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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка., 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013–одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”,
бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута
Oпштине Бачка Паланка („Службени лист Oпштине Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен текст), Скупштина општине Бачка Паланка, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на својој 22. седници, одржаној дана 18. априла 2018. године, доноси

ОДЛУКУ
о доношењу измена Плана детаљне регулације Обровачки пут (блок 39 и
делови блокова 30, 29, 38 и 44) у Бачкој Паланци
Члан 1.
Овом Одлуком се мења Одлука о доношењу Плана детаљне регулације Обровачки пут (блок 39 и делови блокова 30, 29, 38 и 44) у Бачкој Паланци („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, бр. 20/2013) (У даљем тексту: Одлука).
Члан 2.
У поднаслову I Полазне основе додаје се део УВОД који гласи:
„На основу члана 45а, 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) и Одлуке о изради измена
Плана детаљне регулације Обровачки пут (блок 39 и делови блокова 30, 29, 38 и 44) у
Бачкој Паланци („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 3/17), израђене су:
ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОБРОВАЧКИ ПУТ (БЛОК
39 И ДЕЛОВИ БЛОКОВА 30, 29, 38 И 44) У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ
Измене Плана детаљне регулације Обровачки пут (блок 39 и делови блокова 30,
29, 38 и 44) у Бачкој Паланци („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 20/13)(у
даљем тексту План) раде се на основу Одлуке о изради измена Плана детаљне регулације
Обровачки пут (блок 39 и делови блокова 30, 29, 38 и 44) у Бачкој Паланци („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број 3/17).
У поступку доношења предметне одлуке, прибављено је мишљење Одељења за
урбанизам и грађевинарство и донето је Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за измене Плана детаљне регулације Обровачки пут
(блок 39 и делови блокова 30, 29, 38 и 44) у Бачкој Паланци.
Основни повод за израду измена Плана детаљне регулације Обровачки пут (блок
39 и делови блокова 30, 29, 38 и 44) у Бачкој Паланци је изналажење најоправданијег
саобраћајног решења кружне раскрснице и саобраћајница које које чине њене кракове,

360 страна - Број 11/2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

24. април 2017. године

уз истовремену израду техничке документације за овај инфраструктурни објекат. Измена
Плана је циљана и мења се само део плана односно део јавних коридора у Плану чија је
инфраструктура повезана са планираним кружним током саобраћаја.
Правни основ за израду измена Плана је:
-- Закон 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);
-- Правилник о садржини, начину и поступку израде плaнских докумената
(„Службени гласник РС“, број 64/2015);
-- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
(„Службени гласник РС“, број 22/15);
Плански основ за израду измена Плана су План генералне регулације Бачке
Паланке („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 16/2011) и Измене и допуне Плана
генералне регулације Бачке Паланке („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр.
22/2012) којимa је простор обухваћен. Обухваћени простор изменама Плана је намењен
уличним коридорима.“
Члан 3.
Поднаслов I.1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА
ПЛАНА, став 3 се мења и гласи:
„Плански документ, се израђују за потребе дефинисања будуће намене простора, физичке структуре, реконструкције саобраћајне инфраструктуре главне насељске
саобраћајнице (Улица Бранка Бајића или Обровачки пут) у складу са законско-планским
могућностима. Најзначајније је решавање проблема у вези са одвијањем свих видова
саобраћаја у овом делу насеља, што представља дугорочни проблем Бачке Паланке. Планира се потпуна реконструкција постојеће станице за снабдевање горивом НИС, нови
прикључци улицу Бранка Бајића, као и реконструкција прикључака станице за снабдевање горивом „АВИА“. Планом се дефинише уређење и изградња на парцели која је
намењена централним садржајима на којој до сада градња није била могућа, формирају
се нови бициклистички и пешачи правци, планира изградња супер-маркета са паркинг
простором на месту напуштене фабрике и изградња у оквиру комплекса основне школе.“
Члан 4.
Поднаслов I.1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА
ПЛАНА, став 5 се мења и гласи:
„Концептом плана је валоризовано постојеће стање, анализирани су саобраћајни
токови, постојећи градитељски фонд и уочени су проблеми у функционисању простора.
На основу саобраћајне анализе, дефинисане су нове трасе пешачког и бициклистичког
саобраћаја као и положај и димензинисање кружног тока, и нови прикључци на државни
пут. То је све условљено проширењем коридора државног пута ка истоку и измештањем
његове трасе. Предложена је реконструкција и доградња складишног објекта у супермаркет на месту напуштеног фабричког комплекса „Напредак“, са изградњом пратећег пар-
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кинг простора. Дато је ново урбанистичко решење за постојећу станицу за снабдевање
горивом „НИС“ са три саобраћајна прикључка, с тим да се један постојећи који излази
на улицу Бранка Бајића укида а на његовом месту се формира нова саобраћајница. На
парцели јужно од станице за снабдевање горивом „АВИА“ је дат предлог за изградњу
пословно-продајног садржаја који би био у складу са садржајима станице за снабдевање
горивом, ауто-радионице и техничког прегледа (аутосалон) и дефинисан је прикључак
ове парцеле на пут. На основу захтева ОШ „Херој Пинки“ комплекс ове школе је проширен на југ, са предлогом да се парцеле 3038 и 3039 откупе и тако омогући изградња
додатних просторија и садржаја за потребе наставе.“
Члан 5.
У поднаслов I.2. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА додаје се део Опис границе
обухвата измена Плана који гласи:
„Почетна тачка описа границе планског подручја је тачка А, која се налази на
северној новопланираној регулацији улице Бранка Бајића. Од тачке А граница се пружа
ка истоку, регулационом линијом до тачке Б, која је преломна тачка северне регулационе
линије улице Бранка Бајића и западне регулационе линије Улице шумске. Од тачке Б,
граница се пружа дуж западне регулационе линије улице Шумске (односно парцеле
7354) ка северу, до тачке 13, која је преломна тачка обухвата постојећег Плана. Од тачке
13 граница измена и допуна прати важећу границу обухвата плана ка истоку до тачке
14 и даље ка југу до тачака 15, 16 и 17 као и тачке В на источној регулацији улице Трг
братства и јединства. Граница обухвата Измена плана затим пресеца улицу Трг братства
и јединства ка западу и тачки Г на њеној западној регулацији. Од тачке Г граница обухвата прати регулациону линију ка северу и тачки Д. Од тачке Д граница прати јужну
регулацију Улице нова 2 и долази до тачке Ђ. Од тачке Ђ граница прелази Улицу нову
2 ка њеној северној регулацији и тачки Е и даље северном регулацијом ка тачки Ж на
источној страни. Од тачке Ж граница се пружа ка северозападу и тачки З на регулационој линији улице Бранка Радичевића и затим пресецајући ову улицу ка истоку завршава
се у тачки А.
Укупна површина оквирног обухвата измена Плана износи 1 ha 16 а и 77 m2.“
Члан 6.
Поднаслов I.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, став 2 се мења и гласи:
„Наведени садржаји су смештени дуж улицe Бранка Бајића, која је прешла у
надлежност општине Бачка Паланке, а на основу Уредбе о категоризацији државних
путева. У склопу уличног профила су смештени: коловоз ширине 6 – 7 m, зелени појасеви и тротоари ширине 1,2 – 2m, обострано, са прекидом тротоара испред станице за
снабдевање горивом „НИС“. У оквиру улице недостају бициклистичке стазе јер је овај
правац веза западног дела насеља (МЗ „Братство“ - Синај) са центром насеља и доминантан вид саобраћаја је бициклистички. На старој стационажи 98+597 Улица Цара Лазара
се укршта са улицом Трг братства и јединства, под оштрим углом преко троугласте
раскрснице.“
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Члан 7.
Поднаслов I.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, став 3 се мења и гласи:
„Ова раскрсница је једна од најпрометнијих у насељу и захтева потпуну реконструкцију јер је постојеће решење незадовољавајуће са аспекта одвијања колског, бициклистичког и пешачког саобраћаја. Улица Југ Богдана се прикључује на улица Бранка
Бајића (Обровачки пут) северно од прикључака две станице за снабдевање горивом, на
растојању од свега 38 m од најближег. Једносмерна је и постојећом пројектном документацијом је планирана њена реконструкција.“
Члан 8.
Поднаслов I.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, став 5 се мења и гласи:
„Станица за снабдевање горивом „НИС“ је смештена са западне стране правца
државног пута а станица „АВИА“ са источне. Обе станице за снабдевање горивом поседују два прикључка на коловоз, што са прикључцима улица Југ Богдана и Живојина
Мишића представља велики проблем у функционисању саобраћаја јер је у дужини од
140 m смештено 6 прикључака на доминантан путни правац и повећан је број конфликтних тачака. Станица за снабдевање горивом „АВИА“ функционише са постојећим садржајима и капацитетима, са проблемом предимензионисаних прикључака на државни
пут. Околни простор, између комплекса станице за снабдевање горивом и становања у
улици Шумској је неизграђен и неуређен. Постојећи капацитети и просторна организација станице за снабдевање горивом „НИС“ не задовољавају тренутне потребе, како
инвеститора тако и насеља па се планира њена реконструкција.“
Члан 9.
Поднаслов I.4.1. Саобраћајна инфраструктура, став 1, 2, 3, 4 и 5 се мења и гласи:
„Раскрсница улица Бранка Бајића, Цара лазара, Шумска, Трг ослобођења је неправилна четворокрака раскрсница са смакнутим укрштањима. На слици испод дат је изглед
постојеће раскрснице.
Сва укрштања на њој су изведена под угловима који одступају од стандардних
укрштању саобраћајница под углом од 90о. Приоритетни правац је кретање возила улица
Бранка Бајића – Цара Лазара, и Бранка Бајића – Трг ослобођења. Сва укрштања споредних праваца на приоритетни правац су изведена под угловима који не задовољавају
услове безбедне вожње. Најнеповољнија су укрштања возила која се крежу из правца
улице Трг ослобођења према улици Бранка Бајића, које је под углом од око 42о.
Возила која се крећу улицом Шумском и морају да скрену према улици Трг ослобођења, имају међупростор у раскрсници од 15 м који је „недефинисан“, и утичу на ток
возила који се крећу улицом Цара Лазара.
Саобраћај бициклиста је изузетно угрожен због самих возно динамичких карактеристика система бициклиста – бицикл, јер због много измена праваца кретања које се
одвијају на кратком размаку на коловозу, константно су под ризиком од конфликта са
другим учесницима у саобраћају.
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Улица Бранка Бајића је главна насељска саобраћајница има ранг главне насељске
саобраћајнице, у којој су изражени транзитни као и појединачни саобраћајни токови
и даље воде до/од локалног центра урбане целине, као и деоница градских саобраћајница вишег функционалног нивоа. Значајно је оптерећена свим облицима саобраћаја.
Организована је за двосмерни колски саобраћај. Изражен је саобраћај теретних возила и
саобраћај бициклиста. Нису издиференцирани саобраћајни токови по врстама саобраћаја.
Улица Цара Лазара је организована је за двосмерни колски саобраћај. Веома је
изражен саобраћај теретних возила и саобраћај бициклиста. Нису издиференцирани
саобраћајни токови по врстама саобраћаја.“
Члан 10.
Поднаслов II.1.1. Концепција уређења, карактеристичне грађевинске зоне и целине
одређене планом, став 3 се мења и гласи:
„Концептуално, на траси главне насељске саобраћајнице је формирана кружна
раскрсница (уместо постојеће неправилне) која је омогућила планирање свих саобраћајних токова. Формирана је веза са улицом Југ Богдана преко напуштеног фабричког комплекса, на чијем месту је предвиђена изградња супермаркета. Остале намене у простору

364 страна - Број 11/2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

24. април 2017. године

су задржане, са тим што је предвиђена изградња аутосалона на неизграђеној локацији
јужно од станице за снабдевање горивом „АВИА“.“
Члан 11.
Поднаслов II.1.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене
и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, поднаслов Саобраћајна инфраструктура,
став Раскрсница се мења и гласи:
„Раскрсница улица Бранка Бајића, Трг братства јединства, Цара Лазара и Шумске
Основна планска концепција представља формирање круже раскрснице на
укрштању улице Бранка Бајића, улице Цара Лазара и улице Трг братства и јединства и
Шумске, чиме би се створили услови за решавање саобраћајних проблема у овом простору. Омогућило би се нормалније функционисање саме раскрснице, отварање везе са
улицом Јог Богдана (према локацији на којој су планиране будућа аутобуска и железничка станица) а померањем коловоза улице Бранка Бајића северно од раскрснице на
источну страну отвара се простор за изградњу пешачких и бициклистичких стаза. На
месту фабричког комплекса „Напредак“ планира се изградња супер-маркета са отвореним паркинг простором. Такође је предвиђена реконструкција станице за снабдевање
горивом „НИС“. Раскрсница је рађена на основу Идејног решења, и њено димензионисање, формирање уливних кракова, величини саобраћајних површина је урађено у
складу са истим. Решење са пречником од 37 м подразмева да сва возила (укључујући
и путничка возила), која желе да изврше скретање из ул. Бранка Бајића у Нову улицу,
морају да прођу пун круг како би извршила ова скретања. Ово решење је са аспекта
безбедности саобраћаја повољније јер има мање конфликтних тачака, али је присутан
недостатак због примене атипичних кретања, где возила морају проћи пун круг због
искључења у Нову улицу;
Овим решењем је неопходно применити одговарајућу саобраћајну сигнализацију
како би се возачима благовремено дала информација о могућностима и ограничењима
при кретању у кружном току.
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У склопу решавања кружне раскрснице, извршено је диференцирање видова
саобраћаја саобраћаја и то:
•

коловоз кружне раскрснице је димензионисање за пролазак свих категорија
моторних возила

•

бициклистички и пешачки саобраћај се обавља на засебним коловозима,“
Члан 12.

Поднаслову II.1.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене
и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, поднаслов Саобраћајна инфраструктура,
ставу Постојеће саобраћајнице се додаје пасус Улица Трг ослобођења који гласи:
„Регулациона ширина улице Трг ослобођења је променљива и креће се од 18,0
– 43,0 m. Ову саобраћајницу чини један коловоз за континуалну вожњу, са по две
саобраћајне траке свака ширине 3,25 m. Поред коловозних трака за колски саобраћај,
ова улица садржи бициклистичке (ширине 1,5 m) са обе стране саобраћајнице и пешачке
стазе (ширине 2,0m) са западне стране.“
Члан 13.
Поднаслов II.1.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене
и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, поднаслов Саобраћајна инфраструктура,
став улица Југ Богдана, пасус 2 се мења и гласи:
„Једине измене се јављају:
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-- у зони раскрснице улице Југ Богдана и Бранка Бајића, где ће се извршити померање места прикључења јужно односу на постојећи прикључак;
-- у зони раскрснице са новопланираним прикључком Нова 1, која спаја новопланирану кружну раскрсницу;“
Члан 14.
Поднаслов II.1.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене
и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, поднаслов Саобраћајна инфраструктура,
став Улица нова 1, пасус 1 се мења и гласи:
„Кроз планско подручје се провлачи нови саобраћајни коридор – Улица нова 1, за
прилаз планираним садржајима и везом са улицом Југ Богдана и новопланираном кружном раскрсницом на укрштању Бранка Бајића, улице Цара Лазара и улице Трг братства
и јединства и Шумске. Дата улица има карактер приступне улице првог реда (ПУ1) –
кретање возила је релативно значајан задатак и неопходан је одређен степен раздвајања
возила и пешака (бициклиста) у попречном профилу уз одговарајући ниво физичке заштите. Највећа дозвољена брзина кретања моторних возила је ограничена на 30 km/h. Овакав концепт формирања нове локалне путне мреже има за циљ да се дате улице ослободе
пролазних токова како би могле да одговоре основној (опслуживање урбаних садржаја).“
Члан 15.
Поднаслов II.1.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене
и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, поднаслов Саобраћајна инфраструктура,
став Улица нова 2, пасус 1 се мења и гласи:
„Кроз планско подручје се провлачи нови саобраћајни коридор – Улица нова 2,
за прилаз планираним садржајима и везом са улицом Југ богдана и новопланираном
раскрсницом на укрштању Обровачког пута – Бранка Бајића. Дата улица има карактер
приступне улице првог реда (ПУ1) – кретање возила је релативно значајан задатак и
неопходан је одређен степен раздвајања возила и пешака (бициклиста) у попречном профилу уз одговарајући ниво физичке заштите. Највећа дозвољена брзина кретања моторних возила је ограничена на 30 km/h. Овакав концепт формирања нове локалне путне
мреже има за циљ да се дате улице ослободе пролазних токова како би могле да одговоре
основној (опслуживање урбаних садржаја)“.
Члан 16.
Поднаслов II.1.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене
и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, поднаслов Саобраћајна инфраструктура,
став Графички прилог се мења и гласи:
„У свему према графичком прилогу План саобраћајница са нивелацијом. У графичком прилогу су коришћење су стационаже у односу на референтни систем добијен од
ЈП „Путеви Србије“ за бивше магистралне путеве. Саобраћајнице су обележене теменим
тачка ма са висинском пресдставом.“
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Члан 17.
Поднаслов II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина
поднаслов Саобраћајна инфраструктура мења у целости и гласи:
„За изградњу целокупне саобраћајне инфраструктуре у оквиру планског подручја
обавезна је изграда техничке документације у складу са Законом о јавним путевима
(„Службени гласник РС“ број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 104/2013) и Правилник о
условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти
и други елементи јавног пута Правилникје обjављену „Службеном гласнику РС“, бр.
50/2011. 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. Нове саобраћајне површине потребно је формирати према датом урбанистичком решењу.
За коловоз улице Бранка Бајића (главна насељска саобраћајница) код израде
овог Плана кориштене су стационаже за магистрални пут. Након, изградње кружне
раскрснице потребно је израдити нов рефернетни систем саобраћајница.“
Члан 18.
Поднаслов II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина
поднаслов Бранка Бајића (Обровачки пут) мења у целости и гласи:
„Бранка Бајића (Обровачки пут)
Коловоз улице Бранка Бајића (Обровачки пут) треба да испуњава следеће услове:
1. ширина коловоза је планирана на 6,5 м, односно саобраћајницу чине две
caoбраћајне траке мин. ширине 3,25 м,
2. траса је померена транслаторно према истоку за око 2,7 до 3,5 м, чиме ће се
обезбедити простор за постављање недостајућих комуналних и инфраструктурних објеката,
3. извршити реконструкцију свих прикључења и раскрсница са елементима који
захтева ниво услуге за сабирну саобраћајницу,
4. читава траса коловоза улице Бранка Бајића је планирана као саобраћајница
са једним коловозом, са две коловзне траке, без планирања додатних трака за
престројавање (лева скретања),
5. сви прикљуци са околних пословних објеката (станице за снабдевање горивом)
планиране су да омогућавају несметано кретање ТТВ., што подразумева минимална ширина прикључења је 6,5 м, са радијусима лепеза минимално 12,0 м.
6. са источне (у једном делу) и западне стране планирана је обавезна изградња
пешачких стаза, који су ширине:
-- минимално 2,0 м са западне стране
-- минимално 1,5 м са источне стране
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7. са источне и западне стране планирана је обавезна изградња бициклистичких
стаза, које су ширине:
-- једносмерне и минималне ширине 1,5 м са западне стране,
-- једносмерне и минималне ширине 1,5 м са источне стране.
Диспозиција реконструисаних/новопланираних раскрснице на потезу улице
Бранка Бајића,су дате у следећој Табели:
рб

стац.

размак
(м)

врста
раскрснице

реконструкција
/изградња

улица

1. 98+254

0

трокрака
(проста)

реконструкција

Војводе Живојина
Мишића

2. 98+338

84

трокрака
(проста)

реконструкција

Југ Богдана

3. 98+462

124

трокрака
(проста)

изградња – нова Нова 2

кружна
раскрсница
класе F21

реконструкција

98+569 теме
4. кружне
107
раскрснице

Нова 1, Трг
ослобођења, Шумска,
Цара Лазара

Обликовање лепеза на месту укључења на новопланирану кружну раскрсницу,
може бити померен у односу на графички прилог, што ће бити условљено положајем,
величином кружног подеока, нивелационим решењем и др. условима.“
Члан 19.
Поднаслов II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина
поднаслов Цара Лазара се мења у целости и гласи:
„Коловоз улице Цара Лазара треба да испуњава следеће услове: ширина коловоза износи минимално 6,0 m, односно саобраћајницу чине две саобраћајне траке мин.
ширине 3,0 m. Пешачка стаза која се налази у границама планског подручја је ширине
2,0 m.“
Члан 20.
Поднаслов II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина
поднаслов Шумска се мења у целости и гласи:
„Ширина коловоза улице Шумске износи 4,0 m, односно саобраћајницу чине
једна коловозна/саобраћајна траке ширине 4,0 m. Пешачке стазе су ширине 1,5 m, са обе
стране саобраћајнице планирани су тротоари мин. ширине 1,5 m.
Место, обликовање укључења саобраћајнице, пешачких и бициклистичке стазе на
кружну раскрсницу ће се дефинисати израдом пројектне документације.“
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Члан 21.
Поднаслов II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина
поднаслов Војводе Живојина Мишића се мења у целости и гласи:
„Ширина планираног реконструисаног коловоза улице Војводе Живојина Мишића
износи 6,0 m, односно саобраћајницу чине један коловоз са две саобраћајне траке ширине
3,0 m. Пешачке стазе са северне и јужне стране су ширине 2,0 m, а са јужне стране је 2,0 m.
У профилу улице, са јужне стране саобраћајнице, предвиђа се формирање прикључка на станицу за снабдевање горивом АВИА, за кретање ТТВ у једном смеру.“
Члан 22.
Поднаслов II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина
поднаслов Нова 1 се мења у целости и гласи:
„Ширина коловоза Улице нова 1 износи 6,0 m, односно саобраћајницу чине две
коловозне траке ширине 3,0 m. Пешачке стазе са северне стране су ширине 1,5 m, а са
јужне стране је 3,5 m. У профилу Улице нова 1, са северне стране саобраћајнице, предвиђа се формирање 4 прикључка на размаку од 16,8 m, за улазак/излазак са затвореног
паркинга.
Место, обликовање укључења саобраћајнице, пешачких и бициклистичке стазе на
кружну раскрсницу ће се дефинисати израдом пројектне документације.“
Члан 23.
Поднаслов II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина
поднаслов Нова 2 се мења у целости и гласи:
„Ширина коловоза Улице нова 2 износи 6,0 m, односно саобраћајницу један коловоз са две саобраћајне траке ширине 3,0 m. Пешачке стазе са северне стране су ширине
2,0 m. На средини нове 2 саобраћајнице планиран је прикључак са реконструисане станице за снабдевање горивом НИС-а.“
Члан 24.
Поднаслов II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина
поднаслов Кружна раскрсница, пасуси 1, 2 и 3 се мењају и гласе:
„Предвиђа се реконструкција „неправилне четворокраке раскрснице улица Бранка
Бајића (саобраћајница је намењена двосмерном саобраћају), Трг ослобађења (саобраћајница је намењена двосмерном саобраћају) и Шумска (саобраћајница је намењена једносмерном саобраћају), Цара Лазара (саобраћајница је намењена двосмерном саобраћају) у
кружну раскрсницу са пет крака – пети прикључак је коловоз улице Нове 1 (саобраћајница је намењена двосмерном саобраћају).
Применити кружну раскрсницу пречника уписане кружнице 18,5 m (пречник
кружног подеока је 37,0 м). За локалне кружне раскрснице мањег пречника, као у предметном случају, кружни подеоник и, по потреби, острва за раздвајање улива и излива, изводе
се приближно у равни коловоза (+2 /– 3cm) тако да функционишу као прелазни коловоз
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за возила већа од меродавног путничког аутомобила. За препоруку је примена другачије
коловозне конструкције (нпр. елементи за поплочавање, ситна коцка,...).
Приликом израде пројектно техничке документације дозвољена су одступања у
димензионисању елемената кружне раскрснице, њеног положаја и др карактеристика
којим се не би нарушила њена функционалност.
Планирати је као кружну раскрсницу, на пресечцима 3 сабирне улице и 2
приступне улице, функционалног нивоа F2, са бројем уливних трака 1:1:1:1:1, са прелазним коловозом и минималним усмеравањем уливних/изливних токова.“
Члан 25.
Поднаслов II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина
поднаслов Одводњавање додаје се пасус који гласи:
„У случају да због измењених услова на терену приликом израде пројекта и
изградње саобраћајница и других саобраћајних површин, дозвољена су одступања којим
се не ремете главне карактеристике саобраћајних површина, њихова намена и друго.“
Члан 26.
Поднаслов II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина
поднаслов Teрмоенергетска инфраструктура се мења у потпуности и гласи:
„Гасна мрежа ниског притиска
Придржавати се условa који су дати у „Правилнику о условима за несметану и
безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar“ („Службени гласник РС“, бр. 86/2015).
Гасовод ниског притиска се води подземно и надземно. Када се гасовод води подземно дубина полагања гасовода је 0,6-1,0 m од његове горње ивице. Препоручује се
дубина од 0,8 m. Изузетно је дозвољена дубина 0,5 m код укрштања са другим укопаним инсталацијама или на изразито тешком терену, уз примену додатних техничких
мера заштите. Локација ровова треба да је у зеленом појасу између тротоара и ивичњака
улице, тротоара и ригола, тротоара и бетонског канала. На локацији где нема зеленог
појаса гасовод се води испод уличног тротоара, бетонираних платоа и површина или
испод уличних канала за одвод атмосферске воде на дубини 1,0 m од дна канала или
ригола. Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења.
Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа
задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте
инфраструктуре. Вредности минималних дозвољених растојања у односу на укопане
инсталације су:
Минимална дозвољена растојања

укрштање

паралелно вођење

- други гасовод

0,2 m

0,4 m

- водовод, канализација

0,2 m

0,4 m

- телефонски каблови

0,3 m

0,5 m
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- технолошка канализација

0,2 m

0,4 m

- бетонски шахтови и канали

0,2 m

0,4 m

- железничка пруга и индустријски колосек

1,5 m

5,0 m

- високо зеленило

-

1,5 m

- темељ грађевинских објеката

-

1,0 m

- локални путеви и улице

1,0 m

0,5 m

- магистрални и регионални путеви

1,3 m

1,0 m

-

5,0 m

- топловод: прорачунско растојање које обезбеђује да температура ПЕ цеви не буде изнад 20°C

- бензинске пумпе

Укрштање дистрибутивног гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши се уз његово
полагање у заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није потребно.
При томе се мора обезбедити природна вентилација канала, заштитне цеви или подземног пролаза.
За укрштање и паралелно вођење гасовода са железничком пругом, путевима и
улицама, потребна је сагласност одговарајућих организација.
Дистрибутивни гасовод се не полаже испод зграда и других објеката високоградње.
Надземно полагање дистрибутивног гасовода се врши само изузетно, уз посебну заштиту од механичких, температурних и утицаја стварања кондензата.
Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ
мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, али не мање од 0,5 m слободног размака. Надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова далековода,
високонапонских и нисконапонских водова за најмање висину стуба+3m.
При полагању дистрибутивних гасовода треба предузети одговарајуће мере заштите постојећих инсталација у радном појасу.
Укрштање и паралелно вођење са другим инсталацијама се пројектује у складу са
условима и сагласностима надлежних органа, а на следећи начин:
-- пролаз испод путева и улица се изводи у заштитној челичној цеви уз механичко подбушивање на дубини од 1,0 m;
-- пролаз испод кућне саобраћајнице се ради раскопавањем или подбушивањем,
у складу са дубином рова;
-- пролази испод осталих канала и ригола изводе се у заштитним цевима или без
њих, раскопавањем или подбушивањем на дубину 1,0 m од коте дна канала.
Код паралелног вођења гасовода у односу на горе наведене објекте примењују се
минимална одстојања из важећих прописа уз додатак 1,0 до 2,0 m, у зависности од могућности на терену.
Укрштање и паралелно вођење у односу на укопане инсталације треба пројектовати да се задовоље сви услови власника предметних инсталација. Код укрштања

372 страна - Број 11/2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

24. април 2017. године

настојати да се гасовод укопа изнад других инсталација, у противном гасовод треба
положити у заштитну цев.
Услове и сагласност за прикључење на гасну мрежу је потребно затражити од
надлежне комуналне службе.
Гасна мрежа средњег притиска
За гасоводе средњег притиска и МРС (мерно регулационе станице) поштовати
услове који су дати у „Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију
природног гаса гасоводима притиска до 16bar“ („Сл. гласник РС“, бр 86/2015).
Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стмабених
објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице
цеви до темеља објекта) су:
4 bar < МОР ≤ 10 bar (m) 10 bar < МОР ≤ 16 bar (m)
Гасовод од челичних цеви

2

3

Гасовод од полиетиенских цеви

3

-

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10
bar < МОР ≤ 16 bar (m) и челичних и ПЕ гасовода 4 bar < МОР ≤ 10 bar (m) са другим
гасоводима, инфраструктурама и другим објектима су:
Минимално дозвољено
растојање (m)
Укрштање

Паралелно
вођење

Гасоводи међусобно

0,2

0,6

Од гасовода до водовода и канализације

0,2

0,4

Од гасовода до вреловода и топловода

0,3

0,5

Од гасовода до проходних канала и топловода

0,5

1,0

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел.
каблова

0,3

0,6

Од гасовода до ТТ каблова

0,3

0,5

Од гасовода до водова хем. инд. и техн. флуида

0,2

0,6

Од гасовода до резервоара* и других извора опасности,
станица за снабдевање горивом превозних средстава у
друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и
спортских ваздухоплова

-

5,0

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката
за складиштење запаљивих течности укупног капацитета
највише 3m3

-

3,0
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Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих течности укупног капацитета више
3m3 а највише 100m3

-

6,0

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката
за складиштење запаљивих течности укупног капацитета
преко 100m3

-

15,0

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише
10m3

-

5,0

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета више
10m3 а највише 60m3

-

10,0

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко
10m3

-

15,0

Од гасовода до шахтова и канала

0,2

0,3

Од гасовода до виског зеленила

-

1,5

* растојање се мери до габарита резервоара
Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска је 80cm мерено од
горње ивице гасовода.
Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице
цеви, код укрштања са другим објектима је:
Објекат

Минимална дубина
укопавања (cm)
А

Б*

до дна одводних канала путева и пруга

100

60

до дна регулисаних корита водених токова

100

50

до горње коте коловозне конструкције пута

135

135

до горње ивице прага железничке пруге

150

150

до горње ивице прага индустријске и трамвајске

100

100

до дна нерегулисаних корита водених токова

150

100

* примењује се само за терене на којима је за израду потребан експлозив
Приликом укрштања гасовода са другим путевима, водотоковима, каналима,
далеководима, нафтоводима, продуктоводима и другим гасоводима, гасовод се по правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе
гасовода може бити од 60 до 90 степени.
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Ако се гасовод поставља испод путева и пруга бушењем по правилу се поставља
у заштитну цев одговарајуће чврстоће. За гасоводе пречника већег од 100mm пречник
заштитне цеви мора бити најмање 100mm већи од спољашњег пречника гасовода.
Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод пута морају бити
удаљени минимално 1m од линија које чине крајње тачке попречног профила јавног пута
ван насеља, мерено на спољну страну и минимално 3m са обе стране од ивице крајње
коловозне траке.
Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод градских саобраћајница
морају бити удаљени минимално 1m од ивице крајње коловозне траке.
Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод железничке пруге
морају бити минимално удаљени 5m са обе стране од оса крајњих колосека, односно 1m
од ножица насипа.
Крајеви цеви морају бити херметички затворени.
Ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у међупростор заштитне цеви
и гасовода на једном крају заштитне цеви мора да се угради одушна цев пречника најмање 50mm.
Минимално растојање одушне цеви мерено од линија које чине крајње тачке
попречног профила јавног пута ван насеља, на спољну страну мора бити најмање 5m,
односно најмање 10m од осе крајњег колосека железниче пруге.
Минимално растојање одушне цеви мерено од ивице крајње коловозне траке градских саобраћајница, на спољну страну мора бити најмање 3m. У случају ако је удаљеност
регулационе линије од ивице крајње коловозне траке градских саобраћајница мања од
3m одушна цев се поставља на регулациону линију али не ближе од 1m.
Отвор одушне цеви мора бити постављен на висину од 2m изнад површине тла и
заштићен од атмосферских утицаја.
Минимално хоризонтално растојање подземних гасовода од надземне електро
мреже и стубова далековода су:
Минимално растојање
Називни напон

При укрштању(m)

при паралелном вођењу (m)

1kV≥U

1

1

1kV<U≤20kV

2

2

20kV<U 35kV

5

10

35kV<U

10

15

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба до далековода,
при чему се не сме угрозити стабилност стуба.
Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира
тако да тешка возила не прелазе преко нашег гасовода на местима где није заштићен.
Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне,
покретне и непокретне објекте.
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У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења гасовода, гасовода
ће се поправити о трошку инвеститора.
Члан 27.
Поднаслов II.2.11. Економска анализа и процена улагања из јавног сектора, табела
Процена потребних средстава за уређење површина јавне намене се мења и гласи:
Процена потребних средстава за уређење површина јавне намене
1.

ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА
количина

цена по
јединици
мере (дин.)

укупна цена
(дин.)

ком.

1

1.020.000,00

1.020.000,00

/

/

500.000,00

500.000,00

1.3. откуп земљишта

m2

8973

870,00

7.806.510,00

1.4. откуп старих
индустријских објеката

m2

196

17.250,00

3.381.000,00

1.5. рушење и уклањање
објеката

%

10

3.381.000,00

338.100,00

Редни бр.
1.1. израда ПДР
1.2. пројекти обележавања,
деобе, картирање...

јединица
мере

1. УКУПНО:

13.045.610,00

2.

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
количина

цена по
јединици
мере (дин.)

укупна цена
(дин.)

m2

1.100

3.500,00

3.850.000,00

2.1.2. сабирна улица (ББ)

м2

2.000

7.000,00

14.000.000,00

2.1.3. сабирна улица (JB)

m2

1.310

7.000,00

8.310.000,00

2.2.1. приступна улица
првог реда (ПУ1)
- Улица нова 1

m2

600

6.000,00

3.600.000,00

2.2.2 приступна улица првог
реда (ПУ1)
- Улица нова 2

m2

360

6.000,00

2.160.000,00

2.2.3 приступна улица првог
реда (ПУ1)
- Улица Шумска

m2

952

3.500,00

2.865.000,00

2.3. паркинг простор

m2

2.965

4.000,00

11.860.000,00

2.4. бициклистичка стаза

m

1.650

4.000,00

6.600.000,00

јединица
мере

2.1.1. сабирна улица (ВЖМ)

Редни бр.

2
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2.5. пешачке стазе и платои

m2

1.500

3.000,00

4.500.000,00

2.6. кружна раскрсница

m2

1.256

7.000,00

8.792.000,00

2.7. 10% Непредвиђени
радови

10%

6.008.700,00

2. УКУПНО:

73.190.700,00

3.
Редни бр.

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
јединица
цена по јединици
количина
мере
мере (дин.)

укупна цена
(дин.)

3.1. Изградња уличне
водоводне мреже

m

240,00

10.000,00

2.400.000,00

3.2. Изградња уличне
канализације отпадних вода

m

360,00

8.000,00

2.880.000,00

3.3. Изградња уличне
канализације атмосферских
вода са секундарном
атмосферском
канализацијом

m

1627,00

10.000,00

16.270.000,00

3. УКУПНО:
4.

21.550.000,00
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТТ ИНФРАСТРУКТУРА
количина

цена по
јединици
мере (дин.)

укупна цена
(дин.)

ком

1

5.000.000,00

5.000.000,00

4.2. Високонапонска мрежа

km

0,4

5.500.000,00

2.200.000,00

4.3. Нисконапонска мрежа

km

0,5

2.500.000,00

2.250.000,00

4.4. Јавно осветљења

km

1,5

3.000.000,00

4.500.000,00

јединица
мере

4.1. МБТС 20/0,4kV, 630kVA

Редни бр.

4. УКУПНО:

13.950.000,00

5.
Редни бр.
5.1.Гасовод полиетилен
5. УКУПНО:

ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА
јединица
мере

количина

цена по
јединици
мере (дин.)

укупна цена
(дин.)

km

0,2

4.000.000,00

800.000,00
800.000,00
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УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Редни бр.
6.1. формирање нових
зелених површина
6.2. постављање мобилијара

количина

цена по
јединици
мере (дин.)

укупна цена
(дин.)

m2

2.240

300,00

672.000,00

/

/

1.000.000,00

1.000.000,00

јединица
мере

6. УКУПНО:

1.672.000,00

УКУПНО 1-6:

124.208.310,00

Вредности су дате у НЕТО износима.
Члан 28.
Остали чланови Одлуке остају непромењени.
Члан 29.
Саставни део ове Одлуке је Измена Плана, израђена од стране ЈП „Стандард“,
Бачка Паланка, Трг братства и јединства 36 (у даљем тексту: Обрађивач планског документа), под бројем Е-04/2017.
Члан 30.
По доношењу Измена Плана 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 измена Плана.
Измена Плана се ради потписивања, оверавања и архивирања израђује у 5 (пет)
примерака у аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном облику.
Све примерке измене Плана у аналогном облику пре оверавања потписује Обрађивач планског документа, одговорни урбаниста који је руководио израдом изменом Плана
и овлашћено лице органа који је донео измену Плана.
Потписане примерке измене Плана у аналогном облику оверавају Обрађивач
планског документа, одговорни урбаниста који је руководио израдом изменом Плана и
овлашћено лице органа који је донео измену Плана.
1 (један) примерак донете, потписане и оверене измене Плана у аналогном облику
и 1 (један) примерак у дигиталном облику чува се у архиви органа који је донео
измену Плана.
2 (два) примерка донете, потписане и оверене измене Плана у аналогном облику и
2 (два) примерка у дигиталном облику чувају се у органу надлежном за спровођење Плана.
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2 (два) примерка донете, потписане и оверене измене Плана у аналогном облику
и 2 (два) примерка у дигиталном облику чувају се у ЈП „Стандард“, Бачка
Паланка.
1 (један) примерак измене Плана у дигиталном облику чува се у Централном
регистру планских докумената.
Члан 31.
Ова Одлука о изменама ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-28/2018
18. април 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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ИЗМЕНА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОБРОВАЧКИ ПУТ
(БЛОК 39 И ДЕЛОВИ БЛОКОВА 30, 29, 38 И 44)
У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
2. ИЗМЕНЕ ПЛАНА
1. У поднаслову I Полазне основе додаје се део УВОД који гласи:
На основу члана 45а, 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) и Одлуке о изради измена
Плана детаљне регулације Обровачки пут (блок 39 и делови блокова 30, 29, 38 и 44) у
Бачкој Паланци („Службени лист општине Бачка Паланка’’, број 3/17), израђене су:
ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОБРОВАЧКИ ПУТ (БЛОК
39 И ДЕЛОВИ БЛОКОВА 30, 29, 38 И 44) У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ
Измене Плана детаљне регулације Обровачки пут (блок 39 и делови блокова 30,
29, 38 и 44) у Бачкој Паланци („Службени лист Општине Бачка Паланка’’, број 20/13)(у
даљем тексту План) раде се на основу Одлуке о изради измена Плана детаљне регулације
Обровачки пут (блок 39 и делови блокова 30, 29, 38 и 44) у Бачкој Паланци („Службени
лист Општине Бачка Паланка’’, број 3/17).
У поступку доношења предметне одлуке, прибављено је мишљење Одељења за
урбанизам и грађевинарство и донето је Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за измене Плана детаљне регулације Обровачки пут
(блок 39 и делови блокова 30, 29, 38 и 44) у Бачкој Паланци.
Основни повод за израду измена Плана детаљне регулације Обровачки пут (блок
39 и делови блокова 30, 29, 38 и 44) у Бачкој Паланци је изналажење најоправданијег
саобраћајног решења кружне раскрснице и саобраћајница које које чине њене кракове,
уз истовремену израду техничке документације за овај инфраструктурни објекат. Измена
Плана је циљана и мења се само део плана односно део јавних коридора у Плану чија је
инфраструктура повезана са планираним кружним током саобраћаја.
Правни основ за израду измена Плана је:
•

Закон 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);

•

Правилник о садржини, начину и поступку израде плaнских докумената
(''Службени гласник РС, број 64/2015);

•

Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
(''Службени гласник РС, број 22/15);
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Плански основ за израду измена Плана су План генералне регулације Бачке
Паланке („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 16/2011) и измене и допуне Плана
генералне регулације Бачке Паланке („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр.
22/2012) којимa је простор обухваћен. Обухваћени простор изменама Плана је намењен
уличним коридорима.
2. Поднаслов I.1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА
ПЛАНА, став 3 се мења и гласи:
Плански документ, се израђују за потребе дефинисања будуће намене простора, физичке структуре, реконструкције саобраћајне инфраструктуре главне насељске
саобраћајнице (улица Бранка Бајића или Обровачки пут) у складу са законско-планским
могућностима. Најзначајније је решавање проблема у вези са одвијањем свих видова
саобраћаја у овом делу насеља, што представља дугорочни проблем Бачке Паланке. Планира се потпуна реконструкција постојеће станице за снабдевање горивом НИС, нови
прикључци улицу Бранка Бајића, као и реконструкција прикључака станице за снабдевање горивом „АВИА“. Планом се дефинише уређење и изградња на парцели која је
намењена централним садржајима на којој до сада градња није била могућа, формирају
се нови бициклистички и пешачи правци, планира изградња супер-маркета са паркинг
простором на месту напуштене фабрике и изградња у оквиру комплекса основне школе.
3. Поднаслов I.1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА
ПЛАНА, став 5 се мења и гласи:
Концептом плана је валоризовано постојеће стање, анализирани су саобраћајни
токови, постојећи градитељски фонд и уочени су проблеми у функционисању простора.
На основу саобраћајне анализе, дефинисане су нове трасе пешачког и бициклистичког
саобраћаја као и положај и димензинисање кружног тока, и нови прикључци на државни
пут. То је све условљено проширењем коридора државног пута ка истоку и измештањем
његове трасе. Предложена је реконструкција и доградња складишног објекта у супермаркет на месту напуштеног фабричког комплекса „Напредак“, са изградњом пратећег паркинг простора. Дато је ново урбанистичко решење за постојећу станицу за снабдевање
горивом „НИС“ са три саобраћајна прикључка, с тим да се један постојећи који излази
на улицу Бранка Бајића укида а на његовом месту се формира нова саобраћајница. На
парцели јужно од станице за снабдевање горивом „АВИА“ је дат предлог за изградњу
пословно-продајног садржаја који би био у складу са садржајима станице за снабдевање
горивом, ауто-радионице и техничког прегледа (аутосалон) и дефинисан је прикључак
ове парцеле на пут. На основу захтева ОШ „Херој Пинки“ комплекс ове школе је проширен на југ, са предлогом да се парцеле 3038 и 3039 откупе и тако омогући изградња
додатних просторија и садржаја за потребе наставе.
4. У поднаслов I.2. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА додаје се део Опис границе
обухвата измена Плана који гласи:
Почетна тачка описа границе планског подручја је тачка А, која се налази на
северној новопланираној регулацији улице Бранка Бајића. Од тачке А граница се пружа
ка истоку, регулационом линијом до тачке Б, која је преломна тачка северне регулационе
линије улице Бранка Бајића и западне регулационе линије улице Шумске. Од тачке Б,
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граница се пружа дуж западне регулационе линије улице Шумске (односно парцеле
7354) ка северу, до тачке 13, која је преломна тачка обухвата постојећег Плана. Од тачке
13 граница измена и допуна прати важећу границу обухвата плана ка истоку до тачке
14 и даље ка југу до тачака 15, 16 и 17 као и тачке В на источној регулацији улице Трг
братства и јединства. Граница обухвата измена Плана затим пресеца улицу Трг братства
и јединства ка западу и тачки Г на њеној западној регулацији. Од тачке Г граница обухвата прати регулациону линију ка северу и тачки Д. Од тачке Д граница прати јужну
регулацију Улице нова 2 и долази до тачке Ђ. Од тачке Ђ граница прелази Улицу нову
2 ка њеној северној регулацији и тачки Е и даље северном регулацијом ка тачки Ж на
источној страни. Од тачке Ж граница се пружа ка северозападу и тачки З на регулационој линији улице Бранка Радичевића и затим пресецајући ову улицу ка истоку завршава
се у тачки А.
Укупна површина оквирног обухвата измена Плана износи 1 ha 16 а и 77 m2.
5. Поднаслов I.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, став 2 се мења и гласи:
Наведени садржаји су смештени дуж улицe Бранка Бајића, која је прешла у надлежност општине Бачка Паланке, а на основу Уредбе о категоризацији државних путева. У
склопу уличног профила су смештени: коловоз ширине 6 – 7 m, зелени појасеви и тротоари ширине 1,2 – 2m, обострано, са прекидом тротоара испред станице за снабдевање
горивом „НИС“. У оквиру улице недостају бициклистичке стазе јер је овај правац веза
западног дела насеља (МЗ „Братство“ - Синај) са центром насеља и доминантан вид
саобраћаја је бициклистички. На старој стационажи 98+597 улица Цара Лазара се укршта
са улицом Трг братства и јединства, под оштрим углом преко троугласте раскрснице.
6. Поднаслов I.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, став 3 се мења и гласи:
Ова раскрсница је једна од најпрометнијих у насељу и захтева потпуну реконструкцију јер је постојеће решење незадовољавајуће са аспекта одвијања колског, бициклистичког и пешачког саобраћаја. Улица Југ Богдана се прикључује на улица Бранка
Бајића (Обровачки пут) северно од прикључака две станице за снабдевање горивом, на
растојању од свега 38 m од најближег. Једносмерна је и постојећом пројектном документацијом је планирана њена реконструкција.
7. Поднаслов I.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, став 5 се мења и гласи:
Станица за снабдевање горивом „НИС“ је смештена са западне стране правца
државног пута а станица „АВИА“ са источне. Обе станице за снабдевање горивом поседују два прикључка на коловоз, што са прикључцима улица Југ Богдана и Живојина
Мишића представља велики проблем у функционисању саобраћаја јер је у дужини од
140 m смештено 6 прикључака на доминантан путни правац и повећан је број конфликтних тачака. Станица за снабдевање горивом „АВИА“ функционише са постојећим садржајима и капацитетима, са проблемом предимензионисаних прикључака на државни
пут. Околни простор, између комплекса станице за снабдевање горивом и становања
у Улици шумској је неизграђен и неуређен. Постојећи капацитети и просторна организација станице за снабдевање горивом „НИС“ не задовољавају тренутне потребе, како
инвеститора тако и насеља па се планира њена реконструкција.
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8. Поднаслов I.4.1. Саобраћајна инфраструктура, став 1, 2, 3, 4 и 5 се мења и гласи:
Раскрсница улица Бранка Бајића, Цара лазара, Шумска, Трг ослобођења је неправилна четворокрака раскрсница са смакнутим укрштањима. На слици испод дат је изглед
постојеће раскрснице.
Сва укрштања на њој су изведена под угловима који одступају од стандардних
укрштању саобраћајница под углом од 90о. Приоритетни правац је кретање возила улица
Бранка Бајића – Цара Лазара, и Бранка Бајића – Трг ослобођења. Сва укрштања споредних праваца на приоритетни правац су изведена под угловима који не задовољавају
услове безбедне вожње. Најнеповољнија су укрштања возила која се крежу из правца
улице Трг ослобођења према улици Бранка Бајића, које је под углом од око 42о.
Возила која се крећу улицом Шумском и морају да скрену према улици Трг ослобођења, имају међупростор у раскрсници од 15 м који је „недефинисан“, и утичу на ток
возила који се крећу улицом Цара Лазара.
Саобраћај бициклиста је изузетно угрожен због самих возно динамичких карактеристика система бициклиста – бицикл, јер због много измена праваца кретања које се
одвијају на кратком размаку на коловозу, константно су под ризиком од конфликта са
другим учесницима у саобраћају.
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Улица Бранка Бајића је главна насељска саобраћајница има ранг главне насељске
саобраћајнице, у којој су изражени транзитни као и појединачни саобраћајни токови
и даље воде до/од локалног центра урбане целине, као и деоница градских саобраћајница вишег функционалног нивоа. Значајно је оптерећена свим облицима саобраћаја.
Организована је за двосмерни колски саобраћај. Изражен је саобраћај теретних возила и
саобраћај бициклиста. Нису издиференцирани саобраћајни токови по врстама саобраћаја.
Улица Цара Лазара је организована је за двосмерни колски саобраћај. Веома је
изражен саобраћај теретних возила и саобраћај бициклиста. Нису издиференцирани
саобраћајни токови по врстама саобраћаја.
9. Поднаслов II.1.1. Концепција уређења, карактеристичне грађевинске зоне и
целине одређене планом, став 3 се мења и гласи:
Концептуално, на траси главне насељске саобраћајнице је формирана кружна
раскрсница (уместо постојеће неправилне) која је омогућила планирање свих саобраћајних токова. Формирана је веза са Улицом Југ Богдана преко напуштеног фабричког комплекса, на чијем месту је предвиђена изградња супермаркета. Остале намене у простору
су задржане, са тим што је предвиђена изградња аутосалона на неизграђеној локацији
јужно од станице за снабдевање горивом „АВИА“.
10. Поднаслов II.1.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне
намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, поднаслов Саобраћајна
инфраструктура, став Раскрсница се мења и гласи:
Раскрсница улица Бранка Бајића, Трг братства јединства, Цара Лазара и Шумске
Основна планска концепција представља формирање круже раскрснице на
укрштању улице Бранка Бајића, Улице Цара Лазара и Улице Трг братства и јединства и
Шумске, чиме би се створили услови за решавање саобраћајних проблема у овом простору. Омогућило би се нормалније функционисање саме раскрснице, отварање везе са
Улицом Јог Богдана (према локацији на којој су планиране будућа аутобуска и железничка станица) а померањем коловоза улице Бранка Бајића северно од раскрснице на
источну страну отвара се простор за изградњу пешачких и бициклистичких стаза. На
месту фабричког комплекса „Напредак“ планира се изградња супер-маркета са отвореним паркинг простором. Такође је предвиђена реконструкција станице за снабдевање
горивом „НИС“. Раскрсница је рађена на основу Идејног решења, и њено димензионисање, формирање уливних кракова, величини саобраћајних површина је урађено у
складу са истим. Решење са пречником од 37 м подразмева да сва возила (укључујући
и путничка возила), која желе да изврше скретање из ул. Бранка Бајића у Нову улицу,
морају да прођу пун круг како би извршила ова скретања. Ово решење је са аспекта
безбедности саобраћаја повољније јер има мање конфликтних тачака, али је присутан
недостатак због примене атипичних кретања, где возила морају проћи пун круг због
искључења у Нову улицу;
Овим решењем је неопходно применити одговарајућу саобраћајну сигнализацију како
би се возачима благовремено дала информација о могућностима и ограничењима при
кретању у кружном току.
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У склопу решавања кружне раскрснице, извршено је диференцирање видова
саобраћаја саобраћаја и то:
•

коловоз кружне раскрснице је димензионисање за пролазак свих категорија
моторних возила

•

бициклистички и пешачки саобраћај се обавља на засебним коловозима,

11. Поднаслову II.1.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне
намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, поднаслов Саобраћајна
инфраструктура, ставу Постојеће саобраћајнице се додаје пасус Улица Трг
ослобођења који гласи:
Регулациона ширина улице Трг ослобођења је променљива и креће се од 18,0 – 43,0
m. Ову саобраћајницу чини један коловоз за континуалну вожњу, са по две саобраћајне
траке свака ширине 3,25 m. Поред коловозних трака за колски саобраћај, ова улица
садржи бициклистичке (ширине 1,5 m) са обе стране саобраћајнице и пешачке стазе
(ширине 2,0m) са западне стране.
12. Поднаслов II.1.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне
намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, поднаслов Саобраћајна
инфраструктура, став Улица Југ Богдана, пасус 2 се мења и гласи:
Једине измене се јављају:
•

у зони раскрснице улице Југ Богдана и Бранка Бајића, где ће се извршити
померање места прикључења јужно односу на постојећи прикључак;

•

у зони раскрснице са новопланираним прикључком Нова 1, која спаја новопланирану кружну раскрсницу;
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13. Поднаслов II.1.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне
намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, поднаслов Саобраћајна
инфраструктура, став Улица нова 1, пасус 1 се мења и гласи:
Кроз планско подручје се провлачи нови саобраћајни коридор – Улица нова 1, за
прилаз планираним садржајима и везом са улицом Југ богдана и новопланираном кружном раскрсницом на укрштању Бранка Бајића, улице Цара Лазара и улице Трг братства
и јединства и Шумске. Дата улица има карактер приступне улице првог реда (ПУ1) –
кретање возила је релативно значајан задатак и неопходан је одређен степен раздвајања
возила и пешака (бициклиста) у попречном профилу уз одговарајући ниво физичке заштите. Највећа дозвољена брзина кретања моторних возила је ограничена на 30 km/h. Овакав концепт формирања нове локалне путне мреже има за циљ да се дате улице ослободе
пролазних токова како би могле да одговоре основној (опслуживање урбаних садржаја).
14. Поднаслов II.1.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне
намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, поднаслов Саобраћајна
инфраструктура, став Улица нова 2, пасус 1 се мења и гласи:
Кроз планско подручје се провлачи нови саобраћајни коридор – Улица нова 2,
за прилаз планираним садржајима и везом са улицом Југ богдана и новопланираном
раскрсницом на укрштању Обровачког пута – Бранка Бајића. Дата улица има карактер
приступне улице првог реда (ПУ1) – кретање возила је релативно значајан задатак и
неопходан је одређен степен раздвајања возила и пешака (бициклиста) у попречном профилу уз одговарајући ниво физичке заштите. Највећа дозвољена брзина кретања моторних возила је ограничена на 30 km/h. Овакав концепт формирања нове локалне путне
мреже има за циљ да се дате улице ослободе пролазних токова како би могле да одговоре
основној (опслуживање урбаних садржаја).
15. Поднаслов II.1.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне
намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, поднаслов Саобраћајна
инфраструктура, став Графички прилог се мења и гласи:
У свему према графичком прилогу План саобраћајница са нивелацијом. У графичком прилогу су коришћење су стационаже у односу на референтни систем добијен од
ЈП „ПутевиСрбије“ за бивше магистралне путеве. Саобраћајнице су обележене теменим
тачка ма са висинском пресдставом.
16. Поднаслов II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина
поднаслов Саобраћајна инфраструктура мења у целости и гласи:
За изградњу целокупне саобраћајне инфраструктуре у оквиру планског подручја обавезна је изграда техничке документације у складу са Законом о јавним путевима („Службени гласник РС“ број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 104/2013) и Правилник
о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти
и други елементи јавног пута Правилникје обjављену „Службеном гласнику РС“, бр.
50/2011. 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
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просторних ограничења постојећег стања. Нове саобраћајне површине потребно је формирати према датом урбанистичком решењу.
За коловоз улице Бранка Бајића (главна насељска саобраћајница) код израде
овог Плана кориштене су стационаже за магистрални пут. Након, изградње кружне
раскрснице потребно је израдити нов рефернетни систем саобраћајница.
17. Поднаслов II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина
поднаслов Бранка Бајића (Обровачки пут) мења у целости и гласи:
Бранка Бајића (Обровачки пут)
Коловоз улице Бранка Бајића (Обровачки пут) треба да испуњава следеће услове:
1. ширина коловоза је планирана на 6,5 м, односно саобраћајницу чине две
caoбраћајне траке мин. ширине 3,25 м,
2. траса је померена транслаторно према истоку за око 2,7 до 3,5 м, чиме ће се
обезбедити простор за постављање недостајућих комуналних и инфраструктурних објеката,
3. извршити реконструкцију свих прикључења и раскрсница са елементима који
захтева ниво услуге за сабирну саобраћајницу,
4. читава траса коловоза улице Бранка Бајића је планирана као саобраћајница
са једним коловозом, са две коловзне траке, без планирања додатних трака за
престројавање (лева скретања),
5. Сви прикљуци са околних пословних објеката (станице за снабдевање горивом)
планиране су да омогућавају несметано кретање ТТВ., што подразумева минимална ширина прикључења је 6,5 м, са радијусима лепеза минимално 12,0 м.
6. са источне (у једном делу) и западне стране планирана је обавезна изградња
пешачких стаза, који су ширине:
-- минимално 2,0 м са западне стране
-- минимално 1,5 м са источне стране
7. са источне и западне стране планирана је обавезна изградња бициклистичких
стаза, које су ширине:
-- једносмерне и минималне ширине 1,5 м са западне стране,
-- једносмерне и минималне ширине 1,5 м са источне стране.
Диспозиција реконструисаних/новопланираних раскрснице на потезу улице
Бранка Бајића,су дате у следећој Табели:
рб

стац.

размак
(м)

врста
раскрснице

реконструкција
/изградња

улица

1. 98+254

0

трокрака (проста) реконструкција

Војводе Живојина
Мишића

2. 98+338

84

трокрака (проста) реконструкција

Југ Богдана
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3. 98+462
98+569
теме
4.
кружне
раскрснице
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107

трокрака (проста) изградња – нова
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класе F21
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Нова 2

Нова 1, Трг
реконструкција ослобођења, Шумска,
Цара Лазара

Обликовање лепеза на месту укључења на новопланирану кружну раскрсницу,
може бити померен у односу на графички прилог, што ће бити условљено положајем,
величином кружног подеока, нивелационим решењем и др. условима.
18. Поднаслов II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина
поднаслов Цара Лазара се мења у целости и гласи:
Коловоз улице Цара Лазара треба да испуњава следеће услове: ширина коловоза
износи минимално 6,0 m, односно саобраћајницу чине две саобраћајне траке мин. ширине
3,0 m. Пешачка стаза која се налази у границама планског подручја је ширине 2,0 m.
19. Поднаслов II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина
поднаслов Шумска се мења у целости и гласи:
Ширина коловоза улице Шумске износи 4,0 m, односно саобраћајницу чине једна
коловозна/саобраћајна траке ширине 4,0 m. Пешачке стазе су ширине 1,5 m, са обе стране
саобраћајнице планирани су тротоари мин. ширине 1,5 m.
Место, обликовање укључења саобраћајнице, пешачких и бициклистичке стазе на
кружну раскрсницу ће се дефинисати израдом пројектне документације.
20. Поднаслов II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина
поднаслов Војводе Живојина Мишића се мења у целости и гласи:
Ширина планираног реконструисаног коловоза улице Војводе Живојина Мишића
износи 6,0 m, односно саобраћајницу чине један коловоз са две саобраћајне траке ширине
3,0 m. Пешачке стазе са северне и јужне стране су ширине 2,0 m, а са јужне стране је 2,0 m.
У профилу улице, са јужне стране саобраћајнице, предвиђа се формирање прикључка на станицу за снабдевање горивом АВИА, за кретање ТТВ у једном смеру.
21. Поднаслов II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина
поднаслов Нова 1 се мења у целости и гласи:
Ширина коловоза Улице нова 1 износи 6,0 m, односно саобраћајницу чине две
коловозне траке ширине 3,0 m. Пешачке стазе са северне стране су ширине 1,5 m, а са
јужне стране је 3,5 m. У профилу Улице нова 1, са северне стране саобраћајнице, предвиђа се формирање 4 прикључка на размаку од 16,8 m, за улазак/излазак са затвореног
паркинга.
(Footnotes)
1. Према Техничим условима за Пројектовање саобраћајница у градовима – Пројектовање површинских раскрсница (Mихајло Малетин, и др.)
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Место, обликовање укључења саобраћајнице, пешачких и бициклистичке стазе на
кружну раскрсницу ће се дефинисати израдом пројектне документације.
22. Поднаслов II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина
поднаслов Нова 2 се мења у целости и гласи:
Ширина коловоза Улице нова 2 износи 6,0 m, односно саобраћајницу један коловоз
са две саобраћајне траке ширине 3,0 m. Пешачке стазе са северне стране су ширине 2,0
m. На средини нове 2 саобраћајнице планиран је прикључак са реконструисане станице
за снабдевање горивом НИС-а.
23. Поднаслов II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина
поднаслов Кружна раскрсница, пасуси 1, 2 и 3 се мењају и гласе:
Предвиђа се реконструкција „неправилне четворокраке раскрснице улица Бранка
Бајића (саобраћајница је намењена двосмерном саобраћају), Трг ослобађења (саобраћајница је намењена двосмерном саобраћају) и Шумска (саобраћајница је намењена једносмерном саобраћају), Цара Лазара (саобраћајница је намењена двосмерном саобраћају) у
кружну раскрсницу са пет крака – пети прикључак је коловоз улице Нове 1 (саобраћајница је намењена двосмерном саобраћају).
Применити кружну раскрсницу пречника уписане кружнице 18,5 m (пречник
кружног подеока је 37,0 м). За локалне кружне раскрснице мањег пречника, као у предметном случају, кружни подеоник и, по потреби, острва за раздвајање улива и излива, изводе
се приближно у равни коловоза (+2 /– 3cm) тако да функционишу као прелазни коловоз
за возила већа од меродавног путничког аутомобила. За препоруку је примена другачије
коловозне конструкције (нпр. елементи за поплочавање, ситна коцка,...).
Приликом израде пројектно техничке документације дозвољена су одступања у
димензионисању елемената кружне раскрснице, њеног положаја и др карактеристика
којим се не би нарушила њена функционалност.
Планирати је као кружну раскрсницу, на пресечцима 3 сабирне улице и 2
приступне улице, функционалног нивоа F2, са бројем уливних трака 1:1:1:1:1, са прелазним коловозом и минималним усмеравањем уливних/изливних токова.
24. Поднаслов II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина
поднаслов Одводњавање додаје се пасус који гласи:
У случају да због измењених услова на терену приликом израде пројекта и
изградње саобраћајница и других саобраћајних површин, дозвољена су одступања којим
се не ремете главне карактеристике саобраћајних површина, њихова намена и друго.
25. Поднаслов II.2.10. Услови изградње инфраструктуре и уређења јавних површина
поднаслов Teрмоенергетска инфраструктура се мења у потпуности и гласи:
Гасна мрежа ниског притиска
Придржавати се условa који су дати у “Правилнику о условима за несметану и
безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bar” (“Сл. гласник
РС”, бр 86/2015).
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Гасовод ниског притиска се води подземно и надземно. Када се гасовод води подземно дубина полагања гасовода је 0,6-1,0 m од његове горње ивице. Препоручује се
дубина од 0,8 m. Изузетно је дозвољена дубина 0,5 m код укрштања са другим укопаним инсталацијама или на изразито тешком терену, уз примену додатних техничких
мера заштите. Локација ровова треба да је у зеленом појасу између тротоара и ивичњака
улице, тротоара и ригола, тротоара и бетонског канала. На локацији где нема зеленог
појаса гасовод се води испод уличног тротоара, бетонираних платоа и површина или
испод уличних канала за одвод атмосферске воде на дубини 1,0 m од дна канала или
ригола. Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења.
Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа
задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте
инфраструктуре. Вредности минималних дозвољених растојања у односу на укопане
инсталације су:
Минимална дозвољена растојања

укрштање

паралелно вођење

- други гасовод

0,2 m

0,4 m

- водовод, канализација

0,2 m

0,4 m

- телефонски каблови

0,3 m

0,5 m

- технолошка канализација

0,2 m

0,4 m

- бетонски шахтови и канали

0,2 m

0,4 m

- железничка пруга и индустријски колосек

1,5 m

5,0 m

- високо зеленило

-

1,5 m

- темељ грађевинских објеката

-

1,0 m

- локални путеви и улице

1,0 m

0,5 m

- магистрални и регионални путеви

1,3 m

1,0 m

-

5,0 m

- топловод: прорачунско растојање које
обезбеђује да температура ПЕ цеви не буде
изнад 20°C

- бензинске пумпе

Укрштање дистрибутивног гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши се уз његово
полагање у заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није потребно.
При томе се мора обезбедити природна вентилација канала, заштитне цеви или подземног пролаза.
За укрштање и паралелно вођење гасовода са железничком пругом, путевима и
улицама, потребна је сагласност одговарајућих организација.
Дистрибутивни гасовод се не полаже испод зграда и других објеката високоградње.
Надземно полагање дистрибутивног гасовода се врши само изузетно, уз посебну заштиту од механичких, температурних и утицаја стварања кондензата.
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Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ
мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, али не мање од 0,5 m слободног размака. Надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова далековода,
високонапонских и нисконапонских водова за најмање висину стуба+3m.
При полагању дистрибутивних гасовода треба предузети одговарајуће мере заштите постојећих инсталација у радном појасу.
Укрштање и паралелно вођење са другим инсталацијама се пројектује у складу са
условима и сагласностима надлежних органа, а на следећи начин:
-- пролаз испод путева и улица се изводи у заштитној челичној цеви уз механичко подбушивање на дубини од 1,0 m;
-- пролаз испод кућне саобраћајнице се ради раскопавањем или подбушивањем,
у складу са дубином рова;
-- пролази испод осталих канала и ригола изводе се у заштитним цевима или без
њих, раскопавањем или подбушивањем на дубину 1,0 m од коте дна канала.
Код паралелног вођења гасовода у односу на горе наведене објекте примењују се
минимална одстојања из важећих прописа уз додатак 1,0 до 2,0 m, у зависности од могућности на терену.
Укрштање и паралелно вођење у односу на укопане инсталације треба пројектовати да се задовоље сви услови власника предметних инсталација. Код укрштања
настојати да се гасовод укопа изнад других инсталација, у противном гасовод треба
положити у заштитну цев.
Услове и сагласност за прикључење на гасну мрежу је потребно затражити од
надлежне комуналне службе.
Гасна мрежа средњег притиска
За гасоводе средњег притиска и МРС (мерно регулационе станице) поштовати
услове који су дати у „Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију
природног гаса гасоводима притиска до 16bar“(„Сл. гласник РС“, бр 86/2015).
Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стмабених
објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице
цеви до темеља објекта) су:
4 bar < МОР ≤ 10 bar (m)

10 bar < МОР ≤ 16 bar (m)

Гасовод од челичних цеви

2

3

Гасовод од полиетиенских
цеви

3

-

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10
bar < МОР ≤ 16 bar (m) и челичних и ПЕ гасовода 4 bar < МОР ≤ 10 bar (m) са другим
гасоводима, инфраструктурама и другим објектима су:
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Минимално дозвољено
растојање (m)
Укрштање

Паралелно
вођење

Гасоводи међусобно

0,2

0,6

Од гасовода до водовода и канализације

0,2

0,4

Од гасовода до вреловода и топловода

0,3

0,5

Од гасовода до проходних канала и топловода

0,5

1,0

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел.
каблова

0,3

0,6

Од гасовода до ТТ каблова

0,3

0,5

Од гасовода до водова хем. инд. и техн. флуида

0,2

0,6

Од гасовода до резервоара* и других извора опасности,
станица за снабдевање горивом превозних средстава у
друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и
спортских ваздухоплова

-

5,0

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката
за складиштење запаљивих течности укупног капацитета
највише 3m3

-

3,0

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих течности укупног капацитета више
3m3 а највише 100m3

-

6,0

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих течности укупног капацитета преко
100m3

-

15,0

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10m3

-

5,0

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета више 10m3
а највише 60m3

-

10,0

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко
10m3

-

15,0

Од гасовода до шахтова и канала

0,2

0,3

Од гасовода до виског зеленила

-

1,5

* растојање се мери до габарита резервоара
Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска је 80cm мерено од
горње ивице гасовода.
Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице
цеви, код укрштања са другим објектима је:
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Минимална дубина
укопавања (cm)
А

Б*

до дна одводних канала путева и пруга

100

60

до дна регулисаних корита водених токова

100

50

до горње коте коловозне конструкције пута

135

135

до горње ивице прага железничке пруге

150

150

до горње ивице прага индустријске и трамвајске

100

100

до дна нерегулисаних корита водених токова

150

100

* примењује се само за терене на којима је за израду потребан експлозив
Приликом укрштања гасовода са другим путевима, водотоковима, каналима,
далеководима, нафтоводима, продуктоводима и другим гасоводима, гасовод се по правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе
гасовода може бити од 60 до 90 степени.
Ако се гасовод поставља испод путева и пруга бушењем по правилу се поставља
у заштитну цев одговарајуће чврстоће. За гасоводе пречника већег од 100mm пречник
заштитне цеви мора бити најмање 100mm већи од спољашњег пречника гасовода.
Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод пута морају бити
удаљени минимално 1m од линија које чине крајње тачке попречног профила јавног пута
ван насеља, мерено на спољну страну и минимално 3m са обе стране од ивице крајње
коловозне траке.
Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод градских саобраћајница
морају бити удаљени минимално 1m од ивице крајње коловозне траке.
Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод железничке пруге
морају бити минимално удаљени 5m са обе стране од оса крајњих колосека, односно 1m
од ножица насипа.
Крајеви цеви морају бити херметички затворени.
Ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у међупростор заштитне цеви
и гасовода на једном крају заштитне цеви мора да се угради одушна цев пречника најмање 50mm.
Минимално растојање одушне цеви мерено од линија које чине крајње тачке
попречног профила јавног пута ван насеља, на спољну страну мора бити најмање 5m,
односно најмање 10m од осе крајњег колосека железниче пруге.
Минимално растојање одушне цеви мерено од ивице крајње коловозне траке градских саобраћајница, на спољну страну мора бити најмање 3m. У случају ако је удаљеност
регулационе линије од ивице крајње коловозне траке градских саобраћајница мања од
3m одушна цев се поставља на регулациону линију али не ближе од 1m.
Отвор одушне цеви мора бити постављен на висину од 2m изнад површине тла и
заштићен од атмосферских утицаја.

24. април 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 11/2018 - страна 393

Минимално хоризонтално растојање подземних гасовода од надземне електро
мреже и стубова далековода су:
Минимално растојање
Називни напон

При укрштању(m)

при паралелном вођењу (m)

1kV≥U

1

1

1kV<U≤20kV

2

2

20kV<U

5

10

10

15

35kV

35kV<U

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба до далековода,
при чему се не сме угрозити стабилност стуба.
Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира
тако да тешка возила не прелазе преко нашег гасовода на местима где није заштићен.
Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне,
покретне и непокретне објекте.
У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења гасовода, гасовода
ће се поправити о трошку инвеститора.
26. Поднаслов II.2.11. Економска анализа и процена улагања из јавног сектора,
табела - Процена потребних средстава за уређење површина јавне намене се
мења и гласи:
Процена потребних средстава за уређење површина јавне намене
1.

ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА
количина

цена по
јединици мере
(дин.)

укупна цена
(дин.)

ком.

1

1.020.000,00

1.020.000,00

/

/

500.000,00

500.000,00

1.3. откуп земљишта

m2

8973

870,00

7.806.510,00

1.4. откуп старих
индустријских објеката

m2

196

17.250,00

3.381.000,00

1.5. рушење и уклањање
објеката

%

10

3.381.000,00

338.100,00

Редни бр.
1.1. израда ПДР
1.2. пројекти обележавања,
деобе, картирање...

1. УКУПНО:

јединица
мере

13.045.610,00
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САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
количина

цена по
јединици мере
(дин.)

укупна цена
(дин.)

m2

1.100

3.500,00

3.850.000,00

2.1.2. сабирна улица (ББ)

м2

2.000

7.000,00

14.000.000,00

2.1.3. сабирна улица (JB)

m2

1.310

7.000,00

8.310.000,00

2.2.1. приступна улица првог
реда (ПУ1)
- Улица нова 1

m2

600

6.000,00

3.600.000,00

2.2.2 приступна улица првог
реда (ПУ1)
- Улица нова 2

m2

360

6.000,00

2.160.000,00

2.2.3 приступна улица првог
реда (ПУ1)
- Улица Шумска

m2

952

3.500,00

2.865.000,00

2.3. паркинг простор

m2

2.965

4.000,00

11.860.000,00

2.4. бициклистичка стаза

m2

1.650

4.000,00

6.600.000,00

2.5. пешачке стазе и платои

m2

1.500

3.000,00

4.500.000,00

2.6. кружна раскрсница

m2

1.256

7.000,00

8.792.000,00

јединица
мере

2.1.1. сабирна улица (ВЖМ)

Редни бр.

2.7. 10% Непредвиђени
радови

10%

6.008.700,00
73.190.700,00

2. УКУПНО:
3.

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
јединица
мере

количина

цена по
јединици мере
(дин.)

укупна цена
(дин.)

3.1. Изградња уличне
водоводне мреже

m

240,00

10.000,00

2.400.000,00

3.2. Изградња уличне
канализације отпадних вода

m

360,00

8.000,00

2.880.000,00

3.3. Изградња уличне
канализације атмосферских
вода са секундарном
атмосферском канализацијом

m

1627,00

10.000,00

16.270.000,00

Редни бр.

3. УКУПНО:

21.550.000,00
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4.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТТ ИНФРАСТРУКТУРА

Редни бр.

јединица
мере

4.1. МБТС 20/0,4kV, 630kVA

количина

цена по
јединици мере
(дин.)

укупна цена
(дин.)

ком

1

5.000.000,00

5.000.000,00

4.2. Високонапонска мрежа

km

0,4

5.500.000,00

2.200.000,00

4.3. Нисконапонска мрежа

km

0,5

2.500.000,00

2.250.000,00

4.4. Јавно осветљења

km

1,5

3.000.000,00

4.500.000,00

4. УКУПНО:

13.950.000,00

5.

ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Редни бр.
5.1.Гасовод полиетилен

јединица
мере

количина

цена по
јединици мере
(дин.)

укупна цена
(дин.)

km

0,2

4.000.000,00

800.000,00

5. УКУПНО:

800.000,00

6.

УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Редни бр.
6.1. формирање нових
зелених површина
6.2. постављање мобилијара

количина

цена по
јединици мере
(дин.)

укупна цена
(дин.)

m2

2.240

300,00

672.000,00

/

/

1.000.000,00

1.000.000,00

јединица
мере

6. УКУПНО:

1.672.000,00

УКУПНО 1-6:

124.208.310,00

Вредности су дате у НЕТО износима.
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