железничку пругу до тачке бр.11, која 
се налази на тромеђи железничке пруге, 
парцела 3413, канала, парцела 1368 и пар-
целе 3406, постојећа међна камена белега 
бр.59.

Од тромеђе граница у правцу севе-
розапада прати западну међу канала, пар-
цела 1368 до тачке бр.12, која се налази 
на тромеђи канала, парцеле 1368 и 3439 
и парцеле 2707, постојећа међна камена 
белега бр.64.

Одавде граница у правцу југоза-
пада прати источну међу парцеле 2692 
до тачке бр.13, која се налази на тромеђи 
канала, парцела 3439, пољског пута, пар-
цела 3613 и парцеле 2692.

Од тачке бр.13 граница дужи-
ном од цца 370 м у правцу северозапада 
прати северну међу пољског пута, пар-
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цела 3613 до тачке бр.14, која се налази 
на међи пољског пута и парцеле 2701/3.

Одавде граница у правцу југо-
запада пресеца пољски пут и пратећи 
западну међу парцеле 2682/2 долази до 
тачке бр.15, која се налази на тромеђи 
канала, парцела 3439 и парцела 2682/2 и 
2682/3.

Од тачке бр.15 граница у правцу 
северозапада прати северну међу канала, 
парцела 3439 до тачке бр.16, која се 
налази на тромеђи канала, парцеле 3439 
и 1342 и парцеле 1344, постојећа међна 
камена белега бр.72.

Одавде граница у правцу југоза-
пада пресеца канал и пратећи западну 
међу парцеле 2680 и пресецајући пољски 
пут, парцела 3615 долази до тачке бр.17, 
која се налази на међи пољског пута и 
парцеле 2631.

Од тачке бр.17 граница наставља 
у правцу југозапада пратећи западну 
међу парцеле 2631 до тачке бр.18, која се 
налази на тромеђи пољског пута, пар-
цела 3616 и парцела 2629 и 2631.

Овде граница мења смер ка 
северозападу и пратећи северну међу 
пољског пута 3616 долази до тачке бр.19, 
која се налази на тромеђи пољског пута, 
улице, парцела 1494 и границе са К.О. 
Нова Гајдобра, постојећа међна камена 
белега бр.17.

Од тромеђе граница пресеца 
улицу и долази до тачке бр.20, постојећа 
међна камена белега бр.18.

Одавде граница наставља у 
правцу северозапада пратећи постојећу 
границу са К.О. Нова Гајдобра до тачке 
бр.21, која се налази на тромеђи границе 
са К.О. Нова Гајдобра, пољског пута, 
парцела 3551 и парцеле 1327/2, постојећа 
међна камена белега бр.19.

Од тачке бр.21 граница у правцу 
североистока прати источну међу 

пољског пута, парцела 3552 до тачке 
бр.22, која се налази на тромеђи пољског 
пута, парцела 3554 и парцела 1324 и 2628,  
постојећа међна камена белега бр.83.

Одавде граница у правцу севе-
розапада прати северну међу пољског 
пута, парцела 3554 до тачке бр.23, која се 
налази на тромеђи пољског пута и пар-
цела 2626 и 2627.

Од тромеђе граница у правцу 
североистока прати западну међу пар-
целе 2627 до тачке бр.24, која се налази 
на тромеђи пољског пута, парцела 1320 и 
парцела 2626 и 2627.

Одавде граница у правцу северо-
запада прати јужну међу пољског пута, 
парцела 1320 до тачке бр.25, која се 
налази на тромеђи пољских путева, пар-
целе 1320 и 3555 и парцеле 2614, постојећа 
међна камена белега бр.86.

Од тромеђе граница прати јужну 
међу пољског пута, парцела 3555 до тачке 
бр.26, која се налази на међи пољског 
пута и парцеле 1290/5, постојећа међна 
камена белега бр.88.

Овде граница у правцу севера пре-
сеца пољски пут и пратећи источну међу 
парцеле 2595 долази до тачке бр.27, која 
се налази на тромеђи канала, парцела 
1238/1 и парцела 1240 и 2595, постојећа 
међна камена белега бр.91.

Овде граница пресеца канал до 
тачке бр.28, која се налази на тромеђи 
канала и парцела 1236 и 2568, постојећа 
међна камена белега бр.92.

Одавде граница у правцу севера 
прати јужну и западну међу парцеле 
2568 и пресецајући пољски пут, парцела 
3556 долази до тачке бр.29, која се налази 
на међи пољског пута и парцеле 2565.

Од тачке бр.29 граница у правцу 
запада прати северну међу пољског 
пута, парцела 3556 до тачке бр.30, која се 
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налази на тромеђи пољских путева, пар-
целе 3556 и 3557 и парцеле 2549/1.

Одавде граница у правцу севера 
прати источну међу пољског пута, пар-
цела 3557 до тачке бр.31, која се налази 
на четворомеђи канала, парцеле 1488 и 
3437, пољског пута, парцела 3557 и пар-
целе 2547, постојећа међна камена белега 
бр.97.

Овде граница пресеца канал до 
тачке бр.32, која се налази на четво-
ромеђи канала и парцела 1513 и 3558, 
постојећа међна камена белега бр.98.

Од тромеђе граница дужином од 
цца 155 м у правцу северозапада прати 
јужну међу пута, парцела 3558 до тачке 
бр.33, која се налази на међи парцела 
3558 и 2526.

Овде граница пресеца пољски пут 
и дужином од цца 350 м у правцу севе-
роистока прати источну међу пољског 
пута, парцела 3566 до тачке бр.34, која се 
налази на међи пољског пута и парцеле 
2280.

Овде граница пресеца пут и дужи-
ном од 45 м прати јужну међу парцеле 
2290 долази до тачке бр.35, која се налази 
на међи парцела 2290 и 2291.

Одавде граница у правцу севе-
роистока пресеца парцеле 2290 и 2289 
до тачке бр.36, која се налази на међи 
пута, парцела 3567 и парцеле 2289 а 
на одстојању од цца 25 м западно од 
постојеће међне камене белеге бр.105.

Овде граница пресеца пут до тачке 
бр.37, која се налази на тромеђи пута и 
парцела 2278/1 и 2278/2.

Од тромеђе граница у правцу 
северозапада прати западну међу пар-
цела 2278/1, 325 и 322 до тачке бр.38, која 
се налази на тромеђи пољског пута, пар-
цела 3577 и парцела 322 и 2268, постојећа 
међна камена белега бр.111.

Одавде граница наставља у 
правцу североистока пратећи источну 
међу пољског пута, парцела 3580 до 
тачке бр.39, која се налази на тромеђи 
пољских путева, парцеле 3580 и 3576 и 
парцеле 2261.

Од тачке бр.39 граница у правцу 
југоистока прати западну међу пољског 
пута, парцела 3576 до тачке бр.40, која се 
налази на тромеђи пољског пута и пар-
цела 1498 и 2261.

Одавде граница мења смер и 
наставља ка североистоку пратећи 
северну међу пута, парцела 1498 до тачке 
бр.41, која се налази на тромеђи путева, 
парцеле 1498 и 3581 и парцеле 2108, 
постојећа међна камена белега бр.114.

Од тачке 41 наставља ка северо-
истоку у дужини од цца 133 m и прати 
северну границу парцеле 3581 до тачке 
бр.42.

Од тачке бр. 42 пресеца пољски 
пут на парцели 3581 и иде у правцу југо-
истока пратећи северну границу пар-
целе 3582 до тачке бр. 42 постојећа међна 
камена белега бр.119.

Одавде граница у правцу југоис-
тока прати северну међу улице, парцела 
1499 долази до тачке бр.44, која се налази 
на тромеђи улице, пољског пута, парцела 
3584 и канала, парцела 1485, постојећа 
међна камена белега бр.120.

Од тромеђе граница у правцу севе-
роистока прати источну међу пољског 
пута, парцела 3584 до тачке бр.45, која се 
налази на тромеђи пољског пута, желез-
ничке пруге, парцела 1468 и парцеле 1, 
постојећа међна камена белега бр.123.

Од тачке бр.45 граница у правцу 
запада дужином од цца 10 м прати север-
ну међу парцела 3584 и 2088/1 и пресе-
цајући железничку пругу Сомбор-Нови 
Сад долази до тачке бр.1, која је уједно и 
почетна тачка описа границе грађевин-
ског подручја насеља Гајдобра.
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Укупна површина грађевинског подручја насеља Гајдобра износи cca 292,76 ha.

1.3 ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПРОСТОРА И ОСНОВНЕ УРБАНИСТИЧКЕ КА-
РАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА 

1.3.1 Намена површина у граници обухвата Плана

Постојеће стање које је анализирано кроз Нацрт плана је постојеће фактичко 
стање на терену.

У оквиру границе обухвата Плана дефинисана је основна намена површина: грађе-
винско земљиште. У обухвату плана постоје две врсте грађевинског земљишта: грађе-
винско подручје насеља и планирано извориште са постројењем за поправку квалитета 
воде.

Грађевинско земљиште

Грађевинско подручје насеља

Овим Планом дефинише се граница грађевинског подручја насеља. У оквиру ове 
границе дефинисано је грађевинско земљиште у граници грађевинског подручја насеља 
које заузима површину од око 292,7604 ha.

Грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља је подељено на јавно и 
остало грађевинско земљиште, а детаљно ће бити објашњено у поглављима која обрађују 
грађевинско подручје насеља.

Извориште са постројењем за поправку квалитета воде

Садашње техничко решење снабдевања водом, због века трајања, како саме издаш-
ности бунара тако и због трајања уличне мреже мора се у што краћем року изменити 
дефинисањем нове локације изворишта. Површина која се резервише за извориште 
износи око 2,4658 ha. 

Прво је потребно извршити детаљну анализу локације и детаљна хидрогеолошка 
истраживања за потребе водоснабдевања. Ако се потврди да је ова локација адекватна 
потребно је приступити изради Плана детаљне регулације и на њој би било потребно 
изградити, осим бунара и уређај за поправку квалитета воде, као и остале пратеће садр-
жаје. Ово грађевинско земљиште би било дефинисано као површине јавне намене.

Биланс површина у обухвату Плана

Основа намена површина у обухвату плана
Површина %

ha a m2

Грађевинско земљиште 295 22 62 100,00

Грађевинско подручје насеља 292 76 04 99,16
Извориште са постројењем за поправку квалитета воде 02 46 58 0,84
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Површина у обухвату Плана 295 22 62 100,00

Напомена: Површине су вред-
ности приближно тачним, тј. податак о 
њиховој површини је добијен графичким 
очитавањем.

1.4 ПОСТОЈЕЋА КОМУНАЛНА 
ОПРЕМЉЕНОСТ ПРОСТОРА-
ТРАСЕ, КОРИДОРИ И РЕГУЛА-
ЦИЈА

1.4.1 Саобраћајна инфраструктура

У насељу Гајдобра постоје из-
грађене саобраћајни капацитети желез-
ничког и друмског саобраћаја.

У оквиру планског подручја у 
складу са Уредбом о категоризацији 
државних путева (Сл. Гласник РС“ бр. 
105/2013 и 119/2013) налазе се:

 - државни пут IIA реда број 
108: Бачка Топола-Кула-Деспо-
тово-Силбаш-Бачка Паланка-
државна граница са Хрват-
ском (гранични прелаз Бачка 
паланка), а према Референтном 
системом Републичке дирек-
ције за путеве државни пут II 
реда број 119, државни пут се у 
оквиру граница Плана поклапа 
са улицама Мире Попаре и 
Патријарха Павла (Петра Дра-
пшина);

 - државни пут IIБ реда број 306: 
Гајдобра-Челарево, а према 
Референтном системом Репу-
бличке дирекције за путеве 
државни пут II реда број 119.2, 
државни пут се у оквиру гра-
ница Плана поклапа са улицом 
Невесињска;

Све саобраћајнице, у оквиру 
граница планског подручја, изграђене 
су савременим коловозним застором 

(асфалт), који је углавном у лошем стању 
и не задовољава тренутне саобраћајне 
захтеве у погледу безбедног одвијања 
саобраћаја.

У оквиру планског подручја се 
налази следећа железничка инфраструк-
тура:

 - Регионална једноколосечна 
неелектрифицирана желез-
ничка пруга број 5: Нови Сад-
Сајлово Распутница 2-Оџаци-
Богојево у дужини око 1 km 
(од km 35+609 до km 36+609);

• железничка станица Гајдо-
бра у km 36+100 предметне 
пруге са пет станичних 
колосека отворен је за пре-
воз путника и робе;

• путни прелаз у km 36+499 
предметне пруге на месту 
укрштаја са државни пут 
IIA реда број 108 који је 
осигуран браницима и 
саобраћајним знаковима на 
путу

 - Локална једноколосечна нее-
лектрифицирана железничка 
пруга број 12: Бачка Паланка-
Гајдобра у дужини од око 
2,22 km (од km 16+680 до km 
14+900);

• путни прелаз у km:

• 12+880 и 14+210 на месту 
укрштаја са пољопривред-
ним путевима који су оси-
гурани саобраћајним знако-
вима на путу и троугловима 
прегледности,

• 13+308 на месту укрштаја 
са локалним путем који 
је осигуран браницима и 
саобраћајним знаковима на 
путу,
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Железничка пруга Гајдобра-
Кула на којој је привремено обустављен 
саобраћај.

Преко Бачке Паланке насеље је у 
могућности да остварује везу са Дуна-
вом.

Просторни модел примарне 
путне мреже насеља формиран је као 
ортогонално – тангенцијални модел 
усклађен са просторним и природним 
ограничењима. Овај модел је заснован 
на подужним и попречним саобраћајни-
цама које се под правим углом пресецају 
у одређеном ритму.

Ове две саобраћајнице , као и 
постојећа железничка пруга имају посе-
бан значај у укупној мрежи саобраћај-
ница насеља, општине и у повезивању са 
другим насељима.

1.4.2 Водоводна и канализациона ин-
фраструктура

Водоснабдевање

Насеље Гајдобра се снабдева 
водом из три активна истражно – експло-
атациона бунара. Извориште је форми-
рано у централном делу насеља. Насеље 
се снабдева водом путем експлоатације 
подземних вода, а каптирани су водо-
носни хоризонти у интервалу од око 
338m до 365m и 370m до 400m дубине.

Код свих бунара, постојећих и 
планираних, потребно је обезбедити зоне 
санитарне заштите и све услове пропи-
сане Правилником о начину одређивања 
и одржавања зона санитарне заштите 
изворишта водоснабдевања ("Сл. гла-
сник РС" бр. 92/2008). 

У насељу је изграђена водоводна 
мрежа траса је положена између две регу-
лационе линије у зелени појас. Дубина 
укопавања цеви варира од 1,0m -1,2m од 
нивелете терена због зоне мржњења и 
саобраћајног оптерећења.

Одвођење отпадних и атмосфер-
ских вода.

У насељу је изведена канализација 
отпадних вода. Канализација је плани-
рана до свих корисника и изведена је у 
уличном фронту. За сада нису изведени 
прикљуци свих корисника на канализа-
цију отпадних вода.

Атмосферске воде се из насеља 
одводе системом отворених канала. 
Канали су делимично запуштени и не 
обављају своју функцију у потпуности, 
те је неопходна њихова реконструкција.

Ретензије

У насељу постоји више депре-
сија. Постојеће депресије се задржавају 
за прихватање сувишних кишних вода, 
из којих ће се вода поступно празнити 
у систем мелиоративних канала након 
проласка киша екстремно јаког интензи-
тета. Ретензије су саставни део система 
насељске канализације атмосферских 
вода.

Каналско земљиште

Кроз насеље Гајдобра пролази 
пет канала слива "Товаришево-Гајдо-
бра" чија је најважнија улога евакуација 
атмосферских вода из насеља. Отворени 
канали кроз улице у насељу су повезани 
на постојећи мелиоративни канал и даље 
на мелиоративну каналску мрежу која се 
налази непосредно уз насеље. Отворени 
канал у блоку 7 око постојеће спортске 
хале је делимично зацевљен и измештен 
око објекта.

1.4.3 Електроенергетска, гасоводна 
и телекомуникациона инфраструкту-
ра

Електроенергетска инфраструк-
тура

Насеље Гајдобра се снабдева елек-
тричном енергијом преко 20kV извода 
„Гајдобра“ из трафостанице ТС 110/20kV 
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„Бачка Паланка 2", инсталисане снаге 2х31,5МVА. Резервно напајање насеља Гајдобра 
могуће је преко 20kV извода „Товаришево“ из ТС 110/20kV 2х31,5МVА „Бачка Паланка 
2". Напајање насеља Гајдобра биће могуће из ТС 110/20kV „Челарево“ након изградње 
20kV подземног вода од канала ДТД до насеља Гајдобра уз пут Гајдобра Челареви и 
реконструкције постојећег далековода за рад под напоном 20kV за Будућност Керекић.

Термоенергетска инфраструктура

За потрошаче топлотне енергије у насељу Гајдобра извршити гасификацију насеља, 
односно користити природни гаса за производњу топлотне енергије, као еколошки нај-
чистијег и најекономичнијег фосилног горива. Постојећа гасоводна инфраструктура у 
општини Бачка Паланка има капацитета за гасификацију свих насеља у општини.

Телекомуникациона инфраструктура

У насељу је изграђена подземна и надземна телекомуникациона мрежа на дрвеним 
стубовима и са кровним разводом. Ова мрежа је недовољног капацитета те је одвијање 
телекомуникациног саобраћаја отежано. У насељу није изграђен кабловски дистрибу-
тивни систем за пренос и дистрибуцију радио и ТВ сигнала. Изграђена је базна радио 
станица мобилних телекомуникација.

1.4.4 Анализа постојећег јавног зеленила

Јавне зелене површине чине: улично зеленило, зеленило паркова и скверова, заш-
титно зеленило као и зеленило у оквиру комплекса јавних установа и комплекса кому-
налних површина. У оквиру уличних коридора, на слободним неизграђеним површи-
нама формирано је улично зеленило.

1.5 ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ ИН-
СТИТУЦИЈА

Са представницима МЗ „Гајдобра“ и релевантних институција, обављен је низ 
састанака и разговора у току израде Плана. Све потребе, сугестије и жеље, у оквиру 
законске и планске регулативе су уважене и имплементиране Планом. За потребе израде 
Плана тражени су подаци о постојећем стању и условима коришћења, од следећих органа 
и организација:
Ред. 
бр. САГЛАСНОСТИ: Послат захтев Достављени 

услови:

1. Републички сеизмолошки завод, Ташмајдански парк 
бб, Београд 16.09.14 26.09.2014

2. ЈВП “Воде Војводине”, Булевар Михајла Пупина 25, 
Нови Сад 16.09.14 29.10.2014

3. ЈП “Србијагас”, Народног фронта 12, Нови Сад 16.09.14

4. ДП „Нови Сад – ГАС“, Теодора Мандића 21, Нови 
Сад 16.09.14

5. ЈП “Путеви Србије”, Булевар краља Александра 282 
Поштански фах 17, 11050 Београд 16.09.14 19.09.2014

6. ЈП “Железнице Србије”, Сектор за стратегију и развој, 
Немањина 6, Београд 16.09.14 01.10.2014
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7.
Република Србија, Министарство одбране, Сектор 
за материјалне ресурсе, Управа за  инфраструктуру 
одбране, Балканска 53, Београд

16.09.14 24.10.2014

8.
Аутономна Покрајина Војводина, Покрајински завод 
за заштиту споменика културе, Штросмајерова улица 
22, 21131 Петроварадин

16.09.14 09.07.2015

9. Покрајински завод за заштиту природе, Радничка 20а, 
Нови Сад 16.09.14 22.10.2014

10.

Привредно друштво за дистрибуцију електричне 
енергије “Електровојводина” ДОО Нови Сад, 
Електродистрибуција “Нови Сад”, Булевар 
ослобођења 100, Нови Сад

16.09.14 14.10.2014

11.
Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” АД 
Београд, Извршна дирекција регије “Север”, Извршна 
јединица Нови Сад, Народних хероја 2, Нови Сад

16.09.14 22.10.2014

12.
Покрајински секретаријат за здравство и социјалну 
политику, Сектор за санитарни надзор, Одељење у 
Новом Саду, Михајла Пупина 16, Нови Сад

16.09.14 23.09.2014

13.

Република Србија, Министарство унутрашњих 
послова, Секретаријат унутрашњих послова Нови 
Сад, Одељење противпожарне полиције, Пап Павла 
46, Нови Сад

16.09.14 13.10.2014

14. Републички хидрометеоролошки завод, Кнеза 
Вишеслава бб, Београд 16.09.14 10.10.2014

15. ЈКП "Комунапројект" Трг братства и јединства 40 
Бачка Паланка 16.09.14 03.10.2014

16. ДОО "Инвест инжењеринг" Пут шајкашког одреда 5а 
Нови Сад 16.09.14 07.10.2014

17.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство Булевар Михајла Пупина 
16, 21000 Нови Сад

04.11.14 29.01.2015

18. ЈП “Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка” 
из Бачке Паланке. 16.09.14 20.02.2015

19. ДОО “Универзал”, Невесињска 7, Гајдобра 16.09.14
 

У члану 2. наслов главе „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“ мења се и гласи: 

II ПЛАНСКИ ДЕО:  

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА".

У члану 2. у глави "I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА" тачка „1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА 
И ИЗГРАДЊЕ НАСЕЉА СА ОСНОВНИМ ПРОГРАМСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА „се брише.

У члану 2. у глави "I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА" тачка „2. ОБУХВАТ ПЛАНА СА 
ОСНОВНОМ НАМЕНОМ И БИЛАНСОМ ПОВРШИНА“ се брише,
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У члану 2. у глави "I ПРАВИЛА 
УРЕЂЕЊА" тачка „3. ГРАНИЦЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА“ се 
брише.

У члану 2. у глави "I ПРАВИЛА 
УРЕЂЕЊА" тачка 4. ПОДЕЛА ГРАЂЕ-
ВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ЈАВНО И 
ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
мења се и гласи: „КОНЦЕПЦИЈА 
УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА ГРАЂЕВИН-
СКОГ ЗЕМЉИШТА НА ПОСЕБНЕ 
ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

На основу утврђеног режима 
коришћења простора проистеклог из 
дефинисаних правила уређења простора 
у границама грађевинског реона Плана, 
извршена је подела земљишта на јавно и 
остало грађевинско земљиште

1. површине јавне намене које 
обухватају простор величине 
cca 83,1444 ha односно око 
28,40%

2. површине остале намене које 
обухватају простор величине 
cca 209,6160 ha односно око 
71,60%

Регулационе линије обележене 
су и дефинисане преломним тачкама, 
односно аналитичко-геодетским пода-
цима, тако да се на основу Плана може 
спровести парцелација и препарцелација 
у циљу спровођења разграничења ових 
површина.

На основу анализе постојећег 
стања претежне намене земљишта и раз-
војних потреба насеља, може се извр-
шити подела насеља на доминантне 
урбанистичке зоне. У зависности од 
намене, зоне чине површине и објекти 
јавне намене, односно осталих намена.

Доминантне урбанистичке зоне са 
површинама јавних намена:

 - Комплекс дечије установе,

 - Комплекс школе,

 - Комплекс здравствене ста-
нице,

 - Комплекс дома културе,

 - Спортско-рекреативни ком-
плекс,

 - Парк и сквер,

 - Заштитно зеленило,

 - Комплекс зелене пијаце,

 - Вашариште и теретни терми-
нал,

 - Гробље,

 - Извориште са постројењем за 
поправку квалитета воде,

 - Ретензије,

 - Каналско земљиште,

 - Уређај за пречишћавање 
отпадних вода,

 - Комплекс ватрогасног дома,

 - Комплекс МРС,

 - Железничко подручје,

 - Улични коридор,

 - Бензинска станица

Доминантне урбанистичке зоне са 
површнама осталих намена:

 - Зона становања

 - Радна зона,

 - Комплекс верског објекта

 1.1.1  Површине јавне намене

Површине јавне намене су прос-
тори одређени планом за уређење или 
изградњу објеката јавне намене или 
јавних површина за које је предвиђено 
утврђивање јавног интереса, у складу са 
посебним законом (улице, тргови, пар-
кови и др.)

У наставку овог текста је списак 
парцела које су у државној својини и које 
су овим Планом дефинисане као повр-
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шине јавне намене-површина од јавног 
интереса. Списак целих парцела дат је 
према намени површине јавне намене-
површина од јавног интереса.

ЖЕЛЕЗНИЧКО ПОДРУЧЈЕ

Списак целих парцела дат је у 
оквиру обухвата Плана за земљиште 
на ком се налази железничка пруга, 
објекти, постројења и уређаји који непо-
средно служе за вршење железничког 
саобраћаја.

 - катастарска парцела број: 1468,
1469,1470,1471,1472,1473,1474,14
75,1476,1477,1478,1479,1480,1481 
и 1484.

УЛИЧНИ КОРИДОРИ

Списак целих парцела дат је у 
оквиру обухвата Плана за земљиште 
које је тренутно улични коридор као и 
за земљиште које је намењено за улични 
коридор.

 - ул. Железничка: катастарска 
парцела број 1500;

 - нова улица јужно од блока 24 
и 23: катастарска парцела број 
1502 и 102 и делови катастар-
ских парцела севено и јужно од 
катастарске парцеле 1502;

 - нова улица између блокова 
22 и 20 и кроз блок 21: катас-
тарска парцела број 1503, део 
ретензије 809 и делови парцела 
северно од 1503 од катастарске 
парцеле 96 до 904;

 - нова улица у блоку 20: део 
катастарских парцела 910 и 
911;

 - нова улица источно од бло-
кова 22 и 20: катастарска пар-
цела број 909 и проширење на 
катастарске парцеле источно 
од парцеле 909;

 - улица северно од фудбалског 
терена: катастарска парцела 
број 830;

 - ул. Црногорска улица: катас-
тарска парцела број 1504;

 - мала улица уз канал у блоку 
19: катастарска парцела број 
838;

 - ул. Фрушкогорска: катастар-
ска парцела број 1505;

 - нова улица кроз блок 17: катас-
тарска парцела број 1507 и 
делови катастарских парцела 
северно и јужно од парцеле 
1507;

 - ул. Зеленгора: катастарска пар-
цела број 951 и 952;

 - ул. Сутјеска: катастарска пар-
цела број 1501;

 - ул. Бориса Кидрича: катас-
тарска парцела број 1491, 1492 
и 1493-државни пут II Б реда 
број 306;

 - ул. Благоја Паровића између 
блока 4 и 5: катастарска пар-
цела број 1509 и катастарске 
парцеле северно и јужно од 
парцеле 1509;

 - ул. Змај Јовина: катастарска 
парцела број 1508;

 - нова улица јужно од блока 4: 
катастарска парцела број 1375 
и делови катастарских парцела 
северно и јужно од парцеле 
1375;

 - нова улица у блоку 4: део катас-
тарских парцела 1401, 1402, 
1403/2, 1404, 1405/1, 1405/3, 
1406, 1407/1, 1408/1 и 1408/3;

 - нова улица јужно од блока 6: 
катастарска парцела број 1370 
и делови катастарских парцела 
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северно и јужно од парцеле 
1370;

 - нова улица у блоку 6: део 
катастарских парцела 1179, 
1180,1168/2-1144 и катастарска 
парцела 1509;

 - ул. Херцеговачка: делови 
катастарских парцела 1367/1, 
2707;

 - мала улица јужно од цркве: 
катастарска парцела број 1358;

 - нова улица у блоку 3: катастар-
ска парцела број 1349 и делови 
катастарских парцела северно 
и јужно од парцеле 1349;

 - колски пролаз у блоку 3: део 
катастарске парцеле 3615;

 - ул. Вардарска: катастарска 
парцела број 130;

 - ул. Мире Попаре: катастарска 
парцела број 1489,-државни 
пут II А реда број 108;

 - ул. Патријарха Павла: катас-
тарска парцела број 1494 и 
1495,-државни пут II А реда 
број 108;

 - колски пролаз - блок 1: катас-
тарска парцела број 1325;

 - нова улица у блоку 2: катастар-
ска парцела број 1320 и делови 
катастарских парцела северно 
и јужно од парцеле 1320;

 - ул. Радничка: катастарска пар-
цела број 1514 и делови катас-
тарскух парцела 1294/1-1290/5;

 - ул. Светозара Милетића: 
катастарска парцела број 1305;

 - ул. Херцеговачка: део катас-
тарске парцеле 1240;

 - колски пролаз: катастарска 
парцела број 1242 - у блоку 2;

 - нова улица у блоку 7 северно 
од спортске хале: делови катас-
тарске парцеле 1227/2, 1227/1, 
1224/2 и 1226;

 - ул. Хајдук Вељкова: катастар-
ска парцела број 1499, 1510, и 
1236, делови катастарских пар-
цела 1241, 1240, 1239/1, 1237, 
1235, 1233, 212-2104;

 - нова улица у блоку 8: 1224, 
1222, део 489 и делови парцела 
473-539;

 - нова улица у блоку 15: делови 
катастарских парцела 493-567 
и у правцу севера од 567-137;

 - нова улица јужно од блока 
26: катастарска парцела 131 и 
делови парцела 133, 132, 1499, 
2104, 2105 и кататстарска пар-
цела 3582;

 - ул. Бранка Радичевића: катас-
тарска парцела број 1498 и 
делови парцела 3582, 2107 и 
2105;

 - колски пролаз у блоку 12: 
катастарска парцела број 321 и 
део парцеле 322 и 3577,

 - нова улица између блокова 
13 и 14: катастарска парцела 
221, 223 и делови парцела 222, 
279/1, 279/2, 277-260/3;

 - ул. Маршала Тита: катастарска 
парцела број 1496;

 - ул. Ђуре Јакшића: катастарска 
парцела број 1511;

 - ул. Босанска: катастарска пар-
цела број 1513 и делови катас-
тарских парцела 3558, 2288/2, 
2288/1;

 - ул. Генерала Братића: катас-
тарска парцела број 1512;

 - колски пролаз у блоку 11: 
катастарска парцела 3566;
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БУНАРИ

 -  катастарска парцела број 1497 
(није у функцији), са парцеле 
1506 уклоњен на парцелу 1505, 
још два бунара у комплексу и 
окружењу православне цркве 
1367/1, 1367/2.

РЕТЕНЗИЈЕ

Списак парцела за земљиште на 
ком се налазе ретензије за прихват вишка 
површинских као и подземних вода из 
насеља.

 - катастарска парцела број: 
1-32,228,323,809 и 1269,

 - катастарска парцела број: 
1,27,228,323,809 и 1269 јавна 
својина.

КАНАЛСКО ЗЕМЉИШТЕ

Списак парцела за земљиште на 
ком се налазе канали за одвођење вишка 
површинских као и подземних вода из 
насеља.

 - катастарска парцела број: 33, 
1485, 68,102, 101,824,1486, 1466, 
3441, 3440, 1368, 1368/2, 1368/1 
1227/2, 1238/1, 1228, 1488, 3438, 
1342,

 - катастарска парцела број: 33,6
8,101,824,1342,1368,1466,1485,14
86 и 1488 јавна својина.

ТРАФО СТАНИЦА

 - катастарска парцела број 2112-
јавна својина.

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО

Списак целих парцела дат је у 
оквиру обухвата Плана за земљиште на 
коме је планирано заштитно зеленило.

 - катастарска парцела број: 212, 
222, 322, 216, 224, 225, 226, 227, 
175-194, 197, 196, 195, делови 
парцела уз пругу 905-908, 1483, 
део 1374/1, део 2707, део 1467, 

1409/1-1409/3, 1413/4- 1413/2, 
делови парцела 1402-1408/2,

 - катастарска парцела број: 322, 
1483 и 1374/1-јавна својина.

ПАРК-СКВЕР

 - катастарска парцела број 559 
(јавна својина), 50, део парцеле 
1369/2, 1370, 2707, 133, 132, 
1239/1, 1241.

КОМПЛЕКС ДЕЧИЈЕ УСТА-
НОВЕ

 - катастарска парцела број: 633/3 
и 633/4 (јавна својина), 633/2, 
633/7, делови парцела 633/5, 
633/6.

КОМПЛЕКС ЗДРАВСТВЕНЕ 
СТАНИЦЕ 

Амбуланта:

 - катастарска парцела број: 560/2 
(јавна својина).

Ветеринарска амбуланта:

 - катастарска парцела број: 556/1, 
556/2 и 557 (јавна својина).

КОМПЛЕКС ШКОЛЕ

 - катастарска парцела број: 1174, 
1173, 1172 (јавна својина).

СПОРТСКО-РЕК РЕАТИ ВНИ 
КОМПЛЕКС

Фудбалски терен:

 -  катастарска парцела број: 831.

Напомена: Катастарске парцеле 
које су овим Планом дефинисане као 
јавна површина- површина од јавног 
интереса а које нису у државној својини, 
могу да задрже свој имовински статус, 
у складу са одредбама Закона, осим у 
случају формирања уличних коридора 
где је обавезно проглашење јавног инте-
реса и изузимање земљишта. Планиране 
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регулационе линије су дефинисане гра-
фичким прилогом број 3.

Списак новоодређених прелом-
них тачака регулационих линија са коор-
динатама:

Тачке 
регулације Y X

01 6612519.718 5024238.807
02 6612632.811 5024209.431
03 6612674.068 5024202.086
04 6613220.346 5024573.564
05 6613251.856 5024551.711
06 6613268.525 5024549.043
07 6613282.070 5024555.645
08 6613382.971 5024473.160
09 6613332.822 5024527.248
10 6613287.817 5024563.860
11 6613331.915 5024584.526
12 6613336.496 5024594.040
13 6613533.590 5024550.730
14 6613703.855 5024759.768
15 6613728.382 5024784.473
16 6613805.140 5024728.383
17 6613481.567 5024813.336
18 6613613.716 5024871.150
19 6613717.672 5024793.618
20 6613356.115 5024268.864
21 6613525.203 5024142.858
22 6613918.699 5024646.565
23 6613366.345 5024248.092
24 6613536.792 5024121.791
25 6613560.678 5024152.657
26 6613551.799 5024159.972
27 6613906.698 5024614.958
28 6613930.765 5024638.798
29 6613886.526 5024688.437
30 6613919.083 5024664.794
31 6613959.997 5024661.373
32 6613972.362 5024660.339
33 6613659.158 5023936.768
34 6613686.397 5023971.695
35 6613667.044 5023930.619
36 6613704.287 5023995.062
37 6613712.285 5023988.629

38 6613748.884 5023957.816
39 6614023.144 5023973.894
40 6614028.140 5023961.584
41 6614481.668 5023621.038
42 6614310.733 5024367.246
43 6614317.675 5024333.418
44 6614349.289 5024257.185
45 6614370.751 5024256.915
46 6614730.665 5023986.489
47 6614640.312 5023822.138
48 6614839.297 5024122.453
49 6614325.362 5024517.741
50 6614368.886 5024486.265
51 6614421.044 5024448.288
52 6614468.185 5024413.520
53 6614763.042 5024197.046
54 6614864.463 5024122.586
55 6613196.213 5024050.231
56 6613385.552 5023916.065
57 6613379.658 5023907.985
58 6613276.097 5023980.608
59 6613199.933 5023881.654
60 6613194.273 5023871.883
61 6613187.296 5023862.261
62 6613173.243 5023842.273
63 6613164.735 5023850.261
64 6613267.219 5023986.834
65 6613190.206 5024042.208
66 6613058.697 5023954.482
67 6613108.757 5023914.082
68 6613114.645 5023902.056
69 6613182.926 5023834.097
70 6613193.949 5023828.385
71 6613240.032 5023793.950
72 6613311.846 5023749.938
73 6613322.664 5023744.123
74 6613352.521 5023728.357
75 6613368.749 5023719.789
76 6613123.902 5023822.607
77 6613120.159 5023839.189
78 6613114.919 5023861.987
79 6613107.453 5023894.004
80 6613124.293 5023877.665
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81 6613131.361 5023869.720
82 6613156.915 5023843.912
83 6613166.585 5023834.807
84 6613177.331 5023825.734
85 6613188.620 5023819.883
86 6613218.659 5023797.438
87 6613160.304 5023812.938
88 6613234.414 5023785.665
89 6613306.862 5023741.263
90 6613317.963 5023735.297
91 6613347.851 5023719.514
92 6613362.725 5023711.661
93 6613073.614 5023835.965
94 6613113.339 5023825.413
95 6613005.575 5023901.871
96 6612974.850 5023857.586
97 6612957.069 5023828.360
98 6612954.428 5023816.493
99 6612951.616 5023796.954
100 6612960.982 5023793.438
101 6613054.243 5023758.435
102 6613325.371 5023654.294
103 6612960.699 5023815.087
104 6612979.508 5023846.002
105 6613041.511 5023829.533
106 6613057.795 5023826.958
107 6613076.441 5023826.048
108 6613121.335 5023812.942
109 6613214.222 5023788.269
110 6613228.797 5023777.379
111 6613245.210 5023756.504
112 6613313.261 5023726.472
113 6613343.181 5023710.672
114 6613356.897 5023703.169
115 6612967.516 5023752.718
116 6612952.558 5023768.549
117 6612951.101 5023786.308
118 6612980.574 5023776.819
119 6613050.657 5023749.100
120 6613321.307 5023645.146
121 6613353.450 5023643.776
122 6613408.629 5023600.572
123 6613467.803 5023556.122

124 6613534.426 5023509.867
125 6613568.630 5023476.091
126 6613582.087 5023495.013
127 6613482.721 5023577.383
128 6613420.543 5023664.396
129 6613496.776 5023602.907
130 6613490.498 5023588.466
131 6613562.320 5023546.599
132 6613596.343 5023514.359
133 6613433.311 5023667.365
134 6613568.971 5023554.073
135 6613465.092 5023621.986
136 6613575.838 5023468.972
137 6613589.948 5023488.813
138 6613596.581 5023498.139
139 6613602.620 5023506.630
140 6613717.558 5023364.194
141 6613789.204 5023279.791
142 6613887.614 5023161.041
143 6613926.230 5023109.853
144 6613945.463 5023067.634
145 6613974.573 5023026.142
146 6613995.478 5023012.869
147 6614003.248 5023007.975
148 6614063.297 5022970.864
149 6614126.870 5022943.730
150 6613608.747 5023515.245
151 6613725.262 5023370.571
152 6613796.866 5023286.217
153 6613895.460 5023167.246
154 6613923.807 5023130.152
155 6613935.700 5023124.955
156 6614070.706 5023048.667
157 6614108.387 5023026.677
158 6613971.951 5023194.810
159 6614106.290 5023100.774
160 6614100.556 5023092.582
161 6613976.093 5023179.771
162 6613647.421 5023569.624
163 6614207.260 5023147.478
164 6614236.510 5023129.599
165 6613654.602 5023576.834
166 6614211.795 5023156.986
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167 6614242.815 5023140.068
168 6613774.037 5023247.808
169 6613817.705 5023196.610
170 6613486.950 5023825.176
171 6613573.403 5023761.929
172 6613708.379 5023666.489
173 6613567.640 5023753.764
174 6613690.773 5023666.692
175 6612952.588 5023746.676
176 6613054.659 5023638.640
177 6613072.339 5023608.938
178 6613269.529 5023518.888
179 6613362.023 5023453.166
180 6613484.646 5023363.290
181 6613358.300 5023443.425
182 6613478.735 5023355.224
183 6613056.025 5023505.876
184 6613060.135 5023509.397
185 6613090.316 5023474.907
186 6613099.157 5023458.088
187 6613155.050 5023396.121
188 6613079.613 5023473.877
189 6613089.278 5023455.036
190 6613150.334 5023387.240
191 6612973.310 5023132.900
192 6613029.560 5023209.520
193 6614664.861 5023886.118
194 6614658.255 5023876.069
195 6614394.945 5024089.653
196 6614388.023 5024079.843
197 6613645.7043 5023408.541
198 6613679.794 5023373.871
199 6613728.305 5023313.057
200 6613740.597 5023303.331
201 6613743.077 5023304.897
202 6613974.666 5022983.623
203 6613588.939 5023504.430

У случају неслагања наведених 
података и графичког прилога везаног за 
исте, меродаван је графички прилог.

 1.1.2  Остало грађевинско земљиште-

површине остале намене

Остало грађевинско земљиште 
чине све катастарске, односно грађевин-
ске парцеле и делови тих парцела које 
нису дефинисане као површине јавне 
намене. Остало грађевинско земљиште 
може бити у свим облицима својине и у 
промету је.“

У члану 2. у глави "I ПРАВИЛА 
УРЕЂЕЊА" тачка „5. ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 
ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ“ мења се и гласи: 

"1.2. ПРАВИЛА УСЛОВИ 
И ОГРАНИЧЕЊА 
УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

У регулацији улице није доз-
вољена изградња објеката, изузев оних 
који спадају у саобраћајне, комуналне 
објекте и урбану опрему и објеката и 
мреже јавне саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре. Услови реализације 
нових продора улица и корекције регу-
лације постојећих улица је парцелација 
и препарцелација катастарских парцела 
на основу преломних тачака регулације 
које су дате у даљем тексту и на основу 
графичког прилога број 3. 

1.3 НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

На основу анализе постојећег 
стања претежне намене земљишта и раз-
војних потреба насеља, може се извр-
шити подела насеља на доминантне 
урбанистичке зоне. У зависности од 
намене, зоне чине површине и објекти 
јавне намене, односно осталих намена.

 1.1.3  Површине јавне намене

За задовољавање заједничких 
потреба становништва Гајдобре дефи-
нисане су површине јавне намене за 
уређење и изградњу објеката јавне наме-
не од јавног интереса.

Комплекс дечије установе
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У насељу обезбедити услови за 
100%-тни обухват деце у предшколској 
установи узраста од 4-6 година и 30%-
тни обухват деце узраста од 1-3 године. 
У складу са оценом постојећег стања и 
прогнозом броја деце узраста од 1-6,99 
година утврђено је да је, неопходно про-
ширити постојећи комплекс дечије уста-
нове и уредити га, изградити и опреми-
ти у складу са важећим Правилницима 
и потребама за осавремењивањем васпи-
тања и образовања најмлађих. Проши-
рењем постојећег комплекса заузеће се 
површина од  око 0,225 ha.

Комплекс школе
За задовољавање заједничких 

потреба у насељу обезбедити услови за 
100%-тни обухват деце у основној шко-
ли узраста 7-14 година. У складу са оце-
ном постојећег стања и прогнозом броја 
деце узраста од 7-14,99 година од око 170 
утврђено је да је неопходно проширити 
постојећи комплекс основне школе и уре-
дити га, изградити и опремити у складу 
са важећим Правилницима и потребама 
за осавремењивањем васпитања и обра-
зовања најмлађих у школообавезном уз-
расту. Проширењем постојећег школског 
комплекса заузеће се површина од око 
0,6288 hа.

Комплекс здравствене станице
У насељу Гајдобра постоје два 

здравствена комплекса: комплекс здрав-
ствене станице и комплекс ветеринарс-
ке амбуланте. Оба комплекса се задр-
жавају на постојећим локацијама и у 
постојећим габаритима. У планском пе-
риоду реконструисати и изградити оба 
комплекса у складу са важећим Закони-
ма и Правилницима који дотичну област 
уређују. Комплекс здравствене станице 
по катастру заузима површину од 1812 
m2. Комплекс ветеринарске амбуланте 
заузима три парцеле (по катастру парце-
ле заузимају укупно површину од 2212 
m2). У планском периоду оформити је-
динствену грађевинску парцелу са свим 

потребним садржајима на њој.
Комплекс дома културе
За овај комплекс у центру насеља 

приоритетан задатак за будућност је раз-
двајање постојећих садржаја (који нису 
сродни са објектом културе). На самом 
објекту изводити радове у смислу по-
бољшања услова за задовољавање пот-
реба становништва Гајдобре у области 
културе. Површина планирана за ком-
плекс дома културе износи око 0,331 ha.

Спортско-рекреативни комплекс

Поред постојећих површина 
намењених спорту и рекреацији овим 
Планом дефинисане су и нове спорт-
ско-рекреативне површине које ће ста-
новништву насеља Гајдобра (а нарочито 
младима) омогућити правилније и садр-
жајније организовање слободног вре-
мена.

Овим Планом предвиђено је 
повећање спортско-рекреативних повр-
шина у зони центра (блок 16) и у блоку 
број 7 и блоку 17. Комплекс фудбалског 
терена се задржава на постојећој лока-
цији у блоку 19 у постојећим габаритима. 
У центру насеља, на спортско-рекреатив-
ној површини се планира допуна садр-
жаја за најмлађе-површине опремљене 
са справама за игру најмлађих и допуна 
постојећих садржаја са површинама за 
мале спортове. У блоку бр. 7. се уводи нова 
регулација јавних површина-измешта се 
хидромелирациони канал у сврху дефи-
нисања спортско-рекреативног компле-
кса. Тиме ће се стећи услови за легали-
зацију спортске дворане и изградњу свих 
пратећих садржаја уз њу. У блоку 17 је 
планирана изградња тениских терена и 
отворених базена. У оквиру постојећих 
и планираних спортско-рекреативних 
површина зелене површине ће чинити 
значајан проценат комплекса. Ове повр-
шине уредити и опремити у парковском 
стилу. Укупна планирана површина за 
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спортско-рекреативне комплексе износи 
око 5,67 ha.

Парк и сквер
С обзиром да у насељу недос-

тају парковске површине овим Планом 
се предвиђа формирање веће парковске 
површине у северном делу насеља као 
и формирање мањих озелењених јав-
них површина, које се у виду скверова 
појављују у зони решавања саобраћај-
них и стамбених садржаја. Озеленити 
ове површине декоративним врстама и 
опремити урбаним мобилијаром. Укуп-
на планирана површина за зоне парка и 
сквера износи од око 3,6343 ha.

Заштитно зеленило
Заштитно зеленило је јавна повр-

шина. Формирати је уз део мреже мали-
оративних канала, уз железничку пругу, 
између становања и комплекса гробља и 
уз постојеће ретензије у насељу, у складу 
са условима из овог Плана.

Комплекс зелене пијаце
Постојећа зелена пијаца је неу-

словна у просторно-локацијском и функ-
ционалном смислу. Нова пијаца, повр-
шине око 0,1811 ha је планирана у центру 
насеља на две катастарске парцеле које 
су у корисништу Општине Бачка Па-
ланка 632 и 630, у непосредној близини 
постојеће локације. Пијацу изградити и 
опремити у складу са савременим захте-
вима потрошача и продаваца а у складу 
са важећим Законима и Правилницима 
који дотичну област уређују. Оно што 
би могло да се сугерише јесте изградња 
тржног центра на осталом грађевинском 
земљишту, у оквиру суседне стамбене 
зоне средње густине, у делу који се ос-
лања на планирану површину за пијацу.

Вашариште и теретни терминал

У блоку бр. 23. планирана је 
површина за вашариште са теретним 
терминалом. Опредељење за ову лока-
цију је близина железничке станице и 
одредишта роба и расположиви простор 

који се може организовати у ове сврхе. 
У планском периоду Гајдобра треба да 
достигне ниво привредне активности 
са обезбеђењем могућности утовара у 
друмска превозна средства и железничке 
вагоне. Да би се то омогућило на задо-
вољавајућем нивоу потребно је обезбе-
дити простор за теретни терминал као и 
простор за интегрално повезивање друм-
ског и железничког саобраћаја. На бази 
очекиваног обима коришћења друмског 
теретног терминала утврђује се повр-
шина вашаришта и теретног терминала 
око 1,03 ha.

Гробље

У блоку број 14. је постојеће 
насељско гробље. Површина коју заузима 
је већим делом попуњена. За потребе 
насеља у планском периоду одређена је 
површина за ново насељско гробље у 
блоку 15. Услови за уређење и изградњу 
за ново гробље стећи ће се по изради 
овог плана изузимања јавног земљишта 
за формирање јавних површина и израда 
Урбанистичког пројекта за изградњу. 
Укупна површина за насељско гробље 
износиће око 8,08 ha.

Извориште са постројењем за 
поправку квалитета воде

Овим Планом је резервисана лока-
ција за извориште са постројењем за 
поправку квалитета воде. Пре детаљне 
урбанистичке разраде потребно је извр-
шити детаљна хидрогеолошка истра-
живања и анализе за потребе пројеката 
водоснабдевањ и анализе предметне 
локације. Локација новог изворишта 
дефинисана је на најузводнијем делу 
насеља, на периферији (западни део 
насеља), на супротном крају од уређаја за 
пречишћавање отпадних вода. На овом 
простору могуће је лоцирати потребан 
број бунара на оптималној међусобној 
удаљености. На истом простору изгра-
дити и уређај за поправку квалитета 
„сирове" воде у смислу захтева важећих 
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Правилника који ову област регулишу и 
тек након тога воду за пиће потискивати 
у уличну водоводну мрежу.

Преломне тачке планираног водозахвата

Y X
01 6612296.935 5024298.146
02 6612368.854 5024268.099
03 6612515.864 5024229.568
04 6612628.772 5024199.975
05 6612527.678 5024145.597
06 6612512.420 5024149.319
07 6612287.073 5024209.748
08 6612261.849 5024216.473

Ретензије

У планском периоду, постојеће 
депресије-ретензије у насељу се задржа-
вају у функцији прихватања сувишних 
атмосферских и површинских вода, 
нарочито површинских вода након про-
ласка киша екстремно јаког интензитета. 
Ретензије су међусобно повезане систе-
мом канала, којим ће се оне увек моћи 
поступно празнити у систем мелиора-
тивних канала. Површина намењена за 
ретензије може се вишенаменски корис-
тити (као уређена јавна зелена површина 
у периодима без или са малом количином 
атмосферских падавина и сл.), уз напо-
мену да се њена основна функција-при-
хватање сувишних површинских вода, 
никако не сме угрозити. Ретензије су 
саставни део система посебне насељске 
кишне канализације која се мора раз-
радити на нивоу пројектне документа-
ције. Ретензије заузимају површину од 
око 4,8872 ha. Постоје делови узурпа-
ције земљишта намењеног за ретензију у 
блоковима 2, 12 и 21. Легализацију пре-
дметних објеката решити парцелацијом 
и препарцелацијом парцела на којима се 
налазе нелегални објекти.

Каналско земљиште

Кроз насеље и око насеља пролазе 
мелиоративни канали VI, VI-2. 10, 11 и 
4, који примају сувишне атмосферске 
воде са површине грађевинског подручја 
насеља. На подручју насеља постојећу 
мрежу мелиорационих канала редовно 
одржавати у границама пројектованих 
елемената. Измештени део канала око 
спортске хале потребно је спровести 
законску процедуру (парцелација, пре-
парцелација, формирање  грађевинске 
парцеле решавање имовинских односа и 
водна акта и др.). Површина коју заузима 
каналско земљиште у грађевинском под-
ручју насеља је око 5,20 ha.

Уређај за пречишћавање отпад-
них вода 

Планирани уређај за пречишћа-
вање отпадних вода се предвиђа у блоку 
4. Укупна површина износи 1,2 ha. 
Услови за уређење и изградњу вршиће се 
на основу Плана детаљне регулације.

Комплекс ватрогасног дома

За потребе заштите становништва 
и насеља од пожара, у северном делу 
насеља, уз главну насељску саобраћај-
ницу, планирана је површина од око 
0,151ha за комплекс ватрогасног дома. У 
оквиру објекта планирати и ватрогасну 
гаражу за смештај ватрогасног возила 
као и саобраћајне комуникације које 
обезбеђују брзо деловање у случајевима 
акцидентних ситуација.

Комплекс МРС

Мерно-регулациона станица је 
део комуналне инфраструктуре, у функ-
цији мерења и регулације притиска за 
дистрибутивну гасну мрежу. Планирано 
је да се насеље на гасну мрежу при-
кључи гасоводом средњег притиска, из 
правца Обровца. За потребе обезбеђи-
вања услова за гасификацију насеља 
Гајдобра резервисана је површина за 
комплекс мерно-регулационе станице 
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од минимално 100 m2 у блоку бр. 7. За 
овај комплекс обезбедити прикључак на: 
саобраћајну, електроенергетску и теле-
комуникациону инфраструктуру.

Железничко подручје

У оквиру урбаног простора 
насеља Гајдобра железничке пруге имају 
ободно пружање у односу на северну и 
источну границу насеља. Овим капаци-
тетима припада површина од око 6,15 
ha, односно заузима око 2,0% укупног 
насељског простора. Железничка пруга 
Нови Сад-Сајлово Распутница 2-Оџаци-
Богојево има ранг регионалне пруге и по 
развојном плану „Железнице Србије“АД 
и према Просторном плану Републике 
Србије („Сл. гласник РС“ бр. 88/2010) пла-
нирана је њена ревитализација и модер-
низација као и да се изгради железничка 
станица са капацитетима за интегрални 
саобраћај. Железничку пругу Гајдобра-
Бачка Паланка због нових садржаја у 
оквиру РТЦ-а Бачка Паланка реконстру-
исати, модернизовати као и доградити за 
потребе РТЦ-а.

Улични коридор

Улични коридор је део јавног 
грађевинског земљишта у ком је утврђена 
регулација и нивелација саобраћајне, 
водоводне, канализационе, енергетске и 
телекомуникационе инфраструктуре и 
површине намењене за подизање улич-
ног зеленила. За уличне коридоре дати су 
различити хијерархијски нивои улица, 
у зависности од просторног положаја у 
насељу, у зависности од ширине улич-
ног коридора и постојеће изграђености 
је и њихов значај у насељу. У уличном 
коридору, у складу са датим хијерар-
хијским нивоом улице, даће се услови 
за изградњу капацитета пешачког, ста-
ционарног, бициклистичког и градског 
саобраћаја као и услови за прикључење 
грађевинских парцела јавног и осталог 
грађевинског земљишта на исте. Даће се 
и услови за полагање, паралелно вођење 

и укрштање за исте и различите инфра-
структурне инсталације, услови при-
кључења на инсталације као и услови за 
полагање инсталација у односу на ден-
дролошко уређење улице.

Улични коридори, у складу са 
датим хијерархијским нивоом улица, у 
планском периоду изградити са повр-
шинама за: пешачки саобраћај (најмање 
са једне стране улице пешачка стаза), 
за динамички саобраћај (коловоз за 
двосмерни или најмање за једносмерни 
саобраћај са мимоилазницама) као и 
површинама за стационарни саобраћај. 
Повремена паркирања обављати у 
оквиру улице на колско-пешачким при-
лазима. Систем саобраћајних капацитета 
треба да чини једну јединствену функ-
ционалну целину којој је основни реци-
пијент главна насељска саобраћајница 
која прикупља и усмерава сав интерни 
саобраћај до жељених одредишта.

У оквиру уличних коридора фор-
мирати линијско зеленило (високи, 
средњи и ниски лишћари или партерно 
зеленило) у зависности од ширине улич-
ног профила које ће повезати зелене 
површине насеља, посебно јавне, у сис-
тем зелених површина.

Станица за снабдевање горивом

Бензинска станица (као пратећи 
путни садржај) је потребна у насељу 
овакве величине и оваквог степена мото-
ризације. Постојећа локација у оквиру 
уличног коридора, у центру насеља, 
има површину од 915 m2, није са лока-
цијског аспекта задовољавајућа, али се 
предлаже да се задржи до реконструк-
ције раскрснице и главне насељске 
саобраћајнице и то као део површине 
јавне намене. Реконструкцијом главне 
насељске саобраћајнице и раскрснице 
требало би да се станица за снабдевање 
горивом измести ка ободу насеља, на 
нову локацију. За потребе реконструк-
ције, доградње и проширење капацитета 
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постојеће станица за снабдевање гори-
вом или измештања на нову локацију у 
оквиру регулационих линија потребна је 
израда Урбанистичког пројекта.

Ако се укажу нови захтеви за 
изградњом оваквих капацитета они су 
могући у оквиру осталог грађевинског 
земљишта уз напомену да морају да се 
задовоље функционални, безбедоносни, 
технолошки и еколошки услови. За 
изградњу нових станица за снабдевањем 
горивом, неопходна је израда Урбанис-
тичког пројекта.

1.3.2 Површине остале намене

Остале површине у грађевин-
ском подручју насеља Гајдобра се могу 
условно подељене на три главне-специ-
фичне целине: зона становања, радна 
зона и комплекси верског објекта. У 
оквиру прве две зоне извршена је даља 
подела у складу са њиховим лока-
цијским условима у насељу и потребама 
корисника, односно, дата је њихова пре-
овлађујућа намена. У складу са дефи-
нисаном преовлађујућом наменом дати 
се услови за изградњу објеката стим да 
ће се, у оквиру сваке зоне, наводити за 
коју врсту објеката се услови за изградњу 
не могу издавати. Остале површине су 
у насељу заступљене око 209,6160 ha 
односно око 71,60% насеља.

Зона становања

Општи услови који важе за зону 
становања су следећи:

 - на грађевинској парцели у овој 
зони дозвољена је изградња 
главног објекта са стамбеном 
наменом (стамбена намена у 
целини, у већем или мањем 
делу објекта);

 - на парцели вишепородичног 
становања није дозвољена 
изградња пословних, произ-

водних или сладишних обје-
ката;

 - пословање које се може поја-
вити је из области: трговине 
на мало, угоститељства, здрав-
ствене и социјалне заштите, 
културне и друштвене актив-
ности општег карактера.

Површина стамбене зоне која 
је планирана у насељу износи од 
око 198,3303 ha, односно,у насељу је 
заступљена са око 67,74%.

Стамбена зона средње густине

Стамбена зона средње густине је 
зона која је планирана у центру насеља, 
уз постојеће и планиране јавне службе 
и друге јавне садржаје. Ова зона је пла-
нирана за реализацију опште стамбене 
зоне-зоне са појавним обликом више-
породичних и породичних објеката, са 
дозвољеним већим стапеном заузетости 
грађевинске парцеле, могућношћу реа-
лизације и само пословних садржаја на 
грађевинској парцели. За ову стамбену 
зону планирана је површина од око 9,8054 
ha, тј. у насељу би била заступљена про-
центуално око 3,35%.

Специфичност ове зоне у односу 
на стамбену зону мање густине је у сле-
дећем:

 - индекс заузетости грађевинске 
парцеле би био максимално до 
50%;

 - грађевинска парцела у овој 
зони може да се намени и за 
чисто пословање и то из обла-
сти: трговине на мало, угос-
титељства, здравствене и 
социјалне заштите, културне и 
друштвене активности општег 
карактера;

 - у овој зони била би дозвољена 
изградња само економских 
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објеката уз стамбени, односно, 
пословни објекат;

 - производне делатности у овој 
зони се не могу дозволити.

Стамбена зона мање густине

Стамбена зона мање густине 
је зона која је по површини највише 
заступљена у грађевинском подручју 
насеља Гајдобра. У овој зони је углав-
ном заступљено породично становање 
са објектима у прекинутом низу и сло-
бодностојећим објектима. Задржана је 
постојећа зона становања уз мање проши-
ривање грађевинског подручја за потребе 
становања. Проширење грађевинског 
подручја на рачун становања извршено 
је због потребе легализације постојећих 
стамбених објеката. Иначе, у грађевин-
ском подручју насеља Гајдобра има још 
увек делимично незаузетих блокова и 
то највише у ободном делу насеља. За 
потребе становања, планирана је могућ-
ност погушћавања постојећих блокова, 
оних где је погушћавање већ започето 
(блокови 4.и 5.) а нарочито оних ближе 
центру насеља (блокови 6., 8., 15. и 17.). 
Појава заузимања нових површина због 
раслојавања постојећих домаћинстава 
очекује се да буде најинтересантнија у 
блоковима који су ближе центру насеља.

Заузимање нових површина у 
насељу за потребе становања извршено 
је у блоку 22., блоку 20 и блоку 14. (због 
потребе легализације постојећих стамбе-
них објеката).
Планирана површина за стамбену зону 
мање густине износи око 188,5249 ha, тј. 
у насељу је процентуално заступљена 
око 64,40%.
Специфичност ове зоне у односу на стам-
бену зону средње густине је у следећем:

 - индекс заузетости грађевинске 
парцеле би био максимално до 
40%;

 - обавезна је реализација прво 
објекта са наменом становање 
(објекат намењен становању 
у целини, у већем или мањем 
делу) односно, обезбеђивање 
просторних услова за један 
такав објекат;

 - у овој зони би била дозвољена 
изградња економских објеката 
уз стамбени и пословни обје-
кат, изградња сточних стаја и 
свих економских објеката који 
су пратећи, односно обавезни 
садржај уз сточне стаје;

 - производне делатности малог 
обима и трговина на велико 
на грађевинској парцели у 
овој зони би се дозволиле уз 
обезбеђивање услова заштите 
животне средине.

Радна зона

Радна зона је првенствено 
намењена оним привредним активнос-
тима које због своје делатности (буке, 
издувних гасова, потреба и обима 
саобраћајних кретања, и сл.) не могу 
бити лоциране у оквиру зоне становања. 
Укупна површина планирана за радну 
зону у грађевинском подручју насеља би 
била око 10,5567 ha, тј. процентуално би 
у насељу била заступљена око 3,61%.

У оквиру једног блока приоритет-
но би требало да се групишу предузећа 
која су међусобно технолошки повезана, 
која имају сличан могућ степен штет-
ног утицаја на околину и имају сличне 
захтеве у погледу саобраћајног и другог 
опслужења. Општи услови који би важи-
ли за ову зону су следећи:

 - индекс заузетости грађевинске 
парцеле максимално 70%;

 - за сваку грађевинску парцелу 
потребно је обезбедити проти-
впожарни прилаз минималне 
ширине 3,5m.
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Радне површине-производне и 
складишне делатности

Радне површине са производним и 
складишним делатностима, у грађевин-
ском подручју насеља, појављују се као 
постојећи и планирани садржаји. Заузи-
мају око 10,0999 ha површине насеља, 
тј. око 3,45% грађевинског земљишта у 
грађевинском подручју насеља Гајдо-
бра. Као постојећи садржаји у насељу су 
регистроване радне зоне у блоку 25., 24. 
и блоку број 1.

Нове површине за изградњу про-
изводних и складишних делатности пла-
ниране су у блоку 23. Опредељење за ове 
локације је:

 - слободно земљиште;

 - близина железничке пруге 
(и могућност прикључења 
нове радне зоне на исту преко 
индустријског колосека),

 - могућност прикључења на 
главну насељску саобраћај-
ницу при самом излазу пута из 
насеља и

 - положај нове радне зоне на 
правац кретања доминантних 
ветрова.

Радне површине-услужне делат-
ности

У североисточном делу насеља, 
у непосредној близини железничке ста-
нице, као постојећи садржај, регистро-
ван је комплекс ресторана. Локација 
ресторана је повољна (близина желез-
ничке станице, положај у близини 
главне насељске саобраћајнице, близина 
постојећих и будућих радних садржаја 
и нове локације теретног терминала 
и вашаришта). Као постојећи садржај 
регистрован је и вулканизер, уз главну 
насељску саобраћајницу, у блоку 25. У 
склопу главне насељске саобраћајнице је 
могуће успостављање нових привредно-

услужних делатности ако се њима не 
нарушавају услови урбаног живљења и 
екологије. Ове радне површине заузи-
мају око 46а.

Комплекс верског објекта

У насељу Гајдобра постоје два 
комплекса верског објекта-римокато-
личка црква са портом и православна 
црква са портом. Ови комплекси су 
издвојени као специфични, већ дефини-
сани, са изграђеним објектима. Евенту-
ално ширење постојећег комплекса може 
се дозволити само на остало грађевин-
ско земљиште. Изградња новог верског 
комплекса, ако се појави потреба за тим, 
може се одобрити у оквиру било које 
зоне у насељу, на осталом грађевинском 
земљишту, по условима који важе за зону 
у којој се објекат гради. Дефинисани вер-
ски комплекси заузимају површину од 
око 77а. 

1.4 ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ 
ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛА

1.4.1 Правила парцелације 
и препарцелације

На већем броју катастарских пар-
цела може се образовати једна или више 
грађевинских парцела, на начин и под 
условима утврђеним Планом, на основу 
пројекта препарцелације.

На једној катастарској парцели 
може се образовати већи број грађеви-
снких парцела, на начин и под условима 
утврђеним Планом, на основу пројекта 
парцелације.

Саставни део пројекта препарце-
лације, односно парцелације је и пројекат 
геодетског обележавања.

1.4.2 Правила исправке граница сусед-
них парцела 
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Исправка граница суседних пар-
цела врши се у циљу формирања грађе-
винске/их парцеле/а, као и одређивања 
границе површине јавне намене.
Исправка граница суседних катастар-
ских парцела, спајање суседних катас-
тарских парцела истог власника, као и 
спајање суседних парцела на којима је 
исто лице власник или дугорочни заку-
пац на основу ранијих прописа, врши се 
на основу елабората геодетских радова. 
Приликом утврђивања услова за 
исправку граница парцела мора се пош-
товати правило да катастарска парцела 
која се придодаје суседној парцели не 
испуњава услове за посебну грађевинску 
парцелу, као и да је мање површине од 
суседне парцеле.

1.4.3 Посебни случајеви формирања 
грађевинских парцела

За грађење, односно постављање 
линијски инфраструктурних објеката, 
комуналне инфраструктуре и електро-
енергетских и електронских објеката 
или комуникационих мрежа и уређаја, 
може се формирати грађевинска парцела 
која одступа од површине или положаја 
предвиђених планским документом за 
ту зону, под условом да постоји приступ 
објекту, односно уређајима, ради одржа-
вања и отклањања кварова или хаварије. 

1.5 РЕГУЛАЦИОНЕ И 
ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ, СА 
ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ, 
НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И 
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

1.5.1 План регулације

План генералне регулације 
насеља Гајдобра урађен је на основу 
мреже саобраћајница и намене повр-
шина, а као геодетска основа послужила 

је карта која је формирана од катастар-
ских планова у размери Р = 1:1000 и Р 
= 1:2500. Регулационим планом се све 
постојеће саобраћајнице са својим регу-
лационим линијама задржавају, а плани-
ране саобраћајнице су приказане у гра-
фичким прилозима. 

Разграничење површина јавне 
намене од осталих површина извршено 
је утврђивањем граница површина 
јавне намене, којe одређују регулационе 
линије.

Регулациона линија се мења на 
свим локацијама где је планирано фор-
мирање нових јавни површина и на дело-
вима исправаљања постојећих регула-
ција у насељу.

1.5.2 Грађевинске линије

У односу на регулационе линије, 
планиране су грађевинске линије. За 
постојеће објекте који се задржавају, 
у случају реконструкције задржавају 
се постојеће грађевинске линије. За 
планирану изградњу нових објеката, 
реконструкцију и доградњу, дефини-
саће се услови за формирање грађевин-
ских линија, у зависности од локације 
и претежне намене површина подручја 
насеља.

Грађевинске линије у границама 
плана, утврђене су као линије до којих 
је дозвољено грађење основних габарита 
приземља објеката. Смернице и услови 
за формирање грађевинских линија по 
зонама детаљније ће се опис ати у прави-
лима грађења у наставку.

1.5.3 План нивелације

Као геодетска подлога за израду 
плана генералне нивелације послужила 
је државна карта у размери Р =1:1000. 
Насеље Гајдобра се налази на надморској 
висини од 82,00 до 86,50 mnm. Планом 
генералне нивелације дате су оријента-
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ционе коте прелома нивелете осовине 
собраћајница, интерполоване коте и 
падови нивелете осовине саобраћај-
ница, приказане у графичком прилогу. 
За израду детаљне урбанистичке и 
пројектне документације подужни нагиб 
саобраћајнице дефинитивно утврдити 
након геомеханичких испитивања и 
геодетског снимања терена. Коте гене-
ралне нивелације код израде и реали-
зације пројекта обавезно преносити са 
постојеће државне нивелманске мреже.

У оквиру графичког прилога 
Саобраћајна инфраструктура са генерал-
ном нивелацијом и регулацијом дате су 
коте нивелете саобраћајница. Нивела-
циона решења су дефинисана прелом-
ним тачкама нивелете осовина главних 
и сабирних улица. Планом хоризонталне 
регулације улице одређене су основне 
смернице нивелације којих се у фази 
детаљне разраде треба начелно при-
државати. У нивелационом решавању 
усклађени су и интерни односи укрсних 
саобраћајница, односно обезбеђени су 
нормални услови повезивања подуж-
ног нагиба једне са попречним нагибом 
друге укрсне саобраћајнице и обрнуто.“

У члану 2. у глави "I ПРАВИЛА 
УРЕЂЕЊА" тачка „6. ТРАСЕ, КОРИ-
ДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈ-
НИЦА И МРЕЖЕ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА“ 
мења се и гласи: „ 

1.6 ТРАСЕ И КОРИДОРИ И 
КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, 
ЕНЕРГУТСКУ, КОМУНАЛНУ И 
ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

1.6.1 Саобраћајна инфраструктура

У насељу Гајдобра постоје 
изграђене саобраћајни капацитети 
железничког и друмског саобраћаја.

Железнички саобраћај на овом 
простору у будућности треба да се афир-
мише кроз модернизацију свих капаци-
тета и конкуретност у расподели захтева 
за превозом, нарочито на дуже дистанце. 
Код превоза масовних роба, у оквиру 
железничког чвора Гајдобра, постоје 
просторне могућности за имплемента-
цију свих нових садржаја интегралног 
саобраћаја како би се овај простор у 
будућности афирмисао као носиоц извр-
шења транспортног рада.

У окружењу насеља просторно-
планском документацијом утврдиће се и 
нови коридори путева који ће омогућити 
у будућности нове просторне везе са 
окружењем. За потребе решавања ква-
литетног међунасељског повезивања 
планира се измештање државни пут IIA 
реда број 108. На тај начин би се насеље 
ослободило транзита и негативних 
саобраћајних манифестација које овај 
облик друмског саобраћаја наноси урба-
ном простору.

У оквиру капацитета саобраћај-
ног решења за урбани простор Гајдо-
бре утврђена је хијерархија саобраћај-
них површина и то: главна насељска 
саобраћајница, сабирна улица, остале 
улице, колски пролаз и пешачки пролаз.

Све улице у насељу су консти-
туисане у нови насељски систем улица 
који ће након реконструкције и изградње 
оптимално задовољавати све захтеве 
становника, посетилаца, пролазника. 
Предлогом нових улица се водило 
рачуна о рационалном економском ула-
гању у саобраћајну инфраструктуру као 
и о нивоу постизања повољних економ-
ских ефеката.

Паркирање возила је решено на 
следећи начин и то: дуготрајно парки-
рање у оквиру парцеле на неизграђеним 
или изграђеним површинама (или у уну-
тар блоковским просторима) и кратко-
трајно паркирање у оквиру предбашта 
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испред објеката или на изграђеним пар-
кинзима.

Јавни превоз и у будућности ће 
бити транзитног карактера, са захтевом 
већег броја пролазника у „шпиц" терми-
нима за превозом као и са захтевом да се 
систем јавног превоза приближи већем 
броју корисника кроз изградњу нових 
аутобуских стајалишта.

1.6.2 Водоводна и канализациона ин-
фраструктура

Снабдевање водом вршиће се из 
постојећих водозахватних објеката који 
се задржавају у функцији док се не реа-
лизује водозахват на новој локацији. 
Након тога се постојећи објекти конзер-
вирају. Уличне трасе водоводне мреже се 
задржавају. Нови главни цевоводи пра-
тиће постојећу уличну мрежу на мини-
малном одстојању од 1,0m.

У планском периоду постојећу 
дистрибутивну мрежу реконструисати 
у смислу: повећања пречника неких 
деоница, замена старих азбест цемент-
них цеви новим и повезивања мреже у 
прстен са минималним бројем слепих 
огранака. Већа пажња се мора посветити 
и хидрантској мрежи која је тренутно 
изузетно скромна и недовољна за пот-
ребе насеља.

Зоне заштите изворишта

У циљу заштите воде за пиће од 
намерног или случајног загађивања, као 
и од других штетних дејстава која могу 
трајно утицати на здравствену исправ-
ност воде за пиће и издашност изво-
ришта, израђен је Елаборат о зонама 
санитарне заштите изворишта општине 
Бачка Паланка – насеље Гајдобра и 
издато је решење о зонама санитарне 
заштите број 129-53-4140/2014-04-2 од 
28.01.2015. год.

Појасеви санитарне заштите 
успостављају се око свих објеката за 

снабдевање водом, као и око објеката 
изворишта. У том циљу одређују се зоне 
заштите и то:

1.  шира зона санитарне заштите,

2.  ужа зона санитарне заштите,

3.  зона непосредне санитарне 
заштите.

Зоне непосредне санитарне заш-
тите у којој не борави стално запослена 
особа, ограђује се ради спречавања 
неконтролисаног приступа људи и живо-
тиња заштитном оградом која не може 
бити ближа од 3m од водозахватног 
објекта који окружују. Зона непосредне 
заштите може се користити као сенокос, 
али без употребе ђубрива, пестицида и 
хербицида, чија употреба може загадити 
воду.

Ужу зону заштите одређује се на 
растојању које не може да буде краће од 
50 m  од водозахватног објекта. У ужој 
зони није дозвољена изградња објеката, 
постављање уређаја и обављање радњи 
које на било који начин могу загадити 
воду, и она мора бити видно означена. 
Површина ове зоне мора бити толика да 
обезбеди заштиту воде од микробиолош-
ког, радиолошког и других врста загађи-
вања. У ужој заштитној зони земљиште 
се може обрађивати у пољопривредне 
сврхе, уз ограничење употребе поједи-
них врста ђубрива, пестицида и херби-
цида.

Шира зона се изједначава са ужом 
зоном кад је водоносна средина издани 
у порозној средини међузрнског типа и 
издани у порозној средини крстно-пуко-
тинског типа покривена повлатним заш-
титним слојем који неутралише утицај 
загађивача са површине терена. У широј 
зони заштите забрањена је изградња 
индустријских и других објеката, чије 
отпадне воде и друге отпадне материје 
из технолошког процеса производње 
могу загадити извориште.
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Одвођење отпадних и атмосферских вода

У насељу Гајдобра постоји изведене сепаратни систем за евакуацију вода, што 
значи одвојен систем за прикупљање и евакуисање отпадних воде и атмосферске воде. 
Систем канализације отпадних вода је преко црпне станице повезан на уређај за пре-
чишћавање отпадних вода у насељу Нова Гајдобра до изградње уређаја за пречишћавање 
отпадних вода у насељу.

Планирана индустрија ће моћи да испушта отпадне технолошке воде у систем 
канализације али са предтретманом у самом комплексу до потребног квалитета који 
неће угрозити рад постројења за пречишћавање отпадних вода или реципијент.

Атмосферску каналску мрежу изводити са обе стране коловоза у улицама са 
широм регулацијом, док у улицама са ужом регулацијом, односно, у улицама са једно-
страним нагибом само са једне стране коловоза, на нижој страни. Улични канали могу 
бити и отворени, са хидрауличким параметрима цевасте канализације, концепцијски 
урађене на нивоу Идејног пројекта. Чисте атмосферске воде чији квалитет одговара II 
класи воде, могу се без пречишћавања одвести у одводне канале путем уређених испуста 
који не залазе у протицајни профил и који су осигурани од ерозије.

1.6.3 Електроенергетска, гасоводна и телекомуникациона инфраструктура

Електроенергетска инфраструктура

У укупној потрошњи електричне енергије у насељу Гајдобра, са приближно 
69,88% учествују домаћинства, са 14,12% потрошачи на високом напону и са 16% остали 
потрошачи. Кретање потрошње у периоду од 1994. до 2003. године дато је табеларно:

Год. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ММН 7650 7311 7413 9392 9316 9183 7795 7418 8050 7393

р% -4,4 1,3 26,6 -0,8 -1,4 -15,1 -4,8 8,5 -8,16

Просечна годишња стопа раста за цео посматрани период од 1995-2005. године 
износи -0,38%. Из табеле се види да се потрошња скоковито мења из године у годину а 
просечна стопа раста негативна. План пораста потрошње за наредни период се заснива 
на плану развоја привреде и демографским показатељима.

Потрошњу електричне енергије насеља Гајдобра за плански период од 20 година 
рачунамо у односу на почетну планску 2005. годину по следећој формули:

А (МWh) = Ао (МWh) (1 + р) n, где је:

Ао(МWh) - потрошња остварена у почетној планској години (7393),

р (%) - просечна годишња стопа раста потрошње електричне енергије за плански 
период (3%),

n - број година у планском периоду (20).

На тај начин израчуната потрошња за 2025. годину износиће 13352МWh.

Потребну снагу за напајање одредићемо уз претпоставку да ће 2024.године трајање 
вршног оптерећења бити 4000h.
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Р(МW) = А (МWh) = 13352 = 3,33 
        4000 h        4000

P(МW) = 3,33
Потребну инсталисану снагу трафостанице рачунамо уз претпоставку да је најоп-

тималнији режим рада при оптерећењу од 0,8% називне снаге при фактору снаге (cos φ) 
приближно 1.

Рт (МVА) = Р(МW)  =  3.33  =  4,16
                       cos φ 0.8                      1х0,8

Рт (МVА) = 4,16

Број трафостаница рачунат је у односу на јединицу типске снаге од 630kVА при 
фактору снаге (cos φ) приближно 1, износи:

Н (ком) = Рт (МVА)  =  4,16  =  6,6
     0,630 МVA     0,63

Н (ком)  =7

За сигурно и квалитетно напајање насеља електричном енергијом потребно је осим 
постојећег 20kV извода из ТС 110/20kV „Бачка Паланка 2" изградити 20 kV далековод од 
ТС 110/20kV „Челарево" од канала ДТД до насеља Гајдобра уз пут Гајдобра-Челарево и 
реконструкција постојећег далековода за рад под напоном 20 kV за Будућност Керекић.

У сврху постизања квалитета напона напајања у насељу изградити довољан број 
трафостаница, како за постојеће тако и за планиране потрошаче. У потпуности рекон-
струисати мрежу за 20kV напон.

Електроенергетска мрежа ће бити углавном надземна на бетонским и гвоздено-
решеткастим стубовима. У деловима насеља где су планиране парковске површине, 
радне зоне, спортско-рекреативне површине, мрежу каблирати.

Поправљање квалитета испоруке и напонских прилика у мрежи решавати локално 
по потреби, изградњом нових средњенапонских и нисконапонских објеката. Градити 
углавном монтажно-бетонске и стубне трафостанице. Највећи број трафостаница гра-
диће се у радним зонама и подручјима где је планирано становање.

У деловима насеља где су планиране радне зоне и где постоји ваздушна средње-
напонска и нисконапонска мрежа, мрежу каблирати. Тачан број и локације трафостаница 
20/0,4kV на простору где су планиране радне зоне и блокови за становање дефинисано 
Планом и планирана изградња ТС на површинама јавне намене.

У насељу изградити квалитетну јавну расвету. Мрежу јавног осветљења кабли-
рати у деловима насеља где је електроенергетска мрежа каблирана, а у деловима насеља 
где је електроенергетска мрежа ваздушна, светиљке за јавно осветљење постављати по 
стубовима електроенергетске мреже. Мрежу јавног осветљења дуж главних саобраћај-
ница реконструисати, а у централном делу насеља поставити расветна тела на декора-
тивне канделабре. За расветна тела користити живине светиљке високог притиска или 
натријумове ниског (високог) притиска како би се добио одговарајући ниво осветљености 
саобраћајница, у складу са препорукама ЈКО-а (Југословенски комитет за осветљење).

Термоенергетска инфраструктура
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За потрошаче топлотне енергије у 
насељу Гајдобра извршити гасификацију 
насеља, односно користити природни 
гаса за производњу топлотне енергије, 
као еколошки најчистијег и најекономич-
нијег фосилног горива.

Природни гас за снабдевање 
насеља Гајдобра обезбедити из правца 
Обровца на основи издатих дозвола за 
изградњу Разводног гасовда „Северни 
крак“. Планирана је изградња и МРС 
„Гајдобра", као и дистрибутивне гасово-
дне мреже у насељу до свих потрошача.

Постојећа гасоводна инфраструк-
тура у општини Бачка Паланка има 
капацитета за гасификацију свих насеља 
у општини.

Телекомуникациона инфраструк-
тура

У насељу је изграђена подземна и 
надземна телекомуникациона мрежа на 
дрвеним стубовима и са кровним разво-
дом. Ова мрежа је недовољног капаци-
тета те је одвијање телекомуникациног 
саобраћаја отежано.

У насељу није изграђен кабловски 
дистрибутивни систем за пренос и дист-
рибуцију радио и ТВ сигнала. Изграђена 
је базна радио станица мобилних телеко-
муникација.

У насељу Гајдобра ће једна 
поштанска јединица, са укупно 2 шал-
терске службе, бити довољна за квали-
тетно одвијање поштанског саобраћаја у 
планском периоду. Са овим поштанским 
капацитетом достићи ће се следећа дос-
тупност:

 - 3100 становника на једну 
поштанску јединицу и

 - 1550 становника на једну шал-
терску службу.

У насељу поставити 2 поштанска 
ковчежића, чиме ће се достићи доступ-

ност од 1550 становника на један поштан-
ски ковчежић.

За свако домаћинство обезбе-
дити по један телефонски прикључак и 
довољно резерве за службене кориснике. 
Према демографском плану за 2025. 
годину у Гајдобри ће живети 3100 ста-
новника, а број домаћинстава ће бити 
око 1070. Према демографском плану 
планира се капацитет телефонске цен-
трале од око 1300 телефонских прикљу-
чака. На тај начин достићи ће се густина 
од 41,9 прикључак на 100 становника. 
Телефонска централа је дигитална ауто-
матска, у рангу крајње централе, а пове-
зана је оптичким каблом са надређеном 
централом у Бачкој Паланци.

Месну ТТ мрежу у потпуности 
каблирати. Каблове полагати у зеленим 
појасевима дуж саобраћајница и пешач-
ких стаза. Где то потребе налажу, месну 
ТТ мрежу полагати обострано дуж 
улица, у супротном само са једне стране 
улице.

Обезбедити потребан број теле-
фонских линија и извести резерве до 
места прикључења планираних јавних 
телефонских говорница по плановима 
развоја предузећа за телекомуникације.

Изградњом антенских система 
и базних станица мобилне телефоније, 
према плановима развоја надлежних 
предузећа, омогућити рад овог система 
телекомуникација на целом планском 
подручју. Тачан положај планираних 
базних станица биће дефинисан у зави-
сности од конкретних услова које буде 
захтевао систем мобилне телефоније 
који ће бити у примени.

За квалитетан пријем и дистри-
буцију радио и ТВ сигнала, изградити 
кабловски дистрибутивни систем (КДС). 
Мрежу кабловског дистрибутивног сис-
тема градити подземно, где је то могуће 
непосредно поред трасе ТТ мреже или у 
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истим трасама по обостраном споразуму 
власника истих.

Кабловски дистрибутивни систем 
обухвата развођење сигнала од главне 
станице до прикључних кутија, мрежа 
је типа звезде, тј. разводи се од главне 
станице, грана дуж насеља преко при-
марног развода (веза између разводних 
ормана), секундарног развода (водови 
који се полажу вертикално дуж вишесп-
ратница и каблови који повезују разво-
дне ормане и појединачне индивидуалне 
објекте) и терцијални развод (развођење 
у локалима, становима и индивидуал-
ним објектима). У графичком прилогу 
приказана је примарна мрежа КДС, која 
је предмет овог Плана.

1.6.4 Јавно зеленила

Јавне зелене површине ће чинити: 
улично зеленило, зеленило паркова и 
скверова, заштитно зеленило као и зеле-
нило у оквиру комплекса јавних установа 
и комплекса комуналних површина. У 
оквиру уличних коридора, на слободним 
неизграђеним површинама формирати 
улично зеленило. 

1.7 СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ 
ОПРЕМЉЕНОСТИ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ПО ЗОНАМА ПЛАНА, КОЈИ 
ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И 
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

1.7.1 Зоне становања средње густине, 
становања мање густине и комплекса 
верског објекта, ватрогасног дома, 
гробља, дечије установе, школе, дома 
културе и здравствене установе

Површине у зонама становања 
средње густине, становања мање густине 
и верских објеката, највећим делом чини 

већ изграђено грађевинско земљиште. 
Парцеле у овим зонама већином су адек-
ватно комунално опремљене.

Грађевинске парцеле у наведе-
ним зонама морају поседовати при-
кључак на електроенергетску нискона-
понску мрежу, уз сагласност надлежне 
електродистрибуције. У случају про-
мене намене објеката, његових делова, 
односно изградње стамбено-пословног 
или пословног објекта, потребно је тра-
жити услове од надлежне институције, 
уколико се повећава потрошња електро-
енергије.

Грађевинске парцеле морају бити 
снабдевене одговарајућим прикључ-
ком на насељски систем водовода. При-
кључке планирати на најприступач-
нијем делу јавне водоводне мреже, у 
зависности од врсте објекта и потребних 
количина воде. За потребе техничко-тех-
нолошких процеса, противпожарну воду, 
прање и заливање зелених површина, 
обезбедити сопствене плитке бунаре на 
парцели и користити воду из првог водо-
носног слоја.

Свака грађевинска парцела у наве-
деним зонама мора имати прикључак 
на насељски канализациони систем. На 
парцелама се могу изводити и користити 
септичке јаме, као прелазно решење до 
прикључења на насељску канализациону 
мрежу ако не постоји тренутно изведена 
канализација отпадних вода.

Грађевинске парцеле у зони поро-
дичног становања морају имати обез-
беђен одговарајући колско-пешачки при-
лаз, у зависности од намене објекта и 
приступ површини јавне намене.

1.7.2 Зона спорта и рекреације

Површине које припадају овој 
зони су делимично изграђене. У блоку 7 
је изведена спорска хала док се околни 
простор треба опремити и привести 



20. април 2017. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 10/2017 - страна 293  

намени. У блоку 16 је изведен део дечијег 
игралишта где је предвиђено и проши-
рење ове зоне па је потребно опремити 
и привести намени. У блоку 19 је је 
изграђен фудбалски терен који је адек-
ватно комунално опремљен. У блоку 17 
су изграђени тениски терен и планирана 
је изградња базена терен је адекватно 
комунално опремљен.

Грађевинске парцеле у овој зони 
морају поседовати прикључак на елек-
троенергетску нисконапонску мрежу, 
уз сагласност надлежне електродистри-
буције. У случају повећања капацитета, 
потребно је тражити посебне услове од 
надлежне институције.

Грађевинске парцеле морају бити 
снабдевене одговарајућим прикључ-
ком на насељски систем водовода. При-
кључке планирати на најприступач-
нијем делу јавне водоводне мреже, у 
зависности од врсте објекта и потребних 
количина воде. За потребе техничко-тех-
нолошких процеса, противпожарну воду, 
прање и заливање зелених површина, 
обезбедити сопствене плитке бунаре на 
парцели и користити воду из првог водо-
носног слоја.

Свака грађевинска парцела у зони 
спортских садржаја мора имати прикљу-
чак на насељски канализациони систем.

Грађевинске парцеле у овој зони 
морају имати обезбеђен одговарајући 
колско-пешачки прилаз, минималне 
ширине 3,5m и приступ површини јавне 
намене.

1.7.3 Зона рада, комплекса пијаце и 
вашаришта

Зоне рада, комплекса пијаце и 
вашаришта, највећим делом чини већ 
изграђено грађевинско земљиште. Пар-
целе у овим зонама већином су адек-
ватно комунално опремљене за садашње 
намене.

Грађевинске парцеле у наведеним 
зонама морају поседовати прикључак на 
електроенергетску нисконапонску мрежу, 
уз сагласност надлежне електродистри-
буције. У оквиру радних зона потребно је 
обезбедити коридоре и површине јавног 
карактера за постављање нисконапонских 
водова. За грађевинске објекте у оквиру 
радних зона са већом ангажованом сна-
гом (220 kW и више), на парцели, или у 
објекту обезбедити простор за изградњу 
трафо станице (20/0,42 kV).

Грађевинске парцеле морају бити 
снабдевене одговарајућим прикључ-
ком на насељски систем водовода. При-
кључке планирати на најприступач-
нијем делу јавне водоводне мреже, у 
зависности од врсте објекта и потребних 
количина воде. За потребе техничко-тех-
нолошких процеса, противпожарну воду, 
прање и заливање зелених површина, 
обезбедити сопствене плитке бунаре на 
парцели и користити воду из првог водо-
носног слоја.

Свака грађевинска парцела у наве-
деним зонама мора имати прикључак 
на насељски канализациони систем. У 
оквиру комплекса предвидети сепаратни 
тип канализационе мреже, за сакупљање 
условно чистих атмосферских и тех-
нолошких вода, посебно за сакупљање 
атмосферске воде, и посебно за сани-
тарно-фекалне и технолошко отпадне 
воде. Планирати и индивидуалне уређаје 
за пречишћавање отпадних вода у самом 
комплексу који ће отпадне воде довести 
до потребног квалитета који неће угро-
зити рад постројења за пречишћавање 
отпадних вода или реципијент.

Грађевинске парцеле у овим 
зонама морају имати обезбеђен одгова-
рајући колско-пешачки прилаз, у завис-
ности од намене објекта и приступ повр-
шини јавне намене. За комплекс пијаце 
и тржног центра задржава се постојећи 
колско-пешачки приступ. За парцеле у 
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радној зони колско-пешачке приступе 
прилагодити захтевима проточног 
саобраћаја, пешачких кретања и инстала-
ција. Коловозну конструкцију саобраћај-
ница димензионисати за средње тешко 
саобраћајно оптерећење.“

У члану 2. у глави "I ПРАВИЛА 
УРЕЂЕЊА" тачка „7. РЕГУЛАЦИЈА И 
НИВЕЛАЦИЈА“ се брише.

У члану 2. у глави "I ПРАВИЛА 
УРЕЂЕЊА" тачка „8. УСЛОВИ ЗАШ-
ТИТЕ“ мења се и гласи:

"1.8 ОПШТИ И ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ 
НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

1.8.1 Услови заштите непокретних 
културних добара

Захтев за издавање услова за 
потребе израде овог Плана упућен је 
Покрајинском заводу за заштиту споме-
ника културе дана 16.09.2014. године. На 
овај Захтев није добијен одговор.

1.8.2 Услови заштите природних 
добара

Према условима надлежне инсти-
туције, Завода за заштиту природе, 
Одељење у Новом Саду, у границама 
подручја обухваћеног Планом се не 
налазе заштићена природна добра нити 
природна добра предвиђена за заштиту.

При изради урбанистичке доку-
ментације за привредне капацитете 
потребно је уградити неопходне мере 
за заштиту воде, ваздуха и земљишта, 
у складу са Законом. Уколико се у току 
радова наиђе на природно добро које је 
геолошко-палеонтолошког или минеро-
лошко-петрографског порекла (за које се 
претпостави да има својство природног 

споменика), извођач радова је дужан да о 
томе обавести Завод за заштиту природе 
и да предузме све мере како се природно 
добро не би оштетило до доласка овла-
шћеног лица.

1.8.3 Услови заштите животне средине

У контексту заштите животне сре-
дине предметног подручја неопходно је 
предузети одређене мере заштите воде, 
ваздуха и земљишта.

У контексту заштите вода од 
загађења потребно је:

 - Обезбедити снабдевање водом 
за пиће и санитарне потребе 
преко насељског водоводног 
система са новог изворишта.

 - Изградити уређај за пречишћа-
вање отпадних вода.

 - Изградити сепаратни кана-
лизациони систем, што значи 
да ће се посебно одводити 
сувишне атмосферске воде а 
посебно фекалне отпадне воде. 

 - До прикључења свих 
корисника на насељску кана-
лизацију отпадних вода, 
отпадне воде ће се евакуисати 
путем бетонских водонепро-
пусних септичких јама које ће 
се периодично, већ према пот-
ребама, празнити ауто цистер-
нама ангажовањем надлежног 
комуналног предузећа. Ква-
литет подземне воде на тери-
торији насеља Гајдобра биће 
угрожен све док се не изврши 
прикључак свих корисника на 
насељску канализацију.

 - Ретензије које се налазе на 
територији насеља Гајдобра 
морају се задржати у контексту 
прихватања кишних вода. Оне 
ће се увек моћи поступно праз-
нити у систем мелиоративних 
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канала. Ретензије су саставни 
део система посебне насељске 
кишне канализације.

У контексту заштите ваздуха 
и земљишта потребно је за произво-
дне погоне у насељу, који врше имисију 
одређених аерозагађивача, предвидети 
контролна мерења параметара који 
карактеришу квалитет ваздуха. С обзи-
ром да у насељу Гајдобра већих загађи-
вача нема, квалитет ваздуха с овог аспе-
кта није угрожен.

У контексту заштите земљишта, 
токсичне растворе и различите неразгра-
диве материјале који се користе у току 
производње или се јављају као отпад у 
процесу произоводње, одлагати у одго-
варајуће контејнере а потом транспорто-
вати од стране надлежних комуналних 
организација.

У циљу заштите ваздуха као при-
родног ресурса од загађења извршити 
гасификацију читавог насеља, форми-
рати заштитно зеленило (чија је главна 
функција смањење неповољних услова 
макросредине: ублажавање доминант-
них ветрова, смањење загађења ваздуха, 
неповољног дејстава саобраћаја, вези-
вање земљишта и заштита од пожара). 
Реализацијом плана озелењавања, 
посебно формирањем заштитних поја-
сева, унапредиће се микроклиматски и 
санитарно-хигијенски услови насеља а 
такође, предметно зеленило биће у функ-
цији заштите ваздуха од загађења и буке.

За пројекте који могу имати зна-
чајне утицаје на животну средину, 
надлежни орган ће донети одлуку о пот-
реби израде Студије о процени утицаја 
на животну средину, у складу са Законом 
о процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС" бр. 135/2004) 
и Правилником о садржини студије о 
процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС" бр. 69/2005).

1.8.4 Услови заштите од елементарних 
непогода и ратних разарања

Један од основних циљева пла-
нирања будуће просторне организације 
насеља Гајдобра је и смањење повреди-
вости а повећање отпорности насеља 
у ванредним условима.Овај циљ се 
постиже кроз стриктно поштовање урба-
нистичких и других услова и норматива.

Заштиту од поплава обезбедити:

 - Поштовањем основне намене 
канала који пролазе кроз 
насеље и имају најважнију 
улогу у евакуацији атмосфер-
ских вода из насеља. Сачувати 
интегритет детаљне каналске 
мреже и припадајућих обје-
ката.

 - Поштовањем важећих про-
писа приликом пројектовања 
и изградње хидротехничких 
објеката (карактеристике 
канала, мостова, пропуста и 
сл.).

Заштиту од пожара обезбедити:

 - поштовањем задатих регула-
ционих и грађевинских линија;

 - градњом саобраћајница према 
датим правилима (потребне 
минималне ширине, мини-
мални радијуси кривина и 
слично);

 - поштовањем прописа при 
пројектовању и градњи обје-
ката.

 - одговарајућим капацитетом 
водоводне мреже, тј. обезбеђи-
вањем проточног капацитета и 
притиска за ефикасно гашење 
пожара;

Заштиту објеката од атмосферског 
пражњења обезбедити:
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 - извођењем громобранске 
инсталације у складу са одго-
варајућом законском регулати-
вом.

Заштиту од града обезбедити:

 - Постојећом противградном 
станицом „Гајдобра" са које се 
током сезоне одбране од града 
испаљују противградне ракете 
које спадају у 1. категорију екс-
плозивних материја.

Заштиту од земљотреса обезбе-
дити:

 - Сви грађевински објекти 
морају бити прорачунати на 
отпорност на земљотрес јачине 
најмање 70 МС5.

 - Испоштовати прописане 
минималне ширине саобраћај-
них коридора, како би се обез-
бедили слободни пролази у 
случају зарушавања.

Склањање становништва обезбе-
дити:

 - У складу са Закон о ванредним 
ситуацијама ("Сл. гласник РС", 
бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012) 
ради заштите од елементарних 
непогода и других несрећа, 
органи државне управе, 
органи локалне самоуправе и 
привредна друштва и друга 
правна лица, у оквиру својих 
права и дужности, дужна су да 
обезбеде да се становништво, 
односно запослени, склоне у 
склоништа и друге објекте 
погодне за заштиту.

 - Склањање људи, материјал-
них и културних добара обух-
вата планирање и коришћење 
постојећих склоништа, других 
заштитних објеката (подрумске 
и друге подземне просторије у 

стамбеним и другим зградама, 
прилагођене за склањање 
људи и материјалних добара, 
напуштени тунели, пећине и 
други природни објекти), при-
лагођавање нових и постојећих 
комуналних објеката и под-
земних саобраћајница, као и 
објеката погодних за заштиту 
и склањање, њихово одржа-
вање и коришћење за заштиту 
људи од природних и других 
несрећа. Као јавна склоништа 
могу се користити и постојећи 
комунални, саобраћајни и 
други инфраструктурни 
објекти испод површине тла, 
прилагођени за склањање. 
Инвеститор је дужан да прили-
ком изградње нових комунал-
них и других објеката у гра-
довима прилагоди те објекте 
за склањање људи. Приликом 
изградње стамбених објеката 
са подрумима, над подрум-
ским просторијама, гради се 
ојачана плоча која може да 
издржи урушавање објекта.

 - За збрињавање људи у изу-
зетним ситуацијама, могу се, 
такође, користити површине 
парка, заштитног зеленила, 
отворених спортских терена и 
другог неизграђеног простора. 

1.9. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА 
СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ 
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, 
У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА 
ПРИСТУПАЧНОСТИ

Приликом планирања и пројекто-
вања јавних, саобраћајних и пешачких 
површина (тротоара и пешачких стаза, 
пешачких прелаза, паркинга, прилаза 
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до објеката, хоризонталне и вертикалне 
комуникације у јавним и стамбеним 
објектима) морају се обезбедити услови 
за несметано кретање деце, старих, хен-
дикепираних и инвалидних лица, у 
складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања 
и изградње објеката, којима се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама 
("Службени гласник РС", бр. 22/2015), 
као и осталим важећим прописима и 
стандардима који регулишу ову област. 

1.10 ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА 
КОЈЕ СЕ ПРЕ ОБНОВЕ ИЛИ 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ 
ИЗДАТИ КОНЗЕРЦАТОРСКИ 
ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 
ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА 
ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И 
ДРУГИХ РАДОВА, У СКЛАДУ 
СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ

Покрајински завод за заштиту спо-
меника културе из Петроварадина, издао 
је Услове заштите за потребе усклађи-
вања Просторног плана општине Бачка 
Паланка са Законом, где су наведена еви-
дентирана непокретна културна добра:

Сакрални објекти:

1.Римокатоличка црква са споме-
ником Светог тројства

Објекти профане арихитектуре и 
народног градитељства:

Школа у ул. Невесињској 2, 
Зграда банке у ул. Јована Дучића 6, Ком-
плекс старог млина у ул. Железничка 10 
обухвата зграду млина и кућу власника 
млина, Кућа у ул. Мире Попаре 91, Куће 
у ул. Невесињска 57, 59 и 61-63.

1.11 МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

У складу са енергетском полит-
иком Републике Србије, Планом се 
одређују мере енергетске ефикасности 
ради остваривања дугорочних циљева 
у области енергетике за предметно под-
ручје, посебно везаних за:

 - обезбеђивање услова за 
унапређење енергетске ефи-
касности у обављању енергет-
ске делатности и потрошњи 
енергије;

 - стварање услова за стимули-
сање коришћења обновљивих 
извора енергије и комбино-
ване производње електричне и 
топлотне енергије;

 - унапређење животне средине.

1.11.1 Прилагођавање топоклимат-
ским факторима, орјентација и обли-
ковање зграда

Најбоље искоришћење погодности 
сунчевог зрачења имају објекти који се 
развијају у правцу исток-запад, са отво-
рима према југу. Савремени хигијенски 
нормативи захтевају да трајање осунча-
ности на референтни дан (21. фебруара 
или 21. октобра) не буде краће од два 
сата.

У поглављу о заштити животне 
средине наведено је да је неопходно 
подизање високог заштитног зеленила 
око насеља. Овако планско уређување 
заштитних појаса зеленила нарочито је 
битно на правцима доминантних вет-
рова. Високо заштитно зеленило, сем 
што би штитило од негативних ути-
цаја пољопривредних површина и еро-
зије, истовремено би штитили простор 
од хладних ваздушних маса (посебно 
северних).

Нове инфраструктурне коридоре 
препоручљиво је градити управно у 
односу на правац дувања доминантних и 
најјачих ветрова.
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Препоручује се што већа орјента-
ција зграда према југу (са одступањем до 
12˚ ка истоку). Оваквом орјентацијом се 
током зиме добија 10-30% више укупног 
сунчевог зрачења у односу на северну 
страну. Такође је потребно орјенти-
сати што веће површине зидова и про-
зора објеката ка југу, а тежити њиховом 
смањењу на северној страни. Просторије 
које не захтевају сунчеву енергију треба 
лоцирати у северним деловима објекта. 
Повећањем степена рефлексије терена и 
површина, које се налазе испред јужних 
зидова, повећава се осветљеност просто-
рија на јужној страни објекта и хватање 
зимског соларног зрачења. Повећање 
количине уведене сунчеве светлости и 
топлоте у зградама може се повећати 
употребом материјала, односно покри-
вача терена са већим степеном рефле-
ксије, или додатним рефлектујућим 
површинама на горњем и доњем делу 
прозора јужне орјентације (надстреш-
нице и капци). Препоручује се употреба 
материјала са већим коефицијентом 
рефлексије, у зависности од типа повр-
шине: светлији малтери, светлији бетони, 
светла опека (рефлексија 75-50%), светле 
површине/боје фасада (рефлексија 60%), 
камен, опека, цемент, челични лим (35-
20%).

1.11.2 Енергетски аспекти код 
грађења објеката

Запремина објекта у великој 
мери утиче на топлотне и вентилационе 
губитке. Генерално гледајући на утицај 
величине и форме зграде на енергетске 
потребе, изводе се следећи закључци:

 - код већих објеката доминирају 
губици услед вентилације, па 
је потребно оптимализовати 
вентилацију;

 - потрошња енергије за грејање 
се повећава код објеката уске 
форме, а смањује код широких 

објеката, посебно код оних са 
атријумима, где се умањује 
и потребна енергија за осве-
тљење.

Један од најбољих видова очувања 
природних услова животне средине и 
очувања енергије, представља примена 
биоклиматске и соларне архитектуре.

Биоклиматска архитектура 
заснива се на природним принципима 
оптимизације микроклиматских услова 
и максималном прилагођавању струк-
туре природном окружењу.

Соларна архитектура се заснива 
на примени соларне енергије, као чис-
тог, неисцрпног облика енергије. Могуће 
је примењивати је концентрисаним сис-
темима соларних централа, или поједи-
начно на објектима. На објектима у блоку, 
новим и постојећим, потребно је макси-
мално применити активне и пасивне сис-
теме соларне градње. Активни системи 
грејања зграда се заснивају на механич-
ким помагалима (различити системи 
соларних плоча), док пасивни системи 
користе захватање и акумулирање сун-
чеве енергије, искључиво грађевинским 
решењима.

При пројектовању се препоручује 
базирање на принципима вишеспрат-
них самогрејних зграда. Оваква врста 
зграда може се изводити на свим тере-
нима независно од подземних вода и 
облика терена, а могу бити са директним 
(дирекно осунчан зид, директно осун-
чавање са стакленом баштом/терасом и 
сл.) или индиректним пријемом сунчеве 
енергије (зид резервоар, Тромбов зид, 
зид колектор са подземним резервоаром 
и сл.), или са удаљеним пријемницима 
топлоте (удаљени отвори пријемници, 
удаљени колектор са подземним резер-
воаром и сл.). Озелењавањем спољних и 
делом унутрашњих зидова повећава се 
топлотна заштита и оплемењује околина 
(бочна вегетација на 10cm одвојеном рас-
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теру, озељењавање балкона, тераса, кро-
вова и сл.).

Највећи део насеља је изграђен и 
у великој мери га чине старији стамбени 
објекти. Укупна енергетска ситуација не 
може се значајније поправити само ква-
литетнијом новоградњом, већ се мора 
урадити и енергетска рехабилитација 
старих зграда. Битне мере овакве реха-
билитације су:

 - повећање термоизолације 
(посебно северних фасада),

 - спајање и/или повећање 
унутрашњих простора наро-
чито јужних (повећава се зах-
ват сунчевог зрачења),

 - додавање спољних архитектон-
ских елемената (застакљених 
балкона, лођа и сл.)

 - пасивна соларизација зграде – 
повећање јужних отвора обје-
кта,

 - застакљавање јужно орјен-
тисаних спољних простора и 
формирање Тромб-Мишело-
вих зидова,

 - активна соларизација зграда 
– израда соларних колектора 
за грејање воде и простора у 
соларним поткровљима,

 - хортикултурна рехабилита-
ција – подизање зеленила – 
заштита од ветра на северној 
страни, и засенчење на јужној.

1.11.3 Топлотна заштита

Топлотна заштита је обавезан 
фактор при пројектовању објеката, због 
своје вишеструке важности:

 - удобност (заштита од сувишне, 
односно недовољне топлоте);

 - уштеда топлотне енергије;

 - спречавање појаве кварова на 
инсталацијама услед кондеза-
ције водене паре.

Проток топлоте кроз грађевин-
ске елементе представља савладавање 
отпора протоку граничних ваздуш-
них слојева и грађевинских елемената, 
одређене количине топлоте (унутрашњи 
ваздух) и њен излазак у спољњи ваздух. 
Проток топлоте се не може зауставити, 
али се може смањити употребом мате-
ријала са малим коефицијентом топлотне 
проводљивости (l). Ово су природни или 
вештачки термоизолациони материјали.

Термоизолација је обавезна на 
свим стамбеним и пословним објек-
тима и деловима објеката у блоку. Не 
препоручује се употреба термоизола-
ционих материјала као што су мине-
рална и камена вуна, због својих штет-
них дејстава. Као адекватнију топлотну 
заштиту користити стиропор плоче, или 
природне термоизолационе материјале, 
као што трска, слама, различита сува 
биљна влакна, плута и сл. Посебно се 
препоручује употреба тршчаних плоча, 
које се користе као топлотна и звучна 
изолација подова, зидова, таваница пот-
кровља. Шире подручје и регион обилује 
трском, плоче од трске се лако обрађују 
и монтирају и имају врло мали коефи-
цијент топлотне проводљивости (l=0,03-
0,05 W/mK).“

У члану 2. у глави "I ПРАВИЛА 
УРЕЂЕЊА" тачка „9. ЛОКАЦИЈЕ ПРО-
ПИСАНЕ ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗ-
РАДУ“ мења се и гласи: „

1.12 ЗОНЕ ЗА ДАЉУ 
УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ

Доношењем овог Плана стварају 
се услови за формирање јавних повр-
шина на основу кордината преломних 
тачака тако да се на основу Плана може 
спровести парцелација и препарцела-
ција у циљу разграничења грађевинског 
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земљишта у јавној намени и грађевин-
ског земљишта друге намене.

Планове детаљне регулације ура-
дити за:

 - Планирано измештање кори-
дора државног пута;

 - Уређај за пречишћавање 
отпадних вода

 - Извориште са постројењем за 
поправку квалитета воде

Урбанистички пројекат се израђује 
за потребе урбанистичко-архитектон-
ског обликовања површина јавне намене 
и урбанистичко-архитектонске разраде 
локација на основу Правилника о опш-
тим правилима за парцелацију, регула-
цију и изградњу ("Службеном гласнику 
РС", бр. 22/2015). Урбанистички пројекат 
урадити за:

 - све радне комплексе за које се 
(на основу „Уредбе о утврђи-
вању Листе пројеката за које 
је обавезна процена утицаја 
и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена ути-
цаја на животну средину") 
тражи израда процене утицаја 
на животну средину;

 - за спортско рекреативне повр-
шине у блоку 7;

 - за комплекс проширења школе, 
дечије установе, ветеринарске 
амбуланте, зелене пијаце, 
ватроогасног дома ако је на 
површинама јавне намене (за 
заузимање нових јавних повр-
шина потребна израда ПДР-а);

 - све нове комплексе верског 
објекта;

 - за гробље ради урбанистичко 
архитектонске разраде локали-
тета и обликовања површина 
јавне намене;

 - станице за снабдевање гори-
вом, за проширење капацитета 
и доградњу постојеће станице; 
за нове локације; као и прили-
ком измештања постојеће ста-
нице, аутобуска стајалишта и 
сл. без промене регулационих 
линија;

 - у случајевима изградње чисто 
пословног објекта, у оквиру 
зоне становања.

члану 2. у глави "I ПРАВИЛА 
УРЕЂЕЊА" тачка „10. ОГРАНИЧЕЊА 
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА“ мења се и 
гласи: „

1.13 ОГРАНИЧЕЊА ЗА 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

У деловима насеља, на површи-
нама где је планирано увођење нове 
регулације ради реализације јавних 
површина намењених изградњи: компле-
кса јавне установе, комплекса комунал-
ног објекта или нових уличних коридора 
није дозвољена изградња само у оквиру 
генерално дефинисане регулације те 
нове јавне површине. У блоку у ком је 
планирана јавна површина, на осталом 
грађевинском земљишту дозвољена је 
изградња објеката до планиране гене-
ралне регулације. У оквиру генерално 
дефинисане регулације те нове јавне 
површине дозвољено је само текуће одр-
жавање објеката (адаптације у смислу 
поправљања услова становања).

Рокови за завршетак израде евен-
туалних планова детаљне регулације за 
делове насеља биће дефинисани у одлу-
кама за доношење планских докумената, 
у зависности од сложености и обухвата 
конкретног планског документа. Уко-
лико се донесе одлука за израду плана 
детаљне регулације за одређени део 
насеља, не дозвољава се градња нових 
објеката и реконструкције постојећих 
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објеката, до усвајања плана, у обухваће-
ном делу насеља.

У члану 2. у глави "I ПРАВИЛА 
УРЕЂЕЊА" тачка „11. СРЕДЊОРОЧНИ 
ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА“ се 
брише.

У члану 2. у глави "II ПРА-
ВИЛА ГРАЂЕЊА" тачка “1. ПРА-
ВИЛА КОРИШЋЕЊА И УСЛОВИ 
ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ 
ЗЕМЉИШТУ“ се брише.

У члану 2. у глави "II ПРА-
ВИЛА ГРАЂЕЊА" тачка „2. ПРАВИЛА 
КОРИШЋЕЊА И УСЛОВИ ГРАЂЕЊА 
НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ“ се 
брише.

У члану 2. у глави "II ПРА-
ВИЛА ГРАЂЕЊА" тачка „3. ПРАВИЛА 
УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕ-
ВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ“ мења се и 
гласи:
2.1 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕ-
ВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

У циљу обезбеђивања реализације 
планских циљева дефинишу се урбанис-
тички критеријуми и услови за изградњу 
и реконструкцију свих планираних садр-
жаја Плана.

 - Конструкцију објекта прилаго-
дити осцилацијама изазваним 
земљотресом јачине 7°МЦС 
скале.

 - За све евентуалне радове на 
обухваћеним објектима и 
локалитетима који подлежу 
мерама заштите на основу 
Закона о културним добрима 
(„Сл. гласник РС", бр.71/94) 
обавеза је власника-носиоца 
права коришћења да прибави 
дозволу надлежног Завода за 
заштиту споменика културе.

 - Спроводити мере и услове 
заштите природних и радом 
створених вредности животне 
средине у складу са Законом о 
заштити животне средине.

 - Уколико се у току радова 
наиђе на природно добро које 
је геолошко-палеонтолошког 
или минеролошко-петрограф-
ског порекла (за које се претпо-
стави да има својство природ-
ног споменика), извођач радова 
је дужан да о томе обавести 
Завод за заштиту природе и да 
предузме све мере како се при-
родно добро не би оштетило до 
доласка овлашћеног лица.

 - При пројектовању и грађењу 
обавезно се придржавати 
одредби Закона о заштити од 
пожара („Службени гласник 
РС“, број 111/2009 и 20/2015).

 - У складу са Закон о ванредним 
ситуацијама ("Сл. гласник РС", 
бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012) 
ради заштите од елементар-
них непогода и других несрећа 
потребно је да се обезбеди 
да се становништво, односно 
запослени, склоне у скло-
ништа и друге објекте погодне 
за заштиту.“

У члану 2. у глави "II ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА" подтачка „3.1. ПРАВИЛА 
УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И 
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ОД ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА“ мења се и гласи:

2.1.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ И ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА 
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Објекти намењени јавном 
коришћењу као и прилази до истих 
морају бити урађени у складу са Пра-
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вилником о условима за планирање и 
пројектовање објеката у вези са несмета-
ним кретањем деце, старих, хендикепи-
раних и инвалидних лица.

Саобраћајна, водопривредна, 
енергетска и тт инфраструктура, за пот-
ребе опремања комплекса јавних уста-
нова, комуналних комплекса и повр-
шина намењених јавном коришћењу ће 
се у потпуности градити у складу са 
важећим Законима и Прописима који 
сваку појединачну област уређују:

Саобраћајна инфраструктура: 
За сваку грађевинску парцелу јавног 
грађевинског земљишта мора се обезбе-
дити колски и пешачки прилаз. У оквиру 
грађевинске парцеле саобраћајне повр-
шине могу се градити у следећим окви-
рима:

 - Минимална ширина колског 
прилаза и саобраћајнице је 
3,5m са унутрашњим радију-
сом кривине од мин. Р=5,0m; 
7,0m тамо где је неопходна 
проходност због противпожар-
них услова.

 - У оквиру парцеле обезбедити 
простор за паркирање возила 
за сопствене потребе уз обез-
беђивање простора за пут-
ничка возила 5,0х2,5m. Обез-
бедити паркинг места (мини-
мално) по систему једно пар-
кинг (гаражно) место на 70,0m2 
корисне површине, с тим да 
најмање половина возила буде 
смештена у гаражи.

 - За сваку парцелу обезбедити 
пешачки прилаз у ширини од 
минимално 1,5m.

Водопривредна инфраструк-
тура: За грађевинску парцелу јавног 
грађевинског земљишта обезбедити при-
кључак на насељску водоводну и кана-
лизациону мрежу:

 - Прикључак извести преко 
водомера који се поставља на 
парцели корисника, на мин. 1,0 
m иза регулационе линије.

 - Одводњу условно чистих повр-
шинских вода решити у оквиру 
парцеле затвореним системом 
канализације, риголама или 
нивелацијом према зеланим 
површинама или уличним 
каналима.

 - Одвођење отпадних фекал-
них вода решити затвореним 
канализационим системом у 
оквиру парцеле а прикључак 
на насељску канализациону 
мрежу извести по условима 
надлежног комуналног преду-
зећа.

Енергетска, телекомуникациона 
и РТВ инфраструктура:

 - На грађевинској парцели 
јавног грађевинског земљишта 
ову инфраструктуру у целости 
каблирати.

 - Дубина полагања каблова 
треба да је најмање 0,8 m.

 - Начин полагања ових каблова, 
при укрштању, паралелном 
вођењу, минимално међу-
собно растојање, у односу на 
саобраћајну и водопривредну 
инфраструктуру и дрвеће/
шибље изводити у складу са 
важећим прописима који ове 
области регулишу.

 - Расветна тела поставити на 
декоративне стубове.

 - За расветна тела користити 
живине светиљке високог при-
тиска или натријумове ниског 
(високог) притиска како би 
се добио одговарајући ниво 
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осветљености саобраћајница у 
складу са препорукама ЈКО-а.

 - Заштиту од атмосферског 
пражњења извести класичним 
громобранским инсталацијама 
у облику Фарадејевог кавеза 
према класи нивоа заштите 
објеката у складу са „Правил-
ником о техничким нормати-
вима за заштиту објеката од 
атмосферског пражњења" (Сл. 
лист СРЈ бр. 11/96).

 - Трафостанице градити као 
зидане или монтажно бетонске 
унутар парцела или објеката.

Озелењавање простора грађе-
винске парцеле јавног грађевинског 
земљишта изводити уз поштовање про-
цента заступљености зеленила у сваком 
појединачном комплексу.

Озелењавање ускладити са под-
земном и надземном инфраструктуром 
и техничким нормативима за пројекто-
вање зелених површина.

За комплексе за које је предвиђена 
даља урбанистичка разрада применити 
опште поставке озелењавања дате овим 
Планом.

За комплексе за које није пред-
виђена даља урбанистичка разрада 
услове за озелењавање спроводити 
у складу са овим Планом и осталом 
техничком документацијом у складу са 
Законом. Неопходна је геодетска подлога 
са хоризонталном и вертикалном пред-
ставом терена и снимљеном постојећом 
инфраструктуром.

Комплекс дечије установе

Комплекс предшколске установе 
остаје у блоку бр. 16. Дозвољена је рекон-
струкција објекта у циљу побољшавања 
хигијенско-техничких и функционалних 
захтева на основу услова из овог Плана.

Обезбедити следеће услове:

обухват деце (од 3-7 година)   70 %

изграђена површина        5,5m2/по детету

слободна површина    10-15m2/по детету

индекс заузетости земљишта       мах 30%

степен изграђености   мах 1

обезбедити минимум озелењених   
површина    30 %

У оквиру површине отвореног 
простора предвидети терене за игру 
(лоптом, ритмичке игре, слободно кре-
тање и трчање), простор у који се поста-
вљају справе са пешчаником а по могућ-
ности и „градилиште" за децу. Зелене 
површине треба да буду декоративно 
обрађене са више цветног материјала, 
декоративног шибља и дрвећа. При 
избору биљних врста водити рачуна да 
нису отровне, да немају бодље и што је 
веома важно, да одговарају условима 
станишта. Дефинисање и изградња у 
овом комплексу решити на основу Урба-
нистичког пројекта за изградњу.

Дечије установе се могу отва-
рати и у оквиру осталог грађевинског 
земљишта (на основу услова из овог 
Плана) уз услов да задовоље прописане 
нормативе (Правилник о ближим усло-
вима за почетак рада и обављање делат-
ности установа за децу „Сл. гласник РС", 
50/94 и измене Правилника -„Сл. гласник 
РС", бр. 6/96).

Комплекс школе

Проширење постојећег комплекса 
основне школе и нову изградњу објеката 
изводити у блоку бр. 6 на основу Урба-
нистичког пројекта за изградњу.

Обезбедити следеће услове:

обухват деце (од 7-15 година) 100 %

изграђена површина    7,5m2/по ученику

слободна површина  25-30m2/по ученику

индекс заузетости земљишта    30%

степен изграђености        0,6
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обезбедити минимално зелених   
површина       30%

Најчешћи облик у решавању 
уређења школског дворишта је комби-
нација геометријског и пејзажног стила 
(„микст" стил). Основне површине које 
школско двориште треба да обухвата 
сем објеката су: отворене површине за 
физичку културу, економско двориште, 
школски врт и слободне зелене повр-
шине. Зелене површине треба да чине 
40-50% школског комплекса и најчешће 
се постављају ободно, где ће имати 
функцију изолације самог комплекса од 
околних саобраћајница и суседа. Овај 
тампон треба да буде довољно густ и 
широк, састављен од четинарског и лис-
топадног дрвећа и шибља, да би обез-
бедио повољне микроклиматске услове, 
умањио буку и задржао издувне гасове 
и прашину са околних саобраћајница. 
Зелене површине испред саме зграде 
школе треба да су потчињене архи-
тектури, и декоративно обрађене са 
више цветног материјала, декоративног 
шибља и дрвећа. При избору биљних 
врста водити рачуна да нису отровне, да 
немају бодље и што је веома важно, да 
одговарају условима станишта. Избор 
врста треба да буде довољно разноврстан 
да би ученике упознао са биљним богат-
ством. У исте сврхе може се формирати 
школски врт. Услове за реконструкцију 
постојећих објеката (изузев за доградњу) 
издавати на основу услова из овог Плана 
а за нову изградњу на основу услова из 
Урбанистичког пројекта за изградњу.

Комплекс здравствене станице

Амбуланта, апотека: Комплекс 
ове здравствене станице се задржава у 
постојећим габаритима. На објектима је 
дозвољена реконструкција у складу са 
важећим Правилницима који ову област 
уређују и у складу са условима из овог 
Плана:

индекс заузетости земљишта    70%

степен изграђености        2,1

обезбедити минимално зелених   
површина         30%

Ближи услови за изградњу 
одређени су Правилником о условима 
за обављање здравствене делатности 
у здравственим установама и другим 
облицима обављања здравствене делат-
ности („Сл. гласник РС", бр. 2/2000).

Ветеринарска станица: Ком-
плекс ове здравствене станице је на три 
парцеле. Извршити обједињавање овог 
комплекса у једну јединствену грађе-
винску парцелу а сам комплекс уредити 
и изградити на основу Урбанистичког 
пројекта за изградњу. На објектима у 
овом комплексу је дозвољена рекон-
струкција у складу са важећим Пра-
вилницима који ову област уређују и у 
складу са условима из овог Плана:

индекс заузетости земљишта    70%

степен изграђености        2,1

обезбедити минимално зелених   
површина       30%

Комплекс дома културе

Објекат дома културе се задржава 
у постојећим габаритима а на њему је 
дозвољено извођење реконструкције у 
складу са важећим Правилницима који 
ову област уређују и у складу са усло-
вима из овог Плана:

 индекс заузетости земљишта    70%

 степен изграђености    2,1%

 обезбедити минимално зелених   
површина      30%

У оквиру овог објекта задржати 
просторије библиотеке а за плански 
период обезбедити следеће:

обухват      25 % свих становника преко  
   7 година  старости

бр. књига по становнику   1,5 књига/стан



20. април 2017. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 10/2017 - страна 305  

површина    80 књига/m2

пратећи простор 10m2/по запосленом

остали простор 0,03m2/по ученику

Спортско-рекреативни комплекс

Постојећи фудбалски терен у 
блоку број 19. са пратећим објектом се 
задржава а услови за уређење, рекон-
струкцију и изградњу издавати на основу 
овог Плана и важећих прописа који регу-
лишу ову област.

У делу блока бр. 16. планирано је 
проширење површине за спортско-рекре-
ативне терене. Планирана је изградња 
површина за мале спортове и отворених 
дечијих игралишта са опремањем врт-
ним мобилијаром и справама за игру 
најмлађих. У блоку број 7. планиран 
је спортско-рекреативни комплекс. За 
ове комплексе израдити Урбанистички 
пројекат за изградњу, првенствено ради 
разграничења планираних садржаја, 
стварања услова за уређење комплекса 
и изградњу осталих пратећих садржаја а 
у блоку број 7. ради стицања услова за 
легализацију објекта спортске дворане.

Површине за мале спортове и 
фудбалски терен озеленити парков-
ским зеленилом у складу са простор-
ним могућностима. Зелене површине у 
спортско-рекреативном комплексу рас-
поредити тако да створе сенку на јуж-
ним експозицијама. Њихова функција 
је пре свега заштитна, мелиоративна, 
санитарно-хигијенска и друштвено-
социјална. На местима окупљања посе-
тилаца, применити парковска решења 
применом декоративних врста. У про-
секу 40-50% спортско рекреативних 
површина треба да је под зеленилом а 
минимално 30%. Услови за уређење и 
изградњу ових комплекса су следећи:

Индекс заузетости земљишта је      
максимално        30%

Индекс изграђености је    
максимално          0,6

У оквиру комплекса обезбедити 
довољан број паркинг површина за 
очекиван број посетилаца и запослено 
особље, обезбедити потребне сервисне 
саобраћајнице као и прилазе возилима 
специјалне намене.

Осим објеката и терена намење-
них спорту и рекреацији дозвољена је 
и изградња угоститељско-туристичких 
објеката.

Правилником о ближим условима 
за обављање спортских активности и 
спортских делатности ("Сл. гласник РС", 
бр. 17/2013) прописани су ближи услови 
за наведене објекте.

Парк и сквер

Парк је уређена површина која ће 
имати највећи ефекат остварења функ-
ција побољшања микроклимата и орга-
низације одмора становништва. Компо-
зиционо чини целину у којој мрежа пар-
ковских путева и стаза повезује остале 
композиоционе елементе: пољане, платое 
са местима за одмор, игру деце и забаву. 
Парк опремити вртно-архитектонским 
елементима, уредити у вртно-пејсаж-
ном стилу или мешовитом. Најмање 70% 
површине парка треба да буде под зеле-
нилом. Парковску површину уредити 
аутохтоним и декоративним садним 
материјалом.

Сквер је мања зелена површина за 
јавно коришћење која је намењена крат-
котрајном одмору становника или деко-
ративном оформљењу насељских тргова, 
улица, јавних и административних обје-
ката. Скверови треба да задовоље рацио-
налну организацију пешачког кретања, 
места за одмор и уметничку карактерис-
тику сваког елемената који учествује у 
композицији. Основне елементе сквера 
треба да чине платои, стазе и различите 
категорије засада. Стазе и платои треба 
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да чине 35% територије сквера, зелене 
површине 60-65% (од тога цветњаци 
2-4%) а објекти 0-5% од укупне повр-
шине. Значајни елеменат сквера су раз-
личити урбано-архитектонски елементи, 
урбани мобилијар, елементи спољног 
осветљења и др.

Услове за уређење и изградњу 
паркова и скверова издавати на основу 
предходно израђеног Урбанистичког 
пројекта.

Заштитно зеленило

На овим површинама није доз-
вољена изградња објеката. Дозвољено 
је озелењавање у складу са станишним 
условима. Површину озеленити аутохто-
ним садним материјалом. Заштитно зеле-
нило припада еколошком подсистему 
а његова главна функција је смањење 
неповољних услова микросредине, убла-
жавање доминантних ветрова, смањење 
загађења ваздуха, неповољног дејстава 
саобраћаја, везивање земљишта и заш-
тита од пожара. Ове површине могу да 
служе и као средство за ограничење 
дивље градње, али и као резервна повр-
шина за касније планско ширење.

Зелена пијаца

Овај комплекс уредити и изгра-
дити у складу са условима из прет-
ходно урађеног Урбанистичког проје-
кта за изградњу у ком ће се дефинисати 
услови за изградњу свих садржаја пред-
виђених на овом простору, и важећих 
правилника који ову област регулишу. 
Уз овај комплекс, на осталом грађевин-
ском земљишту, може се предвидети и 
изградња пословно-тржног објекта уз 
изградњу обавезних саобраћајно-мани-
пулативних површина потребног капа-
цитета.

Вашариште са теретним терми-
налом

Овај комплекс уредити и изгра-
дити у складу са условима из Урбанис-

тичког пројекта за изградњу где ће бити 
дефинисани планирани садржаји и орга-
низација, и према важећим правилни-
цима који ову област регулишу.

Гробље

Насељско гробље, као постојећи 
садржај, налази се у северозападном 
делу грађевинског подручја насеља. 
Површина постојећег гробља је већ зау-
зета. Постојеће гробље треба допунити 
зеленилом, које треба да је уређено у 
парковском стилу а ободом комплекса 
формирати заштитно зеленило.

У блоку 15 створиће се услови 
за реализацију новог насељског гробља 
у складу са Законом о сахрањивању и 
гробљима („Сл. гласник СРС", бр. 20/77, 
24/85 - др. закон, 6/89 - др. закон, Сл. гла-
сник РС бр. 53/93 - др. закон, 67/93 - др. 
закон, 48/94 - др. закон, 101/05 - др. закон, 
120/12 - УС). Код изразито архитектонске 
концепције гробља однос површина за 
сахрањивање према осталим садржајима 
је 60:40% док је код пејзажне 40:60%. 
Функционална подела новог гробља (ако 
се ради о изразито архитектонској кон-
цепцији гробља) треба да се састоји од 
следећих односа:

 - 60% намењено гробним мес-
тима

 - 20% заштитни зелени појас и 
парковски обликован простор

 - 16% површине за саобраћај-
нице

 - 3% трг за испраћај

 - 1% остали садржаји

Ако се ради о пејзажној концеп-
цији гробља функционална подела новог 
гробља, тј. однос површина за сахрањи-
вање према осталим садржајима је онда 
40:60%. Избор садног материјала треба да 
је такав да се избегава претерано засен-
чење, околина треба да буде достојан-
ствена, мирна са превагом зелене боје 
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разних нијанси. У појасу зеленила фор-
мирају се места за одмор, пре свега у 
близини улаза и прилаза гробљу. Треба 
тежити постизању јединственог обеле-
жавања гробова.

Гробљу обезбедити прилаз из 
свих делова насеља кроз систем изграђе-
них улица како би се обезбедила доступ-
ност при свим временским условима. Уз 
комплекс гробља обезбедити простор 
за стационирање возила као и простор 
за стационирање двоточкаша. Услови 
за изградњу и уређење овог насељског 
садржаја ће се стећи по претходно урађе-
ном Урбанистичком пројекту за потребе 
урбанистичко-архитектонског облико-
вања површина јавне намене и урбанис-
тичко-архитектонске разраде локације.

Извориште са постројењем за 
поправку квалитета воде

Предметна локација није ана-
лизирана на основу постојећег капаци-
тета подземља са квалитетном количи-
ном подземних вода. Пре израде Плана 
потребна детаљна анализа предметног 
подручја за планирану намену.

Овај комплекс уредити и изгра-
дити у складу са условима из претходно 
урађеног плана детаљне регулације и 
важећих правилника који ову област 
регулишу а у складу са следећим препо-
рукама:

 - Утврдити локацију бунара за 
захват подземне воде цевас-
тим бунарима који ће „сирову" 
воду захватати било из прве 
или друге субартерске издани. 
На том простору лоцирати 
потребан број бунара на опти-
малном међусовном удаљењу.

 - На истом простору спровести 
поправку квалитета „сирове" 
воде у смислу захтева Правил-
ник о хигијенској исправности 
воде за пиће ("Сл. лист СРЈ", 

бр. 42/98 и 44/99) и након тога 
потискивати у уличну мрежу.

 - Напред усвојену концепцију 
претходно проверити студијом 
истражених хидрогеолошких 
радова и тек након тога ура-
дити Идејни пројекат новог 
изворишта воде.

 - Елаборатом о зонама сани-
тарне заштите изворишта 
општине Бачка Паланка – 
насеље Гајдобра и Решење 
о зонама санитарне заштите 
број 129-53-4140/2014-04-2 од 
28.01.2015. год.

 - Сви радови на пројектовању и 
изградњи водоводног система 
извести у складу са Законом 
о водама („Сл. гласник РС“ 
бр. 30/10 и 93/12) и Законом о 
рударству и геолошким истра-
живањима („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/11)

 - За снабдевање водом путем 
бунара неопходно је прибавити 
водна акта Покрајинског секре-
таријата за пољопривреду , 
водопривреду и шумарство у 
скалду са Законом о водама и 
акт Покрајинског секретари-
јата за енергетику и минералне 
сировине у складу са Зако-
ном о рударству и геолошким 
истраживањима

Ретензије

На овим површинама није доз-
вољена изградња објеката. Дозвољено 
је озелењавање у складу са станиш-
ним условима. Ретензије су међусобно 
повезане системом канала, којим ће се 
оне увек моћи поступно празнити у 
систем мелиоративних канала. Повр-
шина намењена за ретензије може се 
вишенаменски користити (као уређена 
јавна зелена површина у периодима без 
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или са малом количином атмосфер-
ских падавина и сл.), уз напомену да 
се њена основна функција-прихватање 
сувишних површинских вода, никако не 
сме угрозити. На овим површинама могу 
се садити меки лишћари (топола, врба и 
сл.) у складу са Законом о водама и вод-
ним актима.

Каналско земљиште

За лоцирање објеката у зони мели-
орационих канала услов је да се у појасу 
ширине 7,0m у грађевинском реону и 
14m у ванграђевинском реону од ивице 
канала не могу градити објекти, поста-
вљати ограде, садити трајне засаде и сл. 
ради обезбеђивања радно инспекцијске 
стазе. У овом појасу се морају предви-
дети испусти за атмосферске воде који 
ће се укопати на минимум 1,0m испод 
површине како би се осигурао контину-
итет радне стазе за пролаз. У мелиора-
ционе канале је забрањено испуштати 
било какве непречишћене отпадне воде, 
изузев условно чистих атмосферских 
вода. Све друге отпадне воде које се 
уливају у мелиорационе канале морају 
бити пречишћене у рангу II класе воде 
према Уредби о категоризацији водот-
ока и Уредби о класификацији вода („Сл. 
гласник СРС", бр. 5/68). За упуштање 
чистих атмосферских и пречишћених 
отпадних које одговарају II класи воде 
у постојеће канале потребно је прет-
ходно извршити анализу да ли и под 
којим условима постојећи канали могу 
да приме додатну количину воде, а да не 
дође до преливања из канала по околном 
терену и да се не наруши пројетовани 
режим канала. Поред канала садити меке 
лишћаре (топола, врба и сл.) у складу са 
Законом о водама („Сл. гласник РС", бр. 
30/10 и 93/12) и водним актима.

Уређај за пречишћавање отпад-
них вода

Уређај за пречишћавање отпад-
них вода лоциран је блоку 4 на делу 
катастарске парцели 1374/1. Предметна 
изградња ће се вршити на основу Плана 
детаљне регулације и важећих закона и 
прописа који ову област регулишу.

Комплекс ватрогасног дома

Комплекс ватрогасног дома је пла-
нирани садржај у северном делу насеља, 
у блоку бр. 25. Услови за изградњу 
овог насељског садржаја ће се стећи по 
претходно урађеном Урбанистичком 
пројекту. Услови за уређење и изградњу 
овог комплекса су следећи:

 - Индекс заузетости земљишта 
је максимално 70%

 - Индекс изграђености је макси-
мално 1,4

У оквиру комплекса обезбедити 
довољан број саобраћајних површина 
(приступних, манипулативних и паркинг 
површина) за возила специјалне намене.

Комплекс МРС

Услови за образовање грађевинске 
парцеле, за изградњу и уређење компле-
кса МРС ће се стећи након изузимању 
јавног земљишта и формирања парцела 
за изградњу МРС, а на основу важећих 
закона и прописа који ову област регу-
лишу.

Железничко подручје

У оквиру железничког под-
ручја обезбедити услови за модерниза-
цију (електрификацију) пруге као и за 
сигнално безбедоносне уређаје. Изнаћи 
оптималан број прелаза преко пруге за 
атарске путеве (са поставком сигнално-
безбедносних уређаја). Укрштање држав-
ног пута IIБ реда број 306 и железничке 
пруге се задржава у нивоу с тим што се 
планирају савремена сигнално-безбед-
носна срадства (АПБ, полубраници и 
светлосно- сигнална сигнализација). При 
формирању заштитног и линијског зеле-
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нила уз пругу руководити се одредбама 
Закона о железници („Сл. гласник РС", 
бр. 45/2013).

Улични коридор

За улични коридор дати су услови 
за уређење, изградњу и полагање јавне 
инфраструктуре. У постојећим улич-
ним коридорима услови за дефинисање 
и изградњу нових инфраструктурних 
мрежа (водоводна, канализациона, гасна 
мрежа и сл.) ради се на основу члана 
145. Закона уз решење којим се одобрава 
извођење радова.

Саобраћајне површине: 

За изградњу целокупне сао-
браћајне инфраструктуре у оквиру гра-
ница планског подручја обавезна је 
израда техничке документације у складу 
са Законом о јавним путевима („Служ-
бени гласник РС“, број 101/05, 123/07, 
101/11, 93/12 и 104/13) и Правилником о 
условима које са аспекта безбедности 
саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута 
(„Службени гласник РС“, број 50/11).

Код пројектовања јавних путева 
у насељу меродавне су смернице за 
њихово обликовање утврђене у: „Упут-
ствима за пројектовање градских 
саобраћајница", Правилнику о условима 
које са аспекта безбедности саобраћаја 
морају да испуњавају путни објекти и 
други елементи јавног пута(„Сл гласник 
РС", бр. 50/2011) и Правилнику о бли-
жим саобраћајно-техничким и другим 
условима за изградњу, одржавање и екс-
плоатацију аутобуских станица и ауто-
буских стајалишта („Сл. гласник РС", бр. 
20/96, 18/2004, 56/2005, 11/2006). За све 
саобраћајнице обавезна је израда глав-
них пројеката.

Јавни пут-главна насељска 
саобраћајница:

 - Предвидети реконструкцију, 
односно проширење државног 

пута II реда на 7,10 m, односно 
6,50 m (са уздигнутим ивичња-
цима);

 - Постојећи коловоз има ширину 
7 m тј две саобраћајне траке са 
ширином од 3,5 m и банкином 
1,25 m;

 - Носивост коловозне конструк-
ције је за средњи саобраћај;

 - Нагиб коловоза је двостран;

 - Паркирање путничких возила 
је ван коловоза у регулацио-
ном профилу ивично или сепа-
рисано;

 - Искористити главну насељску 
саобраћајницу за вођење 
интерног теретног и јавног 
саобраћаја;

 - Бициклистичка стаза ће се 
изградити у ширини од 2,0m 
од савремене конструкције;

 - Вођење интерних пешачких 
токова дуж главне насељске 
саобраћајнице вршити преко 
изграђених пешачких стаза са 
ширином од мин. 1,5m уз регу-
лациону линију.

Јавни пут-сабирна улице:

 - Задржава се постојећа регула-
ција уличних коридора сабир-
них улица. У деловима насеља 
где се уводи нова регулација 
минимална ширина уличног 
коридора сабирне улице је 
15,0m;

 - Коловоз сабирне саобраћај-
нице је широк 6m (минимум 
5,5m) у зависности од зна-
чаја сабирне улице у мрежи 
насељских саобраћајница;

 - Носивост коловозне конструк-
ције за сабирне улице је за 
средњи саобраћај;
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 - Нагиб коловоза је двостран;

 - Паркирање дуж сабирних 
улица организовати ван коло-
воза (ивично или сепарисано- 
зависно од конкретних услова);

 - Вођење интензивних пешач-
ких токова вршити по пешач-
ким стазама (ширина 1-1,5m) 
уз регулациону линију.

Јавни пут-остале улице:

 - Остале улице изводити за 
двосмерни и једносмерни 
саобраћај у зависности од 
мобилности у зони и дужине 
улице;

 - Саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај градити са две траке 
2х3m (2х2,75m) или за једно-
смерни саобраћај са ширином 
3,5m (мин.3m) са мимоилаз-
ницама (ако се за њима укаже 
потреба);

 - Носивост коловозне конструк-
ције у овим улицама је за лаки 
саобраћај;

 - Нагиб коловоза је једностран;

 - Раскрснице и кривине тако 
геометријски обликовати да 
омогућују задовољавајућу пре-
гледност и безбедност.

Приликом решавања планира-
них саобраћајних прикључака на траси 
државних путева као и приликомпла-
нираних реконструкција постојећих 
саобраћајних прикључака потребно је да 
се испуне следећи услови:

 - предвидети реконструкцију, 
односно проширење државног 
пута II реда на 7,1m (6,5m са 
издигнутим ивичњацима),

 - планирани број возила који ће 
користити саобраћајне при-
кључке,

 - полупречнике лепеза у зони 
раскрснице утврдити на 
основу криве трагова меродав-
них возила која ће користити 
предметне саобраћајне при-
кључке,

 - са евентуалним додатним 
саобраћајним тракама за лева 
скретања са/на трасу државних 
пута-уколико ј е број возила 
који скреће лево са држав-
них путева на споредни пра-
вац већи или исти од 10% од 
укупног броја возила на путу, 
мора се предвидети додатна 
саобраћајна трака за лева скре-
тања,

 - применити рачунску брзину,

 - просторне карактеристике 
терена,

 - зоне потребне прегледности,

 - обезбедити приоритет 
саобраћаја на државном пут-
ном працу,

 - адекватно решење прихватања 
и одводњавања површиснких 
вода, уз усклађивање са систе-
мом одводњавања предметног 
пута,

 - саобраћајном анализом раз-
мотрити потребе увођења 
додатних саобраћајних трака 
за улив/излив и траке за лева 
скретања са државног пута, 
као и дужину истих у односу 
на рачунску брзину пута и број 
возила.

Приликом евентуално планира-
них кружних раскрсница на траси држав-
них путева потребно је да се испуне сле-
дећи услови:

 - ширине саобраћајних трака 
срачунати према криви тра-
гова,
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 - полупречнике закривљења 
саобраћајних прикључака 
утврдити сходно меродавном 
возилу,

 - за возила која захтевају еле-
менте веће од меродавних 
(нпр. теретно возило са при-
колицом), мора се извршити 
додатно проширење кружног 
коловоза на рачун кружног 
подеоника како би се обез-
бедила проходност таквих 
возила,

 - коловоз мора бити димензио-
нисан за осовинско оптерећење 
од 11,5t,

 - применити прописану дужину 
прегледности имајући у виду 
просторне и урбанистичке 
карактеристике окружења 
локације у складу са чланом 
33. Закона о јавним путевима 
(„Службени гласник РС“, број 
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 
104/13), уз пуно уважавање 
просторних и урбанистичких 
карактеристика ширег окру-
жења дате локације и, у свему, 
у складу са тачком 4. Кружне 
раскрснице Правилника о 
условима које са аспекта без-
бедности саобраћаја морају 
да испуњавају путни објекти 
и други елементи јавног пута 
(„Службени гласник РС“, број 
50/11) и важећим стандардима,

 - обезбедити потребан ниво 
функције и безбедности, 
који обухвата услове облико-
вања прикључка, уједначени 
пројектни третман саобраћај-
них струја и релативну хомоге-
ност брзина у подручју кружне 
раскрснице,

 - треба тежити централној 
симетрији кружне раскрснице 

укључујући и зоне излива/
улива како би се обезбедили 
равноправни услови за све 
токове,

 - обавезно урадити проверу 
нивоа услуге и пропусне моћи 
раскрснице,

 - број уливних трака дефини-
сати на основу провере про-
пусне моћи, док ће величина 
пречника уписане кружнице 
зависити од највеће вредности 
брзине у раскрсници,

 - уколико се на било ком при-
кључном правцу јавља двот-
рачни улив, кружни коловоз се 
димензионише као двотрачни,

 - угао пресецања мора бити при-
ближан правом углу,

 - дефинисати елементе ситу-
ационог плана кружне 
раскрснице, где ће бити обух-
ваћени, поред пречника упи-
сане кружнице, ширине круж-
ног коловоза и елемената улива 
или излива, и елементи обли-
ковања прикључних праваца 
како би се обезбедио простор 
за формирање острва за кана-
лисање токова,

 - при појави аутобуског 
саобраћаја, аутобуска стаја-
лишта лоцирати иза кружне 
раскрснице и ван коловоза,

 - потребно је обезбедити 
пешачке и, евентуално, бицик-
листичке стазе и прелазе у 
зони кружне раскрснице,

 - потребно је дефинисати димен-
зије саобраћајне површине за 
накупљање и кретање пешака,

 - решити прихватање и одводња-
вање површинских вода будуће 
кружне раскрснице,
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 - приликом извођења радова на 
изградњи кружне раскрснице, 
водити рачуна о заштити 
постојећих инсталација поред 
и испод наведених државних 
путева,

 - дефинисати хоризонталну и 
вертикалну сигнализацију на 
предметном путу и прикључ-
ним саобраћајницама у широј 
зони прикључења,

 - дефинисати стреласте путо-
казе на сва острва на излазу из 
раскрснице.

Планом се одређују деонице 
јавног пута, односно објеката са додат-
ним елементима (шири коловоз, тротоар, 
раскрснице, простори за паркирање, 
јавна расвета, бициклистичке и пешачке 
стазе,...), објекти и опрема која одговара 
потребама насеља. Приликом изградње 
напред наведених додатних елемената 
не сме се нарушити континуитет трасе 
предметног државног пута. Ширина 
саобраћајних трака мора да буде дефи-
нисана у складу са важећим прописима 
и законима из ове области. Трошкове 
изградње додатних елемената јавног 
пута сноси општина која је захтевала 
изградњу тих елемената.

При повезивању стамбене зоне, 
стамбено - пословне зоне, радне зоне и 
других зона на државни пут потребно је, 
где год је могуће, предвидети паралелну 
сервисну саобраћајницу која ће повезати 
целокупну локацију дуж путног правца, 
у циљу безбеднијег одвијања саобраћаја 
на државном путу, и смањења конфлик-
тних тачака. Повезивање постојећих и 
нових садржаја базирати унутар граница 
планског подручја на већ постојећим, 
Планом дефинисаним, прикључним 
местима. Уколико се појави тенденција 
изградње нових саобраћајних прикљу-
чака потребно је затражити услове од ЈП 
"Путеви Србије".

Обезбедити заштитини појас и 
појас контролисане градње, на основу 
члана 28. 29. и 30. Закона о јавним путе-
вима („Службени гласник РС“, број 
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) тако 
да први садржај објеката високоградње 
морају бити удаљени минимално 10,0 m 
од ивице земљишног појаса државних 
путева II реда уз обезбеђење приори-
тета безбедног одвијања саобраћаја на 
предметном државном путном правцу. 
Ширина заштитног појаса примењује се и 
у насељима. У заштитном појасу и појасу 
контролисане изградње забрањено је 
отварање рудника, каменолома и депо-
новање отпада и смећа.

Планском документацијом мора 
бити адекватно решено прихватање и 
одводњавање површинских вода, уз 
усклађивање са системом одводњавања 
предметног државног пута.

Приликом планирања изградње 
бициклистичких и пешачких стаза поред 
државног пута узети у обзир следеће:

 - адекватним стандардима утвр-
дити грађевинску конструк-
цију,

 - Закон о безбедности саобраћаја 
на путевима ("Службени гла-
сник РС", број 41/09, 53/10, 
101/11, 32/13 - Одлука УС и 
55/14),

 - са удаљењем слободног 
профила бициклистичке и 
пешачке стазе од ивице коло-
воза предметног пута мини-
мум 1,5m (ширина банкине и 
зелени појас),

 - са размотреним и пројектно 
решеним свим аспектима 
коришћења и несметаног 
приступа бициклистичкој 
и пешачкој стази од стране 
инвалидних - хендикепираних 
особа,



20. април 2017. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 10/2017 - страна 313  

 - са обезбеђењем приступима 
бициклистичке и пешачке 
стазе до постојећих или 
пројектом утврђених бицик-
листичких и пешачких пре-
лаза на предметном путу,

 - са саобраћајном анализом 
постојећег и перспективног 
бициклистичког и пешачког 
саобраћаја и саобраћаја возила 
на предметном путу, у циљу 
утврђивања постојећих и перс-
пективних пешачких прелаза 
на којима је потребно обезбе-
дити позивне пешачке сема-
форе, или упозоравајућу свет-
лосну сигнализацију.

У заштитном појасу јавног пута, 
по претходно прибављеној сагласности 
управљача јавног пута која садржи 
саобраћајно - техничке услове, може да 
се гради, односно поставља водовод, 
канализација, топловод, железничка 
пруга и други сличан објекат, као теле-
комуникациони и електро водови, инста-
лације, постројења,...

Приликом постављања инстала-
ција водити рачуна о следећем:

 - предвидети двострано проши-
рење државног пута на пројек-
товану ширину и изградњу 
додатних саобраћајних трака у 
потезу евентуалне реконструк-
ције постојећих и изградње 
додатних раскрсница,

 - траса инсталација мора се 
пројектно усагласити са 
постојећим инсталацијама 
поред и испод предметних 
путева,

 - укрштање са јавним путем 
предвидети искључиво меха-
ничким подбушивањем испод 
трупа пута, управно на пут, у 
прописаној заштитној цеви,

 - заштитна цев мора бити пројек-
тована на целој дужини између 
крајњих тачака попречног про-
фила пута (изузетно спољна 
ивица коловоза), увећана за по 
3,0m са сваке стране,

 - минимална дубина поста-
вљања инсталација и заштит-
них цеви од најниже коте коло-
воза до горње коте заштитне 
цеви износи 1,5m,

 - минимална дубина поста-
вљања инсталација и заштит-
них цеви испод путног канала 
за одводњавање (постојећег 
или планираног) од коте дна 
канала до горње коте заштитне 
цеви износи 1,2m,

 - приликом постављања надзем-
них инсталација водити рачуна 
о томе да стубови морају бити 
постављени на растојању које 
не може бити мање од висина 
стуба, мерено од спољне ивице 
земљишног појаса пута, као 
и да се обезбеди сигурносна 
висина од 7,0m од највише коте 
коловоза до ланчанице, при 
најнеповољнијим температур-
ним условима,

 - уколико се инсталације воде 
паралелно са јавним путем, 
морају бити постављене мини-
мално 3,0m од крајње тачке 
попречног профила пута 
(ножице насипа трупа пута 
или спољне ивице путног 
канала за одводњавање), изу-
зетно од ивице коловоза уко-
лико се тиме не ремети режим 
одводњавања коловоза,

 - на местима где није могуће 
задовољити наведене услове 
мора се испројектовати и 
извести адекватна заштита 
трупа предметног пута,
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 - не дозвољава се вођење инста-
лација по банкини, по коси-
нама усека и насипа, кроз јар-
кове и кроз локације које могу 
бити иницијале за отварање 
клизишта.

За све предвиђене интервенције и 
инсталације које се воде кроз земљишни 
појас (парцелу пута) предметног пута 
потребно је прибавити услове и саглас-
ности за израду техничке документа-
ције, изградњу и постављање истих од ЈП 
„Путеви Србије“, у складу са чланом 14. 
Закона о јавним путевима („Службени 
гласник РС“, број 101/05, 123/07, 101/11, 
93/12 и 104/13) и чланом 133. став 14. 
Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, број 72/09, 81/09, 64/10 
– Oдлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – 
Oдлука УС РС, 50/13 – Oдлука УС РС, 
98/13 – Одлука УС РС, 132/14 и 145/14).

Аутобуска стајалишта

Аутобуска стајалишта лоци-
рати у зони раскрснице (по правилу 
иза раскрснице), уз одговарајуће интер-
венције на проточном коловозу, фор-
мирањем посебних ниша за аутобуска 
стајалишта и обраду пешачких повр-
шина и простора за стајалиште сагласно 
захтевима корисника.

Приликом обликовања ауто-
буских стајалишта у зони површинских 
раскрсница са пресецањем саобраћајних 
струја водити рачуна о томе да се ауто-
буско стајалиште поставља на растојању 
од 25,0m од пешачког прелаза. Нормална 
ширина коловозне траке на аутобуским 
стајалиштима износи 3,0m.

Паркинг простор

Приликом изградње нових пар-
кинг простора примењивати управну 
или паралелену шему паркирања.

Приликом примене управне шеме 
паркирања димензије једног паркинг 
места износе минимум 2,5(2,25)х5,0(4,75)

m. Приликом примене паралелне шеме 
паркирања димензије једног паркинг места 
износе минимум 6,0(5,7)х2,5(2,25)м.

У окиру паркиралишта форими-
раних у профилима улица потребно је 
предвидети да се у једном низу налази 
3 (изузетно 7) паркинг места, како би се 
обезбедио простор за високо зеленило. 
Такође, при пројектовању паркиралишта 
неопходно је обезбедити и просторе за 
стубове за осветљење и контејнере за 
смеће.

У оквиру свих наведених прос-
тора за паркирање неопходно је обезбе-
дити потребан број паркинг места резер-
висаних за хендикепиране особе (обично 
1 место на 15 - 20 паркинг места); она се 
изводе са већом ширином (3,5m) како би 
се створио неопходан простор за изла-
зак и улазак у возило особа са умањеним 
могућностима кретања.

Зависно од локације паркинг 
простора одлучити се за одговарајући 
тип коловозне конструкције паркинга 
(асфалтбетонска коловозана конструк-
ција, поплочавање префабрикованим 
бетонским елементима, примена елеме-
ната бетон - трава).

У оквиру и у околини самосталних 
паркинг скупина предвидети изградњу 
пешачких стаза како би се омогућио без-
бедан пешачки саобраћај између паркинг 
простора и околних садржаја.

Атарски путеви

Земљани пут који се укршта или 
прикључује на јавни пут мора се изгра-
дити са тврдом подлогом или са истим 
коловозним застором као и јавни пут 
са којим се укршта, односно на који се 
прикључује, у ширини од најмање 5,0m и 
у дужини од најмање 40,0m за државни 
пут I реда, 20,0m за државни пут II реда 
и 10,0m за општински пут, рачунајући од 
ивице коловоза јавног пута.

Водопривредна инфраструктура:
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 - Снабдевање водом обезбедити 
са постојећег изворишта у цен-
тралном делу насеља ;

 - Израдити главне пројекте 
за реконструкцију постојеће 
и изградњу нове водоводне 
мреже;

 - Сви радови на пројектовању и 
изградњи водоводног система 
морају се извести у складу 
са законом и уз сагласност 
надлежних органа;

 - На територији целог насеља 
изградити канализациону 
мрежу и то као сепаратну тако 
да се посебно прихватају сани-
тарне, а посебно атмосферске 
воде;

 - Пре упуштања у реципијент, 
отпадне воде пречистити 
до степена који пропише 
надлежно водопривредно пре-
дузеће;

 - Насељске отпадне воде се 
одводе до уређаја за пречишћа-
вање отпадних вода у насељу 
Нова Гајдобра до изградње 
планираног уређаја за пре-
чишћавање отпадних вода 
у насељу Гајдобра и крајњи 
реципијент након уређаја за 
пречишћавање отпадних вода 
јесу отворени мелиорациони 
канали;

 - Атмосферску канализацију 
градити као отворену кишну 
канализацију за условно чисте 
атмосферске воде које се не 
пречишћавају, а делимично као 
зацевљену, тамо где ширина 
уличног профила не дозвољава 
изградњу отворених канала;

 - Атмосферске воде пре 
упуштања у реципијент очис-
тити од механичких нечистоћа 

на таложнику, односно сепара-
тору.

Код планиране водопривредне 
инфраструктуре потребно је придржа-
вати се Закона о водама (“Сл. гласник 
РС” бр. 30/10 и 93/12), Правилника о 
водоснабдевању и техничким условима 
за прикључење на технички систем 
водоснабдевања ( “Сл. лист Општине 
Бачка Паланка” бр. 2/2007), Правил-
ника о канализацији (“Сл. лист општине 
Бачка Паланка” бр. 15/2011) и важећих 
подзаконских аката.

Електроенергетска инфраструктура:

 - Трафостанице градити као 
зидане, монтажно бетонске 
или стубне, за рад на 20кV 
напонском нивоу.

 - Обезбедити јавну повр-
шину димензија 4,2х2,75m 
за изградњу СТС и 5,8х6,3m 
МБТС.

 - Средњенапонску мрежу, 20кV, 
градити надземну и кабли-
рану.

 - Нисконапонска мрежа може 
бити ваздушна, грађена на 
бетонским и гвоздено решет-
кастим стубовима и подземна.

 - Електроенергетске каблове 
полагати на зеленим површи-
нама поред саобраћајница и 
пешачких стаза или, уколико 
за то нема могућности, испод 
пешачких стаза.

 - Дубина полагања каблова не 
сме бити мања од 0,8m.

 - Електроенергетску мрежу 
полагати најмање 0,5m од 
темеља објеката и 1,0m од 
саобраћајница;

 - При укрштању са саобраћај-
ницом кабел мора бити поста-
вљен у заштитну цев а угао 
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укрштања треба да буде око 
90°.

 - При паралелном вођењу енер-
гетских и телекомуникацио-
них каблова најмање растојање 
мора бити 0,5m за каблове 
напона до 10kV, односно 1,0m 
за каблове напона преко 10kV. 
Угао укрштања треба да буде 
90°.

 - Паралелно полагање електро-
енергетских каблова и цеви 
водовода и канализације доз-
вољено је у хоризонталној 
равни при чему хоризонтално 
растојање мора бити веће од 
0,5m.

 - Није дозвољено полагање 
електроенергетског кабла 
изнад или испод цеви водовода 
или канализације.

 - При укрштању електроенер-
гетских каблова са цевоводом 
гасовода вертикално растојање 
мора бити веће од 0,3m а при 
приближавању и паралелном 
вођењу 0,5m.

 - Светиљке јавног осветљења 
поставити на стубове елек-
троенергетске мреже у ули-
цама где је електроенергетска 
мрежа грађена ваздушно а где 
је електроенергетска мрежа 
грађена подземно, расветна 
тела поставити на стубове за 
расвету.

 - За расветна тела користити 
живине светиљке високог при-
тиска или натријумове ниског 
(високог) притиска како би 
се добио одговарајући ниво 
осветљености саобраћајница у 
складу са препорукама ЈКО-а 
(Југословенски комитет за 
осветљење).

Планирана нисконапонска мре-
жа може бити изграђена било продужа-
вањем постојеће мреже тамо где за то 
постоје потребни технички и електрое-
нергетски услови, било изградњом нове 
надземне или подземне нисконапонске 
мреже на местима где не постоји довољ-
но изграђена постојећа мрежа.

За изградњу планиране мреже, 
потребно је предвидети изградњу пре-
тежно надземне нисконапонске мреже. 
Надземну нисконапонску мрежу, оба-
везно предвидети, на оним местима 
где се граде или већ постоје изграђене 
Стубне ТС (СТС). Изградњу подземне 
нисконапонске мреже (као алтернативу 
надземној) је могуће предвидети у ново 
формираним стамбеним блоковима 
породичног становања, као и у дело-
вима који припадају реонима постојећих 
и планираних монтажно-бетонских и 
зиданих ТС. У случајевима продужа-
вања постојеће нисконапонске мреже, 
потребно је надземну мрежу продужа-
вати одговарајућом надземном мрежом 
а подземну мрежу продужавати одгова-
рајућом подземном мрежом.

Изградњу нове нисконапонске 
мреже. мора пратити и изградња одго-
варајућих дистрибутивних ТС и пратеће 
средњенапонске мреже.

Који тип дистрибутивне ТС 
(стубна или монтажно-бетонска, зидана, 
узидана) ће бити усвојен за изградњу, 
у великој мери мора зависити од типа 
средњенапонске мреже на коју ће се нова 
ТС прикључити - надземна или подземна 
мрежа.

СТС ће бити прикључиване ис-
кључиво на надземну средњенапонску 
мрежу док ће монтажно-бетонске. зидане 
или узидане ТС, подземним средњена-
понским водовима, бити прикључиване 
на надземну или подземну средњенапон-
ску мрежу. Нове СТС (са могућношћу 
прикључења највише пет нисконапон-
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ских извода) планирати у оним блоко-
вима где постоји већ изграђена надземна 
средњенапонска и нисконапонска мрежа 
и где се може изградити нова надземна 
средњенапонска мрежа. СТС (са транс-
форматором максималне називне снаге 
400кVА) планирати у блоковима са 
мањим густинама породичног стано-
вања. Ове ТС могуће је поставити у трасу 
надземне средњенапонске мреже или на 
погодном месту ван трасе главног правца 
вода уз прикључење помоћу огранка над-
земног средњенапонског вода.

За постављање носећег портала 
овакве ТС, мора се обезбедити слобо-
дан простор димензија (4.2x2.75m) (за 
изградњу темеља портала и постављање 
заштитног уземљења) Ове ТС никако не 
смеју бити прикључиване на подземне 
средњенапонске водове.

Монтажно-бетонске (зидане или 
узидане) ТС, градиће се као слобод-
ностојећи објекти. Могуће је изградити 
једноструке (са једним трансформато-
ром називне снаге до 630кVА и могућно-
шћу прикључења до 8 нисконапонских 
извода) и двоструке (са два трансформа-
тора називне снаге до 630кVА и могућно-
шћу прикључења до 16 нисконапонских 
извода). Овакве објекте је пожељно гра-
дити у радним зонама. За изградњу овак-
вих објеката потребно је обезбедити сло-
бодан простор димензија (5.8х6.3)m за 
изградњу једноструке МБТС и слободан 
простор димензија (7.1х6.3)m за изградњу 
двоструке МБТС. Поред објеката ових 
ТС обавезно предвидети слободан прос-
тор за изградњу слободностојећег ормана 
мерног места за регистровање утрошене 
електричне енергије јавног осветљења.

За све, напред наведене електрое-
нергетске објекте, обавезно предвидети 
инфраструктурне коридоре (и локације 
за изградњу ТС).
Гасоводна инфраструктура:

Услови се тичу радова које треба 
обавити на довођењу гаса до потрошача. 
Гасоводну мрежу градити на основу 
главних пројеката у складу са важећим 
законским прописима. Услови за пројек-
товање, грађење и испитивање гасовода 
средњег притиска одређени су Правил-
ником о техничким условима и норма-
тивима за безбедан транспорт течних и 
гасовитих угљоводоника магистралним 
нафтоводима и гасоводима и гасоводима 
и нафтоводима за међународни транс-
порт („Сл. лист СФРЈ", бр. 25/85, са при-
меном до доношења новог важећег про-
писа).

Уређаји у саставу гасовода висо-
ког и средњег притиска, мерно-регула-
ционе станице, компресорске станице, 
чистачке станице и блок станице/бло-
кадни вентили са издувавањем, морају 
се лоцирати да задовоље прописана рас-
тојања од различитих грађевинских обје-
ката и инсталација у складу са важећим 
Правилницима који дотичну област ре-
гулишу.

Гасовод заштитити од подлока-
вања, плављења, нестабилности тла, 
одрона земљишта и других опасности 
које могу изазвати његово померање или 
додатно оптерећење. Гасовод заштитити 
од деловања корозије околине. Технички 
нормативи за пројектовање и полагање 
гасовода од ПЕ цеви за радни притисак 
до 4 бара одређени су одговарајућим 
Правилником („Сл. лист СРЈ", бр. 20/92) 
за транспорт гасовитих горива према 
ЈУС Х. Ф1.001.

Гасовод ниског притиска водити 
подземно и надземно. Када се гасовод 
води подземно дубина полагања гасовода 
је 0,6-1,0m од његове горње ивице. Пре-
поручује се дубина од 0,8m. Изузетно је 
дозвољена дубина 0,5m код укрштања са 
другим укопаним инсталацијама или на 
изразито тешком терену уз примену до-
датних техничких мера заштите. Лока-
ција ровова треба да је у зеленом појасу 
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између тротоара и ивичњака улице, тро-
тоара и ригола, тротоара и бетонског ка-
нала. На локацији где нема зеленог појаса 
гасовод се води испод уличног тротоара, 
бетонираних платоа и површина или ис-
под уличних канала за одвод атмосферс-
ке воде, на дубини 1,0m од дна канала 
или ригола. Изузетно, гасовод се полаже 
дуж трупа пута, уз посебне мере заштите 
од механичких и других оштећења.

Трасе ровова за полагање гас-
не инсталације, укрштање и паралел-
но вођење са другим инсталацијама, се 
пројектују у складу са важећим пропи-
сима и условима сагласностима надлеж-
них органа. Укрштање дистрибутивног 
гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши 
се уз његово полагање у заштитну цев 
или канал, изузев ако се прорачуном до-
каже да то није потребно. При томе се 
мора обезбедити природна вентилација 
канала, заштитне цеви или подземног 
пролаза. ДГ се не полаже испод зграда 
и других објеката високоградње. Над-
земно полагање ДГ се врши само изузет-
но, уз посебну заштиту од механичких, 
температурних и утицаја стварања кон-
дензата. При полагању дистрибутивних 
гасовода треба предузети одговарајуће 
мере заштите постојећих инсталација у 
радном појасу.
Телекомуникациона инфраструктура:

 - ТТ мрежу у потпуности гра-
дити подземно.

 - Дубина полагања ТТ каблова 
треба да је најмање 0,8m.

 - ТТ мрежу полагати у уличним 
зеленим површинама (удаље-
ност од високог растиња мин. 
1,5m) поред саобраћајница 
на растојању најмање 1,0m 
од саобраћајница или поред 
пешачких стаза. У случају 
да се то не може постићи ТТ 
каблове полагати испод пешач-
ких стаза.

 - При укрштању са саобраћај-
ницама каблови морају бити 
постављени у заштитне цеви, 
а угао укрштања треба да буде 
90°.

 - При паралелном вођењу са 
електроенергетским кабло-
вима најмање растојање мора 
бити 0,5m за каблове напона до 
10kV и 1,0m за каблове напона 
преко 10kV.

 - При укрштању најмање рас-
тојање мора бити 0,5m а угао 
укрштања 90°. При укрштању 
са цевоводом гасовода, водо-
вода и канализације верти-
кално растојање мора бити 
веће од 0,3m, а при прибли-
жавању и паралелном вођењу 
0,5m.

 - Дубина полагања каблова за 
потребе КДС треба да је нај-
мање 0,8m а на међумесним 
релацијама 1,2m.

 - Мрежу КДС полагати у улич-
ним зеленим површинама 
(удаљеност од високог растиња 
мин 1,5m) поред саобраћајница 
на растојању најмање 1,0m 
од саобраћајница, или поред 
пешачких стаза. У случају да 
се то не може постићи каблове 
КДС полагати испод пешачких 
стаза.

 - При укрштању са саобраћај-
ницама каблови морају бити 
постављени у заштитне цеви, 
а угао укрштања треба да буде 
90°.

 - При паралелном вођењу са 
електроенергетским кабло-
вима најмање растојање мора 
бити 0,5m за каблове напона до 
10kV и 1,0m за каблове напона 
преко 10kV.
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 - При укрштању најмање рас-
тојање мора бити 0,5m а угао 
укрштања 90°. При укрштању 
са цевоводом гасовода, водо-
вода и канализације верти-
кално растојање мора бити 
веће од 0,3m а при прибли-
жавању и паралелном вођењу 
0,5m.

 - У случају постављања над-
земне мреже КДС у насељу, 
док се не стекну услови за 
изградњу подземне мреже, 
поштовати следећи услови:

 - Самоносиви кабел КДС-а 
поставити на носаче преко 
изолатора, на стубове ниско-
напонске мреже по условима 
надлежне Електродистрибу-
ције у Новом Саду.

 - Одстојање најнижег кабла 
КДС-а од површине тла треба 
да износи најмање 3,5m. На 
прелазима преко улица иста 
висина треба да износи нај-
мање 5m. Уколико се овај 
услов не може постићи, кабел 
поставити подземно на дубини 
најмање 0,8m.

 - Најмање растојање од најни-
жих проводника електроенер-
гетске мреже мора бити 1m.

 - За напајање дистрибутивних 
појачивача обезбедити при-
кључак на електричну мрежу 
(220V, 50Hz).

Улично зеленило:

Основни задатак ових зелених 
површина је да изолују пешачке токове 
и ободне зграде од колског саобраћаја 
и створе повољне санитарно-хигијен-
ске и микроклиматске услове и повећају 
естетске квалитете пејсажа. Од укупне 
површине уличног коридора 30% треба 
да је под зеленилом.

У свим улицама у којима постоји 
довољна ширина уличног профила 
формирати једностране или двостране 
дрвореде или засаде шибља. У ширим 
уличним профилима могуће је форми-
рати групе садница лишћара и чети-
нара са спратом шибља. Пожељно је да 
ширина зеленог појаса између коловоза 
и тротоара буде између 2,5-3,5m. Ради 
безбедности саобраћаја дрвеће садити 
2m од ивице коловоза, а шибље 2m од 
ивице зелене траке. Растојање стабала 
од објеката не би требало да буде мање 
од 4,5-7m, што зависи од избора врста. 
Растојање између дрворедних садница 
је најмање 5m а у зависности од врсте 
креће се од 5-15m.

Композициони принципи озе-
лењавања улица треба да стварају макси-
малне погодности за кретање саобраћаја 
и пешака и заштиту станова од буке и 
атмосферских гасова. Неопходно је ства-
рати и повољније услове за сагледавање 
пејсажа у току кретања. За сваку улицу 
у којима не постоје дрвореди је потребно 
изабрати по једну врсту дрвећа (липа, 
дивљи кестен, јавор, млеч и др.) и тиме 
обезбедити индивидуалност улице. При 
томе треба водити рачуна о карактеру 
улице, правцу доминантног ветра као и 
смени фенолошких аспеката. Цветњаке 
не треба лоцирати на целој дужини траке 
улице, већ само на појединим деловима 
(у близини станица јавног саобраћаја, 
код пешачких прелаза, на раскрсницама). 
При избору врста за улично зеленило 
треба водити рачуна да сем декоратив-
них својстава (фенолошке особине), буду 
прилагођене условима раста у уличним 
профилима (отпорност на збијеност тла, 
водни капацитет земљишта, прашину, 
гасове). Постојеће дврвореде неговати 
и заштитити. Све уличне зелене повр-
шине заштитити а дрвеће уништено при 
изградњи објеката надокнадити новим 
садницама под условима и на начин 
који одређује општина, односно орган 
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који издаје дозволу за градњу објеката 
а на основу Закона о заштити животне 
средине. При формирању заштитног и 
линијског зеленила уз саобраћајнице 
руководити се, одредбама Закона о јав-
ним путевима.“

У члану 2. у глави "II ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА" подтачка „3.2. ПРАВИЛА 
УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ НА ОСТА-
ЛИМ ПОВРШИНАМА“ мења се и гласи: 

"2.1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОС-
ТАЛИМ ПОВРШИНАМА

Зона становања

 - При пројектовању и грађењу 
стамбених објеката придржа-
вати се Правилника о усло-
вима и нормативима за пројек-
товање стамбених зграда и 
станова („Сл. гласник РС", бр. 
58/2012).

 - За остале објекте придржавати 
се одредби техничких прописа 
и услова који конкретну област 
регулишу.

 - На грађевинској парцели доз-
вољена је изградња главног 
стамбеног објекта (стамбено-
пословног, пословно-стамбе-
ног).

На површини основне претежне 
намене земљишта у зони стамбене 
изградње средње и мање густине доз-
вољена је изградња компатибилних 
намена у оквиру дозвољеног процента 
изграђености парцелеу оквиру објекта и 
у оквиру парцеле у функцији коришћења 
главног објекта, чија намена не угрожава 
главни објекат и суседне парцеле, и то:

1. пословање;

2. трговина;

3. угоститељство;

4. занатство и услуге;

5. здравство;

6. дечија заштита;

7. образовање;

8. култура;

9. верски објекти.
Компатибилне намене у оквиру 

зоне, могу бити и 100% заступљене на 
појединачној грађевинској парцели у ок-
виру зоне и на њих се примењују прави-
ла за изградњу дефинисана за претежну 
намену земљишта у зони.

а) Врста и намена објеката

У оквиру ове зоне, у зависности 
од величине парцеле може се дозволити 
изградња следећих објеката:

Услови за стамбену зону средње 
густине:

1. Главни објекат:

Намена: породични стамбени 
објекат, породични стамбено-пословни 
објекат, пословно- стамбени објекат, 
пословни објекат, вишепородични стам-
бени објекат и вишепородични стам-
бено-пословни објекат.

Врста: главни објекат може да се 
гради као слободностојећи, двојни или 
као објекат у прекинутом низу.

2. Економски објекат:
Намена: економски објекат уз стам-

бени објекат породичног типа (пушни-
це, сушнице, настрешница за машине и 
возила, магацин хране за сопствену упо-
требу и сл.) и економски објекат уз стам-
бени објекат вишепородичног типа и уз 
пословни објекат (магацин сл.).

Врста: објекат се гради као слобод-
ностојећи, или као објекат у прекинутом  
или непрекнутом низу.

3. Помоћни објекат:

Намена: помоћни објекат јесте 
објекат који је у функцији главног обје-
кта, а гради се на истој парцели на којој 
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је саграђен или може бити саграђен 
главни стамбени, пословни или објекат 
јавне намене (гараже, оставе, септичке 
јаме, бунари, цистерне за воду и сл.);

У овој зони пословне делатности 
које се могу дозволити су из области: 
трговине на мало, угоститељства и 
услужних делатности с тим да се морају 
обезбедити услови заштите животне сре-
дине.

Врста: објекат се гради као сло-
бодностојећи, или као објекат у преки-
нутом  или непрекнутом низу.

Услови за стамбену зону мање 
густине:

1. Главни објекат:

Намена: породични стамбени 
објекат, породични стамбено-пословни 
објекат, пословно- стамбени објекат, 
пословни објекат, вишепородични стам-
бени објекат и вишепородични стамбено-
пословни објекат и мањи произвони или 
складишни објекат.

Врста: главни објекат се гради као 
слободностојећи, двојни или као објекат 
у прекинутом низу.

2. Економски објекат:

Намена: економски објекат уз 
стамбени објекат породичног типа (пуш-
нице, сушнице, настрешница за машине 
и возила, магацин хране за сопствену 
употребу и сл.) и економски објекат уз 
стамбени објекат вишепородичног типа 
и уз пословни објекат (магацин сл.).

Врста: објекат се гради као сло-
бодностојећи, или као објекат у преки-
нутом  или непрекнутом низу.

3. Помоћни објекат: 

Намена: помоћни објекат јесте 
објекат који је у функцији главног обје-
кта, а гради се на истој парцели на којој 
је саграђен или може бити саграђен 
главни стамбени, пословни или објекат 

јавне намене (гараже, оставе, септичке 
јаме, бунари, цистерне за воду и сл.);

Врста: објекат се гради као сло-
бодностојећи, или као објекат у преки-
нутом  или непрекнутом низу.

У овој зони пословне делатности 
које се могу дозволити су из области: 
трговине на мало и велико, угости-
тељства и услужних делатности, с тим да 
су обезбеђени услови заштите животне 
средине. Производне делатности малог 
обима у овој зони се могу дозволити уз 
обезбеђивање услова заштите животне 
средине. У оквиру зоне становања није 
дозвољена изградња производних и 
складишних објеката већих капацитета.

б) Услови за образовање 
грађевинске парцеле

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине:

Услови за образовање грађевинске 
парцеле намењене породичном стано-
вању су следећи:

 - за слободностојећи објекат 
минимална ширина парцеле је 
12,0m, минимална површина 
парцеле је 300,0m2;

 - за двојни објекат минимална 
ширина парцеле је 16,0m 
(2х8,0m), минимална повр-
шина је 400,0m2 (2х200,0m2);

 - за објекат у прекинутом низу 
минимална ширина парцеле 
је 10,0m, минимална величина 
парцеле је 300,0m2;

 - за образовање грађевинске 
парцеле намењене породичном 
становању пољопривредног 
типа обезбедити минималну 
ширину парцеле од 15,0m;
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Услови за образовање грађевинске 
парцеле намењене вишепородичном ста-
новању су следећи:

 - за слободностојећи вишепоро-
дични стамбени објекат мини-
мална ширина парцеле је 20,0m 
а за објекат у прекинутом низу 
минимална ширина парцеле је 
15,0m;

 - за све врсте вишепородичних 
стамбених објеката мини-
мална површина парцеле је 
600,0m2.

в) Положај објеката на парцели

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине:

Објекти се граде на грађевинској 
линији или унутар површине ограни-
чене грађевинским линијама. Грађе-
винска линија се поклапа са регулацио-
ном линијом осим ако се у приземној 
етажи планира и гаража у том случају 
грађевинска линија је на 5,0 m од регу-
лационе линије. Положај грађевинске 
линије се одређује на основу преко 50% 
већ изграђених објеката. Главни објекат 
се на парцели гради уз границу парцеле 
претежно северне (односно западне) 
оријентације.

Изградња породичних објеката 
на парцели може се дозволити под сле-
дећим условима:

 - основни габарит слобод-
ностојећег  објекта (без 
испада) може да се дозволи на 
минимално 1,0m од границе 
парцеле претежно северне 
(односно западне) оријента-
ције, односно, основни габарит 
са испадима не може прећи 
границу парцеле.

 - Основни габарит слобод-
ностојећег објекта (без испада) 

може да се дозволи на мини-
мално 3,0m од границе пар-
целе претежно јужне (односно 
источне) оријентације.

 - Основни габарит двојног обје-
кта (без испада) може да се 
дозволи на минимално 4,0m од 
границе парцеле.

 - Основни габарит објекта у 
прекинутом низу од границе 
парцеле претежно северне 
(односно западне) оријента-
ције је 0,0m, а од границе пар-
целе претежно јужне (односно 
источне) оријентације је 4,0m 
(растојање основног габарита 
без испада).

Изградња вишепородичних обје-
ката на парцели може се дозволити под 
следећим условима:

 - Основни габарит вишепоро-
дичног објекта (без испада) 
може се дозволити у односу на 
границу суседне грађевинске 
парцеле: за слободностојећи 
објекат је минимално 2,5m, за 
објекат у прекинутом низу је 
4,0m.

Изградња пословних/производ-
них објеката на парцели може се дозво-
лити под истим условима као и за поро-
дичне стамбене објекте.

г) Највећи дозвољени 
индекси заузетости

Услови за стамбену зону средње 
густине: на грађевинској парцели индекс 
заузетости је максимално 50%.

Услови за стамбену зону мање 
густине: на грађевинској парцели индекс 
заузетости је максимално 40%.

Неопходне изграђене и неиз-
грађене површине, површине под зеле-
нилом, за комплекс школе и предшколске 
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установе регулисане су одговарајућим 
правилником и детаљније дефинисане у 
правилима уређења за ову зону.

д) Дозвољена спратност 
и висина објеката

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине:

Спратност стамбеног објекта 
породичног типа (породични стамбени 
објекат, стамбено- пословни објекат 
и пословно-стамбени објекат) је од П 
до максимално П+1+Пк. Дозвољена је 
изградња подрумске, односно сутеренске 
етаже ако не постоје сметње геотехничке 
и хидротехничке природе. Укупна 
висина објекта не може прећи 12,0m.

Спратност стамбеног објекта 
вишепородичног типа је од П+1 до мак-
симално П+2+Пк. Дозвољена је изградња 
подрумске, односно сутеренске етаже 
ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе. Укупна висина 
објекта не може прећи 15,0m.

Спратност пословног објекта је 
максимално П+1 (дозвољена је изградња 
подрумске етаже ако постоје услови за 
то). Укупна висина објекта је макси-
мално 9,0m.

Спратност производног објекта је 
максимално П (дозвољена је изградња 
подрумске етаже ако постоје услови за 
то). Укупна висина објекта је макси-
мално 6,0m.

Помоћни и економски објекти 
(гаража, остава, магацин, сточна стаја) је 
максималне спратности П, а максималне 
висине до 5,0m. Економски објекат (пуш-
нице, сушнице, кош, амбар, настрешнице 
за машине и возила и др.) је максималне 
спратности П, а максималне висине 7,0m.

Помоћни објекат-остава је макси-
малне спратности П а максималне висине 
4,0m. Дозвољена је изградња подрумске 

етаже ако не постоје сметње геотехничке 
и хидротехничке природе.

ђ) Међусобна удаљеност објеката

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине:

Удаљеност слободностојећег 
стамбеног објекта породичног типа од 
других објеката не може бити мања од 
4,0m (основни габарит са испадом).

Удаљеност слободностојећег 
стамбеног објекта вишепородичног типа 
од других објеката не може бити мања од 
5,0m (основни габарит са испадом).

Пословни, економски и помоћни 
објекат могу да се граде на међусобном 
размаку од 0,0m ако су задовољени сани-
тарни, противпожарни и други технички 
услови, односно међусобни размак не 
може бити мањи од 4,0m ако пословни 
објекат има отворе са те стране, тј. међу-
собни размак не може бити мањи од 
половине висине вишег објекта. Удаље-
ност економског објекта (сточна стаја) 
од: стамбеног, пословног, производног и 
неких економских објекта (у складу са 
санитарно-хигијенским условима и усло-
вима заштите животне средине) не може 
бити мања од 15,0m.

Удаљеност економског објекта-
ђубриште и пољски клозет од стамбеног, 
пословног, производног и неких економ-
ских објекта (у складу са санитарно-
хигијенским условима и условима заш-
тите животне средине) и бунара не може 
бити мања од 25,0m. Ђубриште се гради 
на минимално 1,0m од границе суседне 
парцеле уз услов да се гради ободни зид 
висине 1,0m (да не би дошло до разаси-
пања) и да је материјал од којег се гради 
ђубриште водонепропусан.

Удаљеност економских објеката 
у којима се складишти запаљиви мате-
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ријал од других објеката не може бити 
мања од 6,0m.

Међусобни размак између економ-
ских објеката (на истој парцели) може 
бити 0,0m (ако су задовољени услови 
противпожарне заштите) односно мини-
мално половина вишег објекта.

е) Услови за изградњу других објеката 
на истој грађевинској парцели

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине:

Помоћни и економски објекат се 
граде у истој линији као и главни обје-
кат. Ако се економски делови суседних 
парцела непосредно граниче, растојање 
нових економских објеката од границе 
парцеле не може бити мање од 1,0m. Еко-
номски објекат на парцели где је двојни 
објекат се гради на 0,0m од заједничке 
границе парцеле.

Ограде на регулационој линији 
могу бити транспарентне или комби-
нација зидане и транспарентне ограде 
с тим да укупна висина ограде од коте 
тротоара не сме прећи висину од h=1,4m. 
Капије на регулационој линији се не 
могу отварати ван регулационе линије. 
Транспарентна ограда се поставља на 
подзид висине максимално 0,2m а код 
комбинације зидани део ограде може 
ићи до висине од 0,9m. Висина ограде на 
углу не може бити виша од 0,9m од коте 
тротоара због прегледности раскрснице. 
Ограда, стубови ограде и капије морају 
бити на грађевинској парцели која се 
ограђује. Бочне стране и задња страна 
грађевинске парцеле може се ограђивати 
живом зеленом оградом, транспарент-
ном оградом или зиданом оградом до 
висине максимално h=1,4m. Дозвољено 
је преграђивање функционалних целина 
у оквиру грађевинске парцеле (разгра-
ничење стамбеног од економског дела 
парцела, стамбеног од пословно-произ-

водног дела парцеле) уз услов да висина 
те ограде не може бити већа од висине 
спољне ограде.

Услови за изградњу објеката на 
парцели су услови дати у овом Плану за 
зону становање.

ж) Обезбеђивање приступа парцели 
и простора за паркирање возила

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине:

За сваку грађевинску парцелу у 
оквиру ове зоне мора се обезбедити кол-
ско-пешачки прилаз ширине мин. 3,0m 
и пешачки прилаз мин. ширине 1,0m. 
За грађевинску парцелу намењену поро-
дичном становању пољопривредног типа 
колско-пешачки прилаз је мин. ширине 
4,0m. За грађевинску парцелу на којој 
се планира изградња пословног/произ-
водног објекта мора се обезбедити кол-
ско-пешачки прилаз мин. ширине 3,5m и 
пешачка стаза мин. ширине 1,5m.

За паркирање возила за сопствене 
потребе у оквиру грађевинске парцеле 
мора се обезбедити паркинг место тј. 
простор за паркирање возила по пра-
вилу: један стан једно паркинг место, 
мин. једно паркинг место на 70m2 посло-
вног/производног простора тј. у складу 
са важећим прописима који одређену 
делатност уређују. У оквиру парцеле 
мора се обезбедити потребна ширина 
саобраћајно-манипулативног простора.

з) Заштита суседних објеката

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине:

Испади на објекту не могу прела-
зити грађевинску линију више од 1,6m, 
односно регулациону линију више од 
1,2m и то на делу објекта вишем од 3,0m. 
Ако је хоризонтална пројекција испада 
већа онда се она поставља у односу 
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на грађевинску, односно регулациону 
линију. Грађевински елементи на нивоу 
приземља могу прећи грађевинску 
линију (рачунајући од основног габа-
рита објекта до хоризонталне пројекције 
испада) и то:

 - транспарентне браварске кон-
золне надстрешнице у зони 
приземне етаже мање од 2,0m 
по целој ширини објекта с 
висином изнад 3,0m,

 - платнене надстрешнице са 
масивном браварском кон-
струкцијом мање од 1,0m од 
спољне ивице тротоара на 
висину изнад 3,0m,

 - конзолне рекламе мање од 
1,2m на висини изнад 3,0m.

Грађевински елементи као еркери, 
доксати, балкони, улазне надстрешнице 
без стубова, на нивоу првог спрата могу 
да пређу грађевинску линију (рачунајући 
од основног габарита објекта до хоризон-
талне пројекције испада) и то:

 - на делу објекта према предњем 
дворишту мање од 1,2m, али 
укупна површина грађевин-
ских елемената не може прећи 
50% уличне фасаде изнад при-
земља,

 - на делу објекта према бочном 
дворишту претежно северне 
(односно западне) оријента-
ције мање од 0,6m, али укупна 
површина грађевинских еле-
мената не може прећи 30% 
бочне фасаде изнад приземља,

 - на делу објекта према бочном 
дворишту претежно јужне 
(односно источне) оријента-
ције мање од 0,9m, али укупна 
површина грађевинских еле-
мената не може прећи 30% 
бочне фасаде изнад приземља,

 - на делу објекта према задњем 
дворишту (најмањег растојања 
од стражње линије суседне 
грађевинске парцеле од 5,0m) 
мање од 1,2m, али укупна повр-
шина грађевинских елемената 
не може прећи 30% стражње 
фасаде изнад приземља.

Отворене спољне степенице могу 
се постављати на предњи део објекта ако 
је грађевинска линија увучена у односу 
на регулациону линију за 3,0m и ако те 
степенице савлађују висину од 0,9m. 
Степенице које савлађују висини вишу 
од 0,9m улазе у основни габарит објекта. 
Изградњом степеница до висине од 0,9m 
не сме се ометати пролаз и друге функ-
ције дворишта.

Изградња објеката у прекинутом 
низу може се дозволити уз услов да се не 
наруши граница парцеле до које се гради 
објекат. Стопе темеља не могу прелазити 
границу суседне парцеле, осим уз саглас-
ност власника или корисника парцеле, 
односно уз сагласност органа управе 
надлежног за послове урбанизма и стам-
бено-комуналне делатности. Грађевин-
ски елементи испод коте тротоара-под-
румске етаже, могу прећи грађевинску 
(односно регулациону линију) рачу-
најући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада и то:

 - стопе темеља и подрумски 
зидови мање од 0,15m до 
дубине од 2,6m испод повр-
шине тротоара, а испод те 
дубине мање од 0,5m,

 - шахтови подрумских просто-
рија до нивоа коте тротоара 
мање од 1,0m,

 - стопе темеља не могу прела-
зити границу суседне парцеле, 
осим уз сагласност власника 
или корисника парцеле.
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Отварање отвора на просторијама 
за становање као и атељеима и послов-
ним просторијама на бочним фасадама 
може се дозволити ако је међусобни 
размак између објеката (укупно са испа-
дима) једнак или већи од 4,0m. Ако је 
међусобни размак од 3,0m до 4,0m доз-
вољено је отварање отвора на просто-
ријама нестамбене намене уз услов да 
доња кота на коју се оставља отвор буде 
једнака или више од 1,8m.

Изградњом крова не сме се нару-
шити ваздушна линија суседне парцеле 
а одводња атмосферских падавина са 
кровних површина мора се решити у 
оквиру грађевинске парцеле на којој се 
гради објекат.

Површинске воде са једне грађе-
винске парцеле не могу се усмеравати 
према другој парцели. Површинске воде 
са парцеле одводити слободних падом, 
према риголама, односно према улици 
са најмањим падом од 1,5%. Површинске 
и друге отпадне воде из економског дво-
ришта одводе се регулисано до ђубришне 
јаме.

и) Услови за прикључење на 
комуналну инфраструктуру

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине:

Саобраћајна инфраструктура:  
Колско-пешачки прикључак на јавни пут 
извести у складу са условима из овог 
Плана и јавног предузећа које газдује 
јавним грађевинским земљиштем-улич-
ним коридором.

За сваку грађевинску парцелу 
мора се обезбедити колски и пешачки 
прилаз. У оквиру грађевинске парцеле 
саобраћајне површине могу се градити у 
следећим оквирима:

 - Минимална ширина колског 
прилаза и саобраћајнице је 

3,5m са унутрашњим радију-
сом кривине од мин. Р=5,0m; 
7,0m тамо где је неопходна 
проходност због противпожар-
них услова.

 - У оквиру парцеле обезбедити 
простор за паркирање возила 
за сопствене потребе уз обез-
беђивање простора за пут-
ничка возила 5,0х2,5m. Обез-
бедити паркинг места (мини-
мално) по систему једно пар-
кинг (гаражно) место на 70,0m2 
корисне површине, с тим да 
најмање половина возила буде 
смештена у гаражи.

 - За сваку парцелу обезбедити 
пешачки прилаз у ширини од 
минимално 1,5m.

Водопривредна инфраструктура: 
Приликом пројектовања водоводног и 
канализационог прикључка придржа-
вати се постојећих стандарда и прописа.

Прикључак од уличне водоводне 
цеви до водомерног места треба да је про-
мера цеви који је у складу са хидраулич-
ким прорачуном. Пројектовати прикљу-
чак искључиво у правој линији. Не доз-
вољавају се никакви хоризонтални нити 
вертикални преломи на овој деоници. 
Пројектном водоводног прикључка пред-
видети уградњу водомера произвођача 
„Инсе“ из Земуна. Водомер планирати у 
шахту минималних димензија 1,2 х 1,2 m 
и то 1,0 m од регулационе линије. За огр-
лице са вентилом и одвојком за прикљу-
чак од 3/4", 1“, 6/4“ и 2“. За одвојке преч-
ника већег од 2“ пројектовати огранке 
са одвојком на прирубницу уз обавезно 
уграђивање затварача са уградбеном 
гарнитуром или у шахту. За прикључке 
са пречником преко 100mm обавезно 
тражити посебну сагласност од испо-
ручиоца. Прикључци од 1/2" се не доз-
вољавају. Радни притисци на местима 
прикључења на јавној водоводној мрежи 
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варирају у зависности од потрошње воде 
у насељу. Посебни захтеви у погледу ква-
литета воде се не испуњавају. У складу 
са условима противпожарне заштите, где 
је потребно предвидети изградњу проти-
впожарне хидрантске мреже.

Пречник канализационог при-
кључка одредити на основу хидраулич-
ког прорачуна, имајући у виду да преч-
ник цеви не може бити мањи од Ø 150 
mm за прикључак фекалне канализације. 
Главни ревизиони шахт предвидети на 
1,0 m од регулационе линије. Прикључак 
од ревизије до уличног вода канализа-
ције извести са падом 1,33 до 6% управно 
на улични вод. Уколико се планира при-
кључак већи од Ø150mm, прикључење на 
улични цевовод извести путем канализа-
ционог шахта. Квалитет отпадних вода 
које се упуштају у јавни канализациони 
систем мора да одговара Правилнику о 
канализацији. Прикључак гаража, сер-
виса и других објеката које испуштају 
воде са садржајем уља, масти, бензина 
и сл. Извести преко таложника и сепа-
ратора масти и уља. Температура воде 
која се упушта у канализациони систем 
не сме прећи 40°C. Након прикључења 
унутрашње канализације на јавну кана-
лизацију власника односно корисник 
некретнине дужан је да све досадашње 
инсталације и уређаје (септичке јаме и 
упојне бунаре) које више неће корис-
тити одстрани или санира. Објекте и 
просторије који се налазе испод коте 
терена улице није дозвољено прикљу-
чити директно на систем фекалне кана-
лизације. Уколико квалитет отпадних 
вода не задовољава норме Правилника, 
корисник јавне канализације обавезан је 
да отпадне воде пре упуштања пречисти 
до прописаног квалитета на интерном 
уређају за пречишћавање.

Површинске воде и воде из олука 
одвести са парцеле слободним падом 
према улици са најмањим падом ос 1,5%. 
Површинске воде са једне парцеле не 

могу се усмеравати према другој пар-
цели. Није дозвољено упуштање атмос-
ферских вода у систем канализације 
отпадних вода. Атмосферске воде пре 
упуштања у реципијент очистити од 
механичких нечистоћа на таложнику, 
односно сепаратору уља и масти.

Код прикључења на водопри-
вредну инфраструктуру потребно је при-
државати се Закона о водама (“Сл. гла-
сник РС” бр. 30/10 и 93/12), Правилника 
о водоснабдевању и техничким усло-
вима за прикључење на технички систем 
водоснабдевања ( “Сл. лист Општине 
Бачка Паланка” бр. 2/2007), Правил-
ника о канализацији (“Сл. лист Општине 
Бачка Паланка” бр. 15/2011) и важећих 
подзаконских аката.

Електроенергетска инфраструк-
тура: Прикључење објеката на електро-
енергетску инфраструктуру у улици 
извести подземним или надземним при-
кључним водом, са јавне нисконапонске 
мреже у улици или са трафостанице за 
веће потрошаче. Сагласност за прикљу-
чење на јавну дистрибутивну мрежу 
затражити од ЈП ЕПС Електровојводина 
Електродистрибуција „Нови Сад".

Појединачне објекте (са макси-
малном једновременом снагом не већом 
од 43.5kW), прикључивати на постојећу 
никонапонску мрежу дистирбутивног 
електроенергетског система, уколико је 
она довољног капацитета, или на плани-
рану нисконапонску мрежу.

Орман мерног места (ОММ), за 
појединачне пословне објекте са мак-
сималном једновременом снагом до 
43.5кW), је потребно поставити на сличан 
начин као и за објекте породичног ста-
новања са једним станом типа ПОММ-1. 
У изузетним случајевима, ОММ може 
бити уграђен у оквиру објекта.

Појединачне објекте (са максимал-
ном једновременом снагом до 100кW), 
прикључивати на дистрибутивни елек-
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троенергетски систем изградњом под-
земног нисконапонског вода из ТС 
(директан нисконапонски извод).

ОММ, за појединачне објекте са 
максималном једновременом снагом 
до 100kW, ће бити полиестерски ОММ 
за полуиндиректно мерење (ПОММ). 
Уградњу ПОММ ће, у овим случаје-
вима пратити уградња и одговарајуће 
кабловске прикључне кутије (КПК).

ОММ је могуће уградити на сло-
бодностојеће армирано-бетонско постоље 
или на спољашњу фасаду објекта. ОММ 
је, по потребним димензијама, идентичан 
типском ОММ (тип ПОММ-4).

Уколико је тражена максимална 
једновремена снага до 150кW, за више 
локацијски блиских или суседних обје-
ката, за прикључење таквих купаца 
електричне енергије обезбедити јавне 
површине одговарајућих димензија за 
изградњу потребног броја МБТС (транс-
форматорска станица у власништву 
електродистрибуције). Потребан број ТС 
ће, пре свега, зависити од броја купаца 
електричне енергије и њихове тражене 
максималне једновремене снаге, карак-
теристика и центара потрошње, плани-
раног размештаја таквих купаца у прос-
тору и сл.

ОММ, за овакве појединачне 
пословне објекте, ће бити полиестер-
ски ОММ за полуиндиректно мерење 
(ПОММ). Уградњу ПОММ ће у овим 
случајевима пратити уградња и одго-
варајуће кабловске прикључне кутије 
(КПК). ОММ је могуће уградити на 
слободностојеће армирано-бетонско 
постоље или на спољашњу фасаду обје-
кта. ОММ је, по потребним димензијама, 
идентичан типском ОММ (тип ПОММ-4)

Заштиту од атмосферског 
пражњења извести класичним громо-
бранским инсталацијама у облику Фара-
дејевог кавеза према класи нивоа заш-
тите објеката у складу са „Правилником 

о техничким нормативима за заштиту 
објеката од атмосферског пражњења" 
(Сл.лист СРЈ бр. 11/96).

Услови прикључења објеката 
индивидуалног становања и пословних 
објеката:

На надземну нисконапонску 
мрежу ће бити могуће прикључити 
објекте индивидуалног становања са 
максимално четири јединице у оквиру 
објекта (стан, локал и сл.) и појединачне 
мање пословне објекте чија максимална 
једновремена снага неће прелазити 17.25 
kW по јединици. За прикључење таквих 
јединица на дистрибутивни електро-
енергетски систем. потребно је изгра-
дити прикључак који ће се састојати од 
прикључног вода и ормана мерног места 
(ОММ).

У зависности од положаја објекта 
на грађевинској парцели, могућа су два 
случаја изградње прикључка:

регулациона и грађевинска линија 
изградње објекта се покпапају:

у таквим случајевима, потребно је 
предвидети да се на погодном месту на 
уличном делу спољашње фасаде обје-
кта, на висини 1m од коте терена обез-
беди простор, димензија у зависности 
од броја тражених бројила - максимално 
четири) за смештај ОММ. Алтернативно, 
ОММ може бити постављен на слобод-
ностојећем армирано-бетонском постољу 
на регулационој линији парцеле на којој 
се гради објекат према улици или у зида-
ној огради, која се такође буде градила 
на регулационој линији парцеле према 
улици. Прикључни вод, у свим напред 
наведеним случајевима уградње ОММ, 
ће се реализовати изградњом подземног 
нисконапонског вода, од најближег стуба 
надземне нисконапонске мреже, до места 
уградње ОММ. Изузетно, уколико ОММ 
буде постављен на уличном делу споља-
шње фасаде објекта и уколико изграђени 
објекат буде довољне висине за при-



20. април 2017. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 10/2017 - страна 329  

хват прикључног вода на забату објекта 
(висина прихвата на објекту мора бити 
6m), прикључни вод се може извести и 
надземно, самоносивим кабловским сно-
пом (СКС).

регулациона и грађевинска линија 
изградње објекта се не покпапају:

у таквим случајевима, потребно је 
предвидети да ОММ буде постављен на 
слободностојећем армирано-бетонском 
постољу на регулационој линији парцеле 
на којој се гради објекат према улици 
или у зиданој огради, која се такође буде 
градила на регулационој линији парцеле 
према улици. Прикључни вод, у свим 
случајевима уградње ОММ. ће се реали-
зовати искључиво изградњом подземног 
нисконапонског вода, од најближег стуба 
надземне нисконапонске мреже, до места 
уградње ОММ.

У случају уградње ОММ на 
спољашњу фасаду објекта, која се налази 
на регулационој и грађевинској линији 
изградње објекта, потребно је да инвес-
титор објекта претходно обезбеди сле-
дећи слободан простор у зиду:

 - за ОММ са једним бројилом 
(тип: ПОММ-1): "На погод-
ном месту на уличном делу 
спољашње фасаде објекта 
према улици (_навести име 
улице_),на висини 1m од коте 
терена, за уградњу ОММ обез-
бедити простор димензија: 
ширине 430mm, висине 760mm 
и дубине 220mm и два отвора 
за уводнице Ø32mm."

 - за ОММ са два бројила (тип: 
ПОММ-2/Х-бројило једно 
поред другог и ПОММ-2/В- 
бројило једно изнад другог): 
"На погодном месту на споља-
шњој фасади уличног дела 
објекта према улици (_навести 
име улице_), на висини 1m од 
коте терена, за уградњу ОММ 

(типа ПОММ-2/Х) обезбе-
дити простор: ширине 700mm, 
висине 750mm и дубине 220mm 
и три отвора за уводнице 
Ø32mm." или "На погодном 
месту на спољашњој фасади 
уличног дела објекта према 
улици, на висини 1m од коте 
терена, за уградњу ОММ (типа 
ПОММ-2/В) обезбедити прос-
тор: ширине 430mm, висине 
1090mm и дубине 220mm и три 
отвора за уводнице Ø32mm."

 - за ОММ са четири бројила 
(тип: ПОММ-4): "На погодном 
месту на уличном делу споља-
шње фасаде објекта према 
улици (_навести име улице_), 
на висини 1m од коте терена, 
за уградњу ОММ обезбедити 
простор димензија: ширине 
750mm, висине 1090mmи 
дубине 220mm и пет отвора за 
уводнице Ø32mm."

У случају уградње ОММ на сло-
бодностојећем армирано-бетонском 
постољу које ће се поставити на регула-
ционој линији грађевинске парцеле обје-
кта, потребно је да инвеститор објекта 
претходно обезбеди следећи слободан 
простор:

 - за ОММ са једним бројилом 
(тип: ПОММ-1): "На погодном 
месту на парцели инвеститора 
број (_навести број парцеле_) 
а непосредно уз регулациону 
линију предметне парцеле 
према улици (_навести име 
улице_), обезбедити слобо-
дан простор ширине 430mm 
и дубине по фронту 235mm 
за уградњу слободностојећег 
армирано-бетонског постоља 
(САБП-300) на који ће се пос-
тавити ОММ, типа ПОММ-1."
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 - за ОММ са два бројила (тип: 
ПОММ-2/Х-бројило једно 
поред другог и ПОММ-2/В- 
бројило једно изнад другог): 
"На погодном месту на пар-
цели инвеститора број (_
навести број парцеле_) а непо-
средно уз регулациону линију 
предметне парцеле према 
улици (_навести име улице_), 
обезбедити слободан прос-
тор ширине 700mm и дубине 
по фронту 235mm за уградњу 
слободностојећег армирано- 
бетонског постоља (САБП-
600) на који ће се поставити 
ОММ, типа ПОММ-2/Х."

 - за ОММ са четири бројила 
(тип: ПОММ-4). "На погодном 
месту на парцели инвеститора 
број (_навести број парцеле_) 
а непосредно уз регулациону 
линију предметне парцеле 
према улици (_навести име 
улице_), обезбедити слобо-
дан простор ширине 700мм 
и дубине по фронту 235мм 
за уградњу слободностојећег 
армирано-бетонског постоља 
(САБП-600) на који ће се пос-
тавити ОММ, типа ПОММ-4."

Коначно, у случају уградње ОММ 
у зидану ограду која окружује улични 
део грађевинске парцеле објекта и која 
је изграђена на регулационој линији пар-
целе, потребно је да инвеститор објекта 
претходно обезбеди следећи слободан 
простор у огради:

 - за ОММ са једним бројилом 
(тип: ПОММ-1): "За смештај 
ОММ, у зиданој огради на 
висини 1m од коте терена, 
инвеститор је у обавези да 
обезбеди слободан простор 
следећих димензија: ширине 
430mm, висине 760mm и 

дубине 220mm као и два 
отвора за уводнице Ø32mm од 
поменутог отвора до земље."

 - за ОММ са два бројила (тип: 
ПОММ-2/Х-бројило једно 
поред другог и ПОММ-2/В- 
бројило једно изнад дру-
гог): "За смештај ОММ (типа 
ПОММ-2/Х), у зиданој огради 
на висини 1m од коте терена, 
инвеститор је у обавези да 
обезбеди слободан простор 
следећих димензија: ширине 
700mm, висине 750mm и 
дубине 220mm као и три 
отвора за уводнице Ø32mm од 
поменутог отвора до земље." 
или "За смештај ОММ (типа 
ПОММ-2/В), у зиданој огради 
на висини 1m од коте терена, 
инвеститор је у обавези да 
обезбеди слободан простор 
следећих димензија: ширине 
430mm, висине 1090mm и 
дубине 220mm као и три 
отвора за уводнице Ø32mm од 
поменутог отвора до земље."

 - за ОММ са четири бројила (тип: 
ПОММ-4): "За смештај ОММ, 
у зиданој огради на висини 1m 
од коте терена, инвеститор је 
у обавези да обезбеди слобо-
дан простор следећих димен-
зија: ширине 700mm, висине 
1090mm и дубине 220mm 
као и пет отвора за уводнице 
Ø32mm од поменутог отвора 
до земље."

У посебним случајевима изградње 
објеката, уколико не буде могућа 
изградња класичног прикључка објекта 
на напред описани начин, могућ је посе-
бан случај прикључења. ОММ (са мак-
симално два бројила), за такве објекте 
ће бити постављен на најближем стубу 
надземне нисконапонске мреже. У том 
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случају, инвеститор објекта је у обавези 
да од разводне табле у објекту до ОММ 
обезбеди један (максимално два) под-
земни нисконапонски вод.

Термоенергетска инфраструк-
тура: Гасни прикључак је део дистрибу-
тивног гасовода који спаја уличну мрежу 
са унутрашњом гасном инсталацијом. 
При полагању гасног прикључка пош-
товати одредбе важећих прописа који 
ову област уређују. Сагласност за при-
кључење на јавну дистрибутивну гасну 
мрежу затражити од надлежног дистри-
бутера гаса. Траса цевовода се води 
најкраћим путем и мора остати трајно 
приступачна.

Гасни прикључак не полаже се у 
складишта запаљивих и експлозивних 
материја. Кућно- мерно регулациона ста-
ница не сме се постављати унутар обје-
кта, на места где нема природне венти-
лације, мора бити удаљена од електрич-
ног ормарића минимално 1,0m као и од 
отвора на објекту (прозора, врата) мини-
мално 1,0m мерено по хоризонтали.

Телекомуникациона и РТВ инфра-
структура; Прикључење објеката на ТТ, 
КДС и интернет мрежу извести при-
кључним каблом са телекомуникационе, 
КДС и интернет мреже у улици.

ј) Архитектонско, односно 
естетско обликовање појединих 
елемената објекта

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине:

Фасаде објеката могу бити мал-
терисане, у боји по жељи Инвеститора 
или од фасадне опеке. Обавезна је израда 
косог крова са нагибом кровне конструк-
ције од 20-350. Кровни покривач у зави-
сности од нагиба кровне конструкције. 
Висина надзитка стамбене поткровне 
етаже износи највише 1,6m рачунајући 
од коте пода поткровне етаже до тачке 

прелома кровне висине а одређује се 
према конкретном случају.

Архитектонским облицима, упо-
требљеним материјалима и бојама мора 
се тежити ка успостављању јединствене 
естетски визуелне целине у оквиру 
грађевинске парцеле.

к) Услови за обнову и 
реконструкцију објеката

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине:

Обнова и реконструкција 
постојећих објеката може се дозволити 
под следећим условима:

 - реконструкција постојећих 
објеката може се дозволити 
ако се извођењем радова на 
објекту неће нарушити услови 
дати овим Планом,

 - ако грађевинска парцела 
својом изграђеношћу не задо-
вољава услове из овог Плана 
реконструкцијом се не може 
дозволити доградња/надо-
градња постојећег објекта,

 - адаптација, санација и 
инвестиционо одржавање 
постојећих објеката се може 
дозволити у оквиру намена 
датих овим Планом.

л) Услови заштите животне средине, 
техничке, хигијенске, заштите од 
пожара, безбедносне и друге услове

Услови за стамбену зону мање и 
средње густине:

Изградња објеката, односно 
извођење радова може се вршити 
под условом да се не изазову трајна 
оштећења, загађивање или на други 
начин деградирање животне средине. 
Заштита животне средине обухвата мере 
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којима ће се заштитити вода, ваздух и 
земљиште од деградације.

На свакој грађевинској парцели 
обезбедити бетонирани простор за 
постављање контејнера (канти) за кому-
нални отпад. Лоцирање бетонираног 
простора за контејнере на парцели мора 
да буде тако да се омогући лак приступ 
надлежне комуналне службе. Одвођење 
фекалних вода решити затвореним кана-
лизационим системом који ће се при-
кључити на насељску канализациону 
мрежу. Као прелазно решење, дозвољена 
је изградња бетонских водонепропус-
них септичких јама које на парцели 
треба лоцирати минимално 3,0m од обје-
кта и границе парцеле. Стајњак настао 
чишћењем стаја односити на ђубриште 
са водонепропусном подлогом а одатле 
на пољопривредне површине.

На свакој грађевинској парцели 
обезбедити минимално 30% озелењених 
површина (врт). У врту могу да постоје 
следеће функционалне зоне: предврт, 
простор намењен мирном одмору или 
игри деце, повртњак, воћњак и економ-
ски део. Композицију врта треба да чине 
различите категорије биљних врста, 
грађевински и вртно - архитектонски 
елементи и мобилијар. Избор биљних 
врста и начин њиховог комбиновања 
треба да су у складу са околним пејса-
жом и општим условима средине (мора 
се узети у обзир и отпорност дрвећа и 
шибаља према диму и штетним гасо-
вима). Основу сваког врта треба да чини 
добро урађен и негован травњак.

Сви објекти морају бити изграђени 
(реконструисани) у складу са важећим 
Законима и Правилницима који регу-
лишу конкретну област. При пројекто-
вању и извођењу радова на објектима, 
употребљеним материјалима имати 
у виду специфичност функционалне 
намене објекта (простора) са стано-
вишта: коришћења, одржавања, односно 

обезбеђивања санитарно-хигијенских 
услова.

Избором материјала водити 
рачуна о њиховој отпорности са аспекта 
техничке и противпожарне заштите.

Пословни објекти (односно 
пословни простори) намењени јавном 
коришћењу као и прилази до истих 
морају бити урађени у складу са Пра-
вилником о условима за планирање и 
пројектовање објеката у вези са несмета-
ним кретањем деце, старих, хендикепи-
раних и инвалидних лица.

Радне зоне и комплекси

Изградња објеката привредних 
делатности може се реализовати само на 
основу услова из овог Плана, тј. на основу 
услова из Урбанистичког пројекта ако је 
за планирану изградњу потребна израда 
Урбанистичког пројекта, који ће дефи-
нисати урбанистичко решење и услове 
за изградњу објеката. При пројекто-
вању и грађењу објеката придржавати 
се одредби техничких прописа и услова 
који конкретну област регулишу. 

На површини основне претежне 
намене земљишта, радне зоне и компле-
кси, дозвољена је изградња компатибил-
них намена:

1. пословање;

2. трговина;

3. угоститељство;

4. занатство и услуге;

5. станице за снабдевање гори-
вом.

Компатибилне намене у оквиру 
зоне, могу бити и 100% заступљене на 
појединачној грађевинској парцели у 
оквиру зоне и на њих се примењују пра-
вила за изградњу дефинисана за пре-
тежну намену земљишта у зони.

а) Врста и намена објекта
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У оквиру грађевинске парцеле у 
радној зони-производне и складишне 
делатности дозвољена је изградња: 
пословних, производних и складиш-
них објеката као и изградња у комби-
нацијама: пословно-производни објекат, 
пословно-складишни објекат, произ-
водно- складишни објекат или пословно-
производно-складишни објекат.

У оквиру грађевинске парцеле у 
радној зони-услужне делатности доз-
вољена је изградња: пословних и мањих 
складишних објеката као и изградња у 
комбинацији-пословно складишни обје-
кат. Дозвољена је изградња помоћних и 
економских објекта, гаража за путничко 
возило, гаража за теретно возило, и сл.

Објекти се могу градити као сло-
бодностојећи или објекти у низу а све 
у зависности од техничко-технолошког 
процеса производње и задовољавања 
прописаних услова заштите.

У оквиру грађевинске парцеле у 
радној зони дозвољена је изградња поро-
дичног стамбеног објекта, односно једне 
стамбене јединице у оквиру пословног 
објекта.

Уз главне објекте на грађевин-
ској парцели у радној зони дозвољена 
је изградња помоћних објеката: оставе, 
типске трансформаторске станице, 
ограда, бунари, водонепропусне бетон-
ске септичке јаме (као прелазно решење) 
и сл.

б) Услови за образовање грађе-
винске парцеле

Величина парцеле намењене 
изградњи привредних капацитета мора 
бити довољна да прими све садржаје који 
су условљени конкретним технолош-
ким процесом, као и пратеће садржаје 
уз обезбеђивање дозвољеног степена 
искоришћености земљишта и индекса 
изграђености. Површина грађевинске 
парцеле износи минимално 600,0m2 са 

ширином уличног фронта минимално 
20,0m.

в) Положај објеката у односу 
на регулацију и у односу на 
границе грађевинске парцеле

У зависности од технолошког про-
цеса производње у оквиру конкретног 
радног комплекса грађевинска линија 
се поклапа са регулационом линијом, 
односно, може у односу на њу да буде 
одмакнута за минимално 5,0m. 

Организацију дворишта радног 
комплекса треба усмерити ка северној, 
односно западној страни. Са тим у вези, 
грађевинска линија од границе суседне 
парцеле са источне (односно јужне) 
стране је на 5,0m. Евентуално, дозвољена 
је удаљеност на минимално 1,0m под 
условом да су задовољени услови про-
тивпожарне заштите, тј. да међусобни 
размак између објеката на две суседне 
парцеле је већи од 4,0m, тј. већи од поло-
вине вишег објекта. Грађевинска линија 
од границе парцеле са западне (односно 
северне) стране је на 10,0m. Евентуално, 
дозвољена је удаљеност на минимално 
6,0m ако на грађевинској парцели је омо-
гућен кружни ток саобраћаја.

г) Највећи дозвољени 
индекси заузетости

Максималан дозвољен индекс 
заузетости земљишта на грађевинској 
парцели у радној зони са платоима и 
саобраћајницама је 70 %.

д) Највећа дозвољена спратност 
и висина објеката

У зависности од намене објеката 
произилази и њихова спратност. Објекти 
су спратности:

 - пословни: П, П + 1, П + 1 + Пк
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 - производни: П, П+1, евенту-
ално и више ако то захтева тех-
нолошки процес производње

 - складишни: П, евентуално П+1

 - економски: П.

Изградња помоћног објекта-
остава дозвољена је максималне спрат-
ности П. Изградња породичног стам-
беног објекта дозвољена је максималне 
спратности П+1.

ђ) Најмања дозвољена међусобна 
удаљеност објеката

Објекти могу да се граде као сло-
бодностојећи и у низу (у оквиру пар-
целе). Изградња објеката у низу (међу-
собна удаљеност објеката је 0,0m, тј. за 
ширину дилетације) може се дозволити 
ако то технолошки процес производње 
захтева и ако су задовољени услови про-
тивпожарне заштите.

Међусобни размак слобод-
ностојећих објеката је минимално поло-
вина висине вишег објекта с тим да међу-
собни размак не може бити мањи од 4,0m.

е) Услови за изградњу других објеката 
на истој грађевинској парцели

На грађевинској парцели радног 
комплекса поред главних и помоћних 
објеката дозвољена је изградња поро-
дичног стамбеног објекта са једном 
стамбеном јединицом, односно, доз-
вољена је изградња пословно-стамбеног 
објекта са једном стамбеном јединицом. 
Ако се у оквиру радног комплекса пла-
нира изградња породичног стамбеног 
објекта, при одређивању локације обје-
кта на парцели водити рачуна да обје-
кат буде у мирнијем делу дворишта са 
обезбеђењем одвојеног прилаза објекту, 
без укрштања са прилазом радном делу. 
Породични стамбени објекат је макси-
малне спратности П+1. У оквиру овог 

објекта дозвољена је изградња простора 
за гаражирање возила корисника стамбе-
ног простора.

Висина ограде којом се ограђује 
радни комплекс не може бити виша од 
h=2,2m. Ограда на регулационој линији 
и ограда на углу мора бити транспа-
рентна односно комбинација зидане и 
транспарентне ограде. Транспарентна 
ограда се поставља на подзид висине 
максимално 0,2m, а код комбинације, 
зидани део ограде не може бити виши 
од 0,9m. Капије на регулационој линији 
се не могу отварати ван регулационе 
линије. Ограда, стубови ограде и капије 
морају бити на грађевинској парцели која 
се ограђује. Бочни и задњи део ограде 
може да се ограђује транспарентном 
оградом, комбинација зидане и транс-
парентне ограде и зиданом оградом до 
висине максимално 1,8m. Дозвољено је 
преграђивање функционалних целина у 
оквиру грађевинске парцеле уз услов да 
висина те ограде не може бити већа од 
висине спољне ограде и да је обезбеђена 
проточност саобраћаја.

ж) Обезбеђивање приступа парцели 
и простора за паркирање возила

За сваку грађевинску парцелу у 
оквиру ове зоне обезбедити колски и 
пешачки прилаз. Колски прилаз парцели 
је минималне ширине 3,5m са минимал-
ним унутрашњим радијусом кривине 
од 7,0m. Пешачки прилаз је минималне 
ширине 1,5m. У оквир грађевинске пар-
целе саобраћајне површине могу да се 
граде под следећим условима:

 - минимална ширина саобраћај-
нице је 3,5m са унутрашњим 
радијусом кривине 5,0m, 
односно 7,0m тамо где се обез-
беђује проточности саобраћаја 
због противпожарних услова 
или 12,0m где то захтевају 
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габарити меродавног (терет-
ног) возила.

 - за паркирање возила за сопс-
твене потребе у оквиру грађе-
винске парцеле мора се обезбе-
дити паркинг простор (за пут-
ничко возило мин. 2,5mх5,0m, 
за теретно возило минимално 
3,0mх6,0m, односно у завис-
ности од величине теретног 
возила).

 - манипулативне платое пројек-
товати са једностраним наги-
бом и носивошћу за средње 
тешки саобраћај,

 - паркинг за бицикле изводити 
са обезбеђивањем засебне 
површине мин. 0,6m-0,7m по 
бициклу,

 - пешачке стазе у комплексу 
радити од бетона, бетонских 
плоча или бехатона мини-
малне ширине од 1,0m.

з) Заштита суседних објеката

Изградњом објеката на парцели, 
планираном делатношћу у оквиру пар-
целе не сме се нарушити животна сре-
дина.

Испади на објекту не могу прела-
зити грађевинску линију више од 1,2m и 
то на делу објекта вишем од 3,0m. Ако 
је хоризонтална пројекција испада већа 
од 1,2m онда се она поставља на грађе-
винску линију. Грађевински елементи 
на нивоу приземља према регулационој 
линији, могу прећи грађевинску линију 
(рачунајући од основног габарита обје-
кта до хоризонталне пројекције испада) 
и то:

 - транспарентне браварске кон-
золне надстрешнице у зони 
приземне етаже мање од 2,0m 

по целој ширини објекта с 
висином изнад 3,0m,

 - платнене надстрешнице са 
масивном браварском кон-
струкцијом мање од 1,0m од 
спољне ивице тротоара на 
висину изнад 3,0m,

 - конзолне рекламе мање од 
1,2m на висини изнад 3,0m.

Изградњом објеката уз источну 
(односно јужну) страну парцеле не сме се 
нарушити ваздушна линија суседне пар-
целе а одводња атмосферских падавина 
са кровних површина мора се решити 
у оквиру грађевинске парцеле на којој 
се гради објекат. Уз западну (односно 
северну) границу парцеле формирати 
по могућности ободне зелене површине 
које ће имати функцију изолације самог 
комплекса од околних суседних парцела. 
Овај зелени тампон (четинарско дрвеће, 
листопадно дрвеће или шибље) умањио 
би буку и задржао издувне гасове и пра-
шину.

Од укупне површине грађевинске 
парцеле зеленило мора да заузима мини-
мално 30%.

Избор биљних врста одређује се 
према карактеристикама производње, 
карактеру и концентрацији штетних 
материја а такође њиховим еколошким, 
функционалним и декоративним својст-
вима. Зеленилом треба да се обезбеди 
изолација админстративних објеката 
од производних (складишних) објеката, 
изолација пешачких токова као и заш-
тита паркинг простора од утицаја сунца.

Нивелацијом саобраћајних повр-
шина одводњу атмосферских падавина 
решити у оквиру парцеле на којој се 
гради.

и) Услови за прикључење на 
комуналну инфраструктуру
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Саобраћајна инфраструктура: 
Колско-пешачки прикључак на јавни пут 
извести у складу са условима из овог 
Плана и јавног предузећа које газдује 
јавним грађевинским земљиштем-улич-
ним коридором.

За сваку грађевинску парцелу 
мора се обезбедити колски и пешачки 
прилаз. У оквиру грађевинске парцеле 
саобраћајне површине могу се градити у 
следећим оквирима:

 - Минимална ширина колског 
прилаза и саобраћајнице је 
3,5m са унутрашњим радију-
сом кривине од мин. Р=5,0m; 
7,0m тамо где је неопходна 
проходност због противпожар-
них услова.

 - У оквиру парцеле обезбедити 
простор за паркирање возила 
за сопствене потребе уз обез-
беђивање простора за пут-
ничка возила 5,0х2,5m. 

 - За сваку парцелу обезбедити 
пешачки прилаз у ширини од 
минимално 1,5m.

Водопривредна инфраструктура: 
Приликом пројектовања водоводног и 
канализационог прикључка придржа-
вати се постојећих стандарда и прописа.

Прикључак од уличне водоводне 
цеви до водомерног места треба да је про-
мера цеви који је у складу са хидраулич-
ким прорачуном. Пројектовати прикљу-
чак искључиво у правој линији. Не доз-
вољавају се никакви хоризонтални нити 
вертикални преломи на овој деоници. 
Пројектном водоводног прикључка пред-
видети уградњу водомера произвођача 
„Инсе“ из Земуна. Водомер планирати у 
шахту минималних димензија 1,2 х 1,2 m 
и то 1,0 m од регулационе линије. За огр-
лице са вентилом и одвојком за прикљу-
чак од 3/4", 1“, 6/4“ и 2“. За одвојке преч-
ника већег од 2“ пројектовати огранке 
са одвојком на прирубницу уз обавезно 

уграђивање затварача са уградбеном 
гарнитуром или у шахту. За прикључке 
са пречником преко 100mm обавезно 
тражити посебну сагласност од испо-
ручиоца. Прикључци од 1/2" се не доз-
вољавају. Радни притисци на местима 
прикључења на јавној водоводној мрежи 
варирају у зависности од потрошње воде 
у насељу. Посебни захтеви у погледу ква-
литета воде се не испуњавају. У складу 
са условима противпожарне заштите, где 
је потребно предвидети изградњу проти-
впожарне хидрантске мреже.

Пречник канализационог при-
кључка одредити на основу хидраулич-
ког прорачуна, имајући у виду да преч-
ник цеви не може бити мањи од Ø 150 
mm за прикључак фекалне канализације. 
Главни ревизиони шахт предвидети на 
1,0 m од регулационе линије. Прикључак 
од ревизије до уличног вода канализа-
ције извести са падом 1,33 до 6% управно 
на улични вод. Уколико се планира при-
кључак већи од Ø150mm, прикључење на 
улични цевовод извести путем канализа-
ционог шахта. Квалитет отпадних вода 
које се упуштају у јавни канализациони 
систем мора да одговара Правилнику о 
канализацији. Прикључак гаража, сер-
виса и других објеката које испуштају 
воде са садржајем уља, масти, бензина 
и сл. Извести преко таложника и сепа-
ратора масти и уља. Температура воде 
која се упушта у канализациони систем 
не сме прећи 40°C. Након прикључења 
унутрашње канализације на јавну кана-
лизацију власника односно корисник 
некретнине дужан је да све досадашње 
инсталације и уређаје (септичке јаме и 
упојне бунаре) које више неће корис-
тити одстрани или санира. Објекте и 
просторије који се налазе испод коте 
терена улице није дозвољено прикљу-
чити директно на систем фекалне кана-
лизације. Уколико квалитет отпадних 
вода не задовољава норме Правилника, 
корисник јавне канализације обавезан је 
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да отпадне воде пре упуштања пречисти 
до прописаног квалитета на интерном 
уређају за пречишћавање.

Површинске воде и воде из олука 
одвести са парцеле слободним падом 
према улици са најмањим падом ос 1,5%. 
Површинске воде са једне парцеле не 
могу се усмеравати према другој пар-
цели. Није дозвољено упуштање атмос-
ферских вода у систем канализације 
отпадних вода. Атмосферске воде пре 
упуштања у реципијент очистити од 
механичких нечистоћа на таложнику, 
односно сепаратору уља и масти.

Код прикључења на водопри-
вредну инфраструктуру потребно је при-
државати се Закона о водама (“Сл. гла-
сник РС” бр. 30/10 и 93/12), Правилника 
о водоснабдевању и техничким усло-
вима за прикључење на технички сис-
тем водоснабдевања (“Сл. лист Општине 
Бачка Паланка” бр. 2/2007), Правилника 
о канализацији (“Сл. лист Општине 
Бачка Паланка” бр. 15/2011) и важећих 
подзаконских аката.

Електроенергетска инфраструк-
тура: У оквиру комплекса радних зона 
обезбедити коридоре и јавне површине 
за изградњу подземних водова 0,4 kV и 
20 kV. За грађевинске објекте у оквиру 
радних зона са већом ангажованом сна-
гом (200 кV и више) на парцели или у 
оквиру објекта обезбедити простор за 
изградњу (ТС) 20/0.42 кV. Трафостанице 
градити као зидане, монтажно бетонске 
или стубне, за рад на 20 kV напонском 
нивоу.

Појединачне објекте (са макси-
малном једновременом снагом не већом 
од 43.5kW), прикључивати на постојећу 
никонапонску мрежу дистирбутивног 
електроенергетског система, уколико је 
она довољног капацитета, или на плани-
рану нисконапонску мрежу.

Орман мерног места (ОММ), за 
појединачне пословне објекте са мак-

сималном једновременом снагом до 
43.5кW), је потребно поставити на сличан 
начин као и за објекте породичног ста-
новања са једним станом типа ПОММ-1. 
У изузетним случајевима, ОММ може 
бити уграђен у оквиру објекта.

Појединачне објекте (са максимал-
ном једновременом снагом до 100кW), 
прикључивати на дистрибутивни елек-
троенергетски систем изградњом под-
земног нисконапонског вода из ТС 
(директан нисконапонски извод).

ОММ, за појединачне објекте са 
максималном једновременом снагом 
до 100kW, ће бити полиестерски ОММ 
за полуиндиректно мерење (ПОММ). 
Уградњу ПОММ ће, у овим случаје-
вима пратити уградња и одговарајуће 
кабловске прикључне кутије (КПК).

ОММ је могуће уградити на сло-
бодностојеће армирано-бетонско постоље 
или на спољашњу фасаду објекта. ОММ 
је, по потребним димензијама, идентичан 
типском ОММ (тип ПОММ-4).

Уколико је тражена максимална 
једновремена снага до 150кW, за више 
локацијски блиских или суседних обје-
ката, за прикључење таквих купаца 
електричне енергије обезбедити јавне 
површине одговарајућих димензија за 
изградњу потребног броја МБТС (транс-
форматорска станица у власништву 
електродистрибуције). Потребан број ТС 
ће, пре свега, зависити од броја купаца 
електричне енергије и њихове тражене 
максималне једновремене снаге, карак-
теристика и центара потрошње, плани-
раног размештаја таквих купаца у прос-
тору и сл.

ОММ, за овакве појединачне 
пословне објекте, ће бити полиестер-
ски ОММ за полуиндиректно мерење 
(ПОММ). Уградњу ПОММ ће у овим слу-
чајевима пратити уградња и одговарајуће 
кабловске прикључне кутије (КПК). 
ОММ је могуће уградити на слобод-
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ностојеће армирано-бетонско постоље 
или на спољашњу фасаду објекта. ОММ 
је, по потребним димензијама, идентичан 
типском ОММ (тип ПОММ-4).

Расветна тела поставити на сту-
бове за расвету. За расветна тела корис-
тити живине светиљке високог притиска 
или натријумове ниског (високог) при-
тиска како би се добио одговарајући ниво 
осветљености саобраћајница у складу 
са препорукама ЈКО-а (Југословенски 
комитет за осветљење).

Заштиту од атмосферског 
пражњења извести класичним громо-
бранским инсталацијама у облику Фара-
дејевог кавеза према класи нивоа заш-
тите објеката у складу са „Правилником 
о техничким нормативима за заштиту 
објеката од атмосферског пражњења" 
(Сл.лист СРЈ бр. 11/96).

Прикључење објеката на елек-
троенергетску инфраструктуру у улици 
извести подземним или надземним при-
кључним водом, са јавне нисконапонске 
мреже у улици или са трафостанице за 
веће потрошаче. Сагласност за прикљу-
чење на јавну дистрибутивну мрежу 
затражити од ЈП ЕПС Електровојводина 
Електродистрибуција „Нови Сад".

Услови прикључења објеката 
индивидуалног становања и пословних 
објеката:

На надземну нисконапонску 
мрежу ће бити могуће прикључити 
објекте индивидуалног становања са 
максимално четири јединице у оквиру 
објекта (стан, локал и сл.) и појединачне 
мање пословне објекте чија максимална 
једновремена снага неће прелазити 17.25 
kW по јединици. За прикључење таквих 
јединица на дистрибутивни електро-
енергетски систем. потребно је изгра-
дити прикључак који ће се састојати од 
прикључног вода и ормана мерног места 
(ОММ).

У зависности од положаја објекта 
на грађевинској парцели, могућа су два 
случаја изградње прикључка:

3. регулациона и грађевинска 
линија изградње објекта се покпапају:

у таквим случајевима, потребно је 
предвидети да се на погодном месту на 
уличном делу спољашње фасаде обје-
кта, на висини 1m од коте терена обез-
беди простор, димензија у зависности 
од броја тражених бројила - максимално 
четири) за смештај ОММ. Алтернативно, 
ОММ може бити постављен на слобод-
ностојећем армирано-бетонском постољу 
на регулационој линији парцеле на којој 
се гради објекат према улици или у зида-
ној огради, која се такође буде градила 
на регулационој линији парцеле према 
улици. Прикључни вод, у свим напред 
наведеним случајевима уградње ОММ, 
ће се реализовати изградњом подземног 
нисконапонског вода, од најближег стуба 
надземне нисконапонске мреже, до места 
уградње ОММ. Изузетно, уколико ОММ 
буде постављен на уличном делу споља-
шње фасаде објекта и уколико изграђени 
објекат буде довољне висине за при-
хват прикључног вода на забату објекта 
(висина прихвата на објекту мора бити 
6m), прикључни вод се може извести и 
надземно, самоносивим кабловским сно-
пом (СКС).

4. регулациона и грађевинска 
линија изградње објекта се не покпапају:

у таквим случајевима, потребно је 
предвидети да ОММ буде постављен на 
слободностојећем армирано-бетонском 
постољу на регулационој линији парцеле 
на којој се гради објекат према улици 
или у зиданој огради, која се такође буде 
градила на регулационој линији парцеле 
према улици. Прикључни вод, у свим 
случајевима уградње ОММ. ће се реали-
зовати искључиво изградњом подземног 
нисконапонског вода, од најближег стуба 
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надземне нисконапонске мреже, до места 
уградње ОММ.

У случају уградње ОММ на 
спољашњу фасаду објекта, која се налази 
на регулационој и грађевинској линији 
изградње објекта, потребно је да инвес-
титор објекта претходно обезбеди сле-
дећи слободан простор у зиду:

 - за ОММ са једним бројилом 
(тип: ПОММ-1): "На погод-
ном месту на уличном делу 
спољашње фасаде објекта 
према улици (_навести име 
улице_),на висини 1m од коте 
терена, за уградњу ОММ обез-
бедити простор димензија: 
ширине 430mm, висине 760mm 
и дубине 220mm и два отвора 
за уводнице Ø32mm."

 - за ОММ са два бројила (тип: 
ПОММ-2/Х-бројило једно 
поред другог и ПОММ-2/В- 
бројило једно изнад другог): 
"На погодном месту на споља-
шњој фасади уличног дела 
објекта према улици (_навести 
име улице_), на висини 1m од 
коте терена, за уградњу ОММ 
(типа ПОММ-2/Х) обезбе-
дити простор: ширине 700mm, 
висине 750mm и дубине 220mm 
и три отвора за уводнице 
Ø32mm." или "На погодном 
месту на спољашњој фасади 
уличног дела објекта према 
улици, на висини 1m од коте 
терена, за уградњу ОММ (типа 
ПОММ-2/В) обезбедити прос-
тор: ширине 430mm, висине 
1090mm и дубине 220mm и три 
отвора за уводнице Ø32mm."

 - за ОММ са четири бројила 
(тип: ПОММ-4): "На погодном 
месту на уличном делу 
спољашње фасаде објекта 
према улици (_навести име 

улице_), на висини 1m од 
коте терена, за уградњу ОММ 
обезбедити простор димен-
зија: ширине 750mm, висине 
1090mmи дубине 220mm и пет 
отвора за уводнице Ø32mm."

У случају уградње ОММ на сло-
бодностојећем армирано-бетонском 
постољу које ће се поставити на регула-
ционој линији грађевинске парцеле обје-
кта, потребно је да инвеститор објекта 
претходно обезбеди следећи слободан 
простор:

 - за ОММ са једним бројилом 
(тип: ПОММ-1): "На погодном 
месту на парцели инвеститора 
број (_навести број парцеле_) 
а непосредно уз регулациону 
линију предметне парцеле 
према улици (_навести име 
улице_), обезбедити слобо-
дан простор ширине 430mm 
и дубине по фронту 235mm 
за уградњу слободностојећег 
армирано-бетонског постоља 
(САБП-300) на који ће се пос-
тавити ОММ, типа ПОММ-1."

 - за ОММ са два бројила (тип: 
ПОММ-2/Х-бројило једно 
поред другог и ПОММ-2/В- 
бројило једно изнад другог): 
"На погодном месту на пар-
цели инвеститора број (_
навести број парцеле_) а непо-
средно уз регулациону линију 
предметне парцеле према 
улици (_навести име улице_), 
обезбедити слободан прос-
тор ширине 700mm и дубине 
по фронту 235mm за уградњу 
слободностојећег армирано- 
бетонског постоља (САБП-
600) на који ће се поставити 
ОММ, типа ПОММ-2/Х."

 - за ОММ са четири бројила 
(тип: ПОММ-4). "На погодном 
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месту на парцели инвеститора 
број (_навести број парцеле_) 
а непосредно уз регулациону 
линију предметне парцеле 
према улици (_навести име 
улице_), обезбедити слобо-
дан простор ширине 700мм 
и дубине по фронту 235мм 
за уградњу слободностојећег 
армирано-бетонског постоља 
(САБП-600) на који ће се пос-
тавити ОММ, типа ПОММ-4."

Коначно, у случају уградње ОММ 
у зидану ограду која окружује улични 
део грађевинске парцеле објекта и која 
је изграђена на регулационој линији пар-
целе, потребно је да инвеститор објекта 
претходно обезбеди следећи слободан 
простор у огради:

 - за ОММ са једним бројилом 
(тип: ПОММ-1): "За смештај 
ОММ, у зиданој огради на 
висини 1m од коте терена, 
инвеститор је у обавези да 
обезбеди слободан простор 
следећих димензија: ширине 
430mm, висине 760mm и 
дубине 220mm као и два 
отвора за уводнице Ø32mm од 
поменутог отвора до земље."

 - за ОММ са два бројила (тип: 
ПОММ-2/Х-бројило једно 
поред другог и ПОММ-2/В- 
бројило једно изнад дру-
гог): "За смештај ОММ (типа 
ПОММ-2/Х), у зиданој огради 
на висини 1m од коте терена, 
инвеститор је у обавези да 
обезбеди слободан простор 
следећих димензија: ширине 
700mm, висине 750mm и 
дубине 220mm као и три 
отвора за уводнице Ø32mm од 
поменутог отвора до земље." 
или "За смештај ОММ (типа 
ПОММ-2/В), у зиданој огради 

на висини 1m од коте терена, 
инвеститор је у обавези да 
обезбеди слободан простор 
следећих димензија: ширине 
430mm, висине 1090mm и 
дубине 220mm као и три 
отвора за уводнице Ø32mm од 
поменутог отвора до земље."

 - за ОММ са четири бројила (тип: 
ПОММ-4): "За смештај ОММ, 
у зиданој огради на висини 1m 
од коте терена, инвеститор је 
у обавези да обезбеди слобо-
дан простор следећих димен-
зија: ширине 700mm, висине 
1090mm и дубине 220mm 
као и пет отвора за уводнице 
Ø32mm од поменутог отвора 
до земље."

У посебним случајевима изградње 
објеката, уколико не буде могућа 
изградња класичног прикључка објекта 
на напред описани начин, могућ је посе-
бан случај прикључења. ОММ (са мак-
симално два бројила), за такве објекте 
ће бити постављен на најближем стубу 
надземне нисконапонске мреже. У том 
случају, инвеститор објекта је у обавези 
да од разводне табле у објекту до ОММ 
обезбеди један (максимално два) под-
земни нисконапонски вод.

Термоенергетска инфраструк-
тура: Гасни прикључак је део дистрибу-
тивног гасовода који спаја уличну мрежу 
са унутрашњом гасном инсталацијом. 
При полагању гасног прикључка пош-
товати одредбе важећих прописа који 
ову област уређују. Сагласност за при-
кључење на јавну дистрибутивну гасну 
мрежу затражити од надлежног дистри-
бутера гаса. Траса цевовода се води 
најкраћим путем и мора остати трајно 
приступачна.

Гасни прикључак не полаже се у 
складишта запаљивих и експлозивних 
материја. Кућно- мерно регулациона ста-
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ница не сме се постављати унутар обје-
кта, на места где нема природне венти-
лације, мора бити удаљена од електрич-
ног ормарића минимално 1,0m као и од 
отвора на објекту (прозора, врата) мини-
мално 1,0m мерено по хоризонтали.

Телекомуникациона и РТВ инфра-
структура: Прикључење објеката на ТТ, 
КДС и интернет мрежу извести при-
кључним каблом са телекомуникационе, 
КДС и интернет мреже у улици (у потпу-
ности градити подземно).

ј) Архитектонско, односно 
естетско обликовање појединих 
елемената објекта

Објекти могу бити грађени од сва-
ког чврстог материјала који је тренутно у 
употреби, на традиционалан или саврем-
нији начин. Обавезна је израда косог 
крова а кровови могу бити једноводни, 
двоводни и кровови са више кровних 
равни. Кровна конструкција може бити 
од дрвета, челика или армираног бетона 
а кровни покривач у складу са нагибом 
крова. Фасаде објекта могу бити малте-
рисане у боји по жељи Инвеститора или 
од фасадне опеке. Архитектонским обли-
цима, употребљеним материјалима и 
бојама мора се тежити ка успостављању 
јединствене естетски визуелне целине у 
оквиру грађевинске парцеле.

к) Услови за обнову и 
реконструкцију објеката

Обнова и реконструкција 
постојећих објеката може се дозволити 
под следећим условима:

 - реконструкција постојећих 
објеката може се дозволити 
ако се извођењем радова на 
објекту неће нарушити услови 
дати овим Планом,

 - ако грађевинска парцела 
својом изграђеношћу не задо-
вољава услове из овог Плана 
реконструкцијом се не може 
дозволити доградња/надо-
градња постојећег објекта,

 - адаптација, санација и 
инвестиционо одржавање 
постојећих објеката се може 
дозволити у оквиру намена 
датих овим Планом.

л) Услови заштите животне средине, 
техничке, хигијенске, заштите од 
пожара, безбедоносне и друге услове

Изградња објеката, извођење 
радова, односно обављање пословне, 
производне или складишне делатности 
може се вршити под условом да се не иза-
зову трајна оштећења, загађивање или на 
други начин деградирање животне сре-
дине. Заштита животне средине обух-
вата мере којима ће се заштитити вода, 
ваздух и земљиште од деградације.

На свакој грађевинској парцели 
обезбедити простор за постављање кон-
тејнера (канти) за комунални отпад као 
и простор за отпад настао у току техно-
лошког процеса, у складу са важећим 
прописима за прикупљање истог. Лоци-
рање бетонираног простора за контеј-
нере на парцели мора да буде тако да се 
омогући лак приступ комуналне службе 
и да простор буде изведен у складу са 
условима заштите животне средине.

Одвођење фекалних вода решити 
затвореним канализационим системом 
који ће се прикључити на насељску кана-
лизациону мрежу. Као прелазно решење 
дозвољена је изградња бетонских водо-
непропусних септичких јама у деловима 
насеља где није изведена насељска кана-
лизација отпадних вода које на парцели 
треба лоцирати минимално 3,0m од обје-
ката и границе парцеле.
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Отпадне воде настале у тех-
нолошком процесу производње пре 
упуштања у насељску канализацију 
пречистити на сепаратору уља и масти. 
Условно чисте атмосферске воде са кро-
вова објеката и манипулативних повр-
шина могу се упустити у отворену 
каналску мрежу положени уз уличне 
саобраћајнице.

Сви објекти морају бити лоцирани 
и изграђени (реконструисани) у складу са 
важећим Законима и Правилницима који 
регулишу конкретну област. При пројек-
товању и извођењу радова на објектима 
употребљеним материјалима имати 
у виду специфичност функционалне 
намене објекта (простора) са становишта 
коришћења, одржавања, односно обез-
беђивања санитарно-хигијенских услова.

Избором материјала водити 
рачуна о њиховој отпорности са аспе-
кта техничке и противпожарне заштите. 
Уз објекте повећаног ризика од пожара 
испројектовати и извести приступни 
пут, окретницу и плато за кретање 
ватрогасног возила и извођење интер-
венција. При пројектовању и изградњу 
радних комплекса узети у обзир важеће 
прописе за громобран, електричну 
мрежу, огњишта, димњаке, танкове и 
погоне са лако запаљивим материјалима. 
Запаљиви материјал не може се смес-
тити на простору који није удаљен нај-
мање 6,0m од објекта или дела објекта, 
уколико то техничким прописима није 
другачије одређено. У објектима и прос-
торијама у којима се ускладиштава и 
држи запаљиви и други материјал (сиро-
вине, готови производи, амбалажа и др.) 
морају се обезбедити слободни про-
лази и прилази справама и уређајима за 
гашење. Код објеката и просторија угро-
жених експлозивом предвидети довољно 
прозорских површина, уз то лаке пре-
градне зидове, лак кровни покривач.

Пословни објекти (односно 
пословни простори) намењени јавном 
коришћењу као и прилази до истих 
морају бити урађени у складу са Пра-
вилником о условима за планирање и 
пројектовање објеката у вези са несмета-
ним кретањем деце, старих, хендикепи-
раних и инвалидних лица.

Комплекс верског објекта

У насељу Гајдобра постоји римо-
католичка црква са портом и право-
славна црква са портом. Ови компле-
кси су издвојени као специфични, већ 
дефинисани, са изграђеним објектима. 
Евентуално ширење постојећег компле-
кса може се дозволити само на остало 
грађевинско земљиште, према условима 
из Плана. Изградња новог верског ком-
плекса, ако се појави потреба за тим, 
може се одобрити у оквиру било које 
зоне у насељу, на осталом грађевинском 
земљишту, по условима који важе за зону 
у којој се објекат гради. При пројекто-
вању и грађењу објеката придржавати 
се одредби техничких прописа и услова 
који конкретну област регулишу.
а) Врста и намена објеката

У оквиру ове зоне, у зависности 
од величине парцеле може се дозволити 
изградња следећих објеката:

1. Главни објекат:

Намена: верски објекат, поро-
дични стамбени објекат, пословни обје-
кат и сл.

Врста: главни објекат може да се 
гради као слободностојећи.

2. Економски објекат:

Намена: економски објекат уз 
стамбени објекат породичног типа (пуш-
нице, сушнице, настрешница за машине 
и возила, магацин хране за сопствену 
употребу и сл)
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Врста: објекат се гради као сло-
бодностојећи или као објекат у прекину-
том низу.

3. Помоћни објекат:

Намена: помоћни објекат јесте 
објекат који је у функцији главног обје-
кта, а гради се на истој парцели на којој је 
саграђен или може бити саграђен главни 
стамбени или пословни објекат (гараже, 
оставе, септичке јаме, бунари, цистерне 
за воду и сл.);

У овој зони пословне делатности 
које се могу дозволити су из области: 
трговине на мало и угоститељства с тим 
да се морају обезбедити услови заштите 
животне средине.

б) Услови за образовање 
грађевинске парцеле

Услови за образовање грађевинске 
парцеле намењене за изградњу верског 
комплекса су следећи: мин. ширина пар-
целе је 30,0m и мин. површина парцеле је 
1000,0m2.

в) Положај  објеката на парцели

Објекти се граде на грађевинској 
линији или унутар површине ограничене 
грађевинским линијама. Грађевинска 
линија ће се дефинисати у сваком поје-
диначном, конкретном случају, у складу 
са канонским правилима.

Изградња породичних стамбених, 
пословних, економских и помоћних обје-
ката на парцели може се дозволити под 
истим условима као и за зону становања 
средње густине.

г) Највећи дозвољени 
индекси заузетости

На грађевинској парцели индекс 
заузетости је максимално 50%.

д) Дозвољена спратност 
и висина објеката

Спратност верског објекта је у 
складу са традиционалним и конкрет-
ним захтевима верске заједнице али не 
може бити већа од прописане спратности 
објеката у зони у којој се гради. Спрат-
ност породичног стамбеног објекта, 
пословног објекта, економског и помоћ-
ног објекта је максимално дозвољена у 
складу са условима датим у зони стано-
вања средње густине.

ђ) Међусобна удаљеност објеката

Удаљеност верског објекта од 
осталих објеката је минимално поло-
вина висине вишег објекта. Удаљеност 
породичног стамбеног, пословног, еко-
номских и помоћних објеката на парцели 
може се дозволити под истим условима 
као и за зону становања средње густине.

е) Услови за изградњу других објеката 
на истој грађевинској парцели

Ограде на регулационој линији 
могу бити транспарентне или комби-
нација зидане и транспарентне ограде 
с тим да укупна висина ограде од коте 
тротоара не сме прећи висину од h=2.2m. 
Капије на регулационој линији се не 
могу отварати ван регулационе линије. 
Транспарентна ограда се поставља на 
подзид висине максимално 0,2m а код 
комбинације, зидани део ограде може 
ићи до висине од 0,9m. Висину ограде 
на углу дефинисати и извести тако да 
се не наруши прегледности раскрснице. 
Ограда, стубови ограде и капије морају 
бити на грађевинској парцели која се 
ограђује.

ж) Обезбеђивање приступа парцели 
и простора за паркирање возила
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За грађевинску парцелу мора 
се обезбедити колско-пешачки прилаз 
ширине мин. 3,5m и пашачки прилаз 
мин. ширине 2,0m. За паркирање возила 
за сопствене потребе у оквиру грађевин-
ске парцеле мора се обезбедити паркинг 
место тј. простор за паркирање возила по 
правилу: један стан једно паркинг место. 
У оквиру парцеле обезбедити потребну 
ширину саобраћајно-манипулативног 
простора. Све саобраћајно-манипула-
тивне и пешачке површине извести у 
складу са Правилником о условима за 
планирање и пројектовање објеката у 
вези са несметаним кретањем деце, ста-
рих, хендикепираних и инвалидних 
лица.

з) Заштита суседних објеката

Изградња објеката може се дозво-
лити уз услов да се не наруши граница 
парцеле до које се гради објекат. Стопе 
темеља не могу прелазити границу сус-
едне парцеле, осим уз сагласност влас-
ника или корисника парцеле, односно 
уз сагласност органа управе надлежног 
за послове урбанизма и стамбено-кому-
налне делатности.

Испади на објекту не могу прела-
зити грађевинску линију више од 1,6m, 
односно регулациону линију више од 
1,2m и то на делу објекта вишем од 3,0m. 
Ако је хоризонтална пројекција испада 
већа онда се она поставља у односу 
на грађевинску, односно регулациону 
линију.

Отворене спољне степенице могу 
се постављати на предњи део објекта ако 
је грађевинска линија увучена у односу 
на регулациону линију за 3,0m и ако те 
степенице савлађују висину од 0,9m. 
Степенице које савлађују висини вишу 
од 0,9m улазе у основни габарит објекта. 
Изградњом степеница до висине од 0,9m 
не сме се ометати пролаз и друге функ-
ције дворишта.

Изградњом крова не сме се нару-
шити ваздушна линија суседне парцеле 
а одводња атмосферских падавина са 
кровних површина мора се решити у 
оквиру грађевинске парцеле на којој се 
гради објекат. Површинске воде са грађе-
винске парцеле не могу се усмеравати 
према другој парцели. Површинске воде 
са парцеле одводити слободних падом, 
према риголама, односно према улици са 
најмањим падом од 1,5 %.

и) Услови за прикључење на 
комуналну инфраструктуру

Саобраћајна инфраструктура: 
Прикључење објекта извести према 
условима прикључења у зони становања.

Водопривредна инфраструктура: 
Прикључење објекта извести према 
условима прикључења у зони становања.

Електроенергетска инфраструк-
тура: Прикључење објекта извести према 
условима прикључења у зони становања.

Термоенергетска инфраструк-
тура: Прикључење објекта извести према 
условима прикључења у зони становања.

Телекомуникациона и РТВ инфра-
структура: Прикључење објекта извести 
према условима прикључења у зони ста-
новања.

ј) Архитектонско, односно 
естетско обликовање појединих 
елемената објекта

Фасаде објеката се изводе по 
жељи Инвеститора, у складу са тради-
ционалним верским захтевима. Архи-
тектонским облицима, употребљеним 
материјалима и бојама мора се тежити 
ка успостављању јединствене естетски 
визуелне целине у оквиру грађевинске 
парцеле.



20. април 2017. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 10/2017 - страна 345  

к) Услови за обнову и 
реконструкцију објеката

Обнова и реконструкција 
постојећих објеката може се дозволити 
под следећим условима:

 - реконструкција постојећег 
објекта може се дозволити ако 
се извођењем радова на објекту 
неће нарушити услови дати 
овим Планом и ако је потребно, 
у складу са условима и саглас-
ностима надлежног завода за 
заштиту споменика културе,

 - адаптација постојећих објеката 
се може дозволити у оквиру 
намена датих овим Планом.

л) Услови заштите животне средине, 
техничке, хигијенске, заштите од по-
жара, безбедносне и друге услове

Изградња објеката, односно из-
вођење радова може се вршити под ус-
ловом да се не изазову трајна оштећења, 
загађивање или на други начин дегради-
рање животне средине. Заштита живот-
не средине обухвата мере којима ће се 
заштитити вода, ваздух и земљиште од 
деградације.

На свакој грађевинској парцели 
мора се обезбедити бетонирани простор 
за постављање контејнера (канти) за ко-
мунални отпад. Лоцирање бетонираног 
простора за контејнере на парцели мора 
да буде тако да се омогући лак приступ 
надлежне комуналне службе.

Одвођење фекалних вода решити 
затвореним канализационим системом 
који ће се прикључити на насељску кана-
лизациону мрежу. Као прелазно решење, 
до изградње насељске канализационе 
мреже дозвољена је изградња бетонских 
водонепропусних септичких јама које 
на парцели треба лоцирати минимално 
3,0m од објекта и границе парцеле.

На грађевинској парцели обезбе-
дити мин. 30% озелењених површина. 
Композицију врта треба да чине разли-

чите категорије биљних врста, грађевин-
ски и вртно-архитектонски елементи и 
мобилијар. Избор биљних врста и начин 
њиховог комбиновања треба да су у 
складу са околним пејсажом и општим 
условима средине. Основу треба да чини 
добро урађен и негован травњак.

Сви објекти морају бити изграђени 
(реконструисани) у складу са важећим 
Законима и Правилницима који регу-
лишу конкретну област. При пројекто-
вању и извођењу радова на објектима, 
употребљеним материјалима имати 
у виду специфичност функционалне 
намене објекта (простора) са стано-
вишта: коришћења, одржавања, односно 
обезбеђивања санитарно-хигијенских 
услова. Избором материјала водити 
рачуна о њиховој отпорности са аспекта 
техничке и противпожарне заштите.

Објекти (односно пословни прос-
тори) намењени јавном коришћењу као 
и прилази до истих морају бити урађени 
у складу са Правилником о условима 
за планирање и пројектовање објеката 
у вези са несметаним кретањем деце, 
старих, хендикепираних и инвалидних 
лица.“

У члану 2. у "ГРАФИЧКОМ 
ДЕЛУ“ постојећи графички прикази 
се мењају тако да се у „ГРАФИЧКОМ 
ДЕЛУ“ налазе нови графички прикази .
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„Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 
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Члан 3.

По доношењу План се објављује 
у „Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“, а објављује се и у електрон-
ском облику, односно доступан је и путем 
интернет странице органа надлежног за 
доношење Плана.

План се ради потписивања, ове-
равања и архивирања израђује у 5 (пет) 
примерака у аналогном и 6 (шест) приме-
рака у дигиталном облику.

Све примерке Плана у ана-
логном облику пре оверавања потписује 
Обрађивач планског документа, одго-
ворни урбаниста који је руководио изра-
дом Плана и овлашћено лице органа који 
је донео План.

Потписане примерке Плана у 
аналогном облику оверавају Обрађивач 
планског документа, одговорни урба-
ниста који је руководио израдом Плана 
и овлашћено лице органа који је донео 
План.

1 (један) примерак донетог, пот-
писаног и овереног Плана у аналогном 
облику и 1 (један) примерак у дигитал-
ном облику чува се у архиви органа који 
је донео План.

2 (два) примерка донетог, пот-
писаног и овереног Плана у аналогном 
облику и 2 (два) примерка у дигиталном 
облику чувају се у органу надлежном за 
спровођење Плана.

2 (два) примерка донетог, пот-
писаног и овереног Плана у аналогном 
облику и 2 (два) примерка у дигитал-
ном облику чувају се у ЈП „Дирекција 
за изградњу Општине Бачка Паланка“, 
Бачка Паланка.

1 (један) примерак Плана у диги-
талном облику чува се у Централном 
регистру планских докумената.

Члан 4.

Саставни део ове Одлуке је План, 
израђен од стране ЈП „Дирекција за 
изградњу Општине Бачка Паланка“, 
Бачка Паланка, Трг братства и јединства 
36 (у даљем тексту: Обрађивач планског 
документа), под бројем Е-17/14.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-22/2017
12. април  2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.  
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