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30
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, 145/2014 и 83/2018),
члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије”, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 37. став 1.
тачка 5. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
број 24/2013-пречишћен текст), Скупштина општине Бачка Паланка, по прибављеном
мишљењу Комисије за планове, на својој 30. седници, одржаној дана 30. јануара 2019.
године, доноси

ОДЛУКУ
о доношењу Плана генералне регулације насеља Карађорђево
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План генералне регулације насеља Карађорђево (у
даљем тексту: План).
Члан 2.
План садржи текстуални и графички део.
Текстуални део садржи:
А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО:
I. ОПШТИ ДЕО ПЛАНА
1
УВОД
1.1
ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
1.2
ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА И ОБУХВАТА ГРАЂЕВИНСКОГ
ПОДРУЧЈА
1.2.1 Граница обухвата Плана
1.2.2 Граница грађевинског подручја насеља
1.3
ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПРОСТОРА И ОСНОВНЕ УРБАНИСТИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА
1.3.1 Земљиште у обухвату Плана
1.3.1.1 Грађевинско земљиште
1.3.1.2 Пољопривредно земљиште
1.3.1.3 Шумско земљиште
1.4
ПОСТОЈЕЋА КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ ПРОСТОРА-ТРАСЕ, 			
КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА
1.4.1 Саобраћајна инфраструктура
1.4.2 Водоводна и канализациона инфраструктура
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1.4.3
1.4.4
1.5

Електроенергетска, гасоводна и телекомуникациона инфраструктура
Анализа постојећег јавног и другог зеленила
ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ 		
ИНСТИТУЦИЈА

II.

ПЛАНСКИ ДЕО

1
1.1

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
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 ОГРАНИЧЕЊА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
1.3
НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
1.3.1 ПРЕДЕОНА ПОДЦЕЛИНА „КАРАЂОРЂЕВО“ - ПОСЕБНА НАМЕНА
1.3.2 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ЗОНА ЦЕНТРА НАСЕЉА
ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ
1.3.2.1 Предшколска установа
1.3.2.2 Комплекс основне школе
1.3.2.3 Комплекс здравствене станице са апотеком
1.3.2.4 Комплекс дома културе
1.3.2.5 Месна заједница, пошта, полиција
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
1.3.2.6 Зелене површине
КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ
1.3.2.7 Гробље
1.3.2.8 Котларница
1.3.2.9 Зелена пијаца
1.3.2.10 Комплекс МРС
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
1.3.2.11 Улични коридори
1.3.2.12 Јавни паркинг
1.3.2.13 Станица за снабдевање горивом
1.3.3 ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
1.3.3.1 ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ
1.3.3.2 ЗОНА СТАНОВАЊА
1.3.3.3 РАДНА ЗОНА
1.3.3.4 СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈИ
1.3.3.5 ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈИ
1.3.3.6 ПОСЕБНА НАМЕНА
1.3.3.7 КОМПЛЕКС ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА
1.3.4 БИЛАНС ПОВРШИНА
1.4
ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ 			
ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛА
1.4.1 Правила парцелације и препарцелације
1.4.2 Правила исправке граница суседних парцела
1.4.3 Посебни случајеви формирања грађевинских парцела
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РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ, СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ, 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 КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГУТСКУ,
КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ
1.6.1 Саобраћајна инфраструктура
1.6.2 Водоводна и канализациона инфраструктура
1.6.3 Електроенергетска, гасоводна и телекомуникациона инфраструктура
1.6.4 Јавно зеленило
1.7
СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ПО ЗОНАМА ПЛАНА, КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ
УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
1.7.1 Зона становања, централних садржаја, туристичких садржаја, 				
комплекса верског објекта, посебне намене и гробља
1.7.2 Зона спорта и рекреације
1.7.3 Зона рада и комплекса пијаце
1.8
ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА
ЉУДИ
1.8.1 Смернице и услови заштите непокретних културних добара и евидентираних
		
непокретности под претходном заштитом
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
1.8.5 Услови за заштиту вода од загађења
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 КОНЗЕРВАТОРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИ ЗА
ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И ДРУГИХ РАДОВА, У
СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ
1.11 МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 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
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
1.13 ОГРАНИЧЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
2
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
2.1.1 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ГРАЂЕЊА
ОБЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
2.1.1.1 Објекти од јавног интереса
2.1.1.2 Површине јавне намене - инфраструктура
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА
ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ
ЗОНА СТАНОВАЊА
РАДНЕ ЗОНЕ
СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈИ
ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈИ
ПОСЕБНА НАМЕНА
КОМПЛЕКС ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА -ПРАВОСЛАВНИ ХРАМ

Графички део садржи:
НАЗИВ КАРТЕ
РАЗМЕРА
1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА - 								
ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА			
1:10000
2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА - ППППН КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА БАЧ
3. КАТАСТАРСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА		
1:5000
4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И ПОДЕЛА НА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ			
1:5000
5. ПЛАН ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПЛАН СПРОВОЂЕЊА		
1:5000
6. ПЛАН ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА			
1:5000
7. ПЛАН САОБРАЋАЈНИЦА И ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ 1:5000
8. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 						
– ВОДОСНАБДЕВАЊЕ								
1:5000
9. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ – ОДВОЂЕЊЕ ВОДА 1:5000
10. ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТТ ИНФРАСТРУКТУРЕ		
1:5000
11. ПЛАН ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
1:5000
12. ПЛАН ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА		
1:5000
Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је План, израђен од стране ЈП „Стандард“, Бачка Паланка,
Трг братства и јединства 36 (у даљем тексту: Обрађивач планског документа), под бројем
Е-21/12.
Члан 4.
По доношењу План се објављује у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“, а
објављује се и у електронском облику, односно доступан је и путем интернет странице
органа надлежног за доношење Плана.
План се ради потписивања, оверавања и архивирања израђује у 6 (шест) примерака у аналогном и 7 (седам) примерака у дигиталном облику.
Све примерке Плана у аналогном облику пре оверавања потписује Обрађивач
планског документа, одговорни урбаниста који је руководио израдом Плана и овлашћено
лице органа који је донео План.
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Потписане примерке Плана у аналогном облику оверавају Обрађивач планског
документа, одговорни урбаниста који је руководио израдом Плана и овлашћено лице
органа који је донео План.
1 (један) примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и 1
(један) примерак у дигиталном облику чува се у архиви органа који је донео План.
2 (два) примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и 2
(два) примерка у дигиталном облику чувају се у органу надлежном за спровођење Плана.
1 (један) примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и 1
(један) примерак у дигиталном облику чува се у архиви МЗ Карађорђево.
2 (два) примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и 2
(два) примерка у дигиталном облику чувају се у ЈП „Стандард“, Бачка Паланка.
1 (један) примерак Плана у дигиталном облику чува се у Централном регистру
планских докумената.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-10/2019
30. јануар 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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САДРЖАЈ
А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО:
I.

ОПШТИ ДЕО ПЛАНА

1

УВОД
1.1 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
1.2 ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА И ОБУХВАТА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
1.2.1 Граница обухвата Плана
1.2.2 Граница грађевинског подручја насеља
1.3 ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПРОСТОРА И ОСНОВНЕ УРБАНИСТИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА
1.3.1 Земљиште у обухвату Плана
1.3.1.1
Грађевинско земљиште
1.3.1.2 Пољопривредно земљиште
1.3.1.3 Шумско земљиште
1.4 ПОСТОЈЕЋА КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ ПРОСТОРА-ТРАСЕ,
КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА3
1.4.1 Саобраћајна инфраструктура
1.4.2 Водоводна и канализациона инфраструктура
1.4.3 Електроенергетска, гасоводна и телекомуникациона инфраструктура
1.4.4 Анализа постојећег јавног и другог зеленила
1.5 ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ
ИНСТИТУЦИЈА

II.

ПЛАНСКИ ДЕО

1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
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 ОГРАНИЧЕЊА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
1.3 НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
1.3.1 ПРЕДЕОНА ПОДЦЕЛИНА „КАРАЂОРЂЕВО“ - ПОСЕБНА НАМЕНА
1.3.2 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ЗОНА ЦЕНТРА НАСЕЉА
ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ
1.3.2.1 Предшколска установа
1.3.2.2 Комплекс основне школе
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1.3.2.3 Комплекс здравствене станице са апотеком
1.3.2.4 Комплекс дома културе
1.3.2.5 Месна заједница, пошта, полиција
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
1.3.2.6 Зелене површине
КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ
1.3.2.7 Гробље
1.3.2.8 Котларница
1.3.2.9 Зелена пијаца
1.3.2.10 Комплекс МРС
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
1.3.2.11 Улични коридори
1.3.2.12 Јавни паркинг
1.3.2.13 Станица за снабдевање горивом
1.3.3 ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
1.3.3.1 ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ
1.3.3.2 ЗОНА СТАНОВАЊА
1.3.3.3 РАДНА ЗОНА
1.3.3.4 СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈИ
1.3.3.5 ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈИ
1.3.3.6 ПОСЕБНА НАМЕНА
1.3.3.7 КОМПЛЕКС ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА
1.3.4 БИЛАНС ПОВРШИНА
1.4 ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ
ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛА
1.4.1 Правила парцелације и препарцелације
1.4.2 Правила исправке граница суседних парцела
1.4.3 Посебни случајеви формирања грађевинских парцела
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
1.5.2 Грађевинске линије
1.5.3 План нивелације
1.6 ТРАСЕ И КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ,
ЕНЕРГУТСКУ, КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ
1.6.1 Саобраћајна инфраструктура
1.6.2 Водоводна и канализациона инфраструктура
1.6.3 Електроенергетска, гасоводна и телекомуникациона инфраструктура
1.6.4 Јавно зеленило
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1.7 СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ПО ЗОНАМА ПЛАНА, КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ
УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
1.7.1 Зона становања, централних садржаја, туристичких садржаја,
комплекса верског објекта, посебне намене и гробља
1.7.2 Зона спорта и рекреације
1.7.3 Зона рада и комплекса пијаце
1.8 ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И
ЗДРАВЉА ЉУДИ
1.8.1 Смернице и услови заштите непокретних културних добара и
евидентираних непокретности под претходном заштитом
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
1.8.5 Услови за заштиту вода од загађења
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 КОНЗЕРВАТОРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИ ЗА
ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И ДРУГИХ РАДОВА,
У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ
1.11 МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 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 СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
1.13 ОГРАНИЧЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
2.1.1 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ГРАЂЕЊА
ОБЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
2.1.1.1
Објекти од јавног интереса
2.1.1.2 Површине јавне намене - инфраструктура
2.1.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА
2.1.2.1 ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ
2.1.2.2 ЗОНА СТАНОВАЊА
2.1.2.3 РАДНЕ ЗОНЕ
2.1.2.4 СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈИ
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ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈИ
ПОСЕБНА НАМЕНА
КОМПЛЕКС ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА -ПРАВОСЛАВНИ ХРАМ

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО
БРОЈ

НАЗИВ КАРТЕ
ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА - ПРОСТОРНИ ПЛАН
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА - ППППН КУЛТУРНОГ
ПРЕДЕЛА БАЧ
КАТАСТАРСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И ПОДЕЛА НА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ
ПЛАН ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПЛАН
СПРОВОЂЕЊА
ПЛАН ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА
ПЛАН САОБРАЋАЈНИЦА И ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И
НИВЕЛАЦИЈЕ
ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ –
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ – ОДВОЂЕЊЕ
ВОДА
ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТТ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ПЛАН ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ПЛАН ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
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ПРИЛОГ
1. ОДЛУКA О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА
КАРАЂОРЂЕВО (''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА'',
БРОЈ 31/2011)
2. РЕШЕЊЕ О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАРАЂОРЂЕВО
3. КАТАСТАРСКЕ ПОДЛОГЕ
4. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
5. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТА ППППН КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА БАЧ
6. ДОБИЈЕНИ УСЛОВИ И ПОДАЦИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
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ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА КАРАЂОРЂЕВО
I.
1

ОПШТИ ДЕО ПЛАНА

УВОД

План генералне регулације насеља Карађорђево (у даљем тексту: План) ради се
на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Карађорђево (''Службени
лист општине Бачка Паланка'', број 31/2011).
У поступку доношења предметне одлуке, прибављено је мишљење Одељења за
урбанизам и грађевинарство и донето је Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за План генералне регулације насеља Карађорђево.
Основни повод за израду Плана генералне регулације насеља Карађорђево:
-- стварање услова за просторно уређење и изградњу подручја,
-- израда прве урбанистичке документације за насеље као предуслов за изградњу
и уређење,
-- дефинисање границе грађевинског подручја насеља на темељу договора између
Министарства одбране и Општине Бачка Паланка,
-- дефинисање површина јавне намене,
-- дефинисање зона и целина у складу са потребама становништва и плановима
неопходним за функционисање Војске Србије,
-- дефинисање правила уређења и правила грађења,
-- дефинисање траса и капацитета саобраћајне и комуналне инфраструктуре.
Основни циљ израде Плана је дефинисање границе грађевинског подручја насеља
Карађорђево, стварење услова за решавање имовинско-правних питања у границама
истог, а све у складу са потребама Министарства одбране и Општине Бачка Паланка.
Циљеви уређења и изградње насеља Карађорђево су:
-- спровођење одредби Просторног плана општине Бачке Паланке који је дефинисао основну намену простора,
-- спровођење одредби ППППН КП Бач који је дефинисао смернице за уређење
дела насеља „Предеона подцелина Карађорђево“
-- урбанизације насеља у складу са потребама и ограничењима датим од стране
Министарства одбране,
-- усклађивање планираних решења са ситуацијом на терену,
-- дефинисање грађевинских парцела и приступних саобраћајница,
-- стварање услова за инфраструктурно опремање насеља,
-- дефинисање претежних намена површина,
-- одређивање површина јавне намене,
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-- дефинисање траса, капацитета и прикључака на саобраћајну и комуналну
инфраструктуру,
-- дефинисање правила уређења и правила грађења,
-- заштита животне средине и природних целина.
Поред горе наведеног циљ је стварање планског основа за утврђивање стратегије
организованог просторног развоја, заштиту, уређење и наменско коришћење простора
као и стварање услова за уређење и изградњу насеља. Као основно опредељење, испоштоване су одреднице просторно-планске документације вишег реда - Просторног плана
општине Бачка Паланка (Сл. лист Општине Бачка Паланка број 20/2012) и Просторног
плана подручја посенбе намене културног предела Бач (Сл. лист АПВ, број 14/2015) .
Циљ израде Плана је дефинисање концепције уређења и услови изградње насеља.
Планом се дефинише подручје обухвата граница грађевинског подручја насеља, основна
намена површина са поделом грађевинског земљишта на јавно и остало грађевинско
земљиште, генерална регулациона и нивелациона решења инфраструктуре, услови заштите и други услови као и правила уређења и грађења, а све у складу са Законом и Правилником.
1.1

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Правни основ за израду Измена плана

Одлука о о изради Плана генералне регулације насеља Карађорђево (''Службени
лист општине Бачка Паланка'', број 31/2011), је донета 21.11.2011.г. Израда Плана се у
потпуности дефинише на основу чланова Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 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)).
Скупштина општине Бачка Паланка (у даљем тексту: Наручилац), на основу
члана 38. Статута општине Бачка Паланка (Службени лист Општине Бачка Паланка“,
бр. 17/08 и 2/10) је на 43. седници одржаној дана 18.11.2011. год. донела Одлуку о изради
Плана генералне регулације насеља Карађорђево („Сл. лист општине Бачка Паланка“,
бр. 31/2011).
Одлуком о изради Плана за Обрађивача плана одређено је ЈП „Дирекција за
изградњу општине Бачка Паланка“, из Бачка Паланке, Трг братства и јединства бр. 36.
Од 1.12.2016. године. Правни следбеник поменутог предузећа је ЈП“Стандард“ из Бачке
Паланке.
У склопу Одлуке о изради је и Решење да се за План генералне регулације насеља
Карађорђево израђује стратешка процена утицаја плана на животну средину, које је
донело Одељење за урбанизам и грађевинарство, Општинске управе Општине Бачка
Паланка под редним бројем IV-05-501-2-9/2011 od 19.10.2011.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, 132/14, 64/10 – Oдлука УС РС, 42/13 – Oдлука
УС РС, 50/13 – Oдлука УС РС, 54/13 – Решење УС РС, 98/13 – Одлука УС РС, 132/14 и
145/2014) (у даљем тексту: Закон), Правилником о садржини, начину и поступку израде
планских докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”,
број 64/2015), као и другим прописима који непосредно или посредно регулишу ову
област.
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За планска решења коришћени су и:
-- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/2009 и 20/2015),
-- Правилник о техничким нормативима 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 нормативима за електричне инсталације ниског
напона („Службени лист СФРЈ“, број 53/88, 54/88 и „Службени лист СРЈ“, број
28/95),
-- Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96),
-- Правилник о техничким нормативима 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. Гласник 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 ситуацијама („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, 104/2009 и 10/2015),
-- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског
напона (“Сл. лист СРЈ”, број 28/95),
-- 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)
-- Закон о безбедности и заштити на раду (“Службени гласник РС” 111/05)
-- Закон о заштити животне средине („Службени лист РС“, бр. 135/2004, 36/2009
и 72/09, 43/11-88 УС РС I),
-- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број
135/04 и 36/2009)
-- Закон о заштити природе („Службени лист РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010)
-- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр. 114/2008),
-- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број
88/11)
-- Закон о управљању отпадом (“Сл. гласник РС” 36/09 и 88/10),
-- Уредба о одлагању отпада на депоније („Службени гласник РС“, број 92/10)
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-- Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94, 52/2011,
99/2011)
-- Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и
станова (“Службени гласник РС” 58/2012, 74/15 и 82/15)
-- Правилник о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник РС” 61/2011)
-- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
(„Службени гласник РС“, бр. 22/2015 )
-- Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“, бр. 22/2015 )
-- Правилник о класификацији објеката („Службени гласник РС“, бр. 22/2015 )
-- Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/2009 и 20/2015),
-- Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара
(„Сл. Лист СФРЈ“, бр. 30/91),
-- Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и
уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од
пожара (“Сл. Лист СРЈ”, број 8/95),
-- Закон о водама (“Сл. гласник РС” 30/10 и 93/12 и 101/16),
-- Закон о заштити животне средине (“Сл. гласник РС” 135/04)
-- Правилник о опасним материјама у води (“Сл. гласник СРС” 31/82)
-- Закон о управљању отпадом (“Сл. гласник РС” 36/09 и 88/10),
-- Уредба о одлагању отпада на депоније („Службени гласник РС“, број 92/10)
-- Уредба о класификацији вода (“Сл. гласник СРС” 5/68),
-- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање (“Сл. гласник РС” 67/11, 48/12 и 1/16),
-- Уредба о граничним вредностима приоритетним и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање
(“Сл. гласник РС” 24/14),
-- Правилник о опасним материјама у води („Службени гласник СРС“, бр. 31/82)
-- Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (“Сл. гласник РС” 92/08)
-- Одлука о комуналним делатностима ( “Сл.лист општине Бачка Паланка”
12/2013),
-- Правилник о водоснабдевању и техничким условима за прикључење на технички систем водоснабдевања ( “Сл. лист општине Бачка Паланка” 2/2007),
-- Правилник о канализацији ( “Сл. лист општине Бачка Паланка” 2/2007, 15/2011),
Плански основ за израду Плана
Плански основ за израду Плана су:
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-- Просторни план општине Бачка Паланка („Службени лист општине Бачка
Паланка“, број 20/12) (у даљем тексту: Просторни план), који је дао генерална
просторна решења, правила за уређење и коришћење простора за изградњу и
критеријуме заштите животне средине,
-- ППППН КП БАЧ („Службени лист АПВ“ број 14/2015) који је дао смернице
за уређење и изградњу дела насеља који је поменутим Планом дефинисан као
„Предеона подцелина Карађорђево“.
За насеље Карађорђево предвиђена је обавезна израда плана генералне регулације,
а која је условљена договорима између Министарства одбране и Општине о изузимању
одређених површина насеља из површина посебне (специјалне) намене.
За потребе израде Плана прибављени 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 ПЛАНА И ОБУХВАТА ГРАЂЕВИНСКОГ
ПОДРУЧЈА

Простор дефинисан Планом се налази у западном делу општине Бачка Паланка,
према насељу Младеново у чијој катастарској општини се и налази.
1.2.1

Граница обухвата Плана
Граница обухвата Плана се поклапа са границом грађевинског подручја насеља.

1.2.2 Граница грађевинског подручја насеља
Одлуком је дата прелиминарна граница обухвата плана, односно грађевинског
подручја. Коначна граница планског подручја дефинисана је у току израде Нацрта плана.
Опис границе обухвата Плана:
Почетна тачка описа границе планског подручја је тачка 1, која је северна гранична тачка кат. парц. бр. 3007/1 и налази се на међи кат. парц. бр. 3006 и 3007/1.
Од тачке 1 граница наставља у правцу југоистока до тачке 2, која се налази на
међи кат. парц. бр. 3007/1 и 4557/1-пут.
Од тачке 2 граница наставља у правцу југоистока пресецајући кат. парц. пута бр
4557/1 до тачке 3, која се налази на међи кат. парц. бр. 4557/1-пут и 4518.
Од тачке 3 граница наставља дуж северне међе кат. парц. бр. 4518 до тачке 4, која
се налази четворомеђи кат. парц. бр. 4557/1, 4518, 3008/1 и 3009/1.
Од тачке 4 граница се креће у правцу југоистока пратећи јужну међу кат. парц. бр.
3009/1 до тачке 5, која се налази на међи кат. парц. бр. 3009/1 и 3008/2.
Од тачке 5 граница скреће га југозападу пратећи југоисточну међу кат. парц. бр.
3008/2 до тачке 6, која се налази на међи кат. парц. бр. 3008/2 и 3009/1.
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Од тачке 6 граница скреће дужином од 54м у правцу северозапада пратећи јужну
међу кат. парц. бр. 3008/2 до тачке 7, која се налази на међи кат. парц. бр. 3008/2 и 3009/1
и дата је својим координатама (X=6603391,776; Y=5018309,881).
Од тачке 7 граница скреће дужином од 484м у правцу југозапада пресецајући
кат. парц. бр. 3009/1, 3022 - пут и 3023/1 до тачке 8, која је дата својим координатама
(X=6603188,832;; Y=5017869,996).
Од тачке 8 граница скреће у правцу југоистока дужином од 36м до тачке 9, која је
дата својим координатама (X=6603221,197; Y=5017853,978).
Од тачке 9 граница скреће у правцу југозапада дужином од 95м до тачке 10, која је
дата својим координатама (X=6603179,060; Y=5017768,834).
Од тачке 10 граница скреће у правцу југоистока дужином од 68м до тачке 11, која
је дата својим координатама (X=6603240,172; Y=5017739,089).
Од тачке 11 граница скреће у правцу југозапада дужином од 526м пресецајући кат.
парц. број 3023/1, 4559-пут и 4517-канал до тачке 12,која се налази на међи кат. парц. број
4195 и 4517-канал и која је дата својим координатама (X=6603006,387; Y=5017267,732).
Од тачке 12 граница скреће у правцу југоистока дужином од 69м до тачке 13,која
се налази на међи кат. парц. број 4195 и 4517-канал и која је дата својим координатама
(X=6603068,188; Y=5017264,040).
Од тачке 13 граница скреће у правцу југозапада дужином од 308м пресецајући кат.
парц. 4195 до тачке 14,која се налази на међи кат. парц. број 4195 и 4186.
Од тачке 14 граница наставља у правцу југозапада пратећи југоисточну међу кат.
парц. бр. 4186 до тачке 15, која се налази на међи кат. парц. број 4186 и 4195.
Од тачке 15 граница наставља у правцу југозапада дужином од 230м пресецајући
кат. парц. број 4195 до тачке 16,која се налази на међи кат. парц. број 4195 и 4212-пут и
која је дата својим координатама (X=6602793,942; Y=5016537,320).
Од тачке 16 граница наставља у правцу југозапада пресецајући кат. парц. број
4212-пут до тачке 17,која се налази на тромеђи кат. парц. број 4212-пут, 4204/3 и 4204/1.
Од тачке 17 граница наставља у правцу југозапада пратећи југоисточну међу кат.
парцела број 4204/3 и 4204/2 до тачке 18,која се налази на међи кат. парц. број 4212пут,4204/2 и 4204/1.
Од тачке 18 граница скреће у правцу северозапада пратећи југозападну међу кат.
парцела бр. 4204/2 и 4204/11 до тачке 19, која се налази на тромеђи кат. парц. број 4204/11,
4211 и 4204/1.
Од тачке 19 граница скреће у правцу југозапада пратећи југоисточну међу кат.
парцела бр. 4211, 4209 и 4210 до тачке 20, која се налази на тромеђи кат. парц. број 4209
и 4204/1.
Од тачке 20 граница наставља у правцу југозапада дужином од 11м пресецајући кат. парц. 4204/1 до тачке 21, која је дата својим координатама (X=6602631,861;
Y=5016304,655).
Од тачке 21 граница скреће у правцу северозапада дужином од 76м пресецајући
кат. парц. 4204/1 до тачке 22, која се налази на међи кат. парц. бр. 4204/1 и 4208.
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Од тачке 22 граница скрећенаставља у правцу северозапада пратећи југозападну
међу кат. парцела бр. 4208 и 4207 до тачке 23, која се налази на тромеђи кат. парц. број
4204/1, 4207 и 4562/1.
Од тачке 23 граница наставља у правцу северозапада дужином од 30м пресецајући
кат. парц. 4562/1-пут и 4517-канал до тачке 24, која се налази на међи кат. парц. бр. 4517 и
4214 и која је дата својим координатама (X=6602263,013; Y=5016486,899).
Од тачке 24 граница скреће у правцу североистока дужином од 133м пратећи северозападну међу кат. парц. 4517-канал до тачке 25, која се налази на међи кат. парц. бр.
4517 и 4214 и која је дата својим координатама (X=6602320,926; Y=5016607,093).
Од тачке 25 граница скреће у правцу северозапада дужином од 145м до тачке 26,
која је дата својим координатама (X=6602191,715; Y=5016672,981).
Од тачке 26 граница скреће у правцу североистока дужином од 133м до тачке 27,
која се налази на међи кат. парц. бр. 4214 и 4213-пут и која је дата својим координатама
(X=6602252,524; Y=5016791,719).
Од тачке 27 граница скреће у правцу северозапада дужином од 155м пратећи
јужну међу кат. парц. 4213-пут до тачке 28, која се налази на међи кат. парц. бр. 4213-пут
и 4214 и која је дата својим координатама (X=6602114,470; Y=5016862,420).
Од тачке 28 граница скреће у правцу североистока пратећи западну међу кат.
парц. 4182 до тачке 29, која се налази на међи кат. парц. бр. 4182 и 4176.
Од тачке 29 граница скреће у правцу северозапада дужином од 455м пресецајући
кат. парц. 4176 до тачке 30, која се налази на међи кат. парц. бр. 4176 и 4561-пут и која је
дата својим координатама (X=6601906,237; Y=5017476,907).
Од тачке 30 граница скреће у правцу североистока пратећи источну међу кат.
парц. 4561-пут до тачке 31, koja се налази на тромеђи кат. парц. бр. 4176, 4561 и 4559 регионални пут.
Од тачке 31 граница наставља у правцу североистока пресецајући кат. парц. 4559
- регионални пут до тачке 32, која се налази на тромеђи кат. парц. бр. 3031, 4556-пут и
4559 - регионални пут.
Од тачке 32 граница скреће у правцу југоистока пратећи северну међу кат. парц.
4559 - регионални пут до тачке 33, која се налази на тромеђи кат. парц. бр. 3031, 3030/1 и
4559 - регионални пут.
Од тачке 33 граница скреће у правцу севеоистока дужином од 94м пратећи западну
међу кат. парц. 3030/1 до тачке 34, која се налази на тромеђи кат. парц. бр. 3031 и 3030/1 и
која је дата својим координатама (X=6602612,155; Y=5017592,143).
Од тачке 34 граница скреће под правим углом у правцу северозапада дужином од 45м пресецајући кат. парц. 3031 до тачке 35, и која је дата својим координатама
(X=6602571,700; Y=5017611,851).
Од тачке 35 граница скреће под правим углом у правцу североистока дужином
од око 177м пресецајући кат. парц. 3031 до тачке 36, и која је дата својим координатама
(X=6602649,226; Y=5017770,981).
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Од тачке 36 граница скреће под правим углом у правцу југоистока дужином од
142м пресецајући кат. парц. 3031 до тачке 37, која се налази на међи кат. парц. бр. 3030/1 и
3031, и која је дата својим координатама (X=6602776,788; Y=5017708,011).
Од тачке 37 граница скреће у правцу севеоистока пратећи западну међу кат. парц.
3030/1 до тачке 38, која се налази на међи кат. парц. бр. 3031 и 3030/1.
Од тачке 38 граница наставља у правцу севеоистока пресецајући кат. парц. 3031,
затим кат. пар. пута бр. 3032 и кат. парц. бр. 3006 до тачке 39, која се налази на међи кат.
парц. бр. 3006 и 3007/2, и која је дата својим координатама (X=6603182,562; Y=5018504,100).
Од тачке 39 граница скреће у правцу северозапада пратећи јужну међу кат. парц.
3007/2 до тачке 40, која се налази на међи кат. парц. бр. 3006 и 3007/2.
Од тачке 40 граница скреће у правцу североистока пратећи западну међу кат. парц.
3007/2 до тачке 41, која се налази на тромеђи кат. парц. бр. 3006, 3007/2 и 3007/1.
Од тачке 41 граница скреће у правцу северозапада пратећи јужну међу кат. парц.
3007/1 до тачке 42, која се налази на међи кат. парц. бр. 3006 и 3007/1.
Од тачке 42 граница скреће у правцу североистока пратећи западну међу кат. парц.
3007/1 и враћа се у тачку 1, почетну тачку описа оквирне границе планског подручја.
Укупна површина оквирног обухвата планског подручја износи ~147,99 ha.
Обухваћено земљиште се налази у К.О. Младеново.
1.3

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПРОСТОРА И ОСНОВНЕ УРБАНИСТИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА

Под појмом „постојеће стање“ третира се фактичко стање на терену, онакво какво
је затечено у тренутку започињања послова на изради ПГР насеља Карађорђево.
Простор обухваћен Планом налази се у КО Младеново и састоји се од насеља
Карађорђево, потеса Горњи мајур и пољопривредног земљишта које их повезује.
До почетка израде Плана обављен је низ разговора око дефинисања саме границе
грађевинског подручја, али и начина коришћења простора којим управља војска. Такође
су дефинисане и површине, односно катастарске парцеле које ће надлежно Министарство у поступку замене земљишта предати општини у складу са прописима који регулишу ту област. (У прилогу Плана налази се графички прилог на коме су приказани
делови насеља намењени за посебну намену, Мастер план војске и размену земљишта са
општином Бачка Паланка).
У оквиру обухвата Плана, поред дела насеља које је намењено становању и објектима који су неопходни за функционисање самог насеља, дефинисани су и простори
посебне намене (ергела са хиподромом) као и простори посебне намене са статусом Мастер план (маркет, угоститељски објекат и Горњи мајур). (Појам „Мастер план“ односи се
на непокретности које нису неопходне за функционисање Војске Србије и које се стављају
у функцију прибављања неопходних средстава за спровођење реформе система одбране
и побољшање положаја исте.) На потесу Горњи мајур налазе се објекти који се тренутно
користе за становање. У поступку припреме за израду Плана извршено је и анкетирање
следећих институција: месна канцеларија, Дом здравља, библиотека и основна школа.
Установљени су просторно-функционални недостаци и потребе које ће бити дефинисане
овим Планом. Исказана је потреба за адекватнијим простором основне школе, објектом
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за смештај основних институција као што су месна канцеларија, објекат културе (мултифункционални садржај) и др. У насељу се налазе још и испоставе поште и полиције,
али без адекватног простора. Простор у границама обухвата је омеђен пољопривредним
земљиштем.
Министарство одбране је поставило основна ограничења неопходна за њихово
функционисање која ће бити овим Планом испоштована, а односе се начин коришћења
површина под посебном наменом.
Према члану 10, Закона о планирању и изградњи подаци о посебним мерама
уређења и припреме територије за потребе одбране земље обрађени су у посебном
Прилогу/анексу који је саставни део овог планског документа.
1.3.1

Земљиште у обухвату Плана

Овим Планом дефинише се граница планског подручја, доносно обухвата Плана
насеља које заузима површину од око ~147,99 ha.
Насеље Карађорђево се од 1981.године, на основу Закона о територијалној организацији РС, води у регистру насељених места, али пошто се налази на простору који је
резервгисан за потребе Министарства одбране, за ово насеље до сада није рађена урбанистичка документација.
Насеље Карађорђево је плански изграђено за тадашње потребе војске. Међутим
издвајање парцела предвиђених за површине јавне намене и разграничавање са осталим наменама није извршено, односно исте нису као такве дефинисане у катастарском
операту. Стога је овим Планом неопходно предвидети, односно дефинисати регулационе
линије површина јавне намене у складу са постојећим стањем и постојећом инфраструктуром, а на основу доступних података.
Граница обухвата Плана у постојећем стању дефинише простор који се састоји из
грађевинског, пољопривредног и шумског земљишта.
Подела планског подручја насеља у обухвату плана у односу на врсту земљишта,
са пописом парцела:
Планско подручје насеља

Катастарске парцеле број:

1

грађевинско земљиште

3007/1, 3008/2, део 3031, 3030/1-9, 3028/1-2, 3026, 3029/1-50,
3025/1-104, 3024/1-8, 3023/2-9, 4190, 4191/1-14, 4192/1-24, 4177,
4179, 4180, 4181, 4182, 4189/1-6, 4188, 4187, 4183, 4185/1-10,
4184, 4206/1-110, 4204/1-13, 4209, 4207

2

Пољопривредно земљиште

3007/2, 4176, 3009/2, део 3006, део 3009/1, део 3023/1, део 4195,
део 4214,

3

Шумско земљиште

3008/1, 4178, 4193, 4194, 4186, 4208, 4210 и 4211

1.3.1.1 Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште у обухвату Плана насеља се дели на изграђено и неизграђено грађевинско земљиште.
На неизграђеном грађевинском земљишту налази се већи број нелегалних објеката који нису евидентирани у катастру непокретности. Њихове локације приказане су
на графичком прилогу број 03. „Постојеће стање и подела на зоне и целине“.

4. фебруар 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 4/2019 - страна 93

Евидентирана нелегална градња
На простору слободних површина у деловима насеља где су изграђени вишепородични објекти изграђен је већи број нелегалних објеката гаража и помоћних објекатаостава, топлана, пијаца, складиште и сл. Такви објекти постоје и поред изграђених
саобраћајница (привремени монтажни објекат Месне заједнице).
На изграђеном грађевинском земљишту налазе се следеће зоне и целине:
1. основна школа
2. предшколска установа
3. здравствена станица и апотека
4. пословање и услуге
5. хиподром
6. ергела са пратећим садржајима
7. фудбалски клуб
8. породично становање
9. вишепородично становање
10. парковске површине
11. зеленило специјалне намене
12. војни објекти (управа, складишта, економија и др.)
Површине јавне намене и остало грађевинско земљиште детаљно је објашњено у
поглављима која обрађују грађевинско подручје насеља.
Јавне службе
Централни садржаји
Месна заједница Карађорђево се налази у објекту монтажне градње који је грађен
као привремено решење и који више не задовољава основне потребе за функционисање
ове административне службе.
Испоставе поште и МУП-а налазе се у оквиру војног објекта ресторана.
У насељу не постоји ветеринарска станица.
Васпитање и образовање
Основна школа представља подручну школу чија се матична осмогодишња
школа налази у насељу Младеново. Постојећи објекат у којем се налази четворогодишња
основна школа не пружа адекватне услове за извођење наставе. У грађевинском смислу
је у лошем стању, у фукционалном смислу не испуњава захтеве прописане законском
регулативом у погледу потребних површина и капацитета како затвореног тако и отвореног простора. Објекат се састоји из две учионице, трпезарије и санитарног чвора који
је у веома лошем стању. Велики проблем је влага и неадекватно грејање (пећ на дрва).
Недостаје уређен простор за обављање фискултурних активности као и слободне површине. Школа тренутно има два комбинована разреда (1-3 и 2-4), са укупно 22 ученика.
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Здравство
Постојећи објекат у коме се налази здравствена станица и апотека је такође стар и
у лошијем је стању. Услови за обављање ових делатности су неадекватни.
Култура
У насељу не постоји културни центар. Огранак библиотеке „Вељко Петровић“ из
Бачке Паланке налази се у оквиру објекта Месне заједнице насеља Карађорђево. Приликом анкетирања јавних служби исказана је прека потреба за изградњу Културног центра
за потребе организовања и успостављања културних манифестација са канцеларијама и
вишенаменском салом (изложбе, пројекције, предавања, концерти, летња позорница са
амфитеатром за окупљања на отвореном и сл.).
Социјална заштита
Предшколска установа - Постојећи објекат (некадашња зграда млекаре) у коме се
налази предшколска установа је у солидном стању и задовољава тренутне потребе за
смештај деце. Тренутно у њему борави 27 деце узраста од 3,5 -5 година. Сам објекат се
налази у оквиру парковског простора али нема уређену површину - игралиште у складу
са потребама предшколске установе.
Треба размотрити могућност спајања ове две установе у један комплекс, функционално раздвојен, у циљу заједничког решавање инфраструктуре што би смањило трошкове (грејање и др.)
Просторним планом није предвиђена могућност изградње стационарог центра за
старе ради пружања одређене врсте услуга и социјалне заштите истих. Овим Планом
дата је могућност да се овај садржај гради као компатибилна намена у оквиру зоне централних садржаја и становања, а према условима који су прописани поменуте претежне
намене и прописима који уређују ову област.
У домену социјалне заштите Планом треба обухватити све основне категорије
становништва: децу 1-6 година, жене и старе особе, у сарадњи са општинским плановима социјалне заштите.
Комуналне површине
Пијаца
Простор који се користи као пијаца налази се у северном делу насеља, јужно од
пута за топлану. Пијаца није уређена ни опремљена у складу са прописима.
Трафо станице
У насељу постоје четири трафо станице.
1.3.1.2 Пољопривредно земљиште
Постојеће пољопривредно земљиште у граници обухвата Плана налази се у северном, источном и југоисточном делу насеља и користи се као обрадиво земљиште.
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1.3.1.3 Шумско земљиште
Постојеће шумско земљиште и шуме су очуване са задовољавајућим шумским
фондом. Планира се њихово задржавање и пренамена у парковске површине и заштитно
зеленило.
1.4
1.4.1

ПОСТОЈЕЋА КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ ПРОСТОРА-ТРАСЕ,
КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА
Саобраћајна инфраструктура
ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Друмски саобраћај

Постојећа саобраћајна мрежа има модификовану ортогоналну шему са различитом ширином уличних коридора.
Друмски саобраћај за потребе насеља обавља се преко:
-- општинских путева;
-- некатегорисаних путева у окружењу.
Постојећу мрежу општинских путева у насељу Карађорђево чинe:
-- главне насељске саобраћајнице;
-- сабирне улице;
-- приступне улице.
Унутрашњи саобраћај усмеравају и воде главне насељске саобраћајнице - општински пут L-2 (путни правац Бачка Паланка - Младеново) и Улица краља Петра I (путни
правац који повезује имања Доњи Мајур и Горњи Мајур).
Сабирне улице, као везни елементи између примарне и секундарне путне мреже,
у насељу Карађорђево су следеће улице: Николе Тесле, Десанке Макисимовић, деоница
Улице нова 3 (од општинског пута L-2 до Улице краља Петра I).
Преостале улице у насељу Карађорђево представљају приступне улице и то је
најбројнија категорија улица.
Постојеће саобраћајнице изграђене су, углавном, применом савременог коловозног застора (асфалт), који је у појединим улицама у лошем стању и не задовољава тренутне саобраћајне захтеве у погледу безбедног одвијања саобраћаја.
На местима укрштања постојећих улица, сама уређеност раскрсница и њихова
прилагођеност савременим условима саобраћаја је задовољавајућа, односно, у широј
зони приступа раскрсници, обезбеђена је одговарајућа зона прегледности ослобођена
свих континуалних визуелних препрека.
Бициклистички и пешачки саобраћај
Бициклистички саобраћај у насељу Карађорђево одвија се на коловозним тракама
намењеним колском саобраћају, јер не постоје изграђене бициклистичке стазе и траке. И
поред тога, други је по реду облик кретања по заступљености, одмах иза пешачког.
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Кроз Србију пролази Дунавска бициклистичка рута - EuroVelo 6, која прати реку
Дунав. Налази се на траси Атлантик - Црно море Европске бицклистичке федерације
(ECF). Траса која пролази кроз Србију у потпуности је реализована. Део Дунавске бициклистичке руте - EuroVelo 6 пролази и кроз насеље Карађорђево. Предметна деоница води
из правца насеља Младеново, општинским путем L-2, потом скреће десно у Улицу краља
Петра I и води ка одбрамбеном насипу и даље ка насељу Бачка Паланка. Алтернативни
правац води општинским путем L-2 право до места укрштања са државним путем IБ
реда број 12 и даље десно ка центру насеља Бачка Паланка.

Пешачки саобраћај у насељу Карађорђево представља најмасовнији облик кретања, чему доприноси већ изграђен и оформљен систем пешачких стаза.
Јавни аутобуски саобраћај
У насељу Крађорђево постоје два аутобуска стајалишта на општинском путу L-2;
налазе се изван коловоза чије је стајалиште непосредно поред коловоза јавног пута.
Постојећа аутобуска стајалишта јавног (међумесног) превоза локацијски задовољавају захтеве будуће саобраћајне тражње, док су, по изграђености, испод оптималног
нивоа и неопходно их је реконструисати.
Стационирани саобраћај
Постојећи паркинг простори, у оквиру уличних коридора, се задржавају.
Паркирање теретних и комерцијалних возила решава се у оквиру комплекса радних зона.
Станице за снабдевање горивом
У насељу Крађорђево постоји изграђена једна станица за снабдевање горивом - у
оквиру блока 7. Дата станица за снабдевање горивом представља мању бензинску станицу намењену точењу свих врста горива и опремљена је основним потрошним материјалом (уље, мазива и сл.) и просторијама за особље. У потпуности задовољава потребе
локалног становништва.
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Атарски путеви
По ободу насеља постоје правци локалних путева ка атару који повезују насеље са
сировинским залеђем.
1.4.2 Водоводна и канализациона инфраструктура
Снабдевање водом
Систем водоснабдевања у Карађорђеву чине два независна локална водовода
-- Карађорђево-централа
-- Горњи Мајур.
Насеље се снабдева водом путем експлоатације подземних вода, а каптирани су
водоносни хоризонти у интервалу од око 135 m до 140 m и 320 m до 330 m дубине.
Експлоатација вода се врши у складу са овереним билансним резервама подземних вода од стране Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине.
Развој изворишта се планира на основу детаљних хидролошких истраживања Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине.
Водоснабдевање Карађорђево-централа је организовано путем два активна
истражно-експлоатациона бунара Б-1 и Б-3. Бунар Б-2 је ревитализован 2008. године али
тренутно није у функцији.
Водоснабдевање становништва на територији Горњег Мајура је организовано
путем једног активног истражно-експлоатационог бунара.
Зоне санитарне заштите изворишта се формирају у складу са решењем надлежног
органа о издвојеним зонама санитарне заштите за изворишта. У складу са законском
регулативом израђени су елаборати о зонама санитарне заштите изворишта. Предметни
елаборат је верификован и издато је решење за изворишта водоснабдевања подземних
вода за насеља Карађорђево и Горњи Мајур.
У насељу је изграђена месна водоводна мрежа у дужини од око 10 km. Водоводна
мрежа је изграђена 1949 до 1950 године и покривено је цело насеље. С обзиром на време
изградње и да су трасе изведене у планираном осталом земљишту потребно је планирати
комплетну реконструкцију водоводне мреже.
Неопходно је у наредном периоду постојећу дистрибутивну мрежу реконструисати у смислу измештања водоводне мреже у јавну површину, уградња водомера 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 потребе насеља.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
У насељу Карађорђево је сепаратни система канализације, што значи да ће се
одвојеним системима прикупљати и евакуисати отпадне и атмосферске воде. Јавна канализациона мрежа отпадних вода је изграђена у централном делу насеља у дужини од око
5 km, а главни колектор је азбест-цементни цевовод. Систем одвођења отпадних вода је
гравитациони. Отпадне воде се одводе до постојеће црпне станице и након грубог пречишћавања одводе у отворени мелиорациони канал, а крајњи реципијент је река Дунав.
Планирана је изградња канализационе мреже отпадних вода до свих потрошача.
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На постојећу канализациону мрежу је изведена потисна канализациона мрежа из
насеља Обровац. Комплетне отпадне воде се одводе до постојеће локације уређаја за
пречишћавање отпадних вода.
Локација постројења за пречишћавање и црпна станица се налази на катастарској
парцели 4221. Степен пречишћавања отпадних вода дефинисати према важећим законским прописима и условима надлежних водопривредних предузећа.
Планирани радни комплекси у обухвату Плана имају могућност да проблематику
отпадних вода реше на три начина:
-- прикључењем на систем насељске канализације, уз одређени предтретмано у
оквиру самог комплекса, у складу са условима надлежног водопривредног предузећа,
-- изградњом сопственог система за пречишћавање отпадних вода комплекса,
-- изградњом заједничког система за пречишћавање отпадних вода за више радних комплекса у појединачним радним зонама.
До изградње канализације целог насеља, проблем отпадних вода решаваће се
бетонским водонепропусним септичким јамама са редовним пражњењем аутоцистернама. Пражњење вршити контролисано према условима надлежног ЈКП-а.
Атмосферске воде ће се у највећој мери и даље из насеља одводити системом отворених канала. У ужој зони центра насеља и у деловима уских регулација планира се
изградња зацевљене каналске мреже. Овај систем затворене канализације са риголама,
каналетама и сливничким решеткама, се прикључује на отворене канале (постојеће и
планиране).
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.
Реципијент за атмосферску воду су отворени мелиорациони канали који се протеже дуж целог насеља (Главни канал (канал I) и канал „Горњи Мајур“ (канал II) који се
улива у Главни канал).
Каналско земљиште
На простору обухваћеном Планом налазе се два мелиорациона канала слива
„Карађорђево“- канал „Главни канал“ (канал I) и канала „Горњи Мајур“ (канал II) који се
улива у „Главни канал“. Реципијент слива је река Дунав. Предвиђено уређење парцела
и њихово коришћење ни на који начин не сме да ремети могућност и услове одржавања
и функцију водних објеката. Не сме се угрозити слободан протицајни профил мелиорационих канала, у свим условима рада система, као ни стабилност дна и косина канала.
Треба да је обезбеђен несметан пролаз службеним возилима и механизацији у зони водних објеката.
Ради заштите система, односно несметаног функционисања и сачувати интегритет каналске мреже. То се постиже обезбеђењем радно-инспекционих стаза на којима
није дозвољена изградња објеката, постављање ограда, садња трајних засада у обалном
појасу канала у ширини мин. 10 m од ивице канала у ванграђевинском реону и 5 m од
ивице канала у грађевинском реону.
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1.4.3 Електроенергетска, гасоводна и телекомуникациона инфраструктура
Електроенергетска инфраструктура
Насеље Карађорђево се напаја електричном енергијом преко трансформаторске
станице (ТС) 110/20 kV „Бачка Паланка 2“ 2х31,5 MVA, преко 20kV извода “Карађорђево”.
У насељу Карађорђево изграђене су монтажно бетонске трансформаторске станице
(МБТС) и једна стубна трансформаторске станица (СТС) која је у власништву Електродистрибуције Нови Сад. МБТС “Нова Грађевина” је инсталисане снаге 2х630kVA, са једним уграђеним трансформатором Sn = 630kVA, МБТС “Центар” је инсталисане снаге
2х630kVA, са једним уграђеним трансформатором Sn = 630kVA, МБТС “Централа” је
инсталисане снаге 1х630kVA, са једним уграђеним трансформатором Sn = 630kVA и СТС
“Горњи Мајур” је инсталисане снаге 160kVA, са једним уграђеним трансформатором
Sn = 160kVA. У власништву Електродистрибуције Нови Сад су прикључни 20kV водови.
Постојећа подземна и надземна 0,4kV мрежа није у власништву Електридистрибуција
Нови Сад.
У сврху постизања квалитета напона напајања у насељу је потребно изградити
довољан број трафостаница, како за постојеће, тако и планиране потрошаче, тј. повећати
капацитет постојећих уградњом додатних трансформатора у постојеће МБТС у којима је
то могуће. Према потреби реконструисати мрежу за 20 kV напон .
У насељу је реконструисана постојећа јавна расвета и у употреби су светиљке са
натријумовим извором светлости.
Електроенергетска мрежа ће бити углавном надземна на бетонским и гвозденорешеткастим стубовима. У деловима насеља где су планиране парковске површине,
радне зоне, централни садржаји и спортско-рекреативне површине, мрежа ће се каблирати према потреби.
Поправљање квалитета испоруке и напонских прилика у мрежи решаваће се
локално по потреби, изградњом нових средњенапонских и нисконапонских објеката.
Градиће се углавном монтажно бетонске и стубне трафостанице. Највећи број трафостаница градиће се у радним зонама и подручјима где је планирано становање.
У деловима насеља где су планиране радне зоне и где постоји ваздушна средњенапонска и нисконапонска мрежа, мрежу је потребно каблирати.
За напајање будућих објеката у оквиру радних садржаја, предвидети демонтажу
постојеће СТС и изградње носе ТС 20/0,4 kV типа МБТС на јавној површини у зони 18.
Треба обезбедити јавну површину димензија 5,8х6,3m.
Мрежа јавног осветљења ће се каблирати у деловима насеља где је електроенергетска мрежа каблирана, а у деловима насеља где је електроенергетска мрежа ваздушна,
светиљке за јавно осветљење ће се постављати по стубовима електроенергетске мреже.
Мрежу јавног осветљења дуж главних саобраћајница треба реконструисати, а у делу
насеља са централним садржајем, поставити расветна тела на декоративне канделабре.
За расветна тела користити натријумове ниског (високог) притиска или LED, како
би се добио одговарајући ниво осветљености саобраћајница у складу са препорукама
ДОС (Друштво за осветљење).
Термоенергетска инфраструктура
У насељу Карађорђево не постоји гасна мрежа.
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За планиране потрошаче широке потрошње, овим Планом се предвиђа изградња
дистрибутивне гасне мреже ниског притиска од ПЕ цеви, изградњом дистрибутивне
гасоводне мреже до потрошача.
Планиране радне зоне могу се прикључити на будуће дистрибутивну гасну мрежу
у насељу, уколико је иста у могућности да обезбеди довољне количине гаса у зависности
од потрошача који би се могао појавити у овим зонама.
Изградњом гасоводне мреже, гас ће се обезбедити за све потрошаче у насељу, што
доприноси расту животног стандарда људи, као и заштити животне средине јер је природни гас еколошки најчистије али и најекономичније фосилно гориво.
Приликом планирања траса гасоводне мреже, исту је потребно ускладити са осталим инфраструктурним објектима ради безбедног транспорта и правилног развоја свих
субјеката на предметном подручју.
Планом генералне регулације насеља Карађорђево предвиђа се обезбеђење природног гаса за производњу топлотне енергије, као и у технолошком процесу производње
као еколошки најчистијег и најекономичнијег фосилног горива.
Обезбеђење топлотне енергије у наредном планском периоду, вршиће се изградњом
нове гасне мреже ради снабдевања гасом планираних потрошача и стабилизације снабдевања гасом свих потрошача топлотне енергије, као и потрошача који гас користе у
технолошком процесу производње.
Грејање јавних и породичних објеката ће се вршити директним прикључењем на
дистрибутивну гасоводну мрежу.
За грејање дела вишепородичног становања постоји централно топловодно грејање
из заједничке гасне котларнице, које није у функцији већ дужи низ година.
Телекомуникациона инфраструктура
У насељу је изграђена подземна и надземна телекомуникациона мрежа на дрвеним стубовима и са кровним разводом. Ова мрежа је недовољног капацитета.
У насељу није изграђен кабловски дистрибутивни систем за пренос и дистрибуцију
радио и ТВ сигнала.
1.4.4

Анализа постојећег јавног и другог зеленила

Када се сагледа цело планирано грађевинско подручје насеља Карађорђево може
се констатовати да су јавне зелене површине као и друго зеленило веома заступљене у
просторној организацији и у веома доброј корелацији са постојећим наменама и целинама насеља.
Можемо говорити о неколико врста зеленила:
-- улични коридори у којима су формиране зелене скупине високог и ниског растиња,
-- парковско зеленило које је углавном лоцирано у самом постојећем центру
насеља (главна раскрсница) и на више појединачних локација у јужном делу
насеља,
-- зеленило у саставу посебне намене које се налази у зони војног комплекса ергеле, ресторана и музејског простора,
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-- блоковско зеленило које се налази у северном делу насеља код објеката вишепородичног становања.
1.5

ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ
ИНСТИТУЦИЈА

За потребе израде Плана тражени су подаци о постојећем стању и условима
коришћења, од следећих органа и организација:
Редни
Имаоци јавних овлашћења и институције:
бр.
1
Покрајински завод за заштиту природе
2
Покрајински завод за заштиту споменика културе
3

ЈП „Воде Војводине“

13.02.2017.

4

ДП „Нови Сад- Гас“

13.02.2017.

5

ЕПС „Електровојводина“

13.02.2017.

6
7
8
9
10
11

13.02.2017.
13.02.2017.
13.02.2017.
13.02.2017.
13.02.2017.
13.02.2017.
04.08.2016.

07.09.2016.

13
14
15

ЈП „Војводина шуме“
Електромрежа Србије
ЈП „Србијагас“
ЈКП Комуналпројект ВИК
ЈКП Комуналпројект хигијена
Републички хидрометеоролошки завод
Министарство пољопривреде и заштите животне средине (пољопривреда)
Покрајински завод за заштиту природе
ТЕЛЕНОР
ТЕЛЕКОМ Србије

Достављени
услови:
03.04.2017.
09.06.2017.
28.02.2017.
допуна
19.09.2017.
27.09.2017.
01.03.2017.
допуна
25.05.2018.
20.09.2017.
03.04.2017.
03.03.2017.
12.04.2017.
/
03.04.2017.

16

Министарство одбране-сектор за инфраструктуру

17
18
19

МУП – сектор за ванредне ситуац.
МУП – противпожарна
ТЕЛЕКОМ - мобилна телефонија
Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику Сектор за санитарни надзор
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство-услови
ЈП „ Стандард“ - путеви
Дирекција за технику
МЗ Карађорђево
НИС Гаспром њефт
МУП-гранична полиција
Министарство пољопривреде и заштите животне средине (животна средина)
Министарство одбране-сектор за инфраструктуру
Мишљење на Нацрт плана - усаглашавање

13.02.2017.
13.02.2017.
13.02.2017.
04.08.2016.
13.02.2017.
13.02.2017.
13.02.2017.
13.02.2017.

03.04.2017.
/
15.03.2017.
22.09.2016.
29.05.2017.
09.03.2017.
/

13.02.2017.

03.03.2017.

13.02.2017.

/

13.02.2017.
13.02.2017.
13.02.2017.
04.08.2016.
04.08.2016.

21.09.2017.
/
/
18.08.2016.
17.08.2016.

13.02.2017.

15.05.2017.

30.04.2018.

04.06.2018.

12

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Поднет захтев:
13.02.2017.
13.02.2017.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

4. фебруар 2019. године

ПЛАНСКИ ДЕО

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА
ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

На основу утврђеног режима коришћења простора проистеклог из дефинисаних
правила уређења простора у границама грађевинског подручја Плана, извршена је подела
земљишта на површине јавне намене и остало грађевинско земљиште.
1. површине јавне намене које обухватају простор величине cca 36,89 ha односно
око 24,93%
2. површине остале намене које обухватају простор величине cca 111,10 ha
односно око 75,07%
Планиране регулационе линије обележене су и дефинисане преломним тачкама,
са ОРИЈЕНТАЦИОНИМ аналитичко-геодетским подацима, тако да се на основу Плана
може спровести парцелација и препарцелација у циљу спровођења разграничења ових
површина (Графички прилог 07. „План саобраћајница и план регулације и нивелације“).
На основу анализе постојећег стања претежне намене земљишта и развојних потреба насеља, може се извршити 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:
-- администрација и други јавни објекти (месна заједница, пошта, полиција, дом
културе, здравствена станица, апотека, библиотека и др.),
-- комплекс основне школе и предшколске установе,
-- парковске површина,
-- заштитно зеленило,
-- блоковске слободне површине
-- гробље,
-- котларница
-- пијаца,
-- мерно регулациона станица,
-- трафостаница,
-- јавни паркинг,
-- станица за снабдевање горивом
-- улични коридори и канали.
Доминантне урбанистичке зоне на површинама осталих намена:
-- зона породичног становања
-- зона породичног становања са радом
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-- зона вишепородичног становања
-- радна зона,
-- пословање и услуге
-- центар за едукацију - мултифункционални садржаји
-- туристички садржаји
-- спортско-рекреативни садржаји
-- комплекс верског објекта - православнi храм
-- хиподром (посебна намена)
-- ергела са музејем и пратећим садржајима (посебна намена)
-- зеленило специјалне намене (посебна намена)
-- постојећи спортски комплекс- фудбалски клуб.
1.6.1

Површине јавне намене

Површине јавне намене су простори одређени планом за уређење или изградњу
објеката од општег интереса или јавних површина за које је предвиђено утврђивање
јавног интереса.
У наставку овог текста је списак парцела и делова парцела које су у овим Планом
дефинисане као површине јавне намене - површине од општег интереса. Списак парцела
дат је према намени јавне површине-површине од општег интереса.
АДМИНИСТРАЦИЈА И ДРУГИ ЈАВНИ ОБЈЕКТИ (месна заједница, пошта полиција, дом културе, здравствена станица, апотека, библиотека и др.),
-- део катастарске парцеле број 3030/1
КОМПЛЕКС ОСНОВНЕ ШКОЛЕ И ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ
-- део катастарске парцеле број 3030/1
ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕ
-- целе кат. парц. број 4187, 4186, 4206/33 и делови катастарских парцела број
3030/1, 4183, 4189/1
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
-- целе кат. парц. број 4208, 4210, 4211, 4193, 4194, 4178 (зона посебне намене) и
део катастарске парцеле број 3030/1, 3028/1, 3026, 3024/1, 4195, 4209, 4204/1 и
4207.
БЛОКОВСКЕ СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ
-- део катастарских парцела број 3030/1, 3024/1, 3023/2 и 4183.
ГРОБЉЕ
-- део кат. парц. број 3009/2;
КОТЛАРНИЦА
-- делови кат. парц. број 3023/1 и 3023/2
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ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА
-- део катастарске парцеле број 3030/1
МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА
-- део катастарске парцеле број 3023/1
ТРАФО СТАНИЦЕ
-- део катастарских парцела број 3030/1, 3026, 4557/1
ЈАВНИ ПАРКИНГ
-- део катастарске парцеле број 3030/1
СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ
-- катастарска парцела број 4557/2
УЛИЧНИ КОРИДОРИ
Списак целих парцела дат је у оквиру границе грађевинског подручја за земљиште
које је тренутно улични коридор као и за земљиште које је намењено за улични коридор:
-- општински пут L-2 : делови кат. парц. број 4517-канал и 4559;
-- Улица краља Петра I: катастарске парцеле број 3027, 4518, 4557/1, 4557/3
и делови кат. парц. број 3025/84, 3009/1, 3009/2, 3008/1, 3008/2, 3023/1, 3026,
3028/1, 4557/4, 4557/5 и 4182;
-- Улица Милоша Обилића: делови кат. парц. број 3026, 3024/1, 3028/1;
-- Улица Михајла Пупина: делови кат. парц. број 3023/1, 3023/2, 3024/1, 3025/48,
3025/51, 3030/1, 3031;
-- Улица Николе Тесле: део кат. парц. број 4212;
-- Улица Милоша Црњанског: катастарска парцела број 4206/14 и део кат. парц.
број 4207;
-- Улица Десанке Максимовић: катастарска парцела број 4206/69 и делови кат.
парц. број 4183 и 4188;
-- Улица Нова 1: катастарска парцела број 4206/110 и делови кат. парц. број 4211,
4210, 4209;
-- Улица Нова 2: део кат. парц. број 3031;
-- Улица Нова 3: делови кат. парц. број 3024/1, 3023/1, 3023/2, 3030/1;
-- Улица Нова 4: делови кат. парц. број 3023/1, 3022, 3031, 3032.
1.6.2 Остало грађевинско земљиште-површине остале намене
Остало грађевинско земљиште чине све катастарске, односно грађевинске парцеле
и делови тих парцела које нису дефинисане као јавно грађевинско земљиште. Остало
грађевинско земљиште може бити у свим облицима својине и у промету је.
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ПРАВИЛА УСЛОВИ И ОГРАНИЧЕЊА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

У регулацији улице није дозвољена изградња објеката, изузев оних који спадају у
саобраћајне, комуналне објекте и урбану опрему и објеката и мреже јавне саобраћајне и
комуналне инфраструктуре. Услов реализације нових продора улица, корекције регулације постојећих улица и дефинисање нових грађевинских парцела је парцелација и препарцелација катастарских парцела на основу оријентационих преломних тачака регулације које су дате у даљем тексту и на основу графичког прилога број 07. „План саобраћајница и план регулације и нивелације“.
1.8

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

На основу анализе постојећег стања претежне намене земљишта и развојних потреба насеља, може се извршити подела насеља на доминантне урбанистичке зоне. У зависности од намене, зоне чине површине и објекти јавне намене, односно осталих намена.
1.8.1

ПРЕДЕОНА ПОДЦЕЛИНА „КАРАЂОРЂЕВО“ - ПОСЕБНА НАМЕНА

Планом вишег реда (ППППН културног предела Бач) јужни део насеља
Карађорђево, лево од главне саобраћајнице Бачка Паланка - Младеново, дефинисан је
као део Предеоне целине „Мостонга и алувијална тераса“ унутар које се налази предеона
подцелина број 6 „Карађорђево“. Предеона подцелина обухвата блокове број 1,2,3,4 и 5.
Карактеристични предеони елемент ове целине је Војна установа Карађорђево са
ергелом. Формирање насеља Карађорђево везано је за настанак ергеле, у време аустроугарске власти. Насеље је добило назив по краљевској породици Карађорђевић, а данас је
у делу насеља смештена војна установа. Простор, садржаји и сам термин „Карађорђево‘‘
представља симбол снажаног, колективног сећања на времена, људе и догађаје који су
обележили период из друге половине 20. века.
У стратешком смислу као приоритет развоја у делу Предеоне подцелине, а самим
тим и насеља Карађорђево, наглашен је динамичнији развој туризма .
Приоритет је конципирање, организација, афирмација и комплетирање специфичне туристичке понуде и атрактивних програма, комплетирање јавнокомуналне и
туристичке инфраструктуре у функцији развоја туризма, повећање стандарда услуга
постојећих и планираних туристичких капацитета, активирање локалног становништва
на руралном подручју и његовог стамбеног фонда за развој одрживог туризма.
Туризам треба да представља основну или алтернативну делатност и вид компензације локалном становништву за различита ограничења у развоју који намећу режими
заштите културног и предеоног наслеђа. Базирати се на производњу органске хране,
аутентичних етно-производа, традиционалних заната и др.) што ће довести до развоја
новог идентитета насеља и привлачности за инвеститоре.
Непосредна близина заштићених природних добара СРП „Карађорђево“ и Парка
природе „Букински храстик“ (председничке резиденције) су од великог значаја за развој
туризма како за домаће тако и за иностране посетиоце. Туристичку понуду треба базирати на културно-манифестационом туризму, еко-туризму, цикло-туризму и сл.
У склопу предеоне подцелине обавезно предвидети Информациони пункт који је
саставни део туристичке инфраструктуре планиране ППППН културног предела Бач
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(Планом је предложена локација у централном садржају у блоку број 1, али она може
бити и у склопу других предвиђених садржаја у оквиру предеоне подцелине).
У овој зони предвидети изградњу дифузног музеја као дела мреже музеја ширег подручја
који је обухваћен ППППН културног предела Бач. Овај музеј може бити изграђен као
компатилбилна намена у свим зонама које се налазе у обухвату Предеоне подцелине или
у саставу постојећег музеја у склопу ергеле.
1.8.2 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
За задовољавање заједничких потреба становништва Карађорђева дефинисане су
јавне површине за уређење и изградњу објеката јавне намене од општег интереса.
ЗОНА ЦЕНТРА НАСЕЉА
Друштвени центар у просторној структури насеља представља „тачку“ концентрације једне или, по правилу, више централних функција, те самим тим и место концентрације људи, кретања и објеката. Овим простором се стога, у планирању будуће
просторне организације насеља, поклања изузетна пажња јер од његовог просторног размештаја, структуре и нивоа планираних функција, објеката предвиђених за реализацију
планираних садржаја, у великој мери зависи функционисање будућег насеља.
У постојећој организацији насеља Карађорђево зона центра насеља није била
дефинисана из разлога што су садржаји који је чине били, у просторном смислу, дифузно
распоређени у објектима који нису били наменски, него су исти према тренутној потреби и тренутним околностима послужили да се у њих сместе.
С обзиром да је део насеља јужно од главне саобраћајнице (пута Бачка Паланка Младеново) планом вишег реда опредељен за предео намењен претежно туризму и садржајима који ће омогућити развој истог и повећати атрактивност самог насеља, наметнуло се решење да се зона центра насеља смести у северном делу насеља на простору ка
коме гравитира само становништво. Планирана зона центра насеља обухвата централне
садржаје од кључног интереса за функционисање насеља и његових становника и то су:
администрација и други јавни објекти, основна школа, предшколска установа, парковски
простор, зелена пијаца, јавни паркинг и објекат пословања и услуге (маркет). У склопу
површине намењене администрациј и другим јавним објектима планирана је изградња
месне заједнице, поште, полиције, дома културе, библиотеке, здравствене станице и сл.
Зона центра насеља Карађорђево обухвата простор блокова бр. 10 и део блока број 7.
Основне просторно-функционалне карактеристике зоне примарног друштвеног центра
су:
-- ексцентричност у односу на укупно грађевинско подручје насеља, као последица историјског развоја насеља,
-- непосредна близина најгушће насељеног дела насеља,
-- планирана концентрација терцијарних делатности и јавних служби које по
свом карактеру, фреквенцији коришћења, одређеном степену компатибилности ових функција и нивоу „централитета“ и припадају овој зони.
У поступку планирања будућег развоја и просторне организације ове зоне пошло
се од следећих циљева:
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-- увођење садржаја који ће повећати степен атрактивности овог подручја и одговорити на свакодневне потребе становника,
-- озелењавање зоне центра са примарним циљем подизања амбијенталних вредности центра,
-- обезбеђење просторних услова за изражено полифункционално формирање и
подизање степена кумулиране атрактивности ове зоне.
Основна карактеристика друштвеног центра у функционалном смислу биће у
концентрацији садржаја терцијарних и јавних делатности, које су од интереса за месну
заједницу. На тај начин основна функционална одлика овог центра биће у његовој израженој полифункционалности.
Пословне делатности које се могу дозволити у зони центра су из области трговине
на мало, угоститељства и услужних делатности, затим делатности из области образовања, здравства, социјалне заштите, културе, спорта и рекреације, комуналних услуга
ако су обезбеђени услови заштите животне средине.
У зони центра не могу се лоцирати делатности које буком, вибрацијама, загађењем
ваздуха, воде и земљишта, те великим обимом транспорта, негативно утичу на животну
средину (индустрија, пољопривредна производња, производни и складишни објекти,
економски објекти и слично).
Ограђивање грађевинске парцеле - парцеле се могу ограђивати транспарентном
или зеленом оградом, макс. висина зиданог дела ограде износи 50 cm, макс. укупна висина
ограде је 1,5m, осим школских и предшколских комплекса, који се ограђују транспарентном оградом висине до 2,0m. Капије на регулационој линији се не могу отварати ван
регулационе линије.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се
ограђује.
За паркирање возила за сопствене потребе мора се обезбедити простор на сопственој парцели и то на следећи начин:
-- пословни, образовни, административни, здравствени објекти - 1ПМ /70 m²
корисног простора
-- трговина на мало - 1ПМ /100 m² корисног простора
Уз планирана паркинг места потребно је обезбедити одговарајући број места за
бицикле.
Систем озелењавања, утврђен Планом генералне регулације такође ће утицати
на повећање укупних урбаних вредности овог простора. Озелењавање централне зоне
вршиће се првенствено уређењем зелених површина намењених јавном коришћењу
као што су парк, улично зеленило и зелене површине око објеката намењених јавном
коришћењу.
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ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ
Планирана површина износи око 0,4025 hа.
1.8.2.1 Предшколска установа
У насељу обезбедити услове за 100%-тни обухват деце у предшколској установи
узраста од 4-6 година и 30%-тни обухват деце узраста од 1-3 године. Постојећи објекат у
коме је смештена предшколска установа заузима површину од око 300 m2.
Планом је предвиђена нова локација за изградњу објекта предшколске установе
заједно са комплексом основне школе, у блоку број 10.
Уређење и реконструкцију постојећег објекта вршити на основу услова из Плана.
Уређење и изградњу новопланираног комплекса вршити на основу Урбанистичког пројекта којим се може предложити и парцелација, односно раздвајање предшколске установе од комплекса школе, ако се укаже потреба, у складу са прописима који уређују ову
област.
Предшколска установа се може градити и на парцелама осталог земљишта у
склопу зоне породичног становања, као компатибилна намена, а према условима прописаним за изградњу претежне намене и прописима који уређују ову област.
1.8.2.2 Комплекс основне школе
Постојећи школски комплекс заузима површину од око 0,2113 hа. Просторном
планом општине Бачка Паланка предвиђено је да се насељу Карађорђево задржи основна
школа која у свом саставу има само нижа одељења (о I до IV).
Планом је предвиђена нова локација за изградњу комплекса основне школе заједно
са предшколском установом, у блоку број 10.
Уређење и реконструкцију постојећег објекта вршити на основу услова из Плана.
Обзиром да се постојећи комплекс, као компатибилна намена, налази у зони породичног
становања могуће је вршити доградњу истог у циљу побољшања тренутних услова за рад
школе, а у складу са условима прописаним за претежну намену.
Уређење и изградњу новопланираног комплекса вршити на основу Урбанистичког
пројекта којим се може предложити и парцелација, односно раздвајање предшколске
установе од комплекса школе, ако се укаже потреба, у складу са прописима који уређују
ову област.
АДМИНИСТРАЦИЈА И ДРУГИ ЈАВНИ САДРЖАЈИ
Планом је предвиђено да се у оквиру ове намене могу градити следећи објекти:
комплекс здравствене станице, комплекс дома културе са библиотеком, месна заједница,
пошта и полиција. Наведени садржаји се могу градити у склопу једног или више објеката
на јединственој парцели.
Такође, дата су правила грађења и уређења за сваки садржај посебно јер постоји
могућност да се планирана површина, односно грађевинска парцела која је дефинисана
за ову намену, подели на две или три парцеле. У случају поделе на две парцеле на једној
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би се градио комплекс дома културе са пратећим објектима, а на другој остали наведени
садржаји.
Планирана површина износи око 1,11 hа.
1.8.2.3 Комплекс здравствене станице са апотеком
У насељу Карађорђево постоји здравствена станица у блоку број 5, у склопу које
се налази и апотека . Површина коју заузима износи 0,1470 hа.
Уређење и реконструкцију постојећег објекта вршити на основу услова из Плана,
у складу са важећим Законима и Правилницима који дотичну област уређују.
Планом је предвиђена нова локација за изградњу комплекса у зони централних
садржаја у блоку број 10.
Уређење и изградњу новопланираног комплекса вршити на основу Урбанистичког пројекта којим се може предложити и парцелација, односно раздвајање овог комплекса од осталих централних садржаја, ако се укаже потреба, у складу са прописима који
уређују ову област.
1.8.2.4 Комплекс дома културе
У насељу не постоји објекат Дома културе. Његова изградња планирана је у
склопу централних садржаја у блоку број 10, у сврху задовољавања потреба становништва Карађорђева у области културе. Објекат би у свом саставу требало да садржи
мултифункционалну салу за одржавање културних манифестација, рад културно-уметничког друштва и сл. Такође у склопу Дома културе неопходно је предвидети и простор
за библиотеку.
Уређење и изградњу новопланираног комплекса вршити на основу Урбанистичког пројекта којим се може предложити и парцелација, односно раздвајање овог комплекса од осталих централних садржаја, ако се укаже потреба, у складу са прописима који
уређују ову област.
1.8.2.5 Месна заједница, пошта, полиција
Месна заједница, пошта и полиција тренутно финкционишу у насељу, али у неадекватним просторима. Изградња ових садржаја планом је предвиђена у склопу централних садржаја у блоку број 10. У слопу исте може се градити и ватрогасни дом.
Уређење и изградњу новопланираних садржаја вршити на основу Урбанистичког пројекта којим се може предложити и парцелација, односно раздвајање овог комплекса од осталих централних садржаја, ако се укаже потреба, у складу са прописима који
уређују ову област.
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ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Планирана површина износи око 14,00 hа.
1.8.2.6 Зелене површине
Све зелене површине насеља треба да чине интегрални систем, где ће све категорије зеленила бити повезане преко уличног зеленила, који чини окосницу зелених површина насеља. Прилазе ка насељу из правца Бачке Паланке треба озеленити формирањем
зеленог појаса.
Планским решењима задржане су све постојеће зелене површине у насељу и
планиране су нове. Формирање мреже насељског зеленила кроз недостајуће категорије
зелених површина ће омогућити остварење вишеструких функција зелених површина.
Поред декоративно-естетске, у смислу уклапања у што природнији пејсаж и усклађивања са архитектонским објектима и амбијентима, зеленило ће бити у функцији активне
и пасивне рекреације и у функцији побољшања урбаног микроклимата (санитарнохигијенске заштите насеља).
Зелене површине насеља Карађорђево су подељене у три основне групе у складу
са функцијом, величином и начином коришћења:
-- парковске површине
-- заштитно зеленило
-- блоковске слободне површине
Парковске површине
Парковске површине ће, својом доступношћу за све становнике и начином
коришћења, испуњавати најважније социјалне функције. У ове површине су укључене
све постојеће површине под високим и ниским растињем у блоковима број 7, 8 и 4, планиране парковске површине у блоку број 3 намењеном породичном становању и блоку
број 10 (зона центра) као и улично зеленило у оквиру уличних коридора.
У парковским површина дозвољено је постављање дечјих игралишта, урбаног
мобилијара и изградња стаза за шетњу.
Уређење и изградња вршиће се на основу основу овог Плана.
Заштитно зеленило
Ове зелене површине ће бити формиране у централном делу насеља, дуж пута
Бачка Паланка-Младеново и на ободу насеља у блоку број 5 и у блоку број 3.
Функција овог зеленила је да спречи загађење насеља од еолске ерозије и ношених честица пестицида са обрадивих површина које се налазе изван границе грађевинског подручја. Дуж фреквентне саобраћајнице потребно је формирати и одржавати густ
зелени појас од врста отпорних на аерозагађење, са израженом санитарном функцијом,
средњег и високог ефекта редукције буке, у комбинацији са жбуњем. Избегавати примену инвазивних врста.
Приликом подизања пољозаштитног зеленила са улогом вишефункционалног
пуфер појаса поребно је да учешће аутохтоних дрвенастих врста буде најмање 50% ради
очувања биодиверзитета аграрног и урбаног предела уз одговарајућу разноврсност врста
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и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације заштитних појасева, будући
да монокултуре евроамеричких топола не испуњавају функције заштитног зеленила
(подаци из услова надлежне институције).
Уређење и изградња вршиће се на основу основу овог Плана.
Блоковске слободне површине
Блоковске слободне површине су простори формирани у деловима насеља где су
изграђени вишепородични објекти ( у блоковима број 7,8 и 11) и у блоку број 4. Ове
површине пре свега имају улогу постора који служи за боравак и окупљање становника
насеља свих узраста и у складу с тим планирање његовог уређења треба да задовољи
потребе свих корисника. У оквиру ових површина могу се планирати изградња паркинг простора, спортски терени, игралишта за децу и сл. Поменути садржаји могу заузети максимално 30% блоковске слободне површине, док је остала површина намењена
зеленилу, високом и ниском растињу. Делови зелених површина треба да буду пејзажно
уређени. Избегавати примену инвазивних врста (списак инвазивних биљних врста се
налази у поглављу 1.8.2).
Уређење и изградња вршиће се на основу Урбанистичког пројекта.

КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ
Планирана површина износи око 1,58 hа.
1.8.2.7 Гробље
Постојеће насељско гробље се налази у блоку број 16. Површина коју заузима задовољава потребе насеља у наредном планском периоду. На парцели је изграђена капела.
Део постојеће парцеле планиран је за изузимање због проширења насељске саобраћајнице. Укупна површина насељског гробља износиће око 0.97 ha.
Реконструкцију постојећег објекта капеле вршити на основу услова из Плана.
Уређење и изградња вршиће се на основу услова из Плана.
1.8.2.8 Котларница
Планом је формирана грађевинска парцела за постојећи објекат котларнице у
блоку број 14, у површини од 0.42 ha.
Уређење и изградњу као и реконструкцију постојећег објекта вршити на основу
услова из Плана, у складу са важећим Законима и Правилницима који дотичну област
уређују.
1.8.2.9 Зелена пијаца
Планом је предвиђено да се за потребе зелене пијаце формира грађевинска парцела у блоку број 7 у зони центра насеља, површине од 0.10 hа.
Пијацу изградити и опремити у складу са савременим захтевима потрошача и продаваца, а у складу са важећим Законима и Правилницима који дотичну област уређују.
Уређење и изградњу вршити на основу Урбанистичког пројекта.
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1.8.2.10 Комплекс МРС
Мерно-регулациона станица је део комуналне инфраструктуре, у функцији
мерења и регулације притиска за дистрибутивну гасну мрежу.
Планирано локација за изградњу МРС предвиђена у блоку број 9, уз саобраћајницу Бачка Паланка - Младеново у површини од 0,082 hа.
Уређење и изградњу вршити на основу овог Плана, а у складу са условима надлежних институција.
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
Планирана површина износи око 19,80 hа.
1.8.2.11 Улични коридори
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 уличног зеленила. За уличне
коридоре дати су различити хијерархијски нивои улица. У зависности од просторног
положаја улица у насељу, ширине уличних коридора и постојеће изграђености утврђен је
и њихов значај у насељу.
Уређење и изградња вршиће се на основу основу овог Плана.
1.8.2.12 Јавни паркинг
Површина за изградњу јавног паркинга планирана је у блоку број 7 у зони центра
насеља и износи око 0.0744 ha.
Уређење и изградњу вршити на основу овог Плана, а у складу са условима надлежних институција.
1.8.2.13 Станица за снабдевање горивом
Постојећа станица за снабдевање горивом налази се на површини јавне намене у
коридору Улице краља Петра првог у непосредној близини раскрснице. Површина коју
заузима је 794 m2.
Планом није предвиђено проширење капацитета ни објекта исте, већ је искључиво
дозвољена реконструкција у складу важећим Законима и Правилницима који дотичну
област уређују.
Нове станице за снабдевање горивом, као компатибилни садржај, могуће је градити у радној зони. Уређење и изградњу вршити на основу Урбанистичког пројекта.
1.8.3 ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Остале површине у грађевинском рејону насеља Карађорђево чине следеће специфичне целине са претежним наменама: централни садржаји, зона становања, радна зона,
спортско-рекреативни садржаји, туристички садржаји и зона посебне намене. У складу
са дефинисаном преовлађујућом наменом дати се услови за изградњу објеката стим да
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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 111,10 ha односно око 75,07%
насеља.
1.8.3.1 ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ
Планирана површина износи око 8,68 hа.
Пословање и услуге
Постојећи садржаји
Постојећи садржај пословања и услуга - трговински објекат „маркет“ лоциран је у
блоку број 10 и овим Планом је за њега дефинисана парцела површине од око 0,3434 ha.
Постојећи објекат маркета се може реконстуруисати, доградити, адаптирати и
санирати, док се уређење и изградња новог објекта на тој локацији може вршити ако су
задовољени прописани параметри из овог Плана.
Предметна локација има статус Мастер плана и дефинисана је актом Министарства одбране П број 717-5 од 17.05.2017.г. За ову непокретност друга намена се може дефинисати тек након регулисања својинских односа у складу са одредбама Закона о јавној
својини („Сл. Гласник РС“ бр. 72/11, 88/13, 105/14 и 108/16), а у поступку пред Републичком дирекцијом за имовину РС.
Новопланирани садржаји
Планирана зона пословања и услуга налази се у блоку број 4 на простору постојећег
становања (некадашњи војни објекти прилагођени становању и предшколској установи)
и објекта војне управе.
Сви објекти су, према условима надлежне институције за заштиту споменика
културе, планирани за рехабилитацију, односно могу се реконстуруисати, адаптирати
и санирати уз очување хоризонталне и вертикалне регулације. Породично становање се
задржава до привођења намени.
Делатности које су дозвољене у овој зони су угоститељство, трговина намало,
занатска делатност, услужне делатности и пратећи објекти уз наведене намене.
Компатибилне намене у зони пословања и услуга су административни објекти,
објекти образовања, социјалне заштите и здравства.
Објекти чија изградња је забрањена у овој зони су производни, складишни објекти
и економски објекти.
У зони централних садржаја - пословање и услуге уређење и изградњу вршити на
основу урбанистичког пројекта и услова надлежене институције за заштиту споменика
културе.
Центар за едукацију - мултифункционални саджај
Центар за едукацију планиран је у блоку број 4 у делу где се некада налазила
економија. Објекти су одавно напуштени и не одржавају се . Према условима надлежне
институције неки од њих су планирани за рушење, а неки за рехабилитациу. Ова намена

114 страна - Броj 4/2019

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

4. фебруар 2019. године

директно је проистекла из планиране функције предеоне подцелине која је дефинисана
ППППН културног предела Бач.
У склопу центра за едукацију може се предвидети Информациони пункт који је
саставни део туристичке инфраструктуре планиране ППППН културног предела Бач
(Планом је предложена локација у централном садржају у блоку број 1, али она може
бити и у склопу других предвиђених садржаја у оквиру предеоне подцелине).
У зони Центра за едукацију уређење и изградњу вршити на основу урбанистичког
пројекта и услова надлежене институције за заштиту споменика културе.
1.8.3.2 ЗОНА СТАНОВАЊА
Планом генералне регулације насеља Карађорђево предвиђено је да зона становања обухвата површину од око 29,68ha. У односу на раније постојећу зону становања
то представља проширење од око 21,69ha. Проширење стамбене зоне насеља извршено
је претежно на слободно неизграђено грађевинско и пољопривредно земљиште, и то
у северном делу насеља и на самом југу, више као потреба логичног и рационалног
заокруживања постојећих стамбених структура и повезивања постојећег дела насеља
Карађорђево са Горњим Мајуром.
Реализација планираног становања у Карађеорђеву вршиће се реконструкцијом и
ревитализацијом постојећег стамбеног фонда, а у изградњом нових стамбених јединица
на новопланираним површинама намењеним становању. Оба начина решавања проблема
становања у насељу, одвијаће се паралелно, а у складу са потребама насеља и могућностима инвеститора.
На површини основне претежне намене земљишта у зони становања (сеоска зона,
зона ретких насеља и породичне градње) дозвољена је изградња компатибилних намена
у оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле у 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) социјална заштита (деца и стари);
7) образовање;
8) култура;
9) верски објекти
10) спорт и рекреација.
Компатибилне намене у оквиру зоне, могу бити и 100% заступљене на појединачној грађевинској парцели у оквиру зоне и на њих се примењују правила за изградњу
дефинисана за претежну намену земљишта у зони.
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У зони становања могући пратећи садржаји су занатски, угоститељски објекти
(собе и куће за изнајмљивање, мали ресторани, мале радионице старих заната; пансиони
за бициклисте, сервиси за поправку бицикала, посебне гараже за бицикле, специјализоване продавнице и сл.);
Површина стамбене зоне у насељу износи од око 29,68 ha, односно,у насељу је
заступљена са око 20,06%.
Према својим специфичним одликама издвајају се три подтипа становања:
1. породично становање
2. породично становање са радом
3. вишепородично становање
ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
Породично становање је зона која се састоји из постојећег становања у блоковима 3, 5, 8 и 11 и новопланираног породичног становања у блоку 3 и14. У овој зони је
углавном заступљено породично становање са објектима у прекинутом низу и слободностојећим објектима. Задржана је постојећа зона становања уз проширивање грађевинског подручја за потребе становања. Проширење грађевинског подручја у циљу формирања нових површина за изградњу дефинисано је предложеном парцелацијом.
Планирана површина за породично становање износи око 13,61 ha, тј. у насељу је
процентуално заступљена око 9,2%.
Специфичност ове зоне је у следећем:
-- индекс заузетости грађевинске парцеле је максимално до 40%
-- максимална спратност стамбених објеката је П+1,
-- 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 није дозвољена изградња економских објеката, производних делатности, складишта и трговина на велико.
-- у оквиру објекта за породично становање могу се формирати максимално 4
засебне стамбене јединице.
-- на грађевинској парцели се у изузетним условима може дозволити градња два
стамбена објекта, под условом да су испуњени сви урбанистички критеријуми.
Уређење и изградњу вршити на основу услова из Плана, осим за чисто пословне
објекте за које је обавезна израда урбанистичког пројекта.
ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СА РАДОМ
За овај тип становања карактеристично је да се у оквиру парцеле морају обезбедити просторни услови и за обављање производних активности које су везане за услужне
делатности, пољопривреду или занатство, али на начин који не угрожава преовлађујућу
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намену - становање. Основни услов за то је парцела веће површине и положај у насељу у
односу на друге намене (школе, здравствене установе, централне садржаје, и др.).
Локације за задовољење потреба за овим подтипом становања су планиране у блоковима број 13, 14, 15 и 16 где је могуће формирање парцела веће површине.
Под овим типом становања подразумева се становање у породичним стамбеним
објектима, приземним или спратним (максимално до П+1+Пк једноспратна стамбена
зграда са поткровљем) на парцелама за породично коришћење.
Специфичност зоне становања са радом је у следећем:
-- индекс заузетости грађевинске парцеле је максимално до 40%,
-- у овој зони је дозвољена изградња пратећих објеката из области услужних
делатности (пекаре, мањи производни капацитети итд.), затим пољопривреде
(складишта, стакленици, пластеници и др.), производног занатства (радионице, магацини, разни други погони итд.) и економских објеката уз стамбени и
пословни објекат, економски објекти за гајење животиња, пратећи објекти за
гајење животиња, објекти за складиштење сточне хране , објекти за машине
и возила,
-- наведене делатности су дозвољене на грађевинској парцели уз обезбеђивање
услова заштите животне средине,
-- изградња економских објеката није дозвољена у блоковима број 13 и 14,
-- озелењавање и ограђивање парцеле треба да допринесу лепшем и квалитетнијем микроамбијенту стамбеног блока.
Планирана површина за породично становање са радом износи око 10,99 ha, тј. у
насељу је процентуално заступљена око 7,43%.
Уређење и изградњу вршити на основу услова из Плана, осим за чисто пословне
објекте и производне објекте за које је обавезна израда урбанистичког пројекта.
ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
Вишепородично становање подразумева изградњу објеката за становање више
породица (више од 4 стамбене јединице) на једној парцели, чија је спратност до П+2+Пк
(приземље + 2 спрата + поткровље).
У насељу Карађорђево постоје објекти вишепородичног становања конципирани
као слободностојећи, са две и три ламеле. Ради се о објектима парцелама (сваки објекат
има свој број кат. парцеле) тј. немају припадајуће двориште већ су организовни тако да су
окружени заједничким слободним простором са зеленилом саобраћајницама, паркингом
и игралиштем. Планом је предвиђено задржавање такве концепције уређења с тим што
је поменути слободан простор сада дефинисан као површина јавне намене, односно има
намену блоковска слободна површина.
Нове површине за изградњу вишепородичног становања планиране су блоковима
број 6, 8 и 12. За блок 12 прописана је детаљна урбанистичка разрада којом ће се дефинисати концепт изградње блока и дефинисати нове површине јавне намене. У осталим
блоковима уређење и изградњу вршити на основу Урбанистичког пројекта. У склопу
вишепородичних стамбених зграда могу се јавити разне врсте пословања, под условом
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да не угрожавају елементарно становање. Ови садржаји могу бити планирани у приземној етажи објекта.
За ову стамбену зону планирана је површина од око 5,08 ha, тј. у насељу би била
заступљена процентуално око 3,43%.
Специфичност ове зоне је у следећем:
-- индекс заузетости грађевинске парцеле је максимално 40%,
-- грађевинска парцела у овој зони може да се намени и за чисто пословање и то
из области: трговине на мало, угоститељства, здравствене и социјалне заштите, културне и друштвене активности општег карактера.
-- дозвољена је изградња гаража у случају када објекат има сопствену парцелу,
-- у овој зони није дозвољена изградња економских објеката уз стамбени, односно,
пословни објекат,
-- производне делатности у овој зони нису дозвољене.
1.8.3.3 РАДНА ЗОНА
Просторна организација функције рада у Карађорђеву конципирана је тако да је
радна зона планирана на самом северу насеља.
Иако се просторни развој насеља Карађорђево планира првенствено кроз афирмацију туристичке делатности, Планом је предвиђена и производна делатност у оквиру
насеља, јер је и она та од које у одређеној мери зависи економски, друштвени, па и просторни развој насеља.
Под радним зонама подразумевају се оне површине у просторној структури
насеља које ће првенствено бити намењене производним активностима (индустрија, прерада пољопривредних производа, производно оријентисани капацитети мале привреде,
складишта, услужни сервиси).
Ове радне зоне формиране су у блоковима 17 и 18. Просторно-оранизациона структура радних зона условљена је техничко-технолошком и инфраструктурном повезаношћу појединих система, као и интензитетом и карактером њиховог утицаја на животну
средину. Савремена концепција радних зона подразумева такође и обезбеђивање просторних услова за изградњу садржаја, као што су објекти друштвене исхране, заштите,
одржавања хигијене, одмора и рекреације и сл. У склопу радне зоне могу се градити и
Станице за снабдевање горивом.
Укупна површина планирана за радну зону у грађевинском подручју насеља би
била око 19,35 ha, тј. процентуално би у насељу била заступљена око 13,07%.
У оквиру једног блока приоритетно би требало да се групишу предузећа која су
међусобно технолошки повезана, која имају сличан могућ степен штетног утицаја на
околину и имају сличне захтеве у погледу саобраћајног и другог опслужења. Општи
услови који би важили за ову зону су следећи:
-- индекс заузетости грађевинске парцеле максимално 70% (40% под објектима);
-- за сваку грађевинску парцелу потребно је обезбедити противпожарни прилаз
минималне ширине 3,5m;
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-- око објеката се мора обезбедити противпожарни пут који не може бити ужи од
3,5м за једносмерну комуникацију, односно 6м за двосмерно кретање возила.
За радну зону је предвиђена детаљна урбанистичка разрада.
На површини основне претежне намене земљишта, радне зоне и комплекси, дозвољена је изградња компатибилних намена:
1) пословање;
2) трговина;
3) угоститељство;
4) занатство и услуге;
5) станице за снабдевање горивом;
6) комунални објекти и површине (вашариште, кванташка и сточна пијаца);
7) теретни терминали.
Компатибилне намене у оквиру зоне, могу бити и 100% заступљене на појединачној грађевинској парцели у оквиру зоне и на њих се примењују правила за изградњу
дефинисана за претежну намену земљишта у зони.
У оквиру планираних површина дозвољена је изградња објеката чији ниво буке
неће прећи граничне вредности индикатора буке, прописане Уредбом о индикаторима
буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања
и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 75/2010), које
су дате у поглављу 1.8.3.
Већи део радне зоне има статус Мастер плана и дефинисан је актом Министарства
одбране П број 717-5 од 17.05.2017.г. За ове непокретности друга намена се може дефинисати тек након регулисања својинских односа у складу са одредбама Закона о јавној
својини („Сл. Гласник РС“ бр. 72/11, 88/13, 105/14 и 108/16), а у поступку пред Републичком дирекцијом за имовину РС. Катастарске парцеле на које се ово односи су следеће:
к.п. број 3007/1, 3008/1 и 3008/2 и обухваћене су границом посебне намене - „Мастер
план“ приказане на графичким прилозима.
1.8.3.4 СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈИ
Један од основних циљева Плана је да се у насељу обезбеде услови за одвијање
разноврсних рекреационих и спортских активности које ће бити доступне свим категоријама становништва без обзира на узраст, пол и занимање.
Успешно остваривање овог циља изискује формирање једног јединственог система површина и објеката намењених рекреативним и спортским активностима. Само
добром међусобном функционалном и просторном усклађеношћу између свих елемената
овог система, може се постићи његова добра ефикасност.
Просторна организација функција рекреације у насељу подразумева постојање
система рекреативних и спортских објеката, како у оквиру издвојених просторних
целина - спортско рекреационих центара - тако и у облику пратећих, комплементарних
садржаја у оквиру основних функционалних зона (становања, друштвених центара, радних зона и комплекса јавног зеленила и сл.).
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У насељу не постоји комплекс спортско-рекреативних садржаја са теренима и
халом за спортове. Једини садржај овог типа представља постојећи простор који користи
фудбалски клуб у чијем саставу се налази фудбалски терен и објекат са пратећим садржајима, а који се налазе у зони посебне намене.
Планирана зона спортско-рекреативних садржаја се налази у блоку број 9.
Укупна површина планирана за спортско - рекреативне садржаје у грађевинском
подручју насеља је око 1.72 ha, тј. процентуално би у насељу били заступљени око 1,16%.
Овај будући спортско-рекреациони центар је планиран у источном делу насеља и
имаће значај за житеље Карађорђева због полифункционалне структуре која ће повлачити све узрасне групе корисника. Уз уобичајене спопртско-рекреативне садржаје који
ће бити заступљени на игралиштима и теренима намењеним разним спортским и рекреативним активностима на сувом терену у овом спортско рекреационом центру могуће је
планиранти изградњу затвореног и отвореног базена.
Посебну пажњу посветити формирању зелених површина. Формирати појас заштитног зеленила према обрадивом земљишту изван грађевинског подручја, у минималној ширини од 5 m.
За уређење и изградњу у овој зони Планом је предвиђена детаљна урбанистичка
разрада.
1.8.3.5 ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈИ
Зона туристичких садржаја планирана је у блоку број 5 у површини од око8,99ha,
тј. процентуално би у насељу била заступљена око 6,07%.
Ова зона представља неизоставни садржај у склопу развоја туристичких делатности насеља Карађорђево. У самом насељу није развијена мрежа смештајних капацитета. На овом простору је потребно планирати све туристичке услуге и изградњу
туристичке инфраструктуре у складу са Законом о туризму.
За уређење и изградњу у овој зони Планом је прописана детаљна урбанистичка
разрада.
1.8.3.6 ПОСЕБНА НАМЕНА
Комплекс Посебне намене се налази у оквиру Предеоне подцелине одређене
ППППН културног предела Бач и има укупну површину од 37,19 ha, тј. процентуално
би у насељу био заступљен око 25,72%.
Посебна намена је дефинисана условима надлежног министарства који су обрађени
у Посебном прилогу - Анексу и чине саставни део овог Плана. Прилог се односи на
посебне мере уређења и припреме територије за одбрану земље, са комплетном преписком у вези са предметним Планом.
У току израде Нацрта плана дошло је до измена у погледу услова који су дефинисани од стране Министарства одбране, а који се односе на ограничења у погледу изградње
објеката у односу на дефинисане зоне заштите око војног комплекса ”Резиденције Храстик”. У Мишљењу на Нацрт плана (прибављеном непосредно пре стручне контроле
истог) Министарство одбране обавестило је обрађивача Плана да су заштитне зоне око
војног комплекса ”Резиденција Храстик” редефинисане у складу са Правилником, тако
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да режим заштите не улази у границу Плана. Такође је дошло до измене и на локацији на
којој се налази угоститељски објекат - ресторан који је претходним условима изузет из
посебне намене и био на листи објеката у Мастер плану војске, те је сада враћен у зону
посебне намене.
Хиподром и ергела са музејем и пратећим садржајима
Хиподром се налази у блоку број 1, док се ергела са пратећим садржајима налази
у блоку број 2.
У блоку број 2 налази се и део атарског пута који овим Планом није дефинисан као површина јавне намене из разлога јер се налази у оквиру Посебне намене. Он
ће овим Планом бити третиран као интерна саобраћајница у зони посебне намене , па
ће његово уређење и изградња бити дефинисане на начин како то буде прецизирано у
склопу уређења и изградње целе ове зоне.
Постојећи објекти се могу реконструисати, адаптирати и санирати. Према условима надлежне институције за заштиту споменика културе третман истих подразумева
очување аутентичне намене, архитектуре, облика и материјала.
Уређење и изградњу вршити на основу Урбанистичког пројекта и услова у погледу
заштите споменика културе.
Постојећи спортски комплекс - фудбалски клуб
Постојећи спортски комплекс - фудбалски клуб налази се у блоку број 1 на новоформираној грађевинској парцели.
Постојећи објекат са пратећим садржајима није евидентиран у катастру непокретности. Могуће га је озаконити у складу са позитивним прописима који регулишу ту
област.
Уређење и изградњу вршити на основу Урбанистичког пројекта.
Угоститељски објекат - ресторан
Постојећи угоститељски објекат - ресторан је намењен садржајима пословања и
услуга и налази се у блоку број 1.
Постојећи објекат ресторана се може реконстуруисати, адаптирати и санирати уз
очување хоризонталне и вертикалне регулације, а према условима надлежне институције за заштиту споменика културе.
У склопу овог објекта може се предвидети Информациони пункт који је саставни
део туристичке инфраструктуре планиране ППППН културног предела Бач.
Уређење и изградња новог објекта на тој локацији може се вршити ако су задовољени прописани параметри из овог Плана.
Зеленило специјалне намене
Зеленило специјалне намене налази се у блоку број 1, у зони Посебне намене и
чини саставни део комплекса хиподрома и ергеле са пратећим садржајима.
У оквиру зеленила специјалне намене дозвољено је постављање дечјих игралишта, урбаног мобилијара и изградња стаза за шетњу.
Уређење и изградња вршиће се на основу основу овог Плана.
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У случају да се у зони посебне намене укаже потреба за формирањем површина
јавне намене, мораће се израдити План детаљне регулације за раздвајање јавног од осталог земљишта.
1.8.3.7 КОМПЛЕКС ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА
У насељу Карађорђево не постоје комплекси верских објеката ни једне верске конфесије.
Изградња новог верског комплекса (свих верских конфесија), ако се појави потреба
за тим, може се одобрити у оквиру било које зоне у насељу (осим радне зоне) а у делу
насеља северно од пута Б. Паланка - Младеново, на осталом грађевинском земљишту, по
условима који важе за зону у којој се објекат гради, поштујући при томе специфичност
стилских одлика и традиције.
Планирани индекс заузетости парцеле је максимално 40%.
Спратност објеката је приземна.
Минимална површина под зеленилом је 30%.
Објекти верске функције су значајни просторни репери и симболи насеља, тако
да код избора нове локације треба водити рачуна о намени површина у окружењу, као и
визурама и положају храма у слици насеља.
Приликом израде Урбанистичког пројекта потребно је разрадити и партерно
решење комплекса са елементима трга као јавног простора, оплемењеног декоративним
зеленилом, високим растињем, урбаним мобилијаром и адекватном расветом.
Уређење и изградњу вршити на основу урбанистичког пројекта.
ПРАВОСЛАВНИ ХРАМ
У току израде Плана Српска православна црквена општина Младеново изразила
је потребу за изградњом православног храма, због већинског становништва ове вероисповести у насељу Карађорђево. Локација за изградњу истог предвиђена је у блоку број 9
у његовом јужном делу и има укупну површину од 0.45 ha, тј. процентуално би у насељу
био заступљен око 0,3%.
Планом је дозвољена изградња објеката који се могу градити унутар дефинисане
грађевинске линије, приказане у графичким прилозима Плана. Удаљеност планиране
грађевинске линије у односу на регулациону линију приказана је на графичком прилогу
06. „План претежне намене објеката и површина“.
Колско-пешачки прилаз на парцелу планиран је са јавне површине - улице Нова 3.
1.8.4 БИЛАНС ПОВРШИНА
Биланс површина у граници грађевинског подручја:
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉА
А

ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

1

ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ

Планирана
површина /ha

Површина/%

36,89

24,93

1,51

1,02
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1.1

Администрација и други јавни објекти (МЗ, пошта,
полиција, дом културе, здравствена станица, апотека,
библиотека и др.)

1,11

/

1.2

Комплекс основне школе и предшколске установе

0,40

/

14,00

9,46

2

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

2.1

Парковске површине

3,48

/

2.2

Заштитно зеленило

3,76

/

2.3

Блоковске слободне површине

6,76

/

3

КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ

1,58

1,07

3.1

Гробље

0,97

/

3.2

Котларница

0,42

/

3.3

Пијаца

0,10

/

3.4

МРС

0,082

/

3.5

Трафостаница

0,0064

/

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

19,80

13,38

4.1

Јавни паркинг

0,074

/

4.2

Станица за снабдевање горивом (ССГ)

0,08

/

4.3

Улични коридори и канали

19,64

/

111,10

75,07

12,85

8,68

4

Б

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

5

ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ

5.1

Пословање и услуге

3,05

/

5.2

Центар за едукацију - мултифункционални садржај

9,80

/

СТАНОВАЊЕ

29,68

20,06

6.1

Породично становање

13,61

/

6.2

Породично становање са радом

10,99

/

6.3

Вишепородично становање

5,08

/

19,35

13,07

6

7

РАДНЕ ЗОНЕ

8

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈИ

1,72

1,16

9

ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈИ

8,99

6,07

10

ПОСЕБНА НАМЕНА

38,06

25,72

10.1

Хиподром

17,21

/

10.2

Ергела са музејем и пратећим садржајима

15,33

/

10.3

Постојећи спортски комплекс - фудбалски клуб

1,42

/

10.4

Зеленило специјалне намене

3,23

/

10.5

Угоститељски објекат - ресторан

0,87

/

КОМПЛЕКС ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА

0.45

0,3

147,99

100%

11
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ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ
ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛА
Правила парцелације и препарцелације

На већем броју катастарских парцела 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 грађевиснких парцела, на начин и под условима утврђеним Планом, на основу пројекта парцелације.
Саставни део пројекта препарцелације, односно парцелације је и пројекат геодетског обележавања.
1.9.2

Правила исправке граница суседних парцела

Исправка граница суседних парцела врши се у циљу формирања грађевинске/их
парцеле/а, као и одређивања границе површине јавне намене.
Исправка граница суседних катастарских парцела, спајање суседних катастарских
парцела истог власника, као и спајање суседних парцела на којима је исто лице власник
или дугорочни закупац на основу ранијих прописа, врши се на основу елабората геодетских радова.
Приликом утврђивања услова за исправку граница парцела мора се поштовати
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.
1.9.3

Посебни случајеви формирања грађевинских парцела

За грађење, односно постављање линијски инфраструктурних објеката, комуналне
инфраструктуре и електроенергетских 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 одржавања и отклањања кварова или хаварије.
1.10 РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ, СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ, НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ
УЛИЦА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
1.10.1 План регулације
План генералне регулације насеља Карађорђево урађен је на основу мреже
саобраћајница и намене површина, а као геодетска основа послужио је дигитални ортофото и катастарски план који је формиран од катастарских планова у размери Р = 1:1000
и Р = 1:2500, са растерима тј. са снимљеном копијом плана и копијом плана водова. Регулационим планом је дефинисано које се све постојеће саобраћајнице са својим регулационим линијама задржавају, а које су новопланиране. Регулационе линије дефинисане
су у свим графичким прилозима, док су новопланиране регулационе линије посебно наглашене на карти 0.6. План сабраћајница, план регулације и нивелације.
Разграничење површина јавне намене од осталих површина извршено је утврђивањем
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граница површина јавне намене, којe одређују регулационе линије.
Регулациона линија се мења на свим локацијама где је планирано формирање нових
јавни површина и на деловима исправаљања постојећих регулација у насељу.
1.10.2 Грађевинске линије
Грађевинске линије су приказане на графичком прилогу број 06.“План претежне
намене објеката и површина“. Њихом положај је дефинисан у односу на регулационе
линије. За постојеће објекте који се задржавају, у случају реконструкције задржавају се
постојеће грађевинске линије. За планирану изградњу нових објеката, реконструкцију
и доградњу, дефинисани су услови за формирање грађевинских 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 (његове хоризонталне пројекције). Смернице и услови за формирање грађевинских линија по зонама детаљније ће се
описати у правилима грађења у наставку.
1.10.3 План нивелације
Као геодетска подлога за израду плана генералне нивелације послужила је државна
карта у размери Р =1:1000. Насеље Карађорђево се налази на надморској висини од 84,00
до 86,50 mnm. Планом генералне нивелације дате су оријентационе коте прелома нивелете осовине собраћајница, интерполоване коте и падови нивелете осовине саобраћајница, приказане у графичком прилогу. За израду детаљне урбанистичке и пројектне
документације подужни нагиб саобраћајнице дефинитивно утврдити након геомеханичких испитивања и геодетског снимања терена. Коте генералне нивелације код израде и
реализације пројекта обавезно преносити са постојеће државне нивелманске мреже.
У оквиру графичког прилога број 07“.План саобраћајница и план регулације и
нивелације“ дате су коте нивелете саобраћајница. Нивелациона решења су дефинисана
преломним тачкама нивелете осовина главних и сабирних улица. Планом хоризонталне
регулације улице одређене су основне смернице нивелације којих се у фази детаљне разраде треба начелно придржавати. У нивелационом решавању усклађени су и интерни
односи укрсних саобраћајница, односно обезбеђени су нормални услови повезивања
подужног нагиба једне са попречним нагибом друге укрсне саобраћајнице и обрнуто.
Списак новоодређених координата преломних тачака регулације:
Centerline PTR
Point.No.

Easting

Northing

Elevation

01

6602289.970

5016473.460

0.000

02

6602632.044

5016305.356

0.000

03

6602296.504

5016486.917

0.000

04

6602329.050

5016469.960

0.000

05

6602401.159

5016432.389

0.000

06

6602433.600

5016498.070

0.000
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07

6602475.150

5016582.400

0.000

08

6602506.100

5016643.220

0.000

09

6602399.930

5016696.000

0.000

10

6602416.760

5016424.261

0.000

11

6602502.960

5016381.040

0.000

12

6602576.944

5016531.309

0.000

13

6602588.200

5016554.920

0.000

14

6602607.640

5016592.140

0.000

15

6602568.260

5016611.980

0.000

16

6602522.070

5016635.260

0.000

17

6602490.080

5016574.300

0.000

18

6602449.290

5016490.150

0.000

19

6602534.023

5016552.559

0.000

20

6602549.320

5016574.400

0.000

21

6602518.120

5016373.280

0.000

22

6602604.158

5016330.898

0.000

23

6602679.315

5016480.372

0.000

24

6602593.100

5016522.670

0.000

25

6602681.562

5016484.840

0.000

26

6602690.620

5016503.290

0.000

27

6602709.460

5016541.000

0.000

28

6602623.820

5016584.200

0.000

29

6602595.321

5016527.157

0.000

30

6602617.700

5016324.056

0.000

31

6602636.771

5016314.442

0.000

32

6602773.528

5016509.481

0.000

33

6602723.923

5016533.324

0.000

34

6602704.277

5016496.267

0.000

35

6602418.040

5016721.380

0.000

36

6602624.536

5016622.371

0.000

37

6602736.003

5016849.194

0.000

38

6602781.800

5016942.385

0.000

39

6602780.446

5016946.744

0.000

40

6602580.722

5017047.574

0.000

41

6602532.228

5016950.331

0.000

42

6602640.988

5016615.036

0.000

43

6602793.942

5016537.320

0.000
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44

6602896.090

5016743.150

0.000

45

6602992.520

5016937.460

0.000

46

6603060.942

5017207.804

0.000

47

6603067.942

5017236.550

0.000

48

6603006.387

5017267.732

0.000

49

6602917.761

5017312.629

0.000

50

6602896.212

5017323.545

0.000

51

6602810.550

5017366.940

0.000

52

6602754.900

5017394.799

0.000

53

6602742.330

5017369.790

0.000

54

6602616.830

5017120.050

0.000

55

6602588.030

5017062.230

0.000

56

6602789.580

5016960.120

0.000

57

6602807.180

5016950.240

0.000

58

6602828.563

5016939.443

0.000

59

6602821.260

5016924.980

0.000

60

6602799.170

5016934.380

0.000

61

6602817.300

5016783.500

0.000

62

6602825.950

5016800.449

0.000

63

6602820.940

5016802.809

0.000

64

6602857.120

5016873.920

0.000

65

6602835.080

5016891.290

0.000

66

6602846.060

5016914.200

0.000

67

6602848.700

5016979.810

0.000

68

6602810.690

5016998.840

0.000

69

6602821.659

5017020.190

0.000

70

6602904.743

5017286.933

0.000

71

6602883.068

5017297.924

0.000

72

6602797.540

5017341.240

0.000

73

6602263.013

5016486.899

0.000

74

6602320.926

5016607.093

0.000

75

6602378.740

5016727.080

0.000

76

6602380.908

5016731.576

0.000

77

6602480.970

5016948.350

0.000

78

6602568.938

5017121.937

0.000

79

6602574.980

5017134.640

0.000

80

6602611.050

5017208.789

0.000
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81

6602636.361

5017254.927

0.000

82

6602686.120

5017345.630

0.000

83

6602712.570

5017397.470

0.000

84

6602719.980

5017411.440

0.000

85

6602619.950

5017461.470

0.000

86

6602606.678

5017468.109

0.000

87

6602043.910

5017750.970

0.000

88

6602571.540

5017397.860

0.000

89

6602583.280

5017394.180

0.000

90

6602613.730

5017450.060

0.000

91

6602765.251

5017411.924

0.000

92

6602905.160

5017341.273

0.000

93

6602923.943

5017378.490

0.000

94

6602927.991

5017386.510

0.000

95

6602944.309

5017418.844

0.000

96

6602947.464

5017425.095

0.000

97

6603020.211

5017569.236

0.000

98

6603018.556

5017575.696

0.000

99

6602962.812

5017603.283

0.000

100

6602956.954

5017600.785

0.000

101

6602947.077

5017605.625

0.000

102

6602945.468

5017611.903

0.000

103

6602914.095

5017627.513

0.000

104

6602880.517

5017644.240

0.000

105

6602804.690

5017492.010

0.000

106

6602785.073

5017452.114

0.000

107

6602781.103

5017444.065

0.000

108

6602805.300

5017442.860

0.000

109

6602888.560

5017404.640

0.000

110

6602903.190

5017438.280

0.000

111

6602872.315

5017453.009

0.000

112

6602835.750

5017470.540

0.000

113

6602822.010

5017476.800

0.000

114

6602816.900

5017479.100

0.000

115

6602819.570

5017484.550

0.000

116

6602895.231

5017449.779

0.000

117

6602890.119

5017464.377

0.000
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118

6602926.583

5017330.453

0.000

119

6603015.270

5017285.642

0.000

120

6603033.952

5017323.308

0.000

121

6603131.426

5017519.836

0.000

122

6603042.171

5017564.009

0.000

123

6602944.780

5017367.221

0.000

124

6602884.084

5017651.400

0.000

125

6602917.639

5017634.694

0.000

126

6602948.972

5017619.095

0.000

127

6602954.953

5017621.704

0.000

128

6602964.832

5017616.866

0.000

129

6602966.430

5017610.419

0.000

130

6603022.192

5017582.822

0.000

131

6603028.242

5017585.461

0.000

132

6603129.165

5017789.345

0.000

133

6603127.557

5017795.624

0.000

134

6603070.652

5017823.081

0.000

135

6603064.581

5017820.491

0.000

136

6603054.703

5017825.332

0.000

137

6603053.111

5017831.545

0.000

138

6603023.095

5017846.027

0.000

139

6602989.447

5017862.324

0.000

140

6603045.719

5017571.179

0.000

141

6603134.981

5017527.003

0.000

142

6603179.060

5017768.834

0.000

143

6603150.507

5017782.914

0.000

144

6602995.734

5017874.835

0.000

145

6603059.178

5017844.162

0.000

146

6603064.884

5017846.115

0.000

147

6603076.804

5017835.640

0.000

148

6603143.549

5017803.337

0.000

149

6603157.333

5017796.707

0.000

150

6603178.734

5017874.993

0.000

151

6603188.832

5017869.996

0.000

152

6603270.064

5018046.856

0.000

153

6603197.996

5018083.038

0.000

154

6603182.443

5018086.099

0.000
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155

6603180.480

5018091.831

0.000

156

6603118.465

5018122.966

0.000

157

6603122.915

5018131.966

0.000

158

6603209.720

5018088.360

0.000

159

6603274.550

5018055.793

0.000

160

6603441.488

5018776.235

0.000

161

6603246.565

5018382.031

0.000

162

6603167.241

5018221.609

0.000

163

6603254.610

5018177.720

0.000

164

6602052.880

5017768.800

0.000

165

6602571.180

5017508.050

0.000

166

6602615.629

5017486.005

0.000

167

6602625.600

5017481.060

0.000

168

6602733.200

5017427.710

0.000

169

6602747.909

5017457.401

0.000

170

6602769.702

5017501.353

0.000

171

6602837.280

5017637.700

0.000

172

6602846.982

5017657.277

0.000

173

6602806.104

5017677.689

0.000

174

6602776.960

5017692.242

0.000

175

6602764.434

5017698.497

0.000

176

6602656.561

5017751.747

0.000

177

6602623.271

5017683.121

0.000

178

6602619.024

5017674.257

0.000

179

6602585.487

5017605.243

0.000

180

6602638.759

5017508.948

0.000

181

6602722.356

5017469.469

0.000

182

6602589.423

5017545.492

0.000

183

6602633.932

5017524.494

0.000

184

6602643.880

5017519.800

0.000

185

6602725.150

5017481.420

0.000

186

6602727.947

5017480.099

0.000

187

6602660.300

5017554.600

0.000

188

6602727.850

5017522.230

0.000

189

6602741.580

5017515.330

0.000

190

6602762.371

5017505.009

0.000

191

6602830.440

5017640.980

0.000

130 страна - Броj 4/2019

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

4. фебруар 2019. године

192

6602796.020

5017657.470

0.000

193

6602766.661

5017671.591

0.000

194

6602718.396

5017574.824

0.000

195

6602655.954

5017570.923

0.000

196

6602710.254

5017589.907

0.000

197

6602724.904

5017619.242

0.000

198

6602723.628

5017623.065

0.000

199

6602728.084

5017632.008

0.000

200

6602731.912

5017633.289

0.000

201

6602662.645

5017764.276

0.000

202

6602776.788

5017708.011

0.000

203

6602833.210

5017679.070

0.000

204

6602852.950

5017669.330

0.000

205

6602877.080

5017718.196

0.000

206

6602934.851

5017835.261

0.000

207

6602952.727

5017871.438

0.000

208

6602956.268

5017878.612

0.000

209

6602949.109

5017882.196

0.000

210

6602881.055

5017916.269

0.000

211

6602859.203

5017872.623

0.000

212

6602800.966

5017756.303

0.000

213

6602857.634

5017727.931

0.000

214

6602945.567

5017875.023

0.000

215

6602887.110

5017928.364

0.000

216

6602962.465

5017891.165

0.000

217

6603086.367

5018139.133

0.000

218

6603013.368

5018175.807

0.000

219

6603017.921

5018184.711

0.000

220

6603090.840

5018148.080

0.000

221

6603115.770

5018198.147

0.000

222

6603250.640

5018469.000

0.000

223

6603407.100

5018782.890

0.000

224

6602944.435

5017321.433

0.000

225

6602962.705

5017358.351

0.000
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Списак новоодређених координата преломних тачака за парцелацију осталог
земљишта:
Centerline PTOZ
Point.No.

Easting

Northing

Elevation

01

6602482.612

5017184.791

0.000

02

6602541.675

5017306.209

0.000

03

6602301.915

5016498.064

0.000

04

6602308.468

5016511.561

0.000

05

6602315.020

5016525.057

0.000

06

6602321.573

5016538.554

0.000

07

6602328.126

5016552.051

0.000

08

6602334.944

5016566.095

0.000

09

6602341.671

5016579.951

0.000

10

6602348.388

5016593.786

0.000

11

6602355.116

5016607.644

0.000

12

6602361.833

5016621.480

0.000

13

6602369.455

5016637.035

0.000

14

6602357.989

5016454.878

0.000

15

6602363.864

5016466.359

0.000

16

6602370.698

5016479.712

0.000

17

6602377.532

5016493.064

0.000

18

6602384.366

5016506.417

0.000

19

6602432.377

5016604.515

0.000

20

6602441.577

5016622.273

0.000

21

6602463.117

5016664.588

0.000

22

6602455.787

5016614.919

0.000

23

6602477.444

5016657.465

0.000

24

6602407.028

5016444.268

0.000

25

6602413.674

5016457.717

0.000

26

6602420.319

5016471.166

0.000

27

6602426.964

5016484.616

0.000

28

6602469.998

5016607.565

0.000

29

6602491.772

5016650.343

0.000

30

6602422.525

5016435.937

0.000

31

6602429.396

5016449.852

0.000

32

6602436.232

5016463.699

0.000

33

6602443.005

5016477.424

0.000

132 страна - Броj 4/2019

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

4. фебруар 2019. године

34

6602484.212

5016600.209

0.000

35

6602458.809

5016402.507

0.000

36

6602561.993

5016352.081

0.000

37

6602638.385

5016506.026

0.000

38

6602609.878

5016342.272

0.000

39

6602616.831

5016356.101

0.000

40

6602623.884

5016370.129

0.000

41

6602630.721

5016383.726

0.000

42

6602637.614

5016397.435

0.000

43

6602644.659

5016411.446

0.000

44

6602651.575

5016425.202

0.000

45

6602658.566

5016439.151

0.000

46

6602665.496

5016452.888

0.000

47

6602672.299

5016466.419

0.000

48

6603002.384

5017888.281

0.000

49

6603009.035

5017901.727

0.000

50

6603015.685

5017915.172

0.000

51

6603022.336

5017928.618

0.000

52

6603028.987

5017942.064

0.000

53

6603035.637

5017955.510

0.000

54

6603042.288

5017968.955

0.000

55

6603048.938

5017982.401

0.000

56

6603055.589

5017995.847

0.000

57

6603062.239

5018009.293

0.000

58

6603068.890

5018022.738

0.000

59

6603075.540

5018036.184

0.000

60

6603082.191

5018049.630

0.000

61

6603088.849

5018063.072

0.000

62

6603095.492

5018076.521

0.000

63

6603102.143

5018089.967

0.000

64

6603108.793

5018103.413

0.000

65

6603029.047

5017858.729

0.000

66

6603035.719

5017872.165

0.000

67

6603042.374

5017885.608

0.000

68

6603048.998

5017899.067

0.000

69

6603055.672

5017912.501

0.000

70

6603062.321

5017925.948

0.000
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71

6603068.970

5017939.394

0.000

72

6603075.619

5017952.841

0.000

73

6603082.268

5017966.287

0.000

74

6603088.917

5017979.734

0.000

75

6603095.565

5017993.180

0.000

76

6603102.214

5018006.627

0.000

77

6603108.863

5018020.074

0.000

78

6603115.512

5018033.520

0.000

79

6603122.161

5018046.967

0.000

80

6603128.810

5018060.413

0.000

81

6603135.459

5018073.860

0.000

82

6603142.108

5018087.306

0.000

83

6603151.532

5018106.364

0.000

84

6603069.616

5017855.776

0.000

85

6603076.215

5017869.247

0.000

86

6603082.814

5017882.718

0.000

87

6603089.413

5017896.188

0.000

88

6603096.012

5017909.659

0.000

89

6603102.611

5017923.130

0.000

90

6603109.209

5017936.601

0.000

91

6603115.808

5017950.071

0.000

92

6603122.407

5017963.542

0.000

93

6603129.006

5017977.013

0.000

94

6603135.605

5017990.484

0.000

95

6603142.204

5018003.954

0.000

96

6603148.803

5018017.425

0.000

97

6603155.401

5018030.896

0.000

98

6603162.000

5018044.367

0.000

99

6603168.599

5018057.837

0.000

100

6603175.198

5018071.308

0.000

101

6602964.740

5017407.552

0.000

102

6603053.947

5017363.621

0.000
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1.11 ТРАСЕ И КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ,
ЕНЕРГУТСКУ, КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ
1.11.1 Саобраћајна инфраструктура
Друмски саобраћај
преко:

Планирано је да се друмски саобраћај за потребе насеља Крађорђево обавља
-- општинских путева;
-- некатегорисаних путева у окружењу.
Општински путеви
Целовиту мрежу општинских путева у насељу Карађорђево чине:
-- главне насељске саобраћајнице;
-- сабирне улице;
-- приступне улице.

Планом су утврђене трасе главних насељских саобраћајница: општински пут L-2
(путни правац Бачка Паланка - Младеново) и Улица краља Петра I (путни правац који
повезује имања Доњи Мајур и Горњи Мајур). Дате саобраћајнице представљају највиши
хијерархијски ниво насељских саобраћајница и оне кумулишу сав интерни саобраћај
на нивоу насеља и усмеравају га од центра ка жељеном одредишту у насељу или окружењу. То су капацитетни путни потези намењени, у првом реду, јавном и индивидуалном путничком саобраћају. Своје односе са другим потезима уличне мреже остварују у
истом грађевинском нивоу. У оквиру уличног коридора главних насељских саобраћајница предвиђа се изградња бициклистичких стаза, пешачких стаза на деоницама где
недостају, као и организација капацитета за паркирање. Главну насељску саобраћајницу
чине две возне траке намењене проточном саобраћају, свака ширине 3,0m. Банкине, са
обе стране саобраћајнице планиране су у ширини од 1,5m. Ширина пешачких стаза, са
обе стране саобраћајнице, треба да износи 2,0m. Ширина планиране двосмерне бициклистичке стазе која представља део Дунавска бициклистичке руте - EuroVelo 6 треба да
износи минимално 2,0m.
Сабирне улице у насељу Карађорђево су: Николе Тесле, Десанке Макисимовић,
деоница Улице нова 3 (од општинског пута L-2 до Улице краља Петра I), а у свему према
графичком прилогу План саобраћајница и план регулације и нивелације. Сабирне улице,
као везни елементи између примарне и секундарне путне мреже, у насељу Карађорђево
сабирају сва интерна кретања и воде их до њихових одредишта или атара. Сабирне улице
су организоване за двосмерни саобраћај и чине их две возне траке намењене проточном
саобраћају, свака ширине 3,0m. Банкине, са обе стране саобраћајнице планиране су у
ширини од 1,0m. Приликом планирања изградње бициклистичких стаза - ширина једносмерне бициклистичке стазе треба да износи минимално 1,5m, док ширина двосмерне
бициклистичке стазе треба да износи минимално 2,0m. Ширина пешачких стаза, са обе
стране саобраћајница, треба да износи 2,0m.
Преостале улице у насељу Карађорђево представљају приступне улице, које
директно опслужују урбанистичке садржаје. Уз ову функцију, поједине приступне улице
имају и додатну функцију сабирања токова у оквиру мање урбане целине. Приступне
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улице су организоване за двосмерни саобраћај и чине их две возне траке намењене проточном саобраћају, свака ширине 2,5-3,0m. У случају улица организованих за једносмерни
саобраћај возне траке су ширине минимално 3,5m. Предвидети да се бициклистички
саобраћај одвија у мешовитом профилу - бициклисти су на коловозу заједно са моторним
возилима. Ширина пешачких стаза, са обе стране саобраћајница, треба да износи 2,0m.
Постојећи правци локалних путева ка атару се задржавају.
Бициклистички и пешачки саобраћај
Предвиђа се унапређење бициклистичког саобраћаја изградњом бициклистичких
стаза и обезбеђивањем простора за стационирање бицикала.
Дунавска бициклистичка рута - EuroVelo 6
Целокупна деоница Дунавске бициклистичке руте која води кроз Србију обележена је системом путоказних ознака. На овим ознакама за сваку раскрсницу уписан је
јединствени број путем кога су повезане са штампаним мапама Дунавске бициклистичке
руте, што олакшава бициклистима да одреде свој положај на терену.

Део Дунавске бициклистичке руте - EuroVelo 6 који пролази кроз насеље
Карађорђево:
-- раскрсница R580 - у Младенову; пут десно води за Карађорђево и Бачку
Паланку;
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-- раскрсница R590 - у Карађорђеву; пут десно, води у правцу Дунава. У непосредној близини раскрснице налази се улаз у ергелу Крађорђево. Надаље рута
прати узани асфалтни пут који води кроз поља;
-- расрксница Р610 - рута излази на одбрамбени насип и даље води земљаним
путем ка Бачкој Паланци.
Будући да је деоница која води земљаним путем дуга ~4km, у случају јаких киша
препоручује се вожња алтернативним правцем. Алтернатива овом правцу Дунавске
бициклистичке руте је правац Карађорђево - Бачка Паланка. У том случају на расрсници
R590 треба наставити право. На месту укрштања са државним путем IБ реда број 12
алтернативни правац води десно ка центру насеља Бачка Паланка. Саобраћај на овом
путном правцу је интензиван.
Предвиђа се проширење мреже пешачких стаза чиме би се обезбедило лакше
просторно повезивање различитих садржаја у насељу.
Јавни аутобуски саобраћај
Микролокације постојећих аутобуских стајалишта ће се задржати за сваки смер
кретања. Постојећа стајалишта јавног (међумесног) превоза потребно је реконструисати.
Стационирани саобраћај
Паркирање путничких возила у оквиру главних насељских саобраћајница и сабирних улица планирати у оквиру уличног коридора, док у приступним улицама паркирање
решавати унутар парцела. Постојећи паркинг простори у оквиру уличних коридора се
задржавају.
У непосредној близини пијаце планирана је изградња јавног паркинга димензија
32,58x23,08m.
Паркирање теретних и комерцијалних возила решавати у оквиру комплекса радних
зона, са свим садржајима неопходним за опслуживање свих потенцијалних корисника.
Станице за снабдевање горивом
Станице за снабдевање горивом, као пратеће садржаје јавног пута, могуће је градити у складу са рангом и категоријом јавног пута, уколико постоје инфраструктурни,
комунални и остали услови. Микролокација станице за снабдевањем горивима утврђује
се на основу претходно урађеног урбанистичког пројекта.
1.11.2 Водоводна и канализациона инфраструктура
Снабдевање водом
Водопривредна инфраструктура:
-- Развој изворишта се планира на основу детаљних хидрогеолошких истраживања, а приоритет имају локације које су опремљене неопходном инфраструктуром.
-- На територији целог насеља планирати и изградити јединствену јавну водоводну мрежу, односно насеље Горњи Mајур повезати и интегрисати у јединствен водоводни систем водоснабдевања – Карађорђево.
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-- Израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове водоводне мреже.
-- Планска истраживања у циљу обезбеђења довољних количина квалитетних
подземних вода за потребе снабдевања становништва водом за пиће у перспективи треба да се одвијају у складу са планским и стратешким документима
Републике Србије и АП Војводине, у области водоснабдевања и заштите вода.
-- Управљање водама заснива се на начелима одрживог развоја, целовитости,
јединства водног система, начело обезбеђивања заштите од штетног дејства
вода, као и начелу уважавања најбољих доступних техника.
-- Оптимална дугорочнија оријентација снабдевања водом становништва представља изградњу регионалних и међурегионалних водоводних система у који
би били интегрисани и постојећи водоводни системи. Регионални системи
треба да допуне недостајуће количине вода са локалних изворишта и повећају
укупну сигурност рада система.
-- Сви радови на пројектовању и изградњи водоводног система морају се извести
у складу са законом и уз сагласност надлежних органа.
Снабдевање водом вршиће се из постојећих водозахватних објеката. Планиране
уличне трасе водоводне мреже поставити оквирно на растојању од 2,0 m од регулационих линија.
У планском периоду постојећу дистрибутивну мрежу реконструисати у смислу
измештања водоводне мреже у јавну површину, уградња водомера 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 потребе насеља.
Зоне заштите изворишта
Појасеви санитарне заштите успостављају се око свих објеката за снабдевање
водом, као и око објеката изворишта.
У циљу заштите воде за пиће одређују се зоне заштите и то:
1. шира зона санитарне заштите (у даљем тексту : зона III),
2. ужа зона санитарне заштите (у даљем тексту : зона II),
3. зона непосредне санитарне заштите (у даљем тексту : зона I).
Одржавање зоне I (Зона непосредне санитарне заштите)
У зони I не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити
земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде
на изворишту, и то:
1. изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или
вршење друге делатности које се забрањују у зонама II и III;
2. постављање уређаја, складиштење опреме и обављање делатности који нису у
функцији водоснабдевања;
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3. кретање возила која су у функцији водоснабдевања ван за то припремљених
саобраћајница, прилаз возилима на моторни погон која нису у функцији водоснабдевања, коришћење пловила на моторни погон, одржавање спортова на
води и купање људи и животиња;
4. напајање стоке;
5. узгајање рибе ради комерцијалног изловљавања.
Одржавање зоне II (Ужа зона санитарне заштите)
У зони II не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити
земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде
на изворишту, и то:
1. изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или
вршење друге делатности које се забрањују у зони III;
2. стамбена изградња;
3. употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог стајњака;
4. употреба пестицида, хербицида и инсектицида;
5. узгајање, кретање и испаша стоке;
6. камповање, вашари и друга окупљања људи;
7. изградња и коришћење спортских објеката;
8. изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију;
9. продубљивање корита и вађење шљунка и песка;
10. формирање нових гробаља и проширење капацитета постојећих.
Одржавање зоне III (Шира зона санитарне заштите)
Шира зона се изједначава са ужом зоном кад је водоносна средина издани у порозној средини међузрнског типа и издани у порозној средини крстно-пукотинског типа
покривена повлатним заштитним слојем који неутралише утицај загађивача са површине терена.
У зони III не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити
земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде
на изворишту, и то:
1. трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се
не смеју директно или индиректно уносити у воде;
2. производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се
не смеју директно или индиректно уносити у воде;
3. комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата;
4. испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских
постројења;
5. изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода;
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6. експлоатација нафте, гаса, радиоактивних материја, угља и минералних сировина;
7. неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих
гума и других материја и материјала из којих се могу ослободити загађујуће
материје испирањем или цурењем;
8. неконтролисано крчење шума;
9. изградња и коришћење ваздушне луке;
10. површински и подповршински радови, минирање тла, продор у слој који
застире подземну воду и одстрањивање слоја који застире водоносни слој,
осим ако ти радови нису у функцији водоснабдевања;
11. одржавање ауто и мото трка.
Висококвалитетну воду могу користити само корисници који, по природи технолошког процеса, захтевају квалитетну воду. Снабдевање корисника водом нижег квалитета, обезбедити захватањем из подземља, тј. захватањем прве издани. Техничку воду
планирати из првог водоносног слоја - путем сопствених бунара. Корисници који користе воду из сопствених водозахвата – бунара, сходно одредбама важећег Закона о водама,
дужни су да врше мерење количине захваћене воде, тј. да на сваком објекту инсталишу
уређаје за мерење – водомере. Приликом пројектовања и експлоатације водозахвата, обавезно предвидети техничко решење којим се неће негативно утицати на режим подземних вода и постојећих објеката – водозахвата.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
-- Сви радови на пројектовању, реконструкцији и изградњи канализационог система морају се извести у складу са законом и у складу са условима надлежних
органа.
-- На територији целог насеља Карађорђево планирати и изградити јавну канализациону мрежу, и то као сепаратну тако да се посебно прихватају санитарне
отпадне воде, а посебно атмосферске воде.
-- Насељске отпадне воде потребно је одводити до уређаја за пречишћавање
отпадних вода.
-- Пре упуштања у реципијент, отпадне воде пречистити путем уређаја за пречишћавање отпадних вода до степена који пропише надлежно водопривредно
предузеће, односно све у складу са законским прописима.
-- Одвођење, пречишћавање и заштиту вода потребно је усагласити са планским
и стратешким документима вишег реда, имајући у виду да је републичка Влада
усвојила „Стратегију управљања водама на територији Републике Србије за
период 2016. - 2034. године“.
У насељу Карађорђево постоји изведене сепаратни систем за евакуацију вода, што
значи одвојен систем за прикупљање и евакуисање отпадних воде и атмосферске воде.
На канализацију отпадних вода прикључен је и потисни цевовод канализације отпадних
вода из насеља Обровац. Комплетне отпадне воде се воде до локације уређаја за пречишћавање отпадних вода и постојеће црпне станице отпадних вода. Пре упуштања у
реципијент, отпадне воде пречистити до степена који пропише надлежно водопривредно
предузеће. Крајњи реципијент за прихват свих отпадних вода након уређаја за пречишћавање може да буде отворени мелиорациони канал и затим река Дунав.
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Планирана радна зона 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 једностраним 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. Дуж мелиорационих
канала, са обе стране обезбедити по минимум 10,0 m (у грађевинском реону мин. 5,0
метара) слободног простора преко којег ће се вршити одржавање канала.
1.11.3 Електроенергетска, гасоводна и телекомуникациона инфраструктура
Задржавају се постојеће трасе и коридори који су потребни за нормално функционисање насеља Карађорђево. У свим новоформираним улицама као и улицама кроз
које не постоје коридори за одређену врсту инфраструктуре дефинисане су нове трасе
приказане у графичким прилозима.
За свако домаћинство потребно је обезбедити по један телефонски прикључак и
довољно резерве за службене кориснике.
Месна ТТ мрежа ће у потпуности бити каблирана. Каблови ће се полагати у зеленим појасевима дуж саобраћајница и пешачких стаза. Где то потребе налажу, месну ТТ
мрежу полагати обострано дуж улица ,у супротном само са једне стране улице.
Обезбедити потребан број телефонских линија и извести резерве до места прикључења новопланираних јавних телефонских говорница по плановима развоја предузећа за телекомуникације.
Изградњом антенских система и базних станица мобилне телефоније, према плановима развоја надлежних предузећа, омогућен је рад овог система телекомуникација на
целом планском подручју. Тачан положај планираних базних станица биће дефинисан у
зависности од конкретних услова које буде захтевао систем мобилне телефоније који ће
бити у примени.
За квалитетан пријем и дистрибуцију радио и ТВ сигнала, изграђен је кабловски
дистрибутивни систем (КДС). Мрежу кабловског дистрибутивног система градити подземно, где је то могуће непосредно поред трасе ТТ мреже или у истим трасама по обостраном споразуму власника истих.
С обзиром да гасоводна инфраструктура не постоји дефинисане су трасе за гасоводну
инфраструктуру за цело насеље Карађорђево.
1.11.4 Јавно зеленило
Јавне зелене површине ће чинити: улично зеленило, парковско зеленило, заштитно
зеленило као и зеленило у оквиру комплекса јавних установа и комплекса комуналних
површина. У оквиру уличних коридора, на слободним неизграђеним површинама формирати улично зеленило.
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1.12 СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА ПЛАНА, КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ
ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
1.12.1 Зона становања, централних садржаја, туристичких садржаја, комплекса
верског објекта, посебне намене и гробља
Грађевинске парцеле у наведеним зонама, како на постојећим тако и на планираним површинама, морају поседовати прикључак на електроенергетску нисконапонску
мрежу, уз сагласност надлежне електродистрибуције. У случају промене намене објеката, његових делова, односно изградње стамбено-пословног или пословног објекта,
потребно је тражити услове од надлежне институције, уколико се повећава потрошња
електроенергије.
Грађевинске парцеле морају бити снабдевене одговарајућим прикључком на
насељски систем водовода. Прикључке планирати на најприступачнијем делу јавне водоводне мреже, у зависности од врсте објекта и потребних количина воде. За противпожарну воду, прање и заливање зелених површина, обезбедити сопствене плитке бунаре
на парцели и користити воду из првог водоносног слоја.
Свака грађевинска парцела у наведеним зонама мора имати прикључак на
насељски канализациони систем.
Грађевинске парцеле морају имати обезбеђен одговарајући колско-пешачки прилаз, у зависности од намене објекта и приступ површини јавне намене.
1.12.2 Зона спорта и рекреације
Површине које припадају овој зони су изграђене само у блоку број 1 где је изграђен
фудбалски терен са пратећим објектима и трибином. Локација је адекватно комунално
опремљена. Грађевинске парцеле у планираном спортско-рекреативном садржају у
блоку број 9 морају поседовати прикључак на електроенергетску нисконапонску мрежу,
уз сагласност надлежне електродистрибуције.
Грађевинске парцеле морају бити снабдевене одговарајућим прикључком на
насељски систем водовода. Прикључке планирати на најприступачнијем делу јавне водоводне мреже, у зависности од врсте објекта и потребних количина воде. За противпожарну воду, прање и заливање зелених површина, обезбедити сопствене плитке бунаре
на парцели и користити воду из првог водоносног слоја.
Свака грађевинска парцела у зони спортских садржаја мора имати прикључак на
насељски канализациони систем.
Грађевинске парцеле у овој зони морају имати обезбеђен одговарајући колскопешачки прилаз, минималне ширине 3,5m и приступ површини јавне намене.
1.12.3 Зона рада и комплекса пијаце
Грађевинске парцеле упланираним зонама морају поседовати прикључак на електроенергетску нисконапонску мрежу, уз сагласност надлежне електродистрибуције. У
оквиру радних зона потребно је обезбедити коридоре и површине јавног карактера за
постављање нисконапонских водова.
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Грађевинске парцеле морају бити снабдевене одговарајућим прикључком на
насељски систем водовода. Прикључке планирати на најприступачнијем делу јавне
водоводне мреже, у зависности од врсте објекта и потребних количина воде. За потребе
техничко-технолошких процеса, противпожарну воду, прање и заливање зелених површина, обезбедити сопствене плитке бунаре на парцели и користити воду из првог водоносног слоја.
Свака грађевинска парцела у наведеним зонама мора имати прикључак на насељски
канализациони систем. У оквиру комплекса предвидети сепаратни тип канализационе
мреже, за сакупљање условно чистих атмосферских и технолошких вода, посебно за
сакупљање атмосферске воде, и посебно за санитарно-фекалне и технолошко отпадне
воде. Планирати и индивидуалне уређаје за пречишћавање отпадних вода у самом комплексу (осим комплекса пијаце) који ће отпадне воде довести до потребног квалитета
који неће угрозити рад постројења за пречишћавање отпадних вода или реципијент.
Грађевинске парцеле у овим зонама морају имати обезбеђен одговарајући колско-пешачки прилаз, у зависности од намене објекта и приступ површини јавне намене.
За парцеле у радној зони колско-пешачке приступе прилагодити захтевима проточног
саобраћаја, пешачких кретања и инсталација. Коловозну конструкцију саобраћајница
димензионисати за средње тешко саобраћајно оптерећење.
1.13 ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА
ЉУДИ
1.13.1 Смернице и услови заштите непокретних културних добара и евидентираних
непокретности под претходном заштитом
Део насеља Карађорђево налази се у обухвату Просторног плана подручја посебне
намене културног предела Бач („Службени лист АПВ“, број 14/2015).
Овим планом разрађена су и дефинисана:
начела просторног уређења, утврђени циљеви просторног развоја, организација,
заштита, коришћење и намена простора, као и други елементи значајни за подручје Културног предела Бач (делови територија општина Бач, Бачка Паланка и Оџаци) а на којима
се темеље услови за израду Нацрта плана генералне регулације насеља Карађорђево.
КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ
Заштита непокретног и покретног културног наслеђа у подручју Културног предела Бач, његова презентација и промоција базира се на принципима очувања карактера
Културног предела Бач, који произилази из специфичности геоморфолошких карактеристика и начина коришћења овог простора кроз прошлост.
Заштита културног наслеђа Предеоне подцелине Карађорђево планирана је формирањем умреженог система презентације културног наслеђа – елемената културног
предела кроз модел дифузног музеја.
Насеље које носи име по краљевској породици Карађорђевић, потврђује историјски континуитет коришћења овог простора, са ергелом насталом у време власти Аустроугарске царевине и музејском поставком коњарства из новијег доба.
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Карађорђево је предеона подцелина (обележена бројем 6 у Просторном плану
посебне намене), предеоне целине „Мостонга и алувијална тераса“. Предеона подцелина
„Карађорђево“ поред пољопривредног земљишта обухвата и део грађевинског земљишта
које је у простору обухвата овог Плана генералне регулације насеља Карађорђево.
На подручју насеља Карађорђево које се налази у оквиру граница културног предела на снази је примена планских докумената Општине Бачка Паланка уз обавезну примену смерница и мера заштите утврђених просторним планом посебне намене.
СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ
У оквиру граница обухвата Плана генералне регулације насеља Карађорђево нема
утврђених културних добара у складу са Законом о културним добрима.
ЕВИДЕНТИРАНЕ НЕПОКРЕТНOСТИ
На основу утврђених културних вредности (архитектонске - урбанистичке, историјске, археолошке), те савремених друштвено-економских вредности (економска, функционална, социјална и политичка) сачуваног културног наслеђа насеља Карађорђево,
издвојена су доле наведене зоне и објекти са циљем њихове заштите кроз просторно
планирање.
Списак зона и објеката који следи представља списак евидентираних непокретности, зона и објеката од културно-историјског, урбанистичког и архитектонског значаја
за настанак и развој насеља Карађорђево. Сачувани градитељски фонд датира из неколико историјских периода. Најстарији објекти потичу из 19. века и почетка 20. века (радничке колоније, неколико стамбених кућа већих димензија и др.). Известан број објеката
подигнут је у периоду између два светска рата, а у послератном периоду настављена је
градња објеката за смештај радничких породица по специфичним типским пројектима
као и градња других садржаја.
Имајући у виду да сви наведени објекти фигурирају у архитектонском и историјском контексту насеља, они су као такви уграђени у овај плански документ, а за све
радове на истим прибавити мишљење овог Завода.
ЗОНА – ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
Стање:
Зоне породичног становања представљају очуване блоковске целине у функционалном, урбанистичком и архитектонском смислу.
Стамбени објекти су плански грађени у систему двојних приземних породичних
стамбених објеката (П+0).
Третман:
У циљу очувања затеченог амбијента и његових вредности, у овим зонама је
потребно задржати постојећи систем урбанистичког планирања - парцелацију, положај
објеката на парцели, хоризонталну и вертикалну регулацију објеката. Постојеће објекте
одржавати и уколико постоје услови обнавити им аутентичне фасаде са луковима.
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ЗОНА – ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈИ
Стање:
Предметна површина је неизграђен простор, а Планом генералне регулације
насеља Карађорђево дефинисана је као зона туристичко-угоститељских садржаја.
Третман:
Обухват и намена овог простора су ускладу са условима заштите. За потребе
будућих планирања и реализација изградњи на овој парцели потребно је израдити Урбанистички пројекат у циљу детаљног планирања подручја, приступних саобраћајница,
положаја будућих објеката, њихове спратности и материјализације.
ОБЈЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Стање:
Комплекс објеката војне управе, коју су чиниле управна зграда, зграде за становање и објекти који су били у функцији пољопривреде и сточарства, представљају сведочанство једног историјског времена са значајним и разноликим могућностима у будућим
планирањима и наменама.
Предметна површина је Планом генералне регулације насеља Карађорђево дефинисана као центар за едукацију са мултифункционалним садржајима.
Третман:
Објекти су валоризовани и са становишта службе заштите дефинисани они за које
је могуће израдити пројекте рехабилитације – реконструкције, санације и адаптације и
објекти за уклањање, који са становишта службе нису од значаја.
ПОВРШИНЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Хипордром и ергела са пратећим садржајима чине комплекс вишеструке вредности и са становишта заштите, будући да се ради о ретком културном наслеђу, које
има континуитет првобитне намене и могућност наставка коришћења у истој намени.
Комплекс је потребно очувати у аутентичним облицима постојећих објеката, са препознатљивом архитектуром и на истим спроводити мере техничке заштите применом
аутентичних материјала и форми.
АРХЕОЛОГИЈА
На простору обухваћеним Планом генералне регулације насеља Карађорђево
регистрован је само један археолошки локалитет (приказан на карти у прилогу). У случају било каквих земљаних и грађевинских радова на простору овог археолошког локалитета, обавезно је пре предузимања ових радова тражити од Покрајинског завода за
заштиту споменика културе посебне услове заштите.
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СМЕРНИЦЕ И УСЛОВИ
Просторним планом подручја посебне намене културног предела Бач насеље
Карађорђево је дефинисано као
секундарни центар културног предела Бач са:
- инфопунктом;
-- развојем културно-манифестационих видова туризма (могућност коришћења
предности културно-историјског наслеђа и традиционалних манифестација,
организовањем радионица за најмлађе, организовање стручних и студијскох
боравака за одрасле, фестивала и етно-манифестација);
-- развојем еко и туризма специјализованих интересовања (темељи се на активностима као што су фото сафари, едукативни, научно-истраживачки и рекреативни туризам; школе у природи, еколошки кампови, стручни и студијски
боравци за одрасле);
-- међународном бициклистичком стазом уз Дунав (Euro velo).
ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ
-- Услови заштите непокретног културног наслеђа су интегрални део Плана
генералне регулације насеља Карађорђево
-- Потребно је усклађивање свих урбанистичких нивоа планирања са захтевима
заштите и зонама евидентираним у овом елаборату
-- Сваку врсту интервенције у евидентираним целинама као и на појединачним
објектима темељити на конзерваторским смерницама
-- Настојати де се обнавља постојећи грађевински фонд, искључити сваку могућност девастације и рушења
-- циљ је наменско кориштење баштине.
У циљу постизања постављених услова, неопходна је:
-- планска ревитализација амбијената и појединачних објеката од значаја за
праћења културно-историјског развоја насеља и контролисано увођење нових
садржаја
-- примена регулационих мера заштите на просторима могућих интервенција,
типа - новоградње, имплементације међу постојеће садржаје или непосредно
уз границу заштите. Издавање услова за ову зону обухватало би утврђивање
намене (у зони заштите није дозвољена изградња објеката за привредну/индустријску делатност који би својим габаритом угрозили споменик културе),
принципа и начина груписања објеката, утврђивање плана парцелације, регулационих и грађевинских линија, одређивање спратности и примену основних
материјала архитектонског изражавања;
-- на основу конзерваторских услова и елабората спроводити рехабилитацију и
пренамену функција објеката од културног и историјског значаја како би се
сачували историчност и урбанитет насеља који ће доприносити фреквентности истог и обогатити туристичку и културну понуде насеља и региона.
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УСЛОВИ ЗАШТИТЕ
Услови заштите непокретног културног наслеђа односе се на опште одреднице,
на евидентиране карактеристике/специфичности насеља и посебне услове очувања, одржавања и коришћења што подразумева очување свих карактеристика на основу којих је
утврђено споменичко својство. Услови заштите односе се на све категорије добара.
-- очување евидентираних визура, реперних објеката и приступних ведута
-- очување постојеће уличне матрице и карактеристика просторне организације,
заштитита постојећих профила улица, начина позиционирања објеката, лимитирана спратност на уличној регулацији
-- регулациони елементи старе урбане мреже морају се сачувати, а свака нова
интервенција у циљу изградње, адаптације или реконструкције треба да
поштује основну регулациону, односно грађевинску линију
-- није дозвољено спајање већег броја парцела у циљу масовне изградње или
реконструкције; парцеле у заштићеним зонама могу се повећавати спајањем,
само у случају када се ради о значајнијем јавном градском садржају и то под
посебним условима, нити је дозвољено увлачење грађевинске линије са циљем
постизања нових целина у централној зони
-- у блоковима у којима се дозвољава изградња на новим парцелама, треба спроводити у потпуности принципе изградње који су карактеристични за подручје
по питању позиције објекта, волумена, спратности, величине парцеле, облика
крова, материјала, архитектонских елемената и сл.
-- у случају девастираних објеката извршити рехабилитацију на основу сачуваних обликовних елемената и података
-- постојеће, одговарајуће функције могуће је допунити новим које морају бити
усаглашене са економским, социјалним, друштвеним и осталим потребама
становништва, а да се при томе задржи специфичан карактер објеката;
-- урбано санирање које обухвата уклањање зграда које не представљају архитектонски или историјски интерес или су сувише оронуле да би се испратила
њихова конзервација, као и за адаптације објеката за које је утврђено да имају
одређене архитектонске или историјске вредности, изводити уз консултације и
сагласност службе заштите;
-- у границама евидентираних зона није дозвољена изградња индустријских
објеката и објеката мале привреде, који својим штетним еманацијама или
грађевинским волуменом могу угрозити и деградирати простор
-- у границама евидентираних зона не смеју се планирати депоније смећа или
отпадног материјала.
Напомена:
За све објекте наведене у списку, као и за њихову непосредну околину (припадајуће
парцеле) важе одредбе Закона о културним добрима ( “Службени гласник РС”, бр.
71/94 ). За радове на тим објектима (адаптације, ревитализације, доградње, реконструкције,...), сходно члановима 99-110 Закона о културним добрима, власници-носиоци права коришћења морају прибавити посебне услове – мере техничке заштите од

4. фебруар 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 4/2019 - страна 147

стране Покрајинског завода за заштиту споменика културе.
За археолошке локалитете из списка који чине део Услова, важе исте одредбе
Закона о културним добрима, које обавезују власника да пре предузимања било каквих
земљаних радова обезбеди посебне услове од Покрајинског завода за заштиту споменика
културе.
Гробља, према Закону о културним добрима уживају претходну заштиту, те се без
посебне евиденције она третирају као заштићене целине.
1.13.2 Услови заштите природних добара
Према условима надлежне институције, Завода за заштиту природе, Одељење у
Новом Саду, у границама подручја обухваћеног Планом се не налазе заштићена природна добра.
При изради урбанистичке документације 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
минеролошко-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 овлашћеног лица.
Концепт озелењавања унутар граница Плана:
-- формирати систем јавног зеленила, повећати проценат зелених површина,
броја и разноврсности постојећих категорија јавног зеленила и одржавати га у
блиско природном стању,
-- учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20% и оптимално 50% а при чему четинарских врста (максимум 20%)ограничити само
на интензивно одржаваним зеленим површинама са наглашеном естетском
наменом,
-- очувати зелене површине унутар стамбених блокова, у зони породичног и
вишепородичног становања и блокова са становањем као преовлађујућом
наменом и повезати их у целину,
-- приликом озелењавања комплекса, блокова и локвација намењених за производњу, пословање и услуге, формирати више спратова зеленила са што већим
процентом аутохтоних врста и користити примерке егзота за које је потврђено
да се добро адаптирају датим условима средине и не спадају у категорију инвазивних, како би се обезбедила заштита околног простора од ширења последица загађења,
-- дуж фреквентних саобраћајница формирати и одржавати густ зелени појас
од врста отпорних на аерозагађање, са израженом санитарном функцијом,
средњег и високог ефекта редукције буке, у комбинацији са жбуњем, а паркинг
просторе равномерно покрити високим лишћарима,
-- избегавати примену инвазивних врста током уређења зелених површина и
подизања заштитног зеленила,
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Приликом подизања пољозаштитног зеленила са улогом вишефункционалног
пуфер појаса, потребно је:
-- да учешће аутохтоних дрвенастих врста буде најмање 50% ради очувања
биодиверзитета аграрног и урбаног предела уз одговарајућу разноврсност
врста и физиогномије, тј. спратосвности дрвенасте вегетације заштитних појасева будући да монокултуре евроамеричких топола не испуњавају функције
заштитног зеленила,
-- формирати заштитни појас зеленила између радних зона и осталих садржаја,
-- избегавати коришћење инвазивних врста.
Списак инвазивних биљних врста:циганско перје (Asclepias syriaca), јасенолисни
јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa),
западни копривић (Celtis occidentalis), дафина (Eleagnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus pennysyilvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (lycium
halimifolium ), петолисни бршљан (Perthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina),
јапанска фалопа (Reynoutia syn. Fallopia japonica), багрем (Robinia pseudoacacia) и сибирски брест (Ulmus pumila).
1.13.3 Услови заштите животне средине
У контексту заштите животне средине 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 пречишћавање отпадних вода.
-- Изградити сепаратни канализациони систем, што значи да ће се посебно одводити сувишне атмосферске воде а посебно фекалне отпадне воде.
-- До прикључења свих корисника на насељску канализацију отпадних вода,
отпадне воде ће се евакуисати путем бетонских водонепропусних септичких
јама које ће се периодично, већ према потребама, празнити ауто цистернама
ангажовањем надлежног комуналног предузећа. Квалитет подземне воде на
територији насеља Карађорђево биће угрожен све док се не изврши прикључак
свих корисника на насељску канализацију.
У контексту заштите ваздуха и земљишта потребно је за производне погоне у
насељу, који врше емисију одређених аерозагађивача, предвидети контролна мерења
параметара који карактеришу квалитет ваздуха.
У контексту заштите земљишта, токсичне растворе и различите неразградиве
материјале који се користе у току производње или се јављају као отпад у процесу произоводње, одлагати у одговарајуће контејнере а потом транспортовати од стране надлежних
комуналних организација.
У циљу заштите ваздуха као природног ресурса од загађења извршити гасификацију у новопланираним деловима насеља, формирати заштитно зеленило (чија је главна
функција смањење неповољних услова макросредине: ублажавање доминантних вет-
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рова, смањење загађења ваздуха, неповољног дејстава саобраћаја, везивање земљишта
и заштита од пожара). Реализацијом плана озелењавања, посебно формирањем заштитних појасева, унапредиће се микроклиматски и санитарно-хигијенски услови насеља а
такође, предметно зеленило биће у функцији заштите ваздуха од загађења и буке.
Забрањено је емитовање буке у животној средини изнад прописаних граничних
вредности.
У оквиру планираних намена, зона и површина дозвољена је изградња објеката
чији ниво буке неће прећи граничне вредности индикатора буке, прописане Уредбом о
индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр.
75/2010), које износе:
Табела: Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору
зона

Намена простора

1.

ниво буке у dB (A)
за дан и вече

за ноћ

Подручја за одмор и рекреацију, културно-историјски
локалитети, велики паркови

50

40

2.

Туристичка подручја, кампови и школске зоне

50

45

3.

Чисто стамбена подручја

55

45

4.

Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена
подручја и дечја игралишта

60

50

5.

занатска, трговачка, административно-управна зона са
становима, зона дуж градских саобраћајница

65

55

6.

Индустријска, складишна и сервисна подручја и
транспортни терминали без стамбених зграда

На граници ове зоне бука не сме
прелазити граничну вредност у зони са
којом се граничи

За пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину, надлежни орган
ће донети одлуку о потреби 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).
1.13.4 Услови заштите од елементарних непогода и ратних разарања
Један од основних циљева планирања будуће просторне организације насеља
Карађорђево је и смањење повредивости, а повећање отпорности насеља у ванредним
условима. Овај циљ се постиже кроз стриктно поштовање урбанистичких и других
услова и норматива.
Заштиту од поплава обезбедити:
-- Поштовањем основне намене канала који пролазе непосредно поред насеља и
имају најважнију улогу у евакуацији атмосферских вода из насеља. Сачувати
интегритет детаљне каналске мреже и припадајућих објеката.
-- Поштовањем важећих прописа приликом пројектовања и изградње хидротехничких објеката (карактеристике канала, мостова, пропуста и сл.).
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Заштиту од пожара обезбедити:
-- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија;
-- градњом саобраћајница према датим правилима (потребне минималне ширине,
минимални радијуси кривина и слично);
-- поштовањем прописа при пројектовању и градњи објеката.
-- одговарајућим капацитетом водоводне мреже, тј. обезбеђивањем проточног
капацитета и притиска за ефикасно гашење пожара;
-- изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољне количине воде за гашење пожара;
-- удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона
предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;
-- приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката;
-- безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара;
Заштиту објеката од атмосферског пражњења обезбедити:
-- извођењем громобранске инсталације у складу са одговарајућом законском
регулативом.
Заштиту од земљотреса обезбедити:
-- Сви грађевински објекти морају бити прорачунати на отпорност на земљотрес
јачине најмање 70 МС5.
-- Испоштовати прописане минималне ширине саобраћајних коридора, како би
се обезбедили слободни пролази у случају зарушавања.
Склањање становништва обезбедити:
-- 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, материјалних и културних добара обухвата 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), прилагођавање нових и постојећих комуналних објеката
и подземних саобраћајница, као и објеката погодних за заштиту и склањање,
њихово одржавање 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 приликом изградње нових комуналних и других објеката у градовима прилагоди те објекте за склањање људи.
Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским просторијама, гради се ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта.
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-- За збрињавање људи у изузетним ситуацијама, могу се, такође, користити
површине парка, заштитног зеленила, отворених спортских терена и другог
неизграђеног простора.
1.13.5 Услови за заштиту вода од загађења
-- Заштиту вода од загађивања потребно је вршити у смислу Закона о водама,
скупом мера и активности којима се квалитет површинских и подземних вода
штити и унапређује, укључујући и од утицаја прекограничног загађења ради:
1. очувања живота и здравља људи,
2. смањења загађења и спречавања даљег погоршања стања вода,
3. обезбеђења нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене,
4. заштита водних и приобалних екосистема и подизања стандарда квалитета
животне средине у складу са прописом којим се уређује заштита животне средине и циљеви животне средине.
-- Приликом пројектовања и експлоатације сопствених водозахвата, обавезно
предвидети техничко решење којим се неће негативно утицати на квалитет
подземних вода.
-- Уколико квалитет отпадних вода из процеса производње не задовољава
важеће прописе, корисник јавне канализације обавезан је да отпадне воде пре
упуштања пречисти до прописаног квалитета на интерном уређају за пречишћавање.
-- У циљу заштите вода и водних ресурса, забрањује се упуштање било каквих
вода у напуштене бунаре или на друга места где би такве воде могле доћи у
контакт са подземним водама.
-- Објекте за смештање, складиштење и чување опасних, отровних и лако запаљивих течности треба пројектовати према важећим правилницима који обрађују
ове услове, а нарочиту пажњу треба посветити сигурној и трајној заштити подземних и површинских вода.
-- Ради спречавања погоршања квалитета воде и животне средине, одређују се
граничне вредности емисије за одређене групе или категорије загађујућих супстанци и то:
•

технолошке отпадне воде пре њиховог испуштања у јавну канализацију,

•

технолошке и друге отпадне воде које се непосредно испуштају у реципијент,

•

воде које се после пречишћавања испуштају из система јавне канализације
у реципијент,

•

отпадне воде које се испуштају у реципијент из септичке и сабирне јаме.

-- Граничне вредности емисије загађујућих супстанци у површинским и подземним водама, као и рокове за њихово достизање доноси републичка Влада
-- У циљу заштите квалитета вода, утврђене су забране и обавезе загађивача:
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•

уношење у површинске и подземне воде отпадних вода које садрже хазардне
и загађујуће супстанце изнад прописаних граничних вредности емисије,
које могу довести до погоршања тренутног стања,

•

испуштање отпадне воде у стајаће воде, ако је та вода у контакту са подземном водом, која може проузроковати угрожавање доброг еколошког или
хемијског статуса стајаће воде,

•

испуштање прекомерно термички загађене воде,

•

коришћење напуштених бунара као септичких јама,

•

остављање у кориту за велику воду природних и вештачких водотока и
језера, као на другом земљишту, материјала који могу загадити воде,

•

прање возила, машина, опреме и уређаја у површинским водама и на водном
земљишту.

-- У циљу заштите квалитета вода, обавезно се мора извршити пречишћавање
отпадних вода.
-- У отворене природне или регулисане водотоке могу се изузетно, на темељу
одобрења органа управе надлежног за послове водопривреде, испуштати и
отпадне воде из интерних уређаја за пречишћавање унутрашње канализације
- само ако су пречишћене до степена прописаног за категорију водотока у који
се испуштају.
-- Обавезно је мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода.
1.14 ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ,
У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ
Приликом планирања и пројектовања јавних, саобраћајних и пешачких површина
(тротоара и пешачких стаза, пешачких прелаза, паркинга, прилаза до објеката, хоризонталне и вертикалне комуникације у јавним и стамбеним објектима) морају се обезбедити услови за несметано кретање деце, старих, хендикепираних 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.
1.15 ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ ОБНОВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
МОРАЈУ ИЗДАТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИ ЗА
ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И ДРУГИХ РАДОВА, У
СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ
Покрајински завод за заштиту споменика културе из Петроварадина, издао је
Услове заштите за потребе израде овог Плана.
СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ
У оквиру граница обухвата Плана генералне регулације насеља Карађорђево нема
утврђених културних добара у складу са Законом о културним добрима.
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ЕВИДЕНТИРАНЕ НЕПОКРЕТНOСТИ
На основу утврђених културних вредности (архитектонске - урбанистичке, историјске, археолошке), те савремених друштвено-економских вредности (економска, функционална, социјална и политичка) сачуваног културног наслеђа насеља Карађорђево,
издвојена су доле наведене зоне и објекти са циљем њихове заштите кроз просторно
планирање.
Списак зона и објеката који следи представља списак евидентираних непокретности, зона и објеката од културно-историјског, урбанистичког и архитектонског значаја
за настанак и развој насеља Карађорђево.
Имајући у виду да сви наведени објекти фигурирају у архитектонском и историјском контексту насеља, потребно их је уградити у овај плански документ, а за све
радове на истим прибавити мишљење овог Завода.
Локације евидентираних непокретности приказане су на графичком прилогу број
12. „План заштите непокретног културног наслеђа“.
ЗОНА – ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
Евидентиране непокретности породичног становања се налазе у блоковима 3 и 5.
ЗОНА – ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈИ
Налази се у блоку 5.
ОБЈЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Локације објеката планираних за рехабилитацију налазе се у блоковима број 1 и 4.
ПОВРШИНЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Хиподром и ергела са пратећим садржајима налазе се у блоковима број 1 и 2.
ГРОБЉЕ
Налази се у блоку број 16.
АРХЕОЛОГИЈА
Локација археолошког налазишта налази се у делу блокова број 3 и 4.
1.16 МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
У складу са енергетском политиком Републике Србије, Планом се одређују мере
енергетске ефикасности ради остваривања дугорочних циљева у области енергетике за
предметно подручје, посебно везаних за:
-- обезбеђивање услова за унапређење енергетске ефикасности у обављању енергетске делатности и потрошњи енергије;
-- стварање услова за стимулисање коришћења обновљивих извора енергије и
комбиноване производње електричне и топлотне енергије;
-- унапређење животне средине.
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1.16.1 Прилагођавање топоклиматским факторима, орјентација и обликовање
зграда
Најбоље искоришћење погодности сунчевог зрачења имају објекти који се развијају у правцу исток-запад, са отворима према југу. Савремени хигијенски нормативи
захтевају да трајање осунчаности 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 ветрова. Високо заштитно зеленило, сем што би штитило од негативних утицаја пољопривредних површина и ерозије,
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.
Препоручује се што већа орјентација 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 орјентисати што веће површине
зидова и прозора 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 просторија на јужној страни објекта и хватање зимског соларног зрачења. Повећање количине уведене сунчеве светлости и топлоте у зградама може
се повећати употребом материјала, односно покривача терена са већим степеном рефлексије, или додатним рефлектујућим површинама на горњем и доњем делу прозора јужне
орјентације (надстрешнице и капци). Препоручује се употреба материјала са већим коефицијентом рефлексије, у зависности од типа површине: светлији малтери, светлији
бетони, светла опека (рефлексија 75-50%), светле површине/боје фасада (рефлексија
60%), камен, опека, цемент, челични лим (35-20%).
1.16.2 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 осветљење.
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 структуре природном окружењу.
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Соларна архитектура се заснива на примени соларне енергије, као чистог, неисцрпног облика енергије. Могуће је примењивати је концентрисаним системима соларних
централа, или појединачно на објектима. На објектима у блоку, новим и постојећим,
потребно је максимално применити активне и пасивне системе соларне градње. Активни
системи грејања зграда се заснивају на механичким помагалима (различити системи
соларних плоча), док пасивни системи користе захватање и акумулирање сунчеве енергије, искључиво грађевинским решењима.
При пројектовању се препоручује базирање на принципима вишеспратних
самогрејних зграда. Оваква врста зграда може се изводити на свим теренима независно
од подземних вода и облика терена, а могу бити са директним (дирекно осунчан зид,
директно осунчавање 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 резервоаром и сл.). Озелењавањем спољних и делом унутрашњих
зидова повећава се топлотна заштита и оплемењује околина (бочна вегетација на 10cm
одвојеном растеру, озељењавање балкона, тераса, кровова 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 квалитетнијом новоградњом, већ се мора урадити и енергетска рехабилитација старих зграда. Битне мере
овакве рехабилитације су:
-- повећање термоизолације (посебно северних фасада),
-- спајање и/или повећање унутрашњих простора нарочито јужних (повећава се
захват сунчевог зрачења),
-- додавање спољних архитектонских елемената (застакљених балкона, лођа и
сл.)
-- пасивна соларизација зграде – повећање јужних отвора објекта,
-- застакљавање јужно орјентисаних спољних простора и формирање ТромбМишелових зидова,
-- активна соларизација зграда – израда соларних колектора за грејање воде и
простора у соларним поткровљима,
-- хортикултурна рехабилитација – подизање зеленила – заштита од ветра на
северној страни, и засенчење на јужној.
1.16.3 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 кондезације водене паре.
Проток топлоте кроз грађевинске елементе представља савладавање отпора протоку граничних ваздушних слојева и грађевинских елемената, одређене количине топлоте
(унутрашњи ваздух) и њен излазак у спољњи ваздух. Проток топлоте се не може заус-
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тавити, али се може смањити употребом материјала са малим коефицијентом топлотне
проводљивости (l). Ово су природни или вештачки термоизолациони материјали.
Термоизолација је обавезна на свим стамбеним и пословним објектима и деловима
објеката у блоку. Не препоручује се употреба термоизолационих материјала као што су
минерална и камена вуна, због својих штетних 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 поткровља. Шире подручје и регион обилује трском, плоче од трске се лако
обрађују и монтирају и имају врло мали коефицијент топлотне проводљивости (l=0,030,05 W/mK).
1.17 . СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Доношењем овог Плана стварају се услови за формирање јавних површина на
основу кордината преломних тачака тако да се на основу Плана може спровести парцелација и препарцелација у циљу разграничења грађевинског земљишта у јавној намени и
грађевинског земљишта друге намене.
На графичком прилогу број 05. „План површина јавне намене и план спровођења“
дефинисани су делови насеља за које је прописана даља детаљна разрада као и израда
урбанистичких пројеката.
Спровођење Плана на површинама приказаним као „посебна намена“ вршити у
складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре
које користе Министарство одбране и Војска Србије (СВЛ бр. 29/11 и 13/17) и надлежности Министарства одбране.
Планове детаљне регулације урадити за:
-- радну зону у блоку број 17 и 18;
-- спортско - рекреативне садржај у блоку број 9.
-- вишепородично становање у блоку број 12
-- туристичке садржаје у блоку број 5
Правила уређења и грађења, да делове у обухвату Плана за које је одређена даља
планска разрада, су правила усмеравајућег карактера за даљу планску разраду.
Законом је дозвољено да се за делове насеља за које није планирана детаљна разрада иста може прописати ако се укаже потреба за издвајањем нових површина јавне
намене.
Урбанистички пројекат се израђује за потребе урбанистичко-архитектонског
обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локација на
основу Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службеном гласнику РС“, бр. 22/2015). Урбанистички пројекат урадити за:
-- за спортско рекреативну површину - фудбалски клуб у блоку 1 која има директан излаз на површину јавне намене;
-- комплекс верског објекта;
-- случајеве изградње чисто пословног објекта, у оквиру зоне становања;
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-- случајеве изградње производних објеката, у оквиру зоне породичног становања са радом;
-- изградњу нових административних објеката и других јавних објеката из области социјалне и здравствене заштите, културе, образовања;
-- новопланирано вишепородично становање у блоковима број 6 и 8,
-- уређење и изградњу комуналног објекта - зелене пијаце;
-- уређење и изградњу блоковске слободне површине.
-- центар за едукацију - мултифункционални садржај
-- планиране садржаје пословања и услуга
-- хиподром
-- ергелу са пратећим садржајима
1.18 ОГРАНИЧЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Рокови за завршетак израде евентуалних планова детаљне регулације за делове
насеља биће дефинисани у одлукама за доношење планских докумената, у зависности
од сложености и обухвата конкретног планског документа. Уколико се донесе одлука за
израду плана детаљне регулације за одређени део насеља, не дозвољава се градња нових
објеката до усвајања плана, у обухваћеном делу насеља.
Грађевински радови на грађевинама чија је намена у супротности намени дефинисаној планом
Постојеће грађевине, легално изграђене, као и остали објекти који су саграђени
пре доношења овог Плана, а које су постављене у супротности са наменом површина
утврђеној овим планом могу се санирати, адаптирати и реконструисати у обиму неопходном за побољшање услова живота и рада.
Неопходним обимом грађевинских радова за побољшање услова живота и рада
сматра се:
1) За стамбене грађевине:
а) Обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктурних делова
грађевине у постојећем габариту,
б) Реконструкција свих врста инсталације,
в) Доградња санитарних просторија до 12 m2,
г) Адаптација простора унутар постојећег габарита у стамбени простор.
2) За остале грађевине:
а) Обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктурних делова,
б) Доградња санитарија, гардероба, остава до мах 50 м2,
в) Пренамена простора под условом да новопланирана делатност не погоршава
стање животне средине,
г) Замена дострајалих инсталација и уређаја,
д) Реконструкција и изградња саобраћајних и манипулативних површина.
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.1

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

У циљу обезбеђивања реализације планских циљева дефинишу се урбанистички
критеријуми и услови за изградњу и реконструкцију свих планираних садржаја Плана.
-- Конструкцију објекта прилагодити 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-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 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 елементарних непогода и других несрећа
потребно је да се обезбеди да се становништво, односно запослени, склоне у
склоништа и друге објекте погодне за заштиту.
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 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“, број 22/15).
Саобраћајна, водопривредна, енергетска и тт инфраструктура, за потребе опремања комплекса јавних установа, комуналних комплекса и површина 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 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
радијусом кривине минимално 5,0m, односно 7,0m за потребе противпожарних услова,
-- у оквиру парцеле обезбедити простор за паркирање возила за сопствене потребе уз обезбеђивање простора за путничка возила 5,0х2,5m; обезбедити пар-
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кинг места (минимално) по систему једно паркинг (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: За грађевинску парцелу јавног грађевинског
земљишта обезбедити прикључак на насељску водоводну и канализациону мрежу:
-- Прикључак извести преко водомера који се поставља на парцели корисника, на
мин. 1,0 m иза регулационе линије.
-- Одводњу условно чистих површинских вода решити у оквиру парцеле затвореним системом канализације, риголама или нивелацијом према зеланим површинама или уличним каналима.
-- Одвођење отпадних фекалних вода решити затвореним канализационим
системом у оквиру парцеле а прикључак на насељску канализациону мрежу
извести по условима надлежног комуналног предузећа.
Електроенергетска инфраструктура:
-- Трафостанице градити као зидане, монтажно бетонске или стубне, за рад на
20кV напонском нивоу.
-- Обезбедити јавну површину димензија 4,2х2,75m за изградњу СТС и 5,8х6,3m
МБТС.
-- Средњенапонску мрежу, 20кV, градити надземну и каблирану.
-- Нисконапонска мрежа може бити ваздушна, грађена на бетонским и гвоздено
решеткастим стубовима и подземна.
-- Електроенергетске каблове полагати на зеленим површинама 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 саобраћајницом кабел мора бити постављен у заштитну цев
а угао укрштања треба да буде око 90°.
-- При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих 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 електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено 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.
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-- При укрштању електроенергетских 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 електроенергетске мреже
у улицама 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 притиска или натријумове ниског (високог) притиска како би се добио одговарајући ниво осветљености саобраћајница у складу са препорукама ДОС (Друштво за осветљење).
Планирана нисконапонска мрежа може бити изграђена било продужавањем
постојеће мреже тамо где за то постоје потребни технички и електроенергетски услови,
било изградњом нове надземне или подземне нисконапонске мреже на местима где не
постоји довољно изграђена постојећа мрежа.
За изградњу планиране мреже, потребно је предвидети изградњу претежно надземне нисконапонске мреже. Надземну нисконапонску мрежу, обавезно 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 деловима који припадају реонима постојећих и планираних монтажно-бетонских и зиданих ТС. У случајевима продужавања постојеће нисконапонске мреже, потребно је надземну мрежу
продужавати одговарајућом надземном мрежом а подземну мрежу продужавати одговарајућом подземном мрежом.
Изградњу нове нисконапонске мреже. мора пратити и изградња одговарајућих
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 искључиво на надземну средњенапонску мрежу док
ће монтажно-бетонске. зидане или узидане ТС, подземним средњенапонским водовима,
бити прикључиване на надземну или подземну средњенапонску мрежу. Нове СТС (са
могућношћу прикључења највише пет нисконапонских извода) планирати у оним блоковима где постоји већ изграђена надземна средњенапонска и нисконапонска мрежа и
где се може изградити нова надземна средњенапонска мрежа. СТС (са трансформатором
максималне називне снаге 400кVА) планирати у блоковима са мањим густинама породичног становања. Ове ТС могуће је поставити у трасу надземне средњенапонске мреже
или на погодном месту ван трасе главног правца вода уз прикључење помоћу огранка
надземног средњенапонског вода.
За постављање носећег портала овакве ТС, мора се обезбедити слободан 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 слободностојећи
објекти. Могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором називне снаге
до 630кVА и могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода) и двоструке (са два
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трансформатора називне снаге до 630кVА и могућношћу прикључења до 16 нисконапонских извода). Овакве објекте је пожељно градити у радним зонама. За изградњу оваквих
објеката потребно је обезбедити слободан 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 простор за изградњу слободностојећег ормана мерног места за регистровање утрошене електричне енергије јавног
осветљења.
За све, напред наведене електроенергетске објекте, обавезно предвидети инфраструктурне коридоре (и локације за изградњу ТС).
Телекомуникациона инфраструктура:
-- Целокупну ТТ мрежу градити у складу са важећим законским прописима и
техничким условима.
-- ТТ мрежа ће се у потпуности градити подземно.
-- Дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 0,80 m.
-- ТТ мрежу полагати у уличним зеленим површинама (удаљеност од високог растиња мин 1,5 m) поред саобраћајница на растојању најмање 1,0 m од
саобраћајница, или поред пешачких стаза. У случају да се то не може постићи
ТТ каблове полагати испод пешачких стаза.
-- При укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у заштитне цеви, а угао укрштања треба да буде 90°.
-- При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање
мора бити 0,50 m за каблове напона до 10 kV и 1,0 m за каблове напона преко
10 kV.
-- При укрштању најмање растојање мора бити 0,50 m, а угао укрштања 90°.
-- При укрштању са цевоводом гасовода, водовода и канализације вертикално
растојање мора бити веће од 0,30 m, а при приближавању и паралелном вођењу
0,50 m.
-- Целокупну КДС мрежу градити на основу главних пројеката у складу са
важећим законским прописима.
-- Дубина полагања каблова за потребе КДС треба да је најмање 0,80 m, а на
међумесним релацијама 1,2 m.
-- Мрежу КДС полагати у уличним зеленим површинама (удаљеност од високог растиња мин 1,5 m) поред саобраћајница на растојању најмање 1,0 m од
саобраћајница, или поред пешачких стаза. У случају да се то не може постићи
каблове КДС полагати испод пешачких стаза.
-- При укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у заштитне цеви, а угао укрштања треба да буде 90°.
-- При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање
мора бити 0,50 m за каблове напона до 10 kV и 1,0 m за каблове напона преко
10 kV.
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-- При укрштању најмање растојање мора бити 0,50 m, а угао укрштања 90°.
При укрштању са цевоводом гасовода, водовода и канализације вертикално растојање мора бити веће од 0,30 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,50 m.
У случају постављања надземне мреже КДС у насељу, док се не стекну услови за
изградњу подземне мреже, морају се поштовати следећи услови:
-- Самоносиви кабел КДС-а поставити на носаче преко изолатора,на стубове нисконапонске мреже по условима надлежне Електродистрибуције у Новом Саду.
-- Одстојање најнижег кабла КДС-а од површине тла треба да износи најмање
3,5 m. На прелазима преко улица иста висина треба да износи најмање 5 m.
Уколико се овај услов не може постићи, кабел поставити подземно на дубини
најмање 0,80 m.
-- Најмање растојање од најнижих проводника електроенергетске мреже мора
бити 1m.
-- За напајање дистрибутивних појачивача потребно је обезбедити прикључак на
електричну мрежу (220 V, 50 Hz).
-- Објекти за смештај телекомуникационих уређаја мобилне телекомуникационе
мреже и опреме за ртв и кдс, мобилних централа, базних радио станица, радио
релејних станица, као и антене и антенски носачи могу се поставити у оквиру
објекта, на слободном простору, на грађевинској парсели индивидуалног
становања, у зонама привредне делатности у објекту у оквиру појединачних
корисника, у оквиру комплекса појединачних корисника
-- објекат за смештај телекомуникационе и ртв опреме може бити зидани или
монтажни, или смештен на стубу
-- комплекс са телекомуникационом опремом и антенски стуб мора бити ограђен
-- у комплекс се поставља антенски стуб са антенама, а на тлу се постављају контејнери базних станица
-- напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 1 kV
-- до комплекса за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских стубова са антенама обезбедити приступни пут мин. ширине 3 m до најближе
јавне саобраћајнице
-- слободна површина комплекса се мора озеленити
-- антене се могу поставити и на постојеће више објекте (кров зграде)
Озелењавање простора
Озелењавање простора грађевинске парцеле јавног грађевинског земљишта изводити уз поштовање процента заступљености зеленила у сваком појединачном комплексу.
-- Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром и
техничким нормативима за пројектовање зелених површина.
-- За комплексе за које је предвиђена даља урбанистичка разрада применити
опште поставке озелењавања дате овим Планом.
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-- За комплексе за које није предвиђена 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 представом терена и снимљеном постојећом инфраструктуром.
2.1.1.1 Објекти од јавног интереса
ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ
Предшколска установа
Обезбедити следеће услове:
Јаслени узраст (1-3 године):
-- површина комплекса 				

25 m2/по детету,

-- потребна изграђена површина 			

5.5 m2/по детету,

-- слободна површина 				

10-15 m2/ по детету,

-- 1 ПМ на 						

70 m2 корисног простора.

-- обухват деце (од 3-7 година)			

70 %

-- површина комплекса				

40-50 m2/по детету

-- изграђена површина				

5,5 m2/по детету

-- слободна површина				

10-15 m2/по детету

-- травнате површине				

мин. 3,0 m2/по детету

-- индекс заузетости парцеле 			

мах 30%

-- обезбедити минимум озелењених површина 30 %
-- максимална спратност објекта		

П+1

У оквиру површине отвореног простора предвидети терене за игру (лоптом, ритмичке игре, слободно кретање и трчање), простор у који се постављају справе са пешчаником а по могућности 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.
кта.

Нова изградња планирана је у оквиру зоне центра на основу Урбанистичког проје-

Дечије установе се, као компатибилна немана, могу градити и у оквиру осталог
грађевинског земљишта (на основу услова за изградњу у претежној немени дефинисним
овим Планом и Урбанистичког пројекта) уз услов да задовоље прописане нормативе
(Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа за
децу „Сл. гласник РС“, 50/94 и измене Правилника -„Сл. гласник РС“, 6/96).
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Комплекс основне школе
За планирану изградњу обезбедити следеће услове:
-- обухват деце (од I- IV разреда)				
-- изграђена површина					

100 %
7,5m2/по ученику

-- слободна површина 					

25-30m2/по ученику

-- индекс заузетости парцеле			

30%

-- обезбедити минимално зелених површина

30%

-- спратност објекта					

макс. П+1

Најчешћи облик у решавању уређења школског дворишта је комбинација геометријског и пејзажног стила („микст“ стил). Основне површине које школско двориште
треба да обухвата сем објеката су: отворене површине за физичку културу, школски врт
и слободне зелене површине. Зелене површине би, ако постоје могућности, требало 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 листопадног дрвећа и шибља, да
би обезбедио повољне микроклиматске услове, умањио буку и задржао издувне гасове
и прашину са околних саобраћајница. Зелене површине испред саме зграде школе треба
да су потчињене архитектури, 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 богатством. У исте сврхе
може се формирати школски врт. У постојећи школски комплекс унети елементе предложеног решења према просторним могућностима.
АДМИНИСТРАЦИЈА И ДРУГИ ЈАВНИ САДРЖАЈИ
У случају изградње планираних садржаја на јединственој парцели, каква је дефинисана овим Планом, у оквиру једног или више објеката придржавати се следећих урбанистичких параметара:
-- индекс заузетости парцеле		

70 % (објекат макс. 40%)

-- зелене површине				

мин. 30%

-- спратност објекта				

макс. П+1+Пк

Планирану површина за изградњу објеката администрације и других јавних садржаја могуће је поделити на максимално три засебне парцеле на начин да се испоштују
дати параметри и да је минимална површина парцеле 3,5 ha.
Здравствена станица и апотека
На постојећем објекту је дозвољена реконструкција, адаптација и санација у
складу са важећим Правилницима који ову област уређују и у складу са условима из
овог Плана.
За планирану изградњу обезбедити следеће услове:
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-- индекс заузетости парцеле		

70 % (објекат макс. 40%)

-- зелене површине				

мин. 30%

-- спратност објекта				

макс. П+1+Пк

Дозвољена је изградња ових садржаја на земљишту остале намене, у оквиру приватног сектора, на основу важећих правилника који ову област регулишу и у складу са
условима из овог Плана.
Дом културе
За планирану изградњу обезбедити следеће услове:
-- степен искоришћености земљишта		

70%(објекат макс, 40%)

-- спратност објеката				

П+1+Пк

-- обезбедити минимално зелених површина

30%

У склопу дворишног простора могуће је планирати изградњу летње позорнице.
Парцелу партерно уредити у складу са наменом.
Летња позорница:
-- 25 места /1 000ст.,
-- комплекс /7m2 по ст.,
-- сала 2m2 /седишту,
-- 1 ПМ на 10-15 седишта.
У оквиру овог објекта било би пожељно планирати просторије библиотеке, а за
плански период обезбедити следеће:
обухват				

25 % свих становника преко 7 година старости

бр. књига по становнику		

1,5 књига/стан

површина				

80 књига/m2

пратећи простор			

10m2/по запосленом

остали простор			

0,03m2/по ученику

У објекту обезбедити просторе за различите садржаје, првенствено мултифункционалну салу за организовано окупљање и дружење становника различитих старосних
доби и различитих потреба.
Месна заједница, полиција, пошта
Планом је предвиђена парцела на којој се могу градити централни садржаји
односно објекти администрације и других јавних објеката и то у једном мултифункционалном објекту као једној целини или у више засебних објеката.
За планирану изградњу обезбедити следеће услове:
-- степен искоришћености земљишта
-- спратност објеката		

70%(објекат макс. 40%)

П+1+Пк

-- обезбедити минимално зелених површина

30%
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Код изградње административних и других јавних објеката паркирање возила
обезбедити на сопственој парцели у складу са наменом и врстом делатности, а према
Правилнику о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл гласник РС
бр. 22/2015).

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Парковске површине
Парк је уређена површина која ће имати највећи ефекат остварења функција
побољшања микроклимата и организације одмора становништва. Композиционо чини
целину у којој мрежа парковских путева и стаза повезује остале композиоционе елементе: пољане, платое са местима за одмор, игру деце и забаву. Парк опремити вртноархитектонским елементима, уредити у вртно-пејсажном стилу или мешовитом. Најмање 70% површине парка треба да буде под зеленилом (од тога цветњаци 2-4%). Парковску површину уредити аутохтоним и декоративним садним материјалом. Потребно
их је опремити клупама, корпама за отпатке, светиљкама, справама за игру деце и др.
Заштитно зеленило
На овим површинама није дозвољена изградња објеката. Дозвољено је озелењавање у складу са станишним условима. Површину озеленити аутохтоним садним материјалом. Заштитно зеленило припада еколошком подсистему, а његова главна функција је смањење неповољних услова микросредине, ублажавање доминантних ветрова,
смањење загађења ваздуха, неповољног дејстава саобраћаја, везивање земљишта и заштита од пожара.
Блоковске слободне површине
Приликом изградње терена и игралишта за децу водити рачуна да исти буду
удаљени од саобраћајница минимално 5m. Могуће је поставити транспарентне ограде
око терена, адекватне висине, као заштиту у односу на постојеће објекте становања.
Простор организовати тако да се део за активан боравак становника издвоји у
односу на део који би служио за одмор и окупљање старијих. Такође водити рачуна о
диспозицији истих у односу на стамбене објекте, односно максимално их удаљити од
истих.
Паркинге формирати уз приступне саобраћајнице.
Максимални индекс заузетости на парцели је 30% (терени, паркинзи и сл.). Минимална површина под зеленилом је 30%.
КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ
Гробље
Насељско гробље, као постојећи садржај, налази се у североисточном делу грађевинског подручја насеља у блоку број 16. Површина постојећег гробља је мањим делом
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заузета. Постојеће гробље треба допунити зеленилом, које треба да је уређено у парковском стилу, а ободом комплекса формирати заштитно зеленило. Постојећи објекат приземне капеле се задржава. Дозвољена је његова реконструкција и доградња.
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 концепцији гробља) треба да се
састоји од следећих односа:
--

60% намењено гробним местима

--

20% заштитни зелени појас и парковски обликован простор

--

16% површине за саобраћајнице

--

3% трг за испраћај

--

1% остали садржаји

Ако се ради о пејзажној концепцији гробља функционална подела новог гробља,
тј. однос површина за сахрањивање према осталим садржајима је онда 40:60%. Избор
садног материјала треба да је такав да се избегава претерано засенчење, околина треба
да буде достојанствена, мирна са превагом зелене боје разних нијанси. У појасу зеленила формирају се места за одмор, пре свега у близини улаза и прилаза гробљу. Ободом
гробља формира се појас заштитног зеленила. Око одморишта за обреде у оквиру гробних поља, формирати линијско зеленило високих лишћара са спратом шибља.
Парковским уређењем гробља применом одговарајућих садница, оствариће се
висок декоративно – естетски утисак. У том смислу је неопходно спроводити индивидуално озелењавање и оплемењавање самих гробних места, те уколико постоје могућности, избор садница ограничити на руже и перене. На тај начин неће бити нарушена
предложена концепција хортикултурног уређења.
Све слободне површине затравити смешом трава отпорном на гажење.
Код простора за одлагање смећа и сувог цвећа планирати густо и високо зеленило
како би овај простор визуелно одвојили од суседних простора у оквиру градског гробља.
Треба тежити постизању јединственог обележавања гробова.
Гробљу обезбедити прилаз из свих делова насеља кроз систем изграђених улица
како би се обезбедила доступност при свим временским условима. Уз комплекс гробља
обезбедити простор за стационирање возила као и простор за стационирање двоточкаша. Услови за изградњу и уређење насељског гробља вршиће се на основу овог Плана.
Котларница
Реконструкцију и изградњу вршити на основу следећих параметара:
-- индекс заузетости земљишта			

макс. 40%

-- спратност објеката				

П+1

-- обезбедити минимално зелених површина

30%

Према ободу парцеле формирати заштитно зеленило (у делу према атару минималне ширине од 5m).
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Објекте на парцели поставити у низу или као слободностојеће. Око објеката обезбедити противпожарну саобраћајницу у складу са прописима.
Обезбедити колско-пешачки прилаз на парцелу као и паркинг простор за меродавна возила, у случају интервенција и редовног одржавања комуналног објекта. Парцела се може оградити транспарентном оградом висине до 2,2m.

Зелена пијаца
Изградити и опремити у складу са савременим потребама потрошача и продаваца.
Планирана је пијаца отвореног типа са тезгама и објектом санитарног чвора приземне
спратности. На парцели је дозвољена изградња затвореног објекта намењеном продаји
намирница у складу са прописима који ту област регулишу. Пијаца представља саставни
део јавног простора у самом центру насеља и треба је уредити на начин да не нарушава
његову амбијенталну вредност. Ограђивање парцеле вршити на основу услова прописаних за зону породичног становања.
Обезбедити следеће услове:
-- индекс заузетости земљишта		

70%(објекат макс. 40% ,тезге, прилази)

-- спратност објекта					

П

-- обезбедити минимално зелених површина

30%

Услове за уређење и изградњу издавати на основу предходно израђеног Урбанистичког пројекта и на основу важећих правилника који ову област регулишу.
Комплекс ГМРС
Обезбедити колско-пешачки прилаз на парцелу као и паркинг простор за меродавна возила, у случају интервенција и редовног одржавања комуналног објекта.
Ограђивање Мерно регулационе станице предвидети у складу са законима и прописима који регулишу ову област. Осталу површину планиране парцеле озеленити високим и ниским растињем у складу са условима надлежне институције.
2.1.1.2 Површине јавне намене - инфраструктура
Коридори саобраћајне инфраструктуре
Друмски саобраћај
За изградњу целокупне саобраћајне инфраструктуре у оквиру граница планског
подручја обавезна је израда техничке документације у складу са Законом о јавним путевима („Службени 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).
Општински путеви
Границе путног земљишта дефинисане су регулационим линијама које раздвајају
јавну површину путног земљишта од површина са другачијим режимом коришћења.
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Земљишни појас - континуална површина са обе стране усека и насипа, ширине
1,0m, мерено од линија које чине крајње тачке попречног профила јавног пута ван насеља
на спољну страну.
Планом је регулисан заштитни појас и појас контролисане изградње. За саобраћајнице у насељу ширина заштитног појаса је, у суштини, ширина између регулационе и
грађевинске линије. Планом је дефинисана врста и обим изградње објеката у појасу контролисане изградње. У заштитном појасу и појасу контролисане изградње забрањено је
отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа.
Јавни пут обухвата и ваздушни простор изнад коловоза у висини од најмање 7,0m,
са слободним простором у висини од најмање 4,5m од највише тачке коловоза.
Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.
Димензионисање основних функционалних елемената геометријског и нормалног
попречног профила извршено је на основу основних програмских елемената којима су
дефинисани захтеви проточног саобраћаја, пешачких кретања, инсталација, као и просторних ограничења постојећег стања.
Приликом реконструкције постојећег/изградње новог коловоза главних насељских
саобраћајница и сабирних улица коловозну конструкцију је потребно димензионисати за
врло тешко/тешко саобраћајно оптерећење и са карактеристикама које морају да задовоље саобраћајнице унутар насеља.
Приликом реконструкције постојећег/изградње новог коловоза приступних улица
коловозну конструкцију је потребно димензионисати за лако саобраћајно оптерећење и
са карактеристикама које морају да задовоље саобраћајнице унутар насеља.
Прикључне правце потребно је водити под приближно правим углом, чиме се
остварују полазни ефекти смањења подручја конфликта и повољни односи за сагледавања раскрснице као и конфликтних или колизионих саобраћајних струја од стране
возача. По правилу, овом услову се прилагођава споредни правац. У условима оштријих
просторних ограничења и/или реконструкције дозвољено је одступање, тако да се најмањи оштар угао између пресечних праваца ограничава на 80°.
Приликом реконструкције постојећих раскрсница полупречнике лепеза у зони
раскрснице утврдити на основу криве трагова меродавних возила која ће користити
предметне раскрснице.
Предметне саобраћајне правце нивелационо ускладити и опремити савременим
коловозним застором, што ће омогућити оптимално функционисање саобраћаја на овом
простору. Коловоз саобраћајница, у висинском смислу, прилагодити нивелационом
решењу које је дато у оквиру графичког прилога План саобраћајница и план регулације
и нивелације.
У заштитном појасу, 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 и телекомуникациони и електо водови, инсталације, постројења и сл.
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Општи услови за постављање инсталација:
-- траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим
инсталацијама поред и испод предметних путева.
Услови за укрштање инсталација са предметним путем:
-- укрштање са јавним путем предвидети искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви;
-- минимална дубина постављања инсталација и заштитних цеви од најниже
коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35m;
-- минимална дубина постављања инсталација и заштитних цеви испод путног
канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до
горње коте заштитне цеви износи 1,0m;
-- приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да стубови морају бити постављени на растојању које не може бити мање од висине
стуба, мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се мора обезбедити сигурносна висина од 7,0m од највише коте коловоза до ланчанице, при
најнеповољнијим температурним условима.
Услови за паралелно вођење инсталација:
-- предметне инсталације морају бити постављене минимално 2,0m од крајње
тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице
путног канала за одводњавање), изузетно од ивице реконструисаног коловоза
уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза;
-- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става, мора се
испројектовати и извести адекватна заштита инсталација и трупа предметног
пута;
-- не дозвољава се вођење инсталација по банкини, по косинама усека и насипа,
кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијале за отварање клизишта.
У случају постављања инсталација или извођења других интервенција на катастарској парцели пута потребно је прибавити услове и сагласности за израду техничке
документације, изградњу и постављање истих од ЈП „Стандард“, Бачка Паланка, у
складу са чланом 14. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/05,
123/07, 101/11, 93/12 и 104/13).
Бициклистички и пешачки саобраћај
Бициклистичке стазе
Приликом планирања изградње бициклистичких стаза - ширина једносмерне
бициклистичке стазе треба да износи минимално 1,5m, док ширина двосмерне бициклистичке стазе треба да износи минимално 2,0m.
На местима где улази у подручје мешовитог саобраћаја, бициклистичка стаза
треба да буде обојена другачијом бојом, чиме би се бициклистичка стаза додатно нагласила и смањила могућност саобраћајних незгода.
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Минимални радијус кружног лука бициклистичке стазе треба да износи 5m (у
случају мањег радијуса брзина бициклисте пада испод 12km/h, што доводи до нестабилности).
Нивелета бициклистичке стазе треба да прати постојећу нивелету терена са неопходним интервенцијама на довођењу у правилан и потребан геометријски смисао. У зони
укрштања са постојећим саобраћајницама нивелету бициклистичке стазе, у висинском
смислу, прилагодити нивелационом решењу датих саобраћајница на које се прикључује.
Због одводњавања, минимални попречни нагиб бициклистичких стаза износи
2,5%. Ако се бициклистичке стазе налазе у истој равни са пешачким површинама, минимални попречни нагиб може да износи 2,0%.
Бициклистичке траке
У случају путева са мањим обимом бициклистичког саобраћаја и већим обимом
саобраћаја моторних возила препоручује се изградња бициклистичких трака - првенствено
због безбедности бициклиста. Минимална ширина бициклистичких трака износи 1,0m.
Приликом изградње потребно је водити рачуна да растојање бициклистичке траке
износи:
-- од фиксних кратких препрека (стубови за осветљење, саобраћајни знаци) - најмање 0,25m;
-- од дугачких препрека (зидови објеката, подвожњаци и ограде) - најмање 0,25m;
-- од паркирних ниша - најмање 0,6m.
Минимални радијус кружног лука бициклистичке траке треба да износи 5m (у
случају мањег радијуса брзина бициклисте пада испод 12km/h, што доводи до нестабилности).
2,5%.

Попречни пад бициклистичких трака једнак је попречном паду коловоза и износи
Ради боље уочљивости, бициклистичке траке треба обојити црвеном бојом.

Мешовите стазе за пешаке и бициклисте се не препоручују и треба их користити
само у случајевима када нема довољно простора за самостално извођење пешачке и
бициклистичке површине.
Пешачке стазе
Ширина пешачких стаза, са обе стране саобраћајница, треба да износи 2,0m.
Пешачке стазе градити применом бетонских елемената, при чему је потребно
ускладити боје и облике примењених елемената са околним амбијентом. Ово, поред
обликовног и визуелног значаја, има и практичну сврху при изградњи и реконструкцији
подземних инсталација.
Пешачке стазе пројектовати и градити тако да се обезбеди несметано кретање
лица са посебним потребама, 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“,
број 22/15).
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Јавни аутобуски саобраћај
Аутобуска стајалишта лоцирати у зони раскрснице (по правилу иза раскрснице),
уз одговарајуће интервенције на проточном коловозу, формирањем посебних ниша за
аутобуска стајалишта и обраду пешачких површина и простора за стајалиште сагласно
захтевима корисника.
Минимални хоризонтални пројектно - технички елементи аутобуских стајалишта
одређују се у односу на дозвољену улазну брзину аутобуса. Минимална ширина аутобуског стајалишта износи 3,0m.
При изградњи аутобуских стајалишта у свему се придржавати Правилника о ближим саобраћајно - техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени гласник РС“, број 20/96,
18/04, 56/05 и 11/06) и Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја
морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник
РС“, број 50/11).
Стационирани саобраћај
Приликом изградње нових паркинг 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)m.
У окиру паркиралишта која ће се формирати у профилима улица и у оквиру јавног
паркинга планираног у непосредној близини пијаце 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 простора за паркирање неопходно је обезбедити потребан број паркинг места резервисаних 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 излазак/улазак из/у возило особа са умањеним могућностима кретања.
Зависно од локације паркинг простора одлучити се за одговарајући тип коловозне
конструкције паркинга (асфалтбетонска коловозана конструкција, поплочавање бетонским елементима, примена елемената бетон - трава).
У оквиру и у околини самосталних паркинг скупина предвидети изградњу пешачких стаза како би се омогућио безбедан пешачки саобраћај између паркинг простора и
околних садржаја.
Станице за снабдевање горивом
Приликом избора микролокација станице за снабдевање горивом потребно је
задовољити критеријуме за избор микролокације у смислу:
-- саобраћајно - техничких услова (утицај излива/улива на одвијање динамичког
саобраћајног тока дуж путног правца);
-- просторних услова;
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-- природних услова (формирање комплекса станице за снабдевање горивом не
сме изазивати озбиљне захвате на ремоделирању терена, као и радње које би
могле да поремете природне односе; напротив, оваква уређења треба да подигну ниво привлачности појединих микролокација);
-- комуналне и инфраструктурне опремљености;
-- услова заштите животне средине (овакве зоне, са еколошког аспекта имају
третман зона повећаног ризика (нарочито у акцидентним ситуацијама)).
Одводњавање
Одводњавање површинских вода са свих саобраћајних површина решити
изградњом система атмосферске канализације, који се састоји у попречном сливању и
површинском подужном вођењу до места прихватања и даље одовођењу до места за пречишћавање и испуштање у реципијент.
Зелене површине у оквиру уличних коридора
За успешно уклапање пута у пејзаж потребно је да буду предузете две врсте мера:
геометријско обликовање контурних линија путног појаса и оплемењавање путног појаса
зеленилом у складу са природном средином и захтевима оптике пута.
Зеленило је посебно значајан елемент обликовања путног појаса којим се постиже
физичка и ликовна равнотежа природне средине поремећене насилним захватима у
терену, стварају визуелне доминанте које оцртавају просторни ток пута и директно
утичу на перцепцију возача, смањују утицај завејавања и засењивања фаровима, ублажавају дејство ветра и смањују утицај аерозагађења.
Зелене површине у оквиру уличних коридора погодне су за подизање дрвореда,
при чему је потребно водити рачуна о просторним могућностима - ширина ивичних
разделних трака (задовољење услова за нормалан развој насада), удаљеност од инсталација, саобраћајних трака и објеката, као и да формирање уличног зеленила не сме да
омета нормално кретање пешака, лица са посебним потребама и саобраћаја. Зелене површине које немају потребну ширину за формирање дрвореда озеленити травом, украсним шибљем и другим растињем. Мерама пејзажног обликовања не сме се угрозити
безбедност вожње, односно захтеви прегледности (захтевана прегледност и претицајна
прегледност) морају бити у потпуности испуњени.
Појас заштитног зеленила могуће је планирати на минималном удаљењу од ивице
коловоза, које не може бити мање од максималне висине раста изабраног садног материјала.
У зони путних канала није дозвољена садња листопадног дрвећа, због таложења и
засипања канала за одводњавање атмосферских вода са саобраћајница.
Травне површине формирати од смеше трава отпорних на услове средине. Затрављивање вршити на површинама које је неопходно у што краћем временском периоду
прекрити травњаком због безбедности на путу, благовременог одводњавања и ерозије.
За остале површине затрављивање треба да се обави формирањем природног травњака.
Удаљеност садница високих лишћара и четинара од постојећих инсталација које
се задржавају, као и од новопројектованих инсталација треба да буде:
-- водовод				

1,5m

174 страна - Броj 4/2019

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

-- канализација			

2,5 - 3,0m

-- гасовод				

3,0m

-- електроинсталације		

1,2 - 1,5m

-- топловод				

3,0m.
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Избегавати примену алохтоних (инвазивних) врста.
Главним пројектом озелењавања у оквиру уличних коридора детерминисаће се
прецизан избор и количина дендролошког материјала, његов просторни распоред, техника садње, мере неге и заштите.
Атарски путеви
За потребе уређења атарских путева у границама планског подручја потребно је
урадити Елаборат уређења атарских путева.
Земљани пут који се укршта или прикључује на јавни пут мора се изградити 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 10,0m
рачунајући од ивице коловоза јавног пута (у насељу Крађорђево сви јавни путеви су
општински путеви).
Водопривредна инфраструктура:
Водоснабдевање
Снабдевање потрошача санитарном водом обезбедити искључиво са насељског
изворишта.
Обезбедити заштиту зоне изворишта и бунара појединачно према важећим законима и правилницима. Обезбедити заштитни појас за главне доводне правце од бунара
са забраном било какве градње на датој траси. Дистрибутивну мрежу везивати у прстен
са што је могуће мање слепих водова. Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити
према важећим прописима и стандардима. Трасе водовода водити у зеленој површини
где год расположива ширина уличног профила то дозвољава. Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијама обезбедити челичном заштитном
цеви. Сви радови на пројектовању и изградњи водоводног система морају се извести у
складу са законом и уз сагласност надлежних органа;
Атмосферска канализација
Канализацију радити по сепаратном систему. У централним зонама насеља изградити зацевљену атмосферску канализациону мрежу са уличним сливницим и системом
ригола и каналета. Трасе водити или у зеленом појасу дуж саобраћајнице (претходне
трасе отворених канала) или испод коловоза по осовини коловозне траке. Реципијент су
отворени мелиорациони канали дуж насеља. У улицама по ободу насеља реконструисати отворене канале дуж саобраћајница и вршити њихово редовно чишћење и одржавање. Не дозвољава се било каква градња на траси отворених канала која може довести
до њиховог рушења и затрпавања. Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама,
обавезно зацевити према важећим прописима и стандардима.
Одвођење атмосферских вода из индустријских зона и комплекса вршити искључиво преко сепаратора уља и масти.
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У обалном појасу мелиорационог канала, обострано, мора се обезбедити стално
проходна радно-инспекциона стаза за пролаз и рад механизације која ради на одржавању
канала, ширине минимум 5,0m у грађевинском реону односно 10,0m у ванграђевинском
реону. Забрањује се било каква изградња објеката, депоновање материјала, садња дрвећа,
постављање ограда и сл.
Постављање инфраструктурних објеката на водном земљишту је између трасе и
обале канала на растојању од 5,0m у грађевинском реону односно 10,0m у ванграђевинском
реону. Евентуална укрштања инфраструктурних објеката са каналима под углом од 90°
Канализација отпадних вода
Канализацију радити по сепаратном систему. Системом канализације отпадних
вода покрити цело насеље и обезбедити прикључке за све потрошаче. Пречишћавање
вршити на заједничком постројењу за пречишћавање. Отпадне воде настале као резултат
технолошког процеса, пре упуштања у насељски канализациони систем обавезно пречистити путем примарног пречишћавања унутар самог комплекса. Све зауљене воде пре
упуштања у атмосферску канализацију пречистити на сепаратору уља и брзоталоживих
примеса.
Индустријске зоне морају обезбедити пре упуштања отпадних вода у канализацију, њихов предтретман до потребног квалитета отпадне воде која неће угрозити рад
постројења за пречишћавање и сам реципијент. Реципијент је мелиоративна каналска
мрежа и река Дунав. Трасе фекалне канализације водити по осовини уличног профила
то јест саобраћајнице. Минимални пречник уличних канала не сме бити мањи од Ø200.
Минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, према
важећим прописима и стандардима (не препоручују се бетонске цеви). Дубина каналске
мреже на најузводнијем крају мора омогућити прикључење потрошача са минималним
нагибом прикључка у теме цеви преко два лука од 45° и минималном каскадом у ревизионом шахту. Дубина не сме бити мања од 1,50 м од нивелете коловоза. Црпне станице
радити као шахтне и лоцирати их у зеленој површини са прилазом за сервисно возило.
Услови за паралелно вођење и укрштање других инсталација:
-- Није дозвољено полагање других подземних инсталација изнад или испод цеви
водовода и канализације.
-- При евентуалном укрштању са водоводним и канализационим инсталацијама
друге подземне инсталације се, по правилу, полажу изнад водоводних и канализационих цеви.
-- Код попречног укрштања, размак између водоводне мреже и подземних инсталација по висини, мора износити најмање 0,3 m, код чега друге подземне инсталације морају бити у заштитној цеви и означени траком.
-- Паралелно полагање других подземних инсталација и водоводних цеви дозвољено је у хоризонталној равни, при чему најмање растојање мора бити 0,5 m.
Уколико су друге подземне инсталације заштићене од механичких повреда, тј.
пролазе кроз заштитну цев, хоризонтално растојање мора бити веће од 0,25 m.
-- Минимално хоризонтално растојање код паралелног вођења других подземних
инсталација и цевовода канализације је 0,8m. Приликом укрштања подземних
инсталација са канализационим цевима, исте постављати изнад инсталација
канализације и испоштовати минимално растојање од 0,5 m.
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-- Хоризонтално растојање других подземних инсталација од бетонских шахтова, како водоводних, тако и канализационих, мора бити минимум 0,4 m.
-- Изградњом инсталација у близини постојећих објеката јавног водовода и канализације, не сме се довести у питање нормално водоснабдевање и одвођење
фекалних вода, нити ометати нормално коришћење и одржавање водоводне,
канализационе мреже и осталих објеката водовода и канализације.
-- Изградњом, одржавањем или реконструкцијом објеката у близини објеката
јавног, тј. месног водовода и канализације не сме се довести у питање нормално
функционисање водоснабдевања и одвођења фекалних и атмосферских вода,
а нити ометати нормално кориштење и одржавање водоводне мреже, канализационе мреже, постојећих водоводних и канализационих шахтова и осталих
објеката водовода и канализације.
-- Евентуалну потребу измештања водоводних или канализационих инсталација
договарају заједнички Инвеститор радова и надлежно комунално предузеће,
односно власник комуналне инфраструктуре
Електроенергетска инфраструктура:
-- Трафостанице градити као зидане, монтажно бетонске или стубне, за рад на
20кV напонском нивоу.
-- Обезбедити јавну површину димензија 4,2х2,75m за изградњу СТС и 5,8х6,3m
МБТС.
-- Средњенапонску мрежу, 20кV, градити надземну и каблирану.
-- Нисконапонска мрежа може бити ваздушна, грађена на бетонским и гвоздено
решеткастим стубовима и подземна.
-- Електроенергетске каблове полагати на зеленим површинама 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 саобраћајницом кабел мора бити постављен у заштитну цев
а угао укрштања треба да буде око 90°.
-- При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих 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 електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено 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 електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално
растојање мора бити веће од 0,3m а при приближавању и паралелном вођењу 0,5m.
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-- Светиљке јавног осветљења поставити на стубове електроенергетске мреже
у улицама 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 притиска или натријумове ниског (високог) притиска како би се добио одговарајући ниво осветљености саобраћајница у складу са препорукама ДОС (Друштво за осветљење).
Планирана нисконапонска мрежа може бити изграђена било продужавањем
постојеће мреже тамо где за то постоје потребни технички и електроенергетски услови,
било изградњом нове надземне или подземне нисконапонске мреже на местима где не
постоји довољно изграђена постојећа мрежа.
За изградњу планиране мреже, потребно је предвидети изградњу претежно надземне нисконапонске мреже. Надземну нисконапонску мрежу, обавезно 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 деловима који припадају реонима постојећих и планираних монтажно-бетонских и зиданих ТС. У случајевима продужавања постојеће нисконапонске мреже, потребно је надземну мрежу
продужавати одговарајућом надземном мрежом а подземну мрежу продужавати одговарајућом подземном мрежом.
Изградњу нове нисконапонске мреже. мора пратити и изградња одговарајућих
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 искључиво на надземну средњенапонску мрежу док
ће монтажно-бетонске. зидане или узидане ТС, подземним средњенапонским водовима,
бити прикључиване на надземну или подземну средњенапонску мрежу. Нове СТС (са
могућношћу прикључења највише пет нисконапонских извода) планирати у оним блоковима где постоји већ изграђена надземна средњенапонска и нисконапонска мрежа и
где се може изградити нова надземна средњенапонска мрежа. СТС (са трансформатором
максималне називне снаге 400кVА) планирати у блоковима са мањим густинама породичног становања. Ове ТС могуће је поставити у трасу надземне средњенапонске мреже
или на погодном месту ван трасе главног правца вода уз прикључење помоћу огранка
надземног средњенапонског вода.
За постављање носећег портала овакве ТС, мора се обезбедити слободан 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 слободностојећи
објекти. Могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором називне снаге
до 630кVА и могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода) и двоструке (са два
трансформатора називне снаге до 630кVА и могућношћу прикључења до 16 нисконапонских извода). Овакве објекте је пожељно градити у радним зонама. За изградњу оваквих
објеката потребно је обезбедити слободан простор димензија (5.8х6.3)m за изградњу јед-
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ноструке МБТС и слободан простор димензија (7.1х6.3)m за изградњу двоструке МБТС.
Поред објеката ових ТС обавезно предвидети слободан простор за изградњу слободностојећег ормана мерног места за регистровање утрошене електричне енергије јавног
осветљења.
За све, напред наведене електроенергетске објекте, обавезно предвидети инфраструктурне коридоре (и локације за изградњу ТС).
Гасоводна инфраструктура:
-- Трафостанице градити као зидане, монтажно бетонске или стубне, за рад на
20кV напонском нивоу.
-- Обезбедити јавну површину димензија 4,2х2,75m за изградњу СТС и 5,8х6,3m
МБТС.
-- Средњенапонску мрежу, 20кV, градити надземну и каблирану.
-- Нисконапонска мрежа може бити ваздушна, грађена на бетонским и гвоздено
решеткастим стубовима и подземна.
-- Електроенергетске каблове полагати на зеленим површинама 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 саобраћајницом кабел мора бити постављен у заштитну цев
а угао укрштања треба да буде око 90°.
-- При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих 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 електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено 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 електроенергетских 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 електроенергетске мреже
у улицама 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 притиска или натријумове ниског (високог) притиска како би се добио одговарајући ниво осветљености саобраћајница у складу са препорукама ДОС (Друштво за осветљење).
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Планирана нисконапонска мрежа може бити изграђена било продужавањем
постојеће мреже тамо где за то постоје потребни технички и електроенергетски услови,
било изградњом нове надземне или подземне нисконапонске мреже на местима где не
постоји довољно изграђена постојећа мрежа.
За изградњу планиране мреже, потребно је предвидети изградњу претежно надземне нисконапонске мреже. Надземну нисконапонску мрежу, обавезно 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 деловима који припадају реонима постојећих и планираних монтажно-бетонских и зиданих ТС. У случајевима продужавања постојеће нисконапонске мреже, потребно је надземну мрежу
продужавати одговарајућом надземном мрежом а подземну мрежу продужавати одговарајућом подземном мрежом.
Изградњу нове нисконапонске мреже. мора пратити и изградња одговарајућих
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 искључиво на надземну средњенапонску мрежу док
ће монтажно-бетонске. зидане или узидане ТС, подземним средњенапонским водовима,
бити прикључиване на надземну или подземну средњенапонску мрежу. Нове СТС (са
могућношћу прикључења највише пет нисконапонских извода) планирати у оним блоковима где постоји већ изграђена надземна средњенапонска и нисконапонска мрежа и
где се може изградити нова надземна средњенапонска мрежа. СТС (са трансформатором
максималне називне снаге 400кVА) планирати у блоковима са мањим густинама породичног становања. Ове ТС могуће је поставити у трасу надземне средњенапонске мреже
или на погодном месту ван трасе главног правца вода уз прикључење помоћу огранка
надземног средњенапонског вода.
За постављање носећег портала овакве ТС, мора се обезбедити слободан 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 слободностојећи
објекти. Могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором називне снаге
до 630кVА и могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода) и двоструке (са два
трансформатора називне снаге до 630кVА и могућношћу прикључења до 16 нисконапонских извода). Овакве објекте је пожељно градити у радним зонама. За изградњу оваквих
објеката потребно је обезбедити слободан 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 простор за изградњу слободностојећег ормана мерног места за регистровање утрошене електричне енергије јавног
осветљења.
За све, напред наведене електроенергетске објекте, обавезно предвидети инфраструктурне коридоре (и локације за изградњу ТС).
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Телекомуникациона инфраструктура:
-- Целокупну ТТ мрежу градити у складу са важећим законским прописима и
техничким условима.
-- ТТ мрежа ће се у потпуности градити подземно.
-- Дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 0,80 m.
-- ТТ мрежу полагати у уличним зеленим површинама (удаљеност од високог растиња мин 1,5 m) поред саобраћајница на растојању најмање 1,0 m од
саобраћајница, или поред пешачких стаза. У случају да се то не може постићи
ТТ каблове полагати испод пешачких стаза.
-- При укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у заштитне цеви, а угао укрштања треба да буде 90°.
-- При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање
мора бити 0,50 m за каблове напона до 10 kV и 1,0 m за каблове напона преко
10 kV.
-- При укрштању најмање растојање мора бити 0,50 m, а угао укрштања 90°.
-- При укрштању са цевоводом гасовода, водовода и канализације вертикално
растојање мора бити веће од 0,30 m, а при приближавању и паралелном вођењу
0,50 m.
-- Целокупну КДС мрежу градити на основу главних пројеката у складу са
важећим законским прописима.
-- Дубина полагања каблова за потребе КДС треба да је најмање 0,80 m, а на
међумесним релацијама 1,2 m.
-- Мрежу КДС полагати у уличним зеленим површинама (удаљеност од високог растиња мин 1,5 m) поред саобраћајница на растојању најмање 1,0 m од
саобраћајница, или поред пешачких стаза. У случају да се то не може постићи
каблове КДС полагати испод пешачких стаза.
-- При укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у заштитне цеви, а угао укрштања треба да буде 90°.
-- При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање
мора бити 0,50 m за каблове напона до 10 kV и 1,0 m за каблове напона преко
10 kV.
-- При укрштању најмање растојање мора бити 0,50 m, а угао укрштања 90°.
При укрштању са цевоводом гасовода, водовода и канализације вертикално растојање мора бити веће од 0,30 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,50 m.
У случају постављања надземне мреже КДС у насељу, док се не стекну услови за
изградњу подземне мреже, морају се поштовати следећи услови:
-- Самоносиви кабел КДС-а поставити на носаче преко изолатора,на стубове нисконапонске мреже по условима надлежне Електродистрибуције у Новом Саду.
-- Одстојање најнижег кабла КДС-а од површине тла треба да износи најмање
3,5 m. На прелазима преко улица иста висина треба да износи најмање 5 m.
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Уколико се овај услов не може постићи, кабел поставити подземно на дубини
најмање 0,80 m.
-- Најмање растојање од најнижих проводника електроенергетске мреже мора
бити 1m.
-- За напајање дистрибутивних појачивача потребно је обезбедити прикључак на
електричну мрежу (220 V, 50 Hz).
-- Објекти за смештај телекомуникационих уређаја мобилне телекомуникационе
мреже и опреме за ртв и кдс, мобилних централа, базних радио станица, радио
релејних станица, као и антене и антенски носачи могу се поставити у оквиру
објекта, на слободном простору, на грађевинској парсели индивидуалног
становања, у зонама привредне делатности у објекту у оквиру појединачних
корисника, у оквиру комплекса појединачних корисника
-- објекат за смештај телекомуникационе и ртв опреме може бити зидани или
монтажни, или смештен на стубу
-- комплекс са телекомуникационом опремом и антенски стуб мора бити ограђен
-- у комплекс се поставља антенски стуб са антенама, а на тлу се постављају контејнери базних станица
-- напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 1 kV
-- до комплекса за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских стубова са антенама обезбедити приступни пут мин. ширине 3 m до најближе
јавне саобраћајнице
-- слободна површина комплекса се мора озеленити
-- антене се могу поставити и на постојеће више објекте (кров зграде)
2.1.2

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА

2.1.2.1 ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ
Пословање и услуге
Постојећи садржаји
Дозвољена је реконструкција, доградња, адаптација и санација објекта уз услов да
се испоштују задати параметри из Плана.
Паркирање возила обезбедити на сопственој парцели у складу са наменом и
врстом делатности, а према Правилнику о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл гласник РС бр. 22/2015).
Парцелу озеленити високим и ниским растињем и хортикултурно уредити. У делу
парцеле који се граничи са атаром формирати појас заштитног зеленила. Није дозвољено
постављање ограде.
На парцели обезбедити следеће услове:
-- индекс заузетости макс.				

40%
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-- површине под зеленилом минимално		

30%

-- спратност објекта макс.				

П+1
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Новопланирани садржаји
Задржавају се постојећи објекти као и њихова постојећа спратност. Извођење
радоваће се вршити уз обавезно прибављање услова надлежне институције за заштиту
споменика културе.
Парцелацију вршити према Правилнику о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу (Сл гласник РС бр. 22/2015).
Дозвољава се изградња помоћних објеката на парцели према условима прописаним за породично становање.
Код планиране нове изградње на парцели задржати хоризонталну и вертикалну
регулацију у складу са постојећим објектима на парцели.
Паркирање возила обезбедити на сопственој парцели у складу са наменом и
врстом делатности, а према Правилнику о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл гласник РС бр. 22/2015).
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колскопешачки прилаз ширине мин. 3,5m и пешачки прилаз мин. ширине 1,5m.
Парцеле озеленити високим и ниским растињем и хортикултурно уредити. Није
дозвољено постављање ограде.
Нова изградња је дозвољена ако су испоштовани сви параметри дати овим Планом, а то су:
-- индекс заузетости макс.				

40%

-- површине под зеленилом минимално		

30%

-- спратност објеката - постојећа
Такође приликом уређења и изградње потребно је водити рачуна о прописаним
забранама у ужој и широј зони водозахвата.
Центар за едукацију - мултифункционални садржај
Центар за едукацију је замишљен као мултифункционални садржај који има за
циљ да сублимира све оне делатности и садржаје који ће употпунити туристичку понуду
овог насеља и шире.
Центар за едукацију треба да садржи објекте намењене омладинским камповима,
смештајни капацитет, мултиуфункционалну салу, спортске терене, летњу позорницу и сл.
Функција овог центра је, како му и само име говори, едукација свих старосних
група: упознавање са богатним културно-историјским наслеђем, организовање радионица за најмлађе (учење и активности кроз забаву), организација стручних и студијских
боравака за одрасле, презентација локалних етно-манифестација, обиласци заштићених
природних добара (фото сафари, посматрање птица, едукативни, научно-истраживачки
и рекреативни туризам у пределима очуване природе). Такође овај центар подразумева и
школу у природи, еколошке кампове, екскурзије и др.
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Објекти који се задржавају могу се реконструисати, адаптирати и санирати према
условима надлежне институције за заштиту споменика културе и на тај начин их прилагодити новој намени (графички прилог број 12. „План заштите непокретног културног
наслеђа“).
Код планиране изградње имплементирати нове објекте тако да се коришћењем
савремених материјала не наруши укупан амбијент и аутентичност простора. Грађевинске линије су дефинисане у графичком прилогу број 06. „План претежне намене
објеката и површина“. Објекти се на парцели могу поставити као слободностојећи и у
прекинутом низу. Дозвољена је изградња помоћних објеката као и изградња адекватних
пратећих садржаја (спортски терени, летња позорница и сл.)
Паркирање возила обезбедити на сопственој парцели у складу са наменом и
врстом делатности, а према Правилнику о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл гласник РС бр. 22/2015).
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колскопешачки прилаз ширине мин. 3,5m и пешачки прилаз мин. ширине 1,5m.
Парцеле озеленити високим и ниским растињем и хортикултурно уредити. У делу
зоне према атару, односно обрадивим површинама, формирати ободно заштитно зеленило.
Нова изградња је дозвољена ако су испоштовани сви параметри дати овим Планом, а то су:
-- индекс заузетости парцеле			

макс. 40%

-- површине под зеленилом			

мин. 30%

-- спратност објеката је максимално П+2
Ограђивање грађевинске парцеле - парцеле се могу ограђивати транспарентном или зеленом оградом, макс. висина зиданог дела ограде износи 50 cm, макс. укупна
висина ограде је 1,4m. Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. Висина ограде може бити и већа од наведене ако за то постоји потреба из
безбедносних разлога.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се
ограђује.
Приликом уређења и изградње потребно је водити рачуна о прописаним забранама у ужој и широј зони водозахвата.
2.1.2.2 ЗОНА СТАНОВАЊА
Зона становања је овим планом дефинисана као зона породичне стамбене изградње,
породичне стамбене изградње са радом и вишепородичне стамбене.
-- При пројектовању и грађењу стамбених објеката придржавати се Правилника
о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова („Сл.
гласник РС“, бр. 58/2012, 74/2015 и 82/15).
-- За остале објекте придржавати се одредби техничких прописа и услова који
конкретну област регулишу.
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ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
а) Врста и намена објеката
У оквиру ове зоне, у зависности од величине парцеле може се дозволити изградња
следећих објеката:
Главни објекат:
Намена: породични стамбени објекат, породични стамбено-пословни објекат,
пословно- стамбени објекат и пословни објекат.
1.

Врста: У блоковима број 3, 5, 7, 8 и 11 формирана је урбана матрица са објектима породичног становања који су на парцелама постављени по два у прекинутом низу.
Таква матрица биће задржана и код новопланиране изградње (услов надлежне институције). Изузетак ће бити случајеви када се парцелацијом зоне породичног становања
добије непаран број парцела у ком случају ће бити дозвољена изградња слободностојећег
главног објекта на парцелама које су задње у низу. У блоку број 14 главни објекат се
поставља у прекинутом низу (према већ устаљеној урбаној матрици насеља).
Помоћни објекат:
Намена: помоћни објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта, 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.);
2.

Врста: објекат се гради као слободностојећи, или као објекат у прекинутом или
непрекнутом низу.
У овој зони пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине
на мало, угоститељства и услужних делатности, с тим да су обезбеђени услови заштите
животне средине.
б) Услови за образовање грађевинске парцеле
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању су
следећи:
-- за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 12,0m, минимална
површина парцеле је 300,0m2
-- за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 10,0m, минимална
величина парцеле је 250,0m2;
-- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0m (2х8,0m), минимална
површина је 500,0m2 (2х250,0m2);
-- На грађевинским парцелама чија је површина мања од најмање површине
утврђене условима, и чија је ширина мања од најмање ширине утврђене условима може се утврдити изградња породичног стамбеног објекта спратности
П+1 са два стана, индекса изграђености до 1,0 или степена заузетости до 60 %.
Максимална површина парцеле за изградњу пословних, административних и
осталих дозвољених садржаја у овој зони је 1500 m2.
На једној грађевинској парцели у изнетим случајевима може се дозволити градња
два стамбена објекта под следећим условима:
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-- заузетост грађевинске парцеле стамбеним, пословним и помоћним објектима
може бити до 40 %,
-- растојање између два суседна објекта износи мин. 3,0 м за приземље и 4,5 м за
спратне објекте,
-- стамбене објекте поставити тако да у случају поделе парцеле на две нове парцеле свака од њих има обезбеђен директан или индиректан приступ на јавни
пут.
За планирано породично становање у блоку 3 и блоку 14 Планом је дефинисан
начин парцелације којим су формиране нове грађевинске парцеле (графички прилог број
07. „План саобраћајница и план регулације и нивелације“).
в) Положај објеката на парцели
Објекти се граде на грађевинској линији или унутар површине ограничене грађевинским линијама. Удаљеност грађевинске линије од регулационе дефинисана је у графичком прилогу број 06.“План претежне намене објеката и површина“. Положај грађевинске линије се одређује на основу преко 50% већ изграђених објеката.
вима:

Изградња породичних објеката на парцели може се дозволити под следећим усло-- основни габарит слободностојећег
објекта (без испада) може да се дозволи
на минимално 1,0m од границе парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације, односно, основни габарит са испадима не може прећи границу
парцеле.
-- Основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи
на минимално 3,0m од границе парцеле претежно јужне (односно источне)
оријентације.
-- Основни габарит објекта у прекинутом низу (без испада) може да се дозволи
на минимално 4,0m од границе парцеле.

Изградња пословних објеката на парцели може се дозволити под истим условима
као и за породичне стамбене објекте.
г) Највећи дозвољени индекси заузетости
Индекс заузетости на грађевинској парцели је максимално 40%.
Минималне површине под зеленилом износе 30%.
д) Дозвољена спратност и висина објеката
Спратност стамбеног објекта породичног типа (породични стамбени објекат,
стамбено- пословни објекат и пословно-стамбени објекат ) и других објеката на парцели
у блоковима број 3 и 5 је приземна, према условима надлежне институције за заштиту
културног наслеђа. У блоку број 14 дозвољена спратност планираних објеката је максимално П+1.
У блоковима 7, 8 и 11 задржава се постојећа спратност.
Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
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Спратност пословног објекта је максимално П+1 (дозвољена је изградња подрумске етаже ако постоје услови за то). Укупна висина објекта је максимално 9,0m.
Помоћни објекат-остава је максималне спратности П, и максималне висине 4,0m.
Дозвољена је изградња подрумске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Максимална висина коте приземља може бити највише 1,20 m виша од најниже
коте (кота заштитног тротоара).
За објекте који у приземљу имају нестамбене намене (пословање и делатности)
кота приземља може бити мах 0,20 m виша од коте тротоара (денивелација до 1,20 m
савладава се унутар објеката).
ђ) Међусобна удаљеност објеката
Удаљеност слободностојећег стамбеног објекта породичног типа од других објеката не може бити мања од 4,0m (основни габарит са испадом).
Пословни и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0m ако
су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни
размак не може бити мањи од 4,0m ако пословни објекат има отворе са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Помоћни објекти се граде у истој линији као и главни објекат.
Постављање објеката (стамбених, пословних, помоћних), дуж границе са суседом
врши се под следећим условима:
-- Ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом, или
делом објекта угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може
бити калкански зид, двоводни или четвороводни кров са атиком и лежећим
олуком, или једноводни кров са падом у сопствено двориште). На зиду који је
лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседној парцели, изузев отвора који су искључиво у функцији вентилације или осветљења
растојања минималне висине парапета h=1,80 м, површине до 0,8 м2.
-- Ако се објекат не гради на заједничкој међи, његова удаљеност од исте мора
бити мин. 1,0 м.
Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне или комбинација 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, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално h=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.
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Ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања намењује за чисто пословање, обавезна је израда Урбанистичког пројекта уз услов да објекти својом делатношћу
не угрожавају животну средину. Услови за изградњу објеката на парцели су услови дати
у овом Плану за зону становања.
ж) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колскопешачки прилаз ширине мин. 3,0m и пешачки прилаз мин. ширине 1,0m. За грађевинску парцелу на којој се планира изградња пословног објекта мора се обезбедити колскопешачки 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 правилу: један стан једно
паркинг место, мин. једно паркинг место на 70m2 пословног 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
Испади на објекту не могу прелазити 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. Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
-- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање
од 2,0m по целој ширини објекта с висином изнад 3,0m,
-- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом 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 хоризонталне пројекције испада) и то:
-- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,
-- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно западне)
оријентације мање од 0,6m, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
-- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне)
оријентације мање од 0,9m, али укупна површина грађевинских елемената 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 површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.
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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 функције 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 сагласност власника или корисника парцеле, односно уз сагласност органа управе надлежног за послове урбанизма и стамбено-комуналне делатности.
Грађевински елементи испод коте тротоара-подрумске етаже, могу прећи грађевинску (односно регулациону линију) рачунајући 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
површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5m,
-- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0m,
-- стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност
власника или корисника парцеле.
Отварање отвора на просторијама за становање као и ословним просторијама на
бочним фасадама може се дозволити ако је међусобни размак између објеката (укупно са
испадима) једнак или већи од 4,0m. Ако је међусобни размак од 3,0m до 4,0m дозвољено
је отварање отвора на просторијама нестамбене намене уз услов да доња кота на коју се
оставља отвор буде једнака или више од 1,8m.
Изградњом крова не сме се нарушити 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 грађевинске 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: Колско-пешачки прикључак на јавни пут извести у
складу са условима из овог Плана и јавног предузећа које газдује јавним грађевинским
земљиштем-уличним 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
радијусом кривине од мин. Р=5,0m; 7,0m тамо где је неопходна проходност
због противпожарних услова.
-- У оквиру парцеле обезбедити простор за паркирање возила за сопствене потребе уз обезбеђивање простора за путничка возила 5,0х2,5m. Обезбедити паркинг места (минимално) по систему једно паркинг (гаражно) место на 70,0m2
корисне површине, с тим да најмање половина возила буде смештена у гаражи.
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-- За сваку парцелу обезбедити пешачки прилаз у ширини од минимално 1,0m,
односно 1.5m код пословних објеката.
Водопривредна инфраструктура: Приликом пројектовања водоводног и канализационог прикључка придржавати се постојећих стандарда и прописа.
Прикључак од уличне водоводне цеви до водомерног места треба да је промера
цеви који је у складу са хидрауличким прорачуном. Пројектовати прикључак искључиво
у правој линији. Не дозвољавају се никакви хоризонтални нити вертикални преломи на
овој деоници. Пројектном водоводног прикључка предвидети 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 огрлице са вентилом и одвојком за прикључак од
3/4“, 1“, 6/4“ и 2“. За одвојке пречника 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 испоручиоца. Прикључци од 1/2“ се не дозвољавају. Радни притисци на местима прикључења
на јавној водоводној мрежи варирају у зависности од потрошње воде у насељу. Посебни
захтеви у погледу квалитета воде се не испуњавају. У складу са условима противпожарне
заштите, где је потребно предвидети изградњу противпожарне хидрантске мреже.
Пречник канализационог прикључка одредити на основу хидрауличког прорачуна, имајући у виду да пречник 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 канализације извести са падом 1,33 до
6% управно на улични вод. Уколико се планира прикључак већи од Ø150mm, прикључење на улични цевовод извести путем канализационог шахта. Квалитет отпадних вода
које се упуштају у јавни канализациони систем мора да одговара Правилнику о канализацији. Прикључак гаража, сервиса и других објеката које испуштају воде са садржајем
уља, масти, бензина и сл. Извести преко таложника и сепаратора масти и уља. Температура воде која се упушта у канализациони систем не сме прећи 40°C. Након прикључења
унутрашње канализације на јавну канализацију власника односно корисник некретнине
дужан је да све досадашње инсталације и уређаје (септичке јаме и упојне бунаре) које
више неће користити одстрани или санира. Објекте и просторије који се налазе испод
коте терена улице није дозвољено прикључити директно на систем фекалне канализације. 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 парцели. Није дозвољено упуштање атмосферских 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 водопривредну инфраструктуру потребно је придржавати се
Правилника о водоснабдевању и техничким условима за прикључење на технички систем водоснабдевања ( “Сл. лист општине Бачка Паланка” 2/2007) и Правилник о канализацији (“Сл. лист општине Бачка Паланка” 15/2011)
Електроенергетска инфраструктура: Прикључење објеката на електроенергетску инфраструктуру у улици извести подземним или надземним прикључним водом, са
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јавне нисконапонске мреже у улици или са трафостанице за веће потрошаче. Сагласност
за прикључење на јавну дистрибутивну мрежу затражити од ЈП ЕПС Електровојводина
Електродистрибуција „Нови Сад“.
Појединачне објекте (са максималном једновременом снагом не већом од 43.5kW),
прикључивати на постојећу никонапонску мрежу дистирбутивног електроенергетског
система, уколико је она довољног капацитета, или на планирану нисконапонску мрежу.
Орман мерног места (ОММ), за појединачне пословне објекте са максималном једновременом снагом до 43.5кW), је потребно поставити на сличан начин као и за објекте
породичног становања са једним станом типа ПОММ-1. У изузетним случајевима, ОММ
може бити уграђен у оквиру објекта.
Појединачне објекте (са максималном једновременом снагом до 100кW), прикључивати на дистрибутивни електроенергетски систем изградњом подземног 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 случајевима пратити уградња и одговарајуће кабловске прикључне кутије (КПК).
ОММ је могуће уградити на слободностојеће 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 објеката, за прикључење таквих купаца електричне енергије обезбедити јавне површине одговарајућих димензија за изградњу потребног броја МБТС
(трансформаторска станица у власништву електродистрибуције). Потребан број ТС ће,
пре свега, зависити од броја купаца електричне енергије и њихове тражене максималне
једновремене снаге, карактеристика и центара потрошње, планираног размештаја таквих
купаца у простору и сл.
ОММ, за овакве појединачне пословне објекте, ће бити полиестерски ОММ за
полуиндиректно мерење (ПОММ). Уградњу ПОММ ће у овим случајевима пратити
уградња и одговарајуће кабловске прикључне кутије (КПК). ОММ је могуће уградити
на слободностојеће армирано-бетонско постоље или на спољашњу фасаду објекта. ОММ
је, по потребним димензијама, идентичан типском ОММ (тип ПОММ-4)
Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским инсталацијама у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите 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 електроенергетски систем. потребно је изградити прикључак који ће се састојати од прикључног
вода и ормана мерног места (ОММ).
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У зависности од положаја објекта на грађевинској парцели, могућа су два случаја
изградње прикључка:
1. регулациона и грађевинска линија изградње објекта се покпапају: у таквим
случајевима, потребно је предвидети да се на погодном месту на уличном делу
спољашње фасаде објекта, на висини 1m од коте терена обезбеди простор,
димензија у зависности од броја тражених бројила - максимално четири) за
смештај ОММ. Алтернативно, ОММ може бити 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 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
спољашње фасаде објекта и уколико изграђени објекат буде довољне висине за
прихват прикључног вода на забату објекта (висина прихвата на објекту мора
бити 6m), прикључни вод се може извести и надземно, самоносивим кабловским
снопом (СКС).
2. 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 реализовати 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 инвеститор објекта претходно обезбеди следећи слободан простор у зиду:
-- за ОММ са једним бројилом (тип: ПОММ-1): „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 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 ПОММ2/В- бројило једно изнад другог): „На погодном месту на спољашњој фасади
уличног дела објекта према улици (_навести име улице_), на висини 1m од
коте терена, за уградњу ОММ (типа ПОММ-2/Х) обезбедити 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
простор: 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_), н а
висини 1m од коте терена, за уградњу ОММ обезбедити простор димензија:
ширине 750mm, висине 1090mmи дубине 220mm и пет отвора за уводнице
Ø32mm.“
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У случају уградње ОММ на слободностојећем армирано-бетонском постољу
које ће се поставити на регулационој линији грађевинске парцеле објекта, 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
слободан простор ширине 430mm и дубине по фронту 235mm за уградњу слободностојећег армирано-бетонског постоља (САБП-300) на који ће се поставити ОММ, типа ПОММ-1.“
-- за ОММ са два бројила (тип: ПОММ-2/Х-бројило једно поред другог и ПОММ2/В- бројило једно изнад другог): „На погодном месту на парцели инвеститора
број (_навести број парцеле_) а непосредно уз регулациону линију предметне
парцеле према улици (_навести име улице_), обезбедити слободан простор
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
слободан простор ширине 700мм и дубине по фронту 235мм за уградњу слободностојећег армирано-бетонског постоља (САБП-600) на који ће се поставити 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 парцеле, 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 ПОММ2/В- бројило једно изнад другог): „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 слободан
простор следећих димензија: 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 посебан случај прикљу-
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чења. ОММ (са максимално 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) подземни
нисконапонски вод.
Термоенергетска инфраструктура: Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода који спаја уличну мрежу са унутрашњом гасном инсталацијом. При полагању гасног прикључка поштовати одредбе важећих прописа који ову област уређују. Сагласност
за прикључење на јавну дистрибутивну гасну мрежу затражити од надлежног дистрибутера 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 станица не сме се постављати унутар објекта, на места где
нема природне вентилације, мора бити удаљена од електричног ормарића минимално
1,0m као и од отвора на објекту (прозора, врата) минимално 1,0m мерено по хоризонтали.
Телекомуникациона и РТВ инфраструктура; Прикључење објеката на ТТ, КДС и
интернет мрежу извести прикључним каблом са телекомуникационе, КДС и интернет
мреже у улици.
ј) Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта
Фасаде објеката могу бити малтерисане, у боји по жељи Инвеститора или од
фасадне опеке. Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције у зависности од кровног покривача. 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, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити
ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.
Постојеће објекте одржавати и уколико постоје услови обновити им аутемтичне фасаде
са луковима.
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 задовољава услове из овог
Плана не може се дозволити доградња/надоградња 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
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 којима ће се заштитити вода, ваздух и
земљиште од деградације.
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На свакој грађевинској парцели обезбедити бетонирани простор за постављање
контејнера (канти) за комунални 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 канализациону мрежу. Као прелазно решење, дозвољена је
изградња бетонских водонепропусних септичких јама које на парцели треба лоцирати
минимално 3,0m од објекта и границе парцеле.
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 и воћњак. 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 пејсажом и општим условима средине (мора се узети у обзир и отпорност
дрвећа и шибаља према диму и штетним гасовима). 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 регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу
радова на објектима, употребљеним материјалима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта: 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 Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.
ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СА РАДОМ
а) Врста и намена објеката
У оквиру ове врсте становања, у зависности од величине парцеле може се дозволити изградња следећих објеката:
Главни објекат:
Намена: породични стамбени објекат, породични стамбено-пословни објекат,
пословно- стамбени објекат и пословни објекат.
3.

Врста: главни објекат се гради као слободностојећи, двојни и у прекинутом низу.
У оквиру дела намењеног за рад и економског дела парцеле:
Намена: економски објекти за гајење животиња, пратећи објекти за гајење животиња, објекти за складиштење сточне хране , објекти за машине и возила, објекти у
служби пољопривреде (складишта, стакленици, пластеници и др.), објекти производног
занатства (магацини, разни други погони итд.), објекти услужних делатности (пекаре,
мањи производни капацитети итд.) и други слични објекти на пољопривредном газдинству. Није дозвољена изградња силоса, млинова, млекара и сл.
4.
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Врста: објекат се гради као слободностојећи, или као објекат у прекинутом или
непрекнутом низу.
Помоћни објекат:
Намена: помоћни објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта, 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.);
5.

Врста: објекат се гради као слободностојећи, или као објекат у прекинутом или
непрекнутом низу.
У овој зони пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине
на мало и велико, пољопривреде, угоститељства и услужних делатности, с тим да су
обезбеђени услови заштите животне средине. У оквиру зоне становања са радом дозвољена је изградња производних и складишних објеката мањих капацитета.
На грађевинској парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају
нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут. Економско двориште се поставља иза стамбеног дворишта, бунара живог извора воде (наниже).
На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове изградње,
стамбено двориште (бунар, живи извор воде) се поставља на највишој коти тј. економско
двориште може бити уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској линији.
Поред објеката становања могући пратећи садржаји су занатски угоститељски
објекти (собе и куће за изнајмљивање, мали ресторани, мале радионице старих заната;
пансиони за бициклисте, сервиси за поправку бицикала, посебне гараже за бицикле, специјализоване продавнице и сл.).
У оквиру породичног становања са радом није дозвољено лоцирање објеката у
оквиру којих се обављају активности или делатности такве да:
- се емитују загађујуће материје у ваздух, воде и земљиште;
- се манифестује бука изнад дозвољених граничних вредности наведених у табели
приказаној у поглављу 1.8.3.;
- постоји опасност од настајања удеса, експлозија или пожара;
- привремено чувају отпадне материје, врши примарна селекција и физичкохемијски, биолошки односно термички третман отпада;
- се врши интензиван транспорт сировине или производа теретним возилима.
У оквиру породичног становања са радом није дозвољено лоцирање активности,
односно изградња објеката и постројења која се због природе своје делатности, са аспекта заштите животне средине односно природних ресурса, налазе на Листи 1 Уредбе о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које
се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.
114/08).
Такође, није дозвољено лоцирање постројења у оквиру којег се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна опасна материја у једнаким или већим
количинама од прописаних (севесо постројење), као ни врсте активности и постројења за
које се издаје интегрисана дозвола.
Наведено ограничење је обавезно, имајући у виду културно-историјско наслеђе и
вредност подручја, туристички потенцијал као и непосредну близину заштићених природних добара СРП „Карађорђево“ и Парка природе „Букински храстик“ (председничке
резиденције).
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б) Услови за образовање грађевинске парцеле
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању са
радом су следећи:
-- за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 20,0m, минимална
површина парцеле је 800,0m2;
-- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0m (2х8,0m), минимална
површина је 500,0m2 (2х250,0m2);
-- за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 16,0m, минимална
величина парцеле је 500,0m2;
-- за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању пољопривредног типа обезбедити минималну ширину парцеле од 20,0m; минимална
површина је 800,0m2
Максимална површина парцеле за изградњу пословних, производни и осталих
дозвољених садржаја у овој зони је 3500 m2.
На једној грађевинској парцели у изнетим случајевима може се дозволити градња
два стамбена објекта под следећим условима:
-- заузетост грађевинске парцеле стамбеним, пословним, пољопривредним и
помоћним објектима може бити до 40 %,
-- растојање између два суседна објекта износи мин. 3,0 м за приземље и 4,5 м за
спратне објекте,
-- стамбене објекте поставити тако да у случају поделе парцеле на две нове парцеле свака од њих има обезбеђен директан или индиректан приступ на јавни
пут.
в) Положај објеката на парцели
Објекти се граде на грађевинској линији или унутар површине ограничене грађевинским линијама. Удаљеност грађевинске линије од регулационе дефинисана је у графичком прилогу број 06.“План претежне намене објеката и површина“. 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.
вима:

Изградња породичних објеката на парцели може се дозволити под следећим усло-- основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи
на минимално 1,0m од границе парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације, односно, основни габарит са испадима не може прећи границу
парцеле.
-- Основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи
на минимално 3,0m од границе парцеле претежно јужне (односно источне)
оријентације.
-- Основни габарит двојног објекта и објекта у прекинутом низу (без испада)
може да се дозволи на минимално 4,0m од границе парцеле.
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Изградња пословних/производних објеката на парцели може се дозволити под
истим условима као и за породичне стамбене објекте.
г) Највећи дозвољени индекси заузетости
Индекс заузетости на грађевинској парцели је максимално 40% (70% са маниопулативним површинама).
Површине под зеленилом на парцели минимално 30%.
д) Дозвољена спратност и висина објеката
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 пословног објекта је максимално П+1 (дозвољена је изградња подрумске етаже ако постоје услови за то). Укупна висина објекта је максимално 9,0m.
Спратност производног објекта је максимално П (дозвољена је изградња подрумске етаже ако постоје услови за то). Укупна висина објекта је максимално 6,0m.
Могућа је већа спратност ако је условљена технолошким процесом производње.
Помоћни и економски објекти (гаража, остава, магацин, сточна стаја) је максималне спратности П а максималне висине до 5,0m.
Економски објекат (пушнице, сушнице, кош, амбар, настрешнице за машине и
возила и др.) је максималне спратности П, односно П+Пк ако се у поткровљу предвиђа
складиштење хране за стоку, а максималне висине 7,0m.
Помоћни објекат-остава је максималне спратности П а максималне висине 4,0m.
Дозвољена је изградња подрумске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Максимална висина коте приземља може бити највише 1,20 m виша од најниже
коте (кота заштитног тротоара).
За објекте који у приземљу имају нестамбене намене (пословање и делатности)
кота приземља може бити мах 0,20 m виша од коте тротоара (девинелација до 1,20 m
савладава се унутар објеката).
ђ) Међусобна удаљеност објеката
Удаљеност слободностојећег стамбеног објекта породичног типа од других објеката не може бити мања од 4,0m (основни габарит са испадом).
Пословни, економски и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку
од 0,0m ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно
међусобни размак не може бити мањи од 4,0m ако пословни објекат има отворе са те
стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
Удаљеност економског објекта (сточна стаја) од: стамбеног, пословног, производног и неких економских објекта (у складу са санитарно-хигијенским условима и условима заштите животне средине) не може бити мања од 15,0m.
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Удаљеност економског објекта-ђубриште од стамбеног, пословног, производног
и неких економских објекта (у складу са санитарно-хигијенским условима и условима
заштите 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 разасипања) и да је материјал од којег се гради ђубриште водонепропусан.
Удаљеност економских објеката у којима се складишти запаљиви материјал од
других објеката не може бити мања од 6,0m.
Међусобни размак између економских објеката (на истој парцели) може бити 0,0m
(ако су задовољени услови противпожарне заштите) односно минимално половина вишег
објекта.
е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Помоћни и економски објекат се граде у истој линији као и главни објекат. Ако се
економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових економских
објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,0m. Економски објекат на парцели
где је изграђен или планиран двојни објекат се гради на 0,0m од заједничке границе парцеле.
Изградња економског објекта - сточне стаје може се дозволити за максимални
капацитет објекта:
-- узгој 5 условних грла (где се под условним грлом подразумева 500 кг „живе
ваге“ животиња), површине стаје највише 60 m2, за парцелу најмање површине
800 m2;
-- узгој 10 условних грла, површина стаје 90 m2 за парцелу намање површине
1100m2 уз задовољавање и других просторних услова наведених у овим Правилима;
Објекти за смештај стоке се граде под следећим условима:
-- да су изграђени од тврдог материјала,
-- да су удаљени од суседних стамбених објеката најмање 15 м ако су затворени
и 25 м ако су отворени (мин 5,00 м од улице када јер у питању парцела са нагибом терена према јавном путу - навише),
-- да имају изграђене санитарне уређаје за одвођење воде, осоке и других нечистоћа,
-- да имају обезбеђено и изграђено место за ђубриште која мора бити удаљено од
стамбених објеката и водозахватних бунара мин 20,0 м,
-- да су смештени у грађевинском делу парцеле,
-- да су смештени у економском делу грађевинске парцеле,
-- објекти морају бити снабдевени водом из насељског водовода.
Код домаћинстава која се баве узгојем стоке за тржиште, диспозиција чврстих и
течних отпадака вршиће се у економском делу дворишта. За део течних отпадака предвидети посебне објекте ’’осочаре’’ који морају да испуњавају следеће услове:
-- осочаре лоцирати у паду низводно од производних објеката у економском делу
дворишта,
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-- осочаре градити од водонепропусног бетона са двостепеним таложником, где
ће се вршити нитрификација,
-- на секундарном таложнику оставити могућност прикључка на будућу канализациону мрежу,
-- за нормално пражњење осочара предвидети отвор за пражњење садржаја
-- уређење и изградњу вршити на основу актуелне Одлуке о држању домаћих
животиња и кућних љубимаца на територији општине Бачка Паланка.
Постављање објеката (стамбених, пословних, помоћних, пољопривредних, осим
кошева за кукуруз), дуж границе са суседом врши се под следећим условима:
-- Ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом, или
делом објекта угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може
бити калкански зид, двоводни или четвороводни кров са атиком и лежећим
олуком, или једноводни кров са падом у сопствено двориште). На зиду који је
лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседној парцели, изузев отвора који су искључиво у функцији вентилације или осветљења
растојања минималне висине парапета h=1,80 м, површине до 0,8 м2.
-- Ако се објекат не гради на заједничкој међи, његова удаљеност од исте мора
бити мин. 1,0 м.
-- Изградња кошева за кукуруз може се изводити на удаљености мин. 1 м од свих
заједничких међа.
Удаљеност стакленика и пластеника од међних линија је минимално 3,0 m. Уз
стакленике и пластенике је дозвољена изградња пратећих објеката за потребе њиховог
функционисања.
Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне или комбинација 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, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално h=1,8m. Дозвољено је
преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење
стамбеног од економског дела парцела, стамбеног од пословно-производног дела парцеле) уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде.
Ако се грађевинска парцела у оквиру породичног становања са радом намењује
за чисто пословање, односно производњу, обавезна је израда Урбанистичког пројекта уз
услов да објекти својом делатношћу не угрожавају животну средину. Услови за изградњу
објеката на парцели су услови дати у овом Плану за зону становање.
ж) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колско-пешачки
прилаз ширине мин. 3,0m и пешачки прилаз мин. ширине 1,0m. За грађевинску парцелу
намењену породичном становању пољопривредног типа колско-пешачки прилаз је мин.
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ширине 4,0m, односно у зависности од врсте пољопривредне механизације. За грађевинску
парцелу на којој се планира изградња пословног/производног објекта мора се обезбедити
колско-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 правилу: један стан једно
паркинг место, мин. једно паркинг место на 70m2 пословног/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
Испади на објекту не могу прелазити 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. Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску
линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и
то:
-- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање
од 2,0m по целој ширини објекта с висином изнад 3,0m,
-- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом 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 хоризонталне пројекције испада) и то:
-- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,
-- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно западне)
оријентације мање од 0,6m, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
-- на делу објекта према бочном дво
-- ришту претежно јужне (односно источне) оријентације мање од 0,9m, али
укупна површина грађевинских елемената 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 површина 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 функције дворишта.
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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 сагласност власника или корисника парцеле, односно уз сагласност органа управе надлежног за послове урбанизма и стамбено-комуналне делатности.
Грађевински елементи испод коте тротоара-подрумске етаже, могу прећи грађевинску (односно регулациону линију) рачунајући 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
површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5m,
-- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0m,
-- стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност
власника или корисника парцеле.
Отварање отвора на просторијама за становање као и атељеима и пословним
просторијама на бочним фасадама може се дозволити ако је међусобни размак између
објеката (укупно са испадима) једнак или већи од 4,0m. Ако је међусобни размак од 3,0m
до 4,0m дозвољено је отварање отвора на просторијама нестамбене намене уз услов да
доња кота на коју се оставља отвор буде једнака или више од 1,8m.
Изградњом крова не сме се нарушити 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 грађевинске 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 дворишта одводе се регулисано до ђубришне јаме.
и) Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру
Саобраћајна инфраструктура: Услови као и у зони породичног становања.
Водопривредна инфраструктура: Услови као и у зони породичног становања.
Електроенергетска инфраструктура: Услови као и у зони породичног становања.
Термоенергетска инфраструктура: Услови као и у зони породичног становања.
Телекомуникациона и РТВ инфраструктура: Услови као и у зони породичног становања.
ј) Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта
Фасаде објеката могу бити малтерисане, у боји по жељи Инвеститора или од
фасадне опеке. Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције у зависности од кровног покривача. 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.
Објекти производње, услужних и занатских делатности треба да прате савремени
архитектонски израз у погледу врста фасадних елемената и употребљених материјала.
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Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити
ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.
к) Услови за обнову и реконструкцију објеката
Ова зона је тренутно не изграђена. Након њене изградње важиће следећи услови
за обнову и реконструкцију постојећих објеката:
-- реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем
радова на објекту неће нарушити услови дати овим Планом,
-- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог
Плана не може се дозволити доградња/надоградња 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
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 којима ће се заштитити вода, ваздух и
земљиште од деградације.
На свакој грађевинској парцели обезбедити бетонирани простор за постављање
контејнера (канти) за комунални 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 канализациону мрежу. Као прелазно решење, дозвољена је
изградња бетонских водонепропусних септичких јама које на парцели треба лоцирати
минимално 3,0m од објекта 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 економски 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 пејсажом и општим условима средине (мора се узети у обзир и отпорност дрвећа и шибаља према диму и штетним гасовима). Основу сваког врта треба да
чини добро урађен и негован травњак. У деловима парцела које се граниче са обрадивим
површинама треба формирати заштитно зеленило.
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу
радова на објектима, употребљеним материјалима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта: коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и
противпожарне заштите.
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Пословни објекти (односно пословни простори) 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.
ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
а) Врста и намена објеката
У оквиру ове зоне, у зависности од величине парцеле може се дозволити изградња
следећих објеката:
Главни објекат:
Намена: вишепородични стамбени објекат, вишепородични стамбено-пословни,
пословно- стамбени објекат и пословни објекат.
1.

Врста: главни објекат може да се гради као слободностојећи и у прекинутом низу.
Помоћни објекат:
Намена: помоћни објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта, 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.);
2.

Врста: објекат се гради као слободностојећи, или као објекат у прекинутом или
непрекнутом низу.
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 средине.
Вишепородични стамбени објекти су објекти са најмање 5 стамбених јединица.
б) Услови за образовање грађевинске парцеле
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању су
следећи:
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене вишепородичном становању
су следећи:
-- за слободностојећи вишепородични стамбени објекат минимална ширина парцеле је 20,0m, а за објекат у прекинутим низу и двојни објекат минимална
ширина парцеле је 15,0m;
-- за све врсте вишепородичних стамбених објеката минимална површина парцеле је 600,0m2.
Максимална површина парцеле за изградњу пословних, административних и
осталих дозвољених садржаја у овој зони је 3000 m2.
в) Положај објеката на парцели
Објекти се граде на грађевинској линији или унутар површине ограничене грађевинским линијама. Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом осим ако
се у приземној етажи планира и гаража у том случају грађевинска линија је на 5,0 m
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од регулационе линије. Положај грађевинске линије је одређен у графичком прилогу
број 06. „План претежне намене објеката и површина“. У блоку број 12 где је прописана
детаљна разрада положај грађевинске линије је дат као смерница. Главни објекат се на
парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно западне) оријентације.
Изградња вишепородичних објеката на парцели може се дозволити под следећим
условима:
-- Основни габарит вишепородичног 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.
За вишепородичне стамбено-пословне објекте у прекинутом низу грађевинска
линија се може поклапати са регулационом линијом, са једне стране.
Изградња пословних објеката на парцели може се дозволити под истим условима
као и за стамбене објекте.
г) Највећи дозвољени индекси заузетости
Индекс заузетости на грађевинској парцели за изградњу вишепородичног стамбено-пословног и стамбеног објеката је максимално 40%.
д) Дозвољена спратност и висина објеката
Спратност стамбеног објекта вишепородичног типа је од П+1 до максимално
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 максимално 9,0m.
Помоћни објекат (гаража, остава) је максималне спратности П, и максималне
висине до 5,0m.
ђ) Међусобна удаљеност објеката
Удаљеност слободностојећег стамбеног објекта вишепородичног типа од других
објеката не може бити мања од 5,0m (основни габарит са испадом). За изграђене објекте
који су међусобно удаљени мање од 3,0 м при издавању услова за реконструкцију не могу
се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија. удаљеност вишепородичног стамбено-пословног објекта од другог објекта било које изградње је пола
висине вишег објекта а минимално 4,0 м. Међусобна удаљеност може да се смањи на
четвртину висине вишег објекта с тим да се на суседним странама не могу предвиђати
отвори стамбених просторија и да та међусобна удаљеност није мања од 4,0м.
Пословни и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0m ако
су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни
размак не може бити мањи од 4,0m ако пословни објекат има отворе са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Помоћни објекат се гради у дну парцеле, на међи са суседом. Објекти несмеју
испадима и кровном стрехом прелазити границу међе.
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Није дозвољено ограђивање објеката у овој зони.
Ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања намењује за чисто пословање, обавезна је израда Урбанистичког пројекта уз услов да објекти својом делатношћу
не угрожавају животну средину. Услови за изградњу објеката на парцели су услови дати
у овом Плану за зону становање.
ж) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колскопешачки прилаз ширине мин. 3,0m и пешачки прилаз мин. ширине 1,0m. За грађевинску парцелу на којој се планира изградња пословног објекта мора се обезбедити колскопешачки 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 правилу: један стан једно
паркинг место, мин. једно паркинг место на 70m2 корисне површине пословног 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
Испади на објекту не могу прелазити 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. Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
-- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање
од 2,0m по целој ширини објекта с висином изнад 3,0m,
-- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом 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 хоризонталне пројекције испада) и то:
-- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,
-- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно западне)
оријентације мање од 0,6m, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
-- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне)
оријентације мање од 0,9m, али укупна површина грађевинских елемената 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 површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.
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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 функције 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 сагласност власника или корисника парцеле, односно уз сагласност органа управе надлежног за послове урбанизма и стамбено-комуналне делатности.
Грађевински елементи испод коте тротоара-подрумске етаже, могу прећи грађевинску
(односно регулациону линију) рачунајући 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
површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5m,
-- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0m,
-- стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност
власника или корисника парцеле.
Отварање отвора на просторијама за становање као и атељеима и пословним
просторијама на бочним фасадама може се дозволити ако је међусобни размак између
објеката (укупно са испадима) једнак или већи од 4,0m. Ако је међусобни размак од 3,0m
до 4,0m дозвољено је отварање отвора на просторијама нестамбене намене уз услов да
доња кота на коју се оставља отвор буде једнака или више од 1,8m.
Изградњом крова не сме се нарушити 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 грађевинске 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 дворишта одводе се регулисано до ђубришне јаме.
и) Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру
Саобраћајна инфраструктура: Услови као и у зони породичног становања.
Водопривредна инфраструктура: Услови као и у зони породичног становања.
Електроенергетска инфраструктура: Услови као и у зони породичног становања.
Термоенергетска инфраструктура: Услови као и у зони породичног становања.
Телекомуникациона и РТВ инфраструктура: Услови као и у зони породичног становања.
ј) Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта
Фасаде објеката могу бити малтерисане, у боји по жељи Инвеститора или од
фасадне опеке. Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције у складу
са врстом кровног покривача. Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи нај-
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више 1,6m рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине а
одређује се према конкретном случају.
Архитектонским облицима, 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 задовољава услове из овог
Плана реконструкцијом се не може дозволити доградња/надоградња 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
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 којима ће се заштитити вода, ваздух и
земљиште од деградације.
На свакој грађевинској парцели обезбедити бетонирани простор за постављање
контејнера (канти) за комунални 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 канализациону мрежу. Као прелазно решење, дозвољена је
изградња бетонских водонепропусних септичких јама које на парцели треба лоцирати
минимално 3,0m од објекта 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). Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу
радова на објектима, употребљеним материјалима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта: 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 Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.
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2.1.2.3 РАДНЕ ЗОНЕ
Изградња објеката привредних делатности може се реализовати само на основу
услова из Плана детаљне регулације који ће дефинисати урбанистичко решење и услове
за изградњу објеката. При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби
техничких прописа и услова који конкретну област регулишу.
а) Врста и намена објекта
У оквиру грађевинске парцеле у радној зони-производне и складишне делатности
дозвољена је изградња: пословних, производних и складишних објеката као и изградња
у комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-складишни објекат, производно- складишни објекат или пословно-производно-складишни објекат.
У оквиру грађевинске парцеле у радној зони-услужне делатности дозвољена је
изградња: пословних и мањих складишних објеката као и изградња у комбинацијипословно складишни објекат. Дозвољена је изградња помоћних и економских објекта,
гаража за путничко возило, гаража за теретно возило, и сл.
Објекти се могу градити као слободностојећи 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 породичног
стамбеног објекта, односно једне стамбене јединице у оквиру пословног објекта.
Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња
помоћних објеката: оставе, типске трансформаторске станице, ограда, бунари, водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење) и сл.
У оквиру зоне радних садржаја није дозвољено лоцирање активности, односно
изградња објеката и постројења која се због природе своје делатности, са аспекта заштите
животне средине односно природних ресурса, налазе на Листи 1 Уредбе о утврђивању
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 114/08).
У оквиру зоне радних садржаја није дозвољено лоцирање постројења у оквиру
којег се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна опасна материја у једнаким или већим количинама од прописаних (севесо постројење), као ни врсте
активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола
Наведено ограничење је обавезно, имајући у виду културно-историјско наслеђе и
вредност подручја, туристички потенцијал као и непосредну близину заштићених природних добара СРП „Карађорђево“ и Парка природе „Букински храстик“ (председничке
резиденције).
б) Услови за образовање грађевинске парцеле
Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна
да прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким 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.
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в) Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске
парцеле
Грађевинска линија која је дефинисана овим Планом и приказана на графичком
прилогу број 07.“План претежне намене објеката и површина“ односи се на регулациону линију Улице краља Петра првог и границу обухвата грађевинског подручја, док
ће у унутрашњости радне зоне она бити дефинисана планом нижег реда. Појас ширине
5м, који је на тај начин формиран, треба да послужи и да се уреди као заштитно зеленило.
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 противпожарне заштите, тј. да међусобни размак између објеката на две суседне парцеле је већи од 4,0m, тј. већи од половине 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 омогућен 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 % (40% под објектима високоградње).
д) Највећа дозвољена спратност и висина објеката
У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су
спратности:
-- пословни: макс. П + 2 + Пк (приземље+две етаже+поткровље).
-- производни: П, П+1, евентуално и више ако то захтева технолошки процес
производње
-- складишни: П, евентуално П+1
-- економски: П.
Изградња помоћног објекта-остава дозвољена је максималне спратности П.
Изградња породичног стамбеног објекта дозвољена је максималне спратности П+1.
ђ) Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0m, тј. за ширину
дилатације) може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су
задовољени услови противпожарне заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине
вишег објекта с тим да међусобни 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 породичног стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом,
односно, дозвољена је изградња пословно-стамбеног објекта са једном стамбеном једи-
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ницом. Ако се у оквиру радног комплекса планира изградња породичног стамбеног
објекта, при одређивању локације објекта на парцели водити рачуна да објекат буде у
мирнијем делу дворишта са обезбеђењем одвојеног прилаза објекту, без укрштања са
прилазом радном делу. Породични стамбени објекат је максималне спратности П+1. У
оквиру овог објекта дозвољена је изградња простора за гаражирање возила корисника
стамбеног 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 транспарентна 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 транспарентне 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.
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
ж) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове радне обезбедити колски и пешачки
прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 3,5m са минималним унутрашњим
радијусом кривине од 7,0m. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5m. У оквир грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим условима:
-- минимална ширина саобраћајнице је 3,5m са унутрашњим радијусом кривине
5,0m, односно 7,0m за потребе противпожарних услова или 12,0m где то захтевају габарити меродавног возила (тешко - теретно возило),
-- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле
мора се обезбедити паркинг простор (за путничко возило мин. 2,5mх5,0m,
за теретно возило минимално 3,5mх6,0m, односно у зависности од величине
теретног возила),
-- манипулативне платое пројектовати са једностраним нагибом и носивошћу за
средње - тешко саобраћајно оптерећење,
-- паркинг за бицикле изводити са обезбеђивањем стандардног модула за бицикле 1,9х0,7(0,5)m,
-- пешачке стазе у комплексу радити као бетонске или применом елемената од
бетона, минималне ширине од 1,5m.
з) Заштита суседних објеката
Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме
се нарушити животна средина.
Испади на објекту не могу прелазити 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 грађевинску линију. Грађевински елементи на нивоу приземља према
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регулационој линији, могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита
објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
-- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање
од 2,0m по целој ширини објекта с висином изнад 3,0m,
-- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом 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 парцеле 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 прашину.
30%.

Од укупне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима минимално

Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру
и концентрацији штетних материја а такође њиховим еколошким, функционалним и
декоративним својствима. Зеленилом треба да се обезбеди изолација админстративних
објеката од производних (складишних) објеката, изолација пешачких токова као и заштита паркинг простора од утицаја сунца.
Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у
оквиру парцеле на којој се гради.
и) Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру
Саобраћајна инфраструктура: Услови као и у зони породичног становања.
Водопривредна инфраструктура: Услови као и у зони породичног становања. Унутар радних комплекса, предвидети изградњу противпожарне хидрантске мреже.
Такође приликом уређења и изградње потребно је водити рачуна о прописаним
забранама у ужој и широј зони водозахвата.
Електроенергетска инфраструктура: Услови као и у зони породичног становања.
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 снагом (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.
Термоенергетска инфраструктура: Услови као и у зони породичног становања.
Телекомуникациона и РТВ инфраструктура: Услови као и у зони породичног становања.
ј) Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби, на традиционалан или савремнији начин. Обавезна је израда косог крова, а кровови
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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 малтерисане у боји по жељи Инвеститора или од
фасадне опеке. Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора
се тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске
парцеле.
к) Услови за обнову и реконструкцију објеката
Планиране радне зоне су тренутно неизграђене.
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 изазову трајна оштећења,
загађивање или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.
На свакој грађевинској парцели обезбедити простор за постављање контејнера
(канти) за комунални отпад као и простор за отпад настао у току технолошког процеса, у
складу са важећим прописима за прикупљање истог. Лоцирање бетонираног простора за
контејнере 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.
Формирати заштитни појас зеленила између радне зоне и осталих садржаја, укључујући и обрадиве површина које се налазе изван грађевинског подручја.
Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће
се прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење дозвољена је
изградња бетонских водонепропусних септичких јама у деловима насеља где није изведена насељска канализација отпадних вода које на парцели треба лоцирати минимално
3,0m од објеката и границе парцеле.
Отпадне воде настале у технолошком процесу производње пре упуштања у
насељску канализацију пречистити на сепаратору уља и масти. Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката и манипулативних површина 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 пројектовању
и извођењу радова на објектима употребљеним материјалима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања,
односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке
и противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара испројектовати и
извести приступни пут, окретницу и плато за кретање ватрогасног возила и извођење
интервенција. 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 сместити на простору који
није удаљен најмање 6,0m од објекта или дела објекта, уколико то техничким прописима није другачије одређено. У објектима и просторијама у којима се ускладиштава и
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држи запаљиви и други материјал (сировине, готови производи, амбалажа и др.) морају
се обезбедити слободни пролази и прилази справама и уређајима за гашење. Код објеката и просторија угрожених експлозивом предвидети довољно прозорских површина,
уз то лаке преградне зидове, лак кровни покривач.
Пословни објекти (односно пословни простори) 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.
2.1.2.4 СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈИ
Планирани спортско-рекреативни комплекс у блоку број 9
Планом су дате смернице за даљу детаљну разраду у смислу изградње спортске
дворане намењене за спортове који се одржавају у затвореном простору, изградње површина за мале спортове на отвореним теренима и отворених дечијих игралишта са опремањем вртним мобилијаром и справама за игру најмлађих. С обзиром да се у плановима
вишег реда даје посебан акценат на развој насеља Карађорђево на пољу туристичких
садржаја, у овој зони је планирана могућност изградње и отвореног и затвореног базена.
Површине за мале спортове озеленити парковским зеленилом у складу са просторним могућностима. Зелене површине у спортско-рекреативном комплексу распоредити тако да створе сенку на јужним експозицијама. Њихова функција је пре свега
заштитна, мелиоративна, санитарно-хигијенска и друштвено-социјална. На местима
окупљања посетилаца, применити парковска решења применом декоративних врста. У
просеку 40-50% спортско - рекреативних површина треба да је под зеленилом. На парцеи
је потребно обезбедити довољан број паркинг места у складу са планираним садржајима.
За спортску халу потребан број паркинг места износи 1ПМ на користан простор
за 40 гледалаца, а за угоститељски 1 ПМ на користан простор за осам столица.
Услови за уређење и изградњу ових комплекса су следећи:
Максимална спратност објеката			

П+1+Пк

Индекс заузетости парцеле је максимално

40%

Површина под зеленилом је минимално		

30%

Формирати заштитни појас зеленила према обрадивим површинама које се налазе
изван грађевинског подручја.
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.
Дозвољена је изградња подрумске етаже, ако постоје геолошки услови за њену
изградњу.
Осим објеката и терена намењених спорту и рекреацији дозвољена је и изградња
угоститељских објеката намењених за услуживање храном и пићем.
Остали спортско- рекреативни садржаји у насељу
Поред наведених спортско-рекреативних садржаја који имају свој засебни просторни израз, у насељу ће бити формиран спортско-рекреативни садржаји и објекти у
склопу осталих основних функција, као пратећи и компатибилни садржаји. То су спорт-
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ско- рекреативни садржаји у склопу предшколске установе, школе, радних комплекса,
паркова и сл. Улога ових спортско-рекреационих садржаја неће бити занемарљива, већ
ће у многоме допринети да спортско-рекреациони садржаји прожму све насељске структуре и тако омогуће да спортско-рекреативне активности постану доступне свим његовим становницима.
2.1.2.5 ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈИ
Услови за уређење и изградњу ових садржаја су дати као смернице за детаљну
разраду:
Максимална спратност објеката			

П+3

Индекс заузетости парцеле је максимално

40%

Површина под зеленилом је минимално		

40%

Планом се даје препорука за израду урбанистичко-архитектонског конкурса за
планиране садржаје због њиховог значаја и улоге коју имају у конципирању насеља као
туристичке дестинације.
Обезбедити потребан број паркинг места и то за хотелијерску установу 1ПМ на
користан простор за 10 кревета корисног простора и за угоститељски 1 ПМ на користан
простор за осам столица.
Формирати заштитни појас зеленила према обрадивим површинама које се налазе
изван грађевинског подручја.
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.
Дозвољена је изградња подрумске етаже, ако постоје геолошки услови за њену
изградњу.
Такође приликом уређења и изградње потребно је водити рачуна о прописаним
забранама у ужој и широј зони водозахвата.
2.1.2.6 ПОСЕБНА НАМЕНА
Хиподром и ергела са музејем и пратећим садржајима
Планом су дефинисане грађевинске линије унутар којих се могу градити објекти
неопходни за функционисање хиподрома и ергеле.
У саставу ове зоне може се предвидети изградња дифузног музеја као дела мреже
музеја ширег подручја који је обухваћен ППППН културног предела Бач. Овим Планом
вишег реда локација дифузног музеја треба да се налази у оквиру Предеоне подцелине у
чијем саставу се налази и хиподром и ергела са музејем и пратећим садржајима.
У оквиру планираних садржаја могу се градити објекти угоститељске делатности.
Услови за уређење и изградњу ових садржаја су следећи:
Максимална спратност објеката			

П+1
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30%

Површина под зеленилом је минимално		

40%
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Музеј:
-- 10 корисника на 1000ст.,
-- 2m2/по кориснику,
-- 1 ПМ на 10 посетилаца,
Формирати заштитни појас зеленила према обрадивим површинама које се налазе
изван грађевинског подручја.
У оквиру комплекса обезбедити довољан број паркинг површина за очекиван број
посетилаца , обезбедити потребне сервисне саобраћајнице као и прилазе возилима специјалне намене.
Планом је предвиђено да постојећи атарски пут (кат. парц. бр. 4213) буде у саставу
ове зоне, односно осталог земљишта и да се може користити и планирати као интерна
саобраћајница (није у саставу површина јавне намене).
Постојећи спортски комплекс - фудбалски клуб
Планом је дефинисана грађевинска парцела за постојећи спортски комплекс
- фудбалски клуб (графички прилог број 07. „План саобраћајница и план регулације и
нивелације“).
Постојећи објекат са пратећим садржајима (управа клуба, трибине, свлачионице,
санитарни чвор и де.) се може дограђивати, реконструисати, адаптирати и санирати у
складу са условима из Плана. На парцели се може изградити помоћни објекат-гаража. У
спортском комплексу дозвољена је и угоститељска делатност као пратећи садржај.
Комплекс и сам терен се могу оградити транспарентном оградом у складу са прописима који уређују ову област.
Услови за уређење и изградњу ових садржаја су следећи:
Максимална спратност објеката			

П+1

Индекс заузетости парцеле је максимално

30%

Површина под зеленилом је минимално		

40%

Површина фудбалског терена не улази у индекс заузетости парцеле.
У оквиру комплекса обезбедити довољан број паркинг површина за очекиван број
посетилаца , обезбедити потребне сервисне саобраћајнице као и прилазе возилима специјалне намене.
Објекте на парцели поставити западно од фудбалског терена, на минималној
удаљености од 4 m од међе са суседним парцелама.
Угоститељски објекат - ресторан
Постојећи објекат ресторана се може реконстуруисати, адаптирати и санирати уз
очување хоризонталне и вертикалне регулације, а према условима надлежне институ-
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ције за заштиту споменика културе и у складу са планираном наменом пословања и
услуга.
На парцели се могу градити други слободностојећи објекти у складу са прописаном наменом као и помоћни објекти. Положај објеката на парцели је као у условима
прописаним за породично становање.
Услови за уређење и изградњу ових садржаја су следећи:
Максимална спратност објеката			

П

Индекс заузетости парцеле је максимално

40%

Површина под зеленилом је минимално		

30%

У оквиру комплекса обезбедити довољан број паркинг површина за очекиван број
посетилаца.
Зеленило специјалне намене
Зеленило специјалне намене је парковска површина која, за разлику од осталих
сличних површина, има специјалан статус јер се налази у зони Посебне намене. Њено
уређење и коришћење искључиво зависи од потреба и услова који ће бити дефинисани од
стране Министарства одбране у складу са посебном наменом.
Ово зеленило меже бити уређено као и остале парковске површине у насељу, тако
да композиционо чини целину у којој мрежа парковских путева и стаза повезује остале
композиоционе елементе: пољане, платое са местима за одмор, игру деце и забаву. Парк
се може опремити вртно-архитектонским елементима, уредити у вртно-пејсажном стилу
или мешовитом. Најмање 70% површине парка треба да буде под зеленилом (од тога цветњаци 2-4%). Парковску површину уредити аутохтоним и декоративним садним материјалом. Потребно га је опремити урбаним мобилијаром.
2.1.2.7 КОМПЛЕКС ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА -ПРАВОСЛАВНИ ХРАМ
а) Врста и намена објеката
Зона комплекса веског објекта налази се у централном делу обухвата Плана. У
оквиру ове зоне дозвољена је изградња следећих објеката:
Главни објекат:
Православни верски објекат-храм је главни објекат комплекса и на парцели се
поставља као слободностојећи. Торањ звоника може бити унутар или изван храма.
1.

Пратећи објекти верског комплекса
Пратећи објекти верског комплекса су објекти који су у функцији главног објекта
и граде се на истој парцели на којој је саграђен главни објекат.
2.

Планирани пратећи објекти на парцели:
-- Породични стамбени објекат може бити изграђен на парцели као слободностојећи или у низу са парохијским домом и планиран је за потребе православне црквене општине.

4. фебруар 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 4/2019 - страна 217

-- Парохијски дом се може градити као слободностојећи објекат или у низу са
породичним стамбеним објектом. У оквиру парохијског дома планирати
потребне пратеће садржаје као што су мултифункционална сала, канцеларијски простор, сувенирница, санитарни чвор и сл.
-- Помоћни објекти - гараже, оставе и сл.
У овој зони пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине
на мало с тим да се морају обезбедити услови заштите животне средине.
Забрањена је изградња економских објеката.
б) Услови за образовање грађевинске парцеле
Планом је предвиђено формирање грађевинске парцеле за изградњу православног
храма и дате су координате преломних тачака.
Тако формирана парцела комплекса верског објекта има оквирну површину од око
44a 74м2. Ширина уличног фронта је 45,0м.
в) Положај објеката на парцели
Положај планираних објеката:
-- објекат парохијског дома планирати у источном делу парцеле, унутар планиране грађевинске линије.
г) Највећи дозвољени индекс заузетости
На грађевинској парцели индекс заузетости је максимално 40%.
д) Дозвољена спратност и висина објеката
Спратност верског објекта је у складу са традиционалним и конкретним захтевима верске заједнице.
Спратност породичног стамбеног објекта је приземна.
Спратност осталих пратећих објеката на парцели је приземна. Спратност торња
звоника, у случају да се гради изван храма, је у складу са његовом функцијом и наменом.
ђ) Међусобна удаљеност објеката
Приликом изградње храма водити рачуна да се обезбеди довољна ширина стазе
за литију (минимум 5м), што се посебно односи на просторе у пресеку оса север - југ
кроз централну куполу, јер се приликом храмовне славе и осталих великих црквених
празника, литија на тим просторима зауставља, те се из тих разлога ту окупља и највећи
број верника. Објекат пројектовати у свему према важећим прописима и канонима православне конфесије.
Остале објекте на парцели поставити тако да се обезбеди потребан слободан простор око храма за окупљање верника.
е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне или комбинација зидане
и транспарентне ограде с тим да укупна висина ограде од коте тротоара не сме прећи
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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. 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, транспарентном оградом
или зиданом оградом до висине максимално h=1,8m. У склопу верког комплекса могуће
је, постављањем зелене ограде, направити визуелну и функционалну баријеру између
дела парцеле који је намењем становању.
ж) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За грађевинску парцелу мора се обезбедити колско - пешачки прилаз минималне
ширине 3,5m и пешачки прилаз минималне ширине 2,0m. За паркирање возила планирати изградњу паркинг простора у оквиру уличног коридора Улице Нова 3. Све колско
- пешачке површине извести 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“,
број 22/15).
з) Заштита суседних објеката
Изградња објеката 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 сагласност власника или корисника парцеле, односно уз сагласност органа управе
надлежног за послове урбанизма и стамбено-комуналне делатности.
и) Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта
Фасаде објеката се изводе по жељи Инвеститора, у складу са традиционалним
верским захтевима. Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама
мора се тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.
ј) Услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију објеката
Реконструкција, доградња и адаптација постојећих објеката може се дозволити
ако се извођењем радова на објекту неће нарушити услови из Плана, а који се првенствено односе на прописану намену и урбанистичке показатеље.
к) Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара,
безбедносне и друге услове
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 којима ће се заштитити вода, ваздух и
земљиште од деградације.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити бетонирани простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ надлежне комуналне
службе.
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Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће
се прикључити на насељску канализациону мрежу.
На грађевинској парцели обезбедити мин. 30% озелењених површина. 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 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 регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу
радова на објектима, употребљеним материјалима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта: коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. Избором материјала водити рачуна о њиховој
отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.
Објекти (односно пословни простори) 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.“
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