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I   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
 
 

143. - Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за радну зону 
(бл. 1, 2  и 4) у Маглићу. 
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143. 
На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-испр. и 64/2010-одлука УС) и члана 34. став 1. тачка 6. Статута 
Општине Бачки Петровац ("Службени лист општине Бачки Петровац", бр.11/2008 и 
4/2009), Скупштина општине Бачки Петровац на XXX седници одржаној 28.12.2010. 
године, доноси 
 

ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ  
ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА РАДНУ ЗОНУ (бл. 1, 2 и 4) У МАГЛИЋУ  
 

  
 Члан 1.  

 
Овом одлуком доноси се План детаљне регулације за радну зону (бл. 1, 2 и 4) у 
Маглићу (у даљем тексту: План), који је  израђен од стране ЈП "Завод за урбанизам 
Војводине" Нови Сад, Железничка 6/III, под бројем Е – 2317, а који је саставни део ове 
Одлуке. 

Члан 2. 
 
План се састоји из текстуалног дела и графичког дела.  
 
Текстуални део Плана се објављује у "Службеном листу општине Бачки Петровац". 
 
Графички део Плана садржи: 
 
Ред. бр. Назив графичког приказа 

 
Размера 

1 Постојећа функционална организација простора  
са приказом власништва 

1:2500 

2 Граница простора обухваћеног Планом са 
предлогом одређивања површина јавне намене 

 
1:2500 

3 Намена површина са поделом на карактеристичне целине и зоне 1:2500 
4 Саобраћајна инфраструктура са регулацијом и нивелацијом 1:2500 
5 Водопривредна инфраструктура   1:2500 
6 Електроенергетска, тт и гасоводна инфраструктура 1:2500 
7 Карактеристични попречни профили уличних коридора 1:200 

 
Члан 3.  

 
План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи. 
 
План је израђен у 5 (пет) примерака у аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном 
облику. 
 
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један 
примерак у дигиталном облику чува се у архиви Скупштине општине. 
 
Три примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и три 
примерка у дигиталном облику чувају се у општинском органу управе надлежном за 
спровођење плана.  
 
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један 
примерак у дигиталном облику чува се у ЈП "Заводу за урбанизам Војводине" Нови Сад, 
Железничка 6/III.   
 
Један примерак донетог Плана у дигиталном облику чува се у министарству надлежном 
за послове просторног планирања и урбанизма. 
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Члан 4.  
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Бачки Петровац". 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
Скупштина општине Бачки Петровац  

 
 
Број: 011-114/2010-02                                                                       Председник 
Дана:  28.12.2010. године                                                            Скупштине општине 
Бачки Петровац                    Мирослав Пуцовски, с.р. 
 
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
ЗА РАДНУ ЗОНУ (блокови 1, 2 и 4) 

У МАГЛИЋУ 
 
 
УВОД 
 
Основни циљ израде Плана детаљне регулације за радну зону (блокови 1, 2 и 4) у 
Маглићу јесте стварање планског основа за наменско коришћење Планом обухваћеног 
простора, као и стварање услова за регулацију, уређење и изградњу планираних 
садржаја. Као основно опредељење, испоштоване су одреднице Плана општег уређења 
насеља Маглић (''Службени лист општине Бачки Петровац'', бр. 2/2007), који 
представља плански документ вишег реда, а којим је такође прописана даља 
урбанистичка разрада. 
 
План је урађен на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за радну зону 
(блокови 1, 2 и 4) у Маглићу (''Службени лист општине Бачки Петровац'', бр. 6/2009) и 
у складу са Законом о планирању изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009 и 
81/2009-исправка) и Правилником о садржини, начину и поступку израде планских 
докумената (''Службени гласник РС'', бр. 31/2010 и 69/2010). 
 
Носилац израде Плана - ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'' из Новог Сада, је План 
израдио у сарадњи са представницима Општинске управе Бачки Петровац, пре свега 
Одељењем за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове, као и 
представницима Месне заједнице Маглић. Такође, у План су уграђени подаци и услови 
добијени од надлежних органа, јавних предузећа и других надлежних институција.  
 
Планом су дефинисани: грађевинско подручје са предлогом одређивања површина 
јавне намене, претежна намена површина са поделом на карактеристичне целине и 
зоне према урбанистичким показатељима и другим карактеристикама, регулационе 
линије улица и осталих површина јавне намене, грађевинске линије, планиране трасе, 
коридори и капацитети мрежа јавне комуналне инфраструктуре, правила уређења и 
грађења по зонама и целинама основне намене, мере и услови заштите, као и 
спровођење Плана. 
  
Планом је обухваћен простор блокова бр. 1, 2 и 4 у северном делу насеља Маглић, 
површине око 71 ha, који је намењен највећим делом за зону радних садржаја, а 
мањим делом за зону становања, насељско гробље, заштитно зеленило, уличне 
коридоре и канал.  
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1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ  
СА БИЛАНСОМ 

 
Плански простор се налази у грађевинском подручју и чини га (постојеће и планирано) 
грађевинско земљиште.  
 
На графичком приказу број 3 je дата подела простора обухваћеног Планом на 
карактеристичне целине и зоне, према основној намени, урбанистичким показатељима 
и другим карактеристикама. Та подела изгледа овако: 
 
Површине јавне намене 
- улични и саобраћајни коридори 
- канали 
- гробље 
- заштитно зеленило 
 
Остале површине 
- зона становања 
- зона становања са малом привредом 
- зона радних садржаја 
 
Биланс површина у обухвату Плана је исказан у наредној табели кроз основну намену 
површина.  
 
 
Редни 

 
Намена површина 

  
Величина 

 
у  ha 

 
% 

број   
постојеће 

 
ново 

укупно 
планирано 

 

1. 
 

Површине јавне намене 5,92 13,25 19,17 27,01 

1.1. 
 

Државни пут II реда 
бр.102 

1,65 _ 1,65 2,32 

1.2. 
 

Сервисна саобраћајница  _ 1,44 1,44 2.03 

1.3. 
 

Остале саобраћајнице – 
улични коридори  

1,66 6,23 7,89 11,12 

1.4. 
 

Канали  0,38 1,06 1,44 2,03 

1.5. 
 

Гробље 2,23 2,95 5,18 7,30 

1.6. 
 

Заштитно зеленило _ 1,57 1,57 2,21 

2. 
 

Остале површине 5,12 46,69 51,81 72,99 

2.1. 
 

Зона становања 2,63 _ 2,63 3,71 

2.2. 
 

Зона становања са 
малом привредом 

_ 6,57 6,57 9,25 

2.3. 
 

Зона радних садржаја 2,49 40,12 42,61 60,03 

Укупно 
  1+2 

Површина обухваћена 
Планом  

11,04 59,94 70,98 100 
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2. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ    
    ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА 
 
2.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ       
 
Површине јавне намене у обухвату Плана су јавне површине и објекти, чије је 
коришћење, односно изградња од општег интереса. Све површине јавне намене у 
обухвату Плана су сврстане у четири карактеристичне грађевинске зоне. То су: 
 
- улични и саобраћајни коридори, 
- канали,  
- гробље и  
- заштитно зеленило. 
 
2.1.1. Улични и саобраћајни коридори  
 
Планом су обухваћени део коридора државног пута II реда бр. 102, део главне 
насељске саобраћајнице, планирана сервисна саобраћајница, као и мрежа планираних 
уличних коридора (ранга сабирне и приступне саобраћајнице), као веза до будућих 
радних комплекса, са једне стране, и планираних стамбених парцела са малом 
привредом, са друге стране.  
 
Планирани улични и саобраћајни коридори су правилних и довољно широких 
регулација да обезбеде простор за изградњу и реконструкцију коловоза, пешачких и 
пешачко-бициклистичких стаза, као и свих видова комуналне инфраструктуре: 
водовода, канализације, електроенергетске, гасоводне и телекомуникационе мреже. 
Све слободне (неизграђене) површине уличних коридора биће адекватно уређене и 
озелењене.   
 
Улични и саобраћајни коридори су површине од општег интереса и биће проглашене за 
јавно грађевинско земљиште, у складу са Законом. За уличне и саобраћајне коридоре у 
простору обухваћеном планом предвиђена је укупна површина од 10,98 ha и следећи 
параметри: 
- државни пут II реда: задржава се постојећа регулациона ширина коридора (око 20,0 

до 25,0 m) и ширина коловоза 7,1 m; 
- главна насељска саобраћајница: проширује се постојећа регулациона ширина 

коридора на 25,0 m, а ширина коловоза на 7,0 m; 
- сервисна саобраћајница: планирана регулациона ширина коридора је мин. 15,0m 

(оптимално 18,0 m), а ширина коловоза 6,6 m; 
- сабирна саобраћајница: планирана регулациона ширина коридора је 20,0 m, а 

ширина коловоза мин. 6,0 m; 
- приступна саобраћајница: планирана регулациона ширина коридора је 16,0 m, а 

ширина коловоза мин. 5,0 m. 
 
2.1.2. Канали  
 
Планирана каналска мрежа представљаће основу за прихватање и одвођење свих 
сувишних вода на овом простору. 
 
Да би се створили трајно бољи услови за прихватање атмосферских вода, као и за 
снижавање новоа подземних вода, потребно је извршити реконструкцију постојећих 
канала, у смислу продубљивања, тј. спуштања дна канала на нижу коту, чиме би се 
створили повољнији услови функционисања за детаљну каналску мрежу у уличним 
коридорима.  
 
2.1.3. Гробље  
 
Постојеће насељско гробље, површине око 2,23 ha, је уређено и ограђено. Има 
изграђену капелу и уређене прилазне стазе, паркинг и зелене површине. 
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Запоседнутост је око 50%, тако да има доста места за сахрањивање и у наредном 
периоду. Планом је предвиђено проширење гробља за још 2,95 ha, као и формирање 
заштитног зеленог појаса између гробља и околних радних садржаја. 
 
2.1.4. Заштитно зеленило  
 
Заштитно зеленило ће бити формирано око гробља (у блоку 2) и уз канал (у блоку 4), 
на површини од око 1,57 ha. Треба га формирати од група садница лишћара, четинара 
и шибља, које одговарају станишним условима. Заштитно зеленило ће имати функцију 
заштите и поправљања микроклиматских услова. 
 
 
2.2. ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ  
 
У претходном поглављу су обухваћене површине јавне намене, као површине од 
општег интереса. Заједничка особина за све остале површине је да оне немају једну, 
искључиву намену, већ су често сложени преплети више функција, које живе и мењају 
се у складу са захтевима корисника простора. Ипак, према основној, тј. преовлађујућој 
намени у неком простору и остале површине су подељене на карактеристичне 
грађевинске зоне. То су: 
  
- зона становања, 
- зона становања са малом привредом и  
- зона радних садржаја. 
 
2.2.1. Зона становања  
 
У обухвату Плана зона становања је заступљена само у јужном делу блока бр. 4, уз 
Улицу Боре Продановића, у виду постојећег породичног становања, које се задржава и 
у наредном периоду на ангажованој површини од око 2,63 ha. Затечени објекти су у 
добром стању, углавном уједначених габарита и мале спратности (већином су 
приземни, неколико је до П+1 или П+Пк). 
 
2.2.2. Зона становања са малом привредом 
 
Уз постојеће становање, у блоку 4 је планирана зона, у виду појаса (двострано, уз 
новопланирану улицу), намењена породичном становању са малом привредом. Ова 
намена представља нов садржај у насељу, а замишљена је као својеврсна тампон, тј. 
прелазна зона између, условно речено, ''чистог'' становања и радне зоне. 
Карактерисале би је парцеле веће површине и ширине уличног фронта, на којима би уз 
становање постојали предуслови за бављење малом привредом, од занатских радњи и 
сервиса до мини погона за најразличитију производњу. Ова намена у обухвату Плана 
захвата око 6,57 ha. 
 
2.2.3. Зона радних садржаја  
 
На предметном простору, у блоковима 1, 2 и 4, планира се формирање савремене, 
уређене и опремљене радне зоне, на укупној површини од око 42,61 ha.  
 
Од постојећих радних садржаја заступљен је једино комплекс Пољопривредног добра 
''Маглић, друштвеног предузећа, коме предстоји власничка трансформација. Стари 
објекат млина је евидентирано непокретно културно добро под претходном заштитом, 
остало су углавном економски и помоћни објекти – сточне стаје, оставе за сточну 
храну, силоси, шупе за пољопривредну механизацију и слично. Овај радни комплекс, 
површине око 2,49 ha се може задржати или пренаменити, уз могућност 
реконструкције, доградње и изградње нових објеката и садржаја, у складу са 
правилима грађења, дефинисаним за ову зону.  
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Формирање грађевинских парцела за планиране радне комплексе ће се вршити на 
основу одговарајућих урбанистичких пројеката, када буду познати корисници 
простора, односно њихови конкретни захтеви.    
 
У оквиру зоне радних садржаја могу бити заступљене следеће категорије радних 
активности: 
- индустријски комплекси, 
- производни погони мале привреде, малих и средњих предузећа, 
- стоваришта, складишта и магацини,  
- логистички центри, сервиси и други услужни комплекси. 
 
Пожељно је да се у оквиру радне зоне 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.  
 
У сваком случају, планирани радни садржаји не смеју бити загађивачи, који на било 
који начин могу имати негативан утицај на околину, а нарочито на функцију становања 
и пољопривредну производњу, која се одвија у окружењу.   
 
 
3. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ  

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ     
 
3.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ      
 
Планом регулације су дефинисане регулационе линије површина јавне намене својим 
новоодређеним преломним тачкама. С обзиром да је у току поступак комасације, нове 
регулационе линије су усаглашене са пројектом комасације. 
 
Списак новоодређених преломних тачака регулационе линије: 
 

Број тачке Y X Број тачке Y X 
1 7385146.32 5026807.57 18 7385805.36 5026215.90 
2 7385426.17 5026692.65 19 7385790.48 5026176.63 
3 7385219.19 5026371.81 20 7385585.42 5026286.97 
4 7384969.11 5026541.40 21 7385762.95 5026103.98 
5 7384958.03 5026524.75 22 7385757.02 5026081.77 
6 7384950.83 5026513.93 23 7385751.71 5026061.91 
7 7385208.81 5026354.69 24 7385748.17 5026048.79 
8 7385201.71 5026343.76 25 7385240.81 5026322.67 
9 7384842.85 5026351.75 26 7385234.81 5026340.67 
10 7385096.70 5026181.96 27 7385225.98 5026345.43 
11 7385236.85 5026362.29 28 7385113.34 5026170.82 
12 7385444.99 5026684.92 29 7385121.65 5026165.26 
13 7385757.78 5026556.47 30 7385133.78 5026157.21 
14 7385910.62 5026493.71 31 7385638.51 5025808.09 
15 7385897.11 5026458.03 32 7385680.86 5025795.92 
16 7385737.00 5026524.07 33 7385645.25 5025822.80 
17 7385616.34 5026335.80 34 7385685.25 5025811.31 

 
 
3.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ       
 
Као геодетска подлога за израду плана нивелације послужио је катастарско–
топографски план у размери Р=1:1000. 
 
Подручје обухваћено Планом се налази на изразито равном терену, чије се надморске 
висине крећу од 82,43 m до 84,92 m. 
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Планом нивелације (на графичком приказу број 4) дате су оријентационе коте прелома 
нивелете осовине собраћајница, интерполоване коте и падови нивелете осовине 
саобраћајница, који се крећу од 0,02% – 0,36%. 
 
За израду детаљне урбанистичке и пројектне документације подужни нагиб 
саобраћајнице дефинитивно утврдити након геомеханичких испитивања и геодетског 
снимања терена.  
 
Коте нивелације код израде и реализације пројеката обавезно преносити са постојеће 
државне нивелманске мреже. 
 
 

3.3. ОДРЕЂИВАЊЕ (ПОПИС ПАРАЦЕЛА) ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ       
 
Површине јавне намене су јавне површине и јавни објекти, чије је коришћење, односно 
изградња од општег интереса. На графичком приказу број 2 је дат предлог одређивања 
површина јавне намене. То су: 
 
- државни пут II реда бр. 102, 
- сервисна саобраћајница, 
- остале саобраћајнице – улични кордори, 
- канали, 
- гробље и 
- заштитно зеленило. 
 
Површине јавне намене се образују од следећих целих и делова парцела: 
- државни пут II реда бр. 102: од делова парцела 2067, 1990, 1911, 1898, 1906/1,  

1906/2, 1903 и 1902; 
- сервисна саобраћајница: од делова парцела 1990, 1911, 1898, 1906/2, 1906/1, 

1903, 1902 и 1899/2; 
- остале саобраћајнице – улични кордори: од целих парцела 1918/1, 1918/2, 1918/3, 

1917/3 и 1917/2 и делова парцела 1990, 1912/1, 1912/2, 1913/1, 1913/2, 1914/1, 
1914/2, 1914/3, 1914/4, 1915, 1916/1, 1916/2, 1916/4, 1919, 1920, 1722, 1923, 
1926, 1927, 1928, 1929, 1932, 1931, 1930, 1925, 1924, 1721/1, 1721/2, 1917/3, 
1898, 1897, 1761/1, 1762/1, 1762/2, 1764, 1766/1, 1767/1, 1768/1, 1769/1, 1770/1, 
1771/1, 1772, 1776, 1777, 1778, 1783, 1780/1, 1781/1, 1782/1, 1784/, 1785, 1786, 
1789, 1790, 1787/1, 1788/1, 1791/1, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 
1804/2, 1805/2, 1805/1, 1806, 1793, 1794, 1796/1, 1821/1, 1820/2, 1819/2, 1818/2, 
1816, 1814, 1813, 1809, 1808, 1760, 1732/1, 1733/1, 1731, 1730/1, 1807, 1729/1, 
1729/2, 1730/2, 1711, 1689, 1691, 1899/2, 1712/1, 1712/2, 1712/3, 1712/4, 1713, 
1714/1, 1714/2, 1715, 1716/1, 1716/2, 1717, 1718, 1719/1, 1719/2, 1720/1, 1720/2, 
1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728/1 и 1728/2; 

- канали: од делова парцела 1919, 1920, 1917/3, 1721/1, 1721/2, 1722, 1923,  1924, 
1925, 1930, 1931, 1932, 1897, 1898, 1761/1, 1731, 1712/1, 1712/2, 1712/3, 1712/4, 
1713, 1714/1, 1714/2, 1715, 1716/1, 1716/2, 1718, 1719/1, 1719/2, 1721, 1722, 
1723, 1728/1, 1728/2, 1730/1, 1730/2, 1735/2, 1735/1 и 1733/1;  

- гробље: од делова парцела 1902, 1899/2, 1899/1, 1690, 1691 и 1698; 
- заштитно зеленило: од делова парцела 1899/2, 1902, 1698, 1690, 1691, 1688, 1689, 

1711, 1917/3, 1721/1, 1721/2, 1722, 1923, 1924, 1925, 1930, 1931 и 1932. 
  
Попис парцела је сачињен на основу катастарско-топографског плана. Наведене 
парцеле неће одговарати стању насталом након комасације. 
 
 

4. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И  
ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА   

 
Парцелација и препарцелација катастарских и грађевинскух парцела у обухвату Плана, 
а ради формирања одговарајућих грађевинских парцела, ће се вршити на основу 
пројеката парцелације и препарцелације и услова дефинисаних за образовање 
грађевинске парцеле, датих овим Планом за карактеристичне зоне основне намене.  
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Грађевинска парцела намењена је за грађење и независно од намене мора да има 
облик паралелограма или трапеза. Свака грађевинска парцела мора имати директан 
приступ на јавну површину - улицу, односно јавну саобраћајну површину. 
 
Услови за исправку граница суседних парцела могу се издати у складу са условима из 
овог Плана, а према утврђеним правилима за образовање грађевинске парцеле, у 
погледу величине, облика, ширине и других услова који су прописани за грађевинску 
парцелу у зони у којој се налази. 
 
 
5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ           
 
5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА          
 
Непосредни излазак на државни пут II реда бр. 102, преко главне насељске 
саобраћајнице, као и положај у оквиру насеља, су елементи који предметном простору 
дају изванредне просторно-саобраћајне предиспозиције за неометан развој, посебно са 
аспекта друмског-путног транспорта. 
 
На основу тога, саобраћајни положај планиране радне зоне уз државни пут, може се 
окарактерисати као врло повољан. Као таква, ова радна зона ће се наметнути као 
иницијални нуклеус привредног развоја насеља Маглић, а потенцијално и као 
средиште токова свих врста роба и за шире окружење.  
 
Садржаји будуће радне зоне биће везани преко приступне саобраћајнице са два 
прикључења на државни пут, што се може сматрати врло повољним, с обзиром на 
значај и будућу намену посматраног подручја. 
 
Основну везу целог комплекса радне зоне уз државни пут бр. 102 са категорисаном 
путном мрежом и насељским системом саобраћајница чиниће главна насељска 
саобраћајница, која преко постојећег прикључка (у северном делу) излази на ДП II 
реда бр. 102. 
 
Поред главне насељске саобраћајнице, која излази на државни пут, овим планским 
решењем предвиђа се формирање нових саобраћајних и уличних коридора унутар 
блокова 1, 2 и 4, од којих је функционално најзначајнија сервисна саобраћајница (СС), 
преко које је планиран још један прикључак на државни пут.  
 
Саобраћајно решење у оквиру ове зоне је конципирано тако да се избегну директна 
сукобљавања саобраћајних струја на саобраћајницама са значајним постојећим и 
перспективним саобраћајним токовима (ДП бр. 102), са сервисном саобраћајницом, као 
основом интерног саобраћајног система, одговарајућим бројем прикључења на државну 
путну мрежу, у таквом ритму да не угрожава одвијање саобраћаја на државном путу. 
Постојеће прикључење на државни пут задржаће се са већ формираним елементима 
безбедног и неометаног прикључивања. 
 
У оквиру планираних уличних коридора предвиђена је изградња одговарајућих 
саобраћајница, са свим потребним елементима који ће омогућити безбедно и неометано 
кретање свих друмских превозних средстава, уз обезбеђење одговарајућег 
одводњавања са свих саобраћајних површина. Планским решењем у оквиру коридора 
држ.пута обавезно је проширење пута са садашњих 6,0m на 7,1m.  
Изузев главне насељске саобраћајнице (паркирање код гробља) површине за 
стационарни саобраћај у оквиру осталих уличних коридора нису предвиђене, већ ће се 
потребе за паркирањем решавати у оквиру парцела. 
 
Изградњом пешачких стаза омогућиће се неометано и безбедно кретање ових учесника 
у саобраћају, с обзиром на традицију немоторних кретања и њихову бројност. 
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5.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА      
 
На предметном простору нема изграђених инсталација водовода и канализације.  
 
Планирану хидротехничку инсталацију чине: 
- водовод (снабдевање објеката водом и противпожарна хидрантска мрежа), 
- кишна канализација, 
- фекална канализација и 
- технолошка канализација. 
 
Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих објеката питком водом, 
као и мрежу за заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег пречника и 
притиска). 
 
Планирана радна зона у Маглићу ће се водом снабдевати из насељске водоводне мреже 
и то прикључењем на најближу постојећу мрежу. У складу са дугорочним решавањем 
снабдевања водом насеља Маглић, неопходна је реконструкција постојећег система 
подизањем капацитета изворишта, односно бушењем додатног броја бунара. 
 
За покривање потреба за противпожарном водом, на парцелама појединачних радних 
комплекса, могуће је бушење бунара који ће захватати мање квалитетну издан. 
Противпожарна потреба за водом износи 10 l/s, што је уједно, количина потребна за 
димензионисање хидрантске мреже. 
 
Кишном канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са планираних 
саобраћајница, кровова и осталих површина у обухвату Плана до реципијента. 
Атмосферске воде, у зависности од порекла, упустити у реципијент након адекватног 
третмана. Тако ће се зауљене атмосферске воде упустити у реципијент тек након 
третирања на одгаварајућем уређају (сепаратор, таложник). 
 
Фекалном канализацијом омогућити одвођење употребљене санитарне воде преко 
постројења за пречишћавање отпадних вода, до коначног реципијента. Отпадне воде 
прихватају се из санитарних чворова, чесми и сл. 
 
Што се индустријских отпадних вода тиче, оне ће се решавати посебним системом. 
Зависно од врсте и типа загађене воде, вршиће се њихово претходно пречишћавање 
кроз предтретман до нивоа квалитета који задовољава санитарно-техничке услове за 
испуштање у јавну канализацију, па ће се тек онда ићи на заједничко пречишћавање 
са санитарном отпадном водом. 
 
 
5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА             
 
На делу простора у обухвату Плана постоји изграђена електроенергетска 
нисконапонска надземна мрежа за напајање електричном енергијом постојећих 
потрошача. Процењена укупна максимална снага износи око 2 MVA. За процењену 
максималну снагу постоји могућност напајања преко 20 kV извода "Ц.С.Маглић". 
Резервно напајање није могуће до изградње 20 kV разводног постројења Бачки 
Петровац, а које се планира до 2013. год. 
 
За потребе напајања електричном енергијом потрошача у обухвату Плана потребно је  
изградити две нове МБТС трафостанице, 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до  630 
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне зоне бити монтажно-бетонске, јер 
се за радну зону планира подземна средњенапонска мрежа. Монтажно-бетонске 
трафостанице, ће подземним средњенапонским водовима, бити прикључиване на 
постојећу надземну средњенапонску мрежу. Монтажно-бетонске трафостанице, градиће 
се као слободностојећи објекти. Могуће је изградити једноструке (са једним 
трансформатором називне снаге до 630kVA и могућношћу прикључења до 8 
нисконапонских извода) и двоструке (са два трансформатора називне снаге до 630kVA 
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и могућношћу прикључења до 16 нисконапонских извода). За изградњу оваквих 
објеката потребно је обезбедити слободан простор димензија (5,8x6,3) m за изградњу 
једноструке монтажно-бетонске трафостанице или слободан простор димензија 
(7,1х6,3) m за изградњу двоструке монтажно-бетонске трафостанице. Поред објеката 
ових трафостаница поставиће се слободностојећи орман мерног места за регистровање 
утрошене електричне енергије јавног осветљења. 
 
3а грађевинске објекте са већом ангажованом снагом (200 kW и више) на парцели или 
у оквиру објекта обезбедити простор за изградњу трафостанице (ТС) 20/0,4 kV. 
Појединачне пословне објекте (са максималном једновременом снагом до 43,5 kW), 
прикључивати на планирану нисконапонску мрежу. Појединачне пословне објекте (са 
максималном једновременом снагом до 100 kW), прикључивати на дистрибутивни 
електроенергетски систем изградњом подземног нисконапонског вода из трафостанице 
(директан нисконапонски извод). 
 
Уколико је тражена максимална једновремена снага за више локацијски блиских или 
суседних објеката снаге до 150 kW, прикључење таквих купаца електричне енергије 
обезбедиће се из МБТС (трансформаторска станица у власништву електродистрибуције) 
на површини јавне намене. Потребан број трансформаторских станица 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. 
 
Орман мерног места, за појединачне пословне објекте са максималном једновременом 
снагом до 43,5 kW ће бити полиестерски орман мерног места за једно бројило типа 
ПОММ-1. Орман мерног места је могуће уградити на слободностојеће армирано-
бетонско постоље или на спољашњу фасаду објекта. У изузетним случајевима, орман 
мерног места може бити уграђен у оквиру објекта. 
 
Орман мерног места, за појединачне пословне објекте са максималном једновременом 
снагом до 100 kW, ће бити полиестерски орман мерног места за полуиндиректно 
мерење (ПОММ). Уградњу полиестерског ормана мерног места ће, у овим случајевима 
пратити уградња и одговарајуће кабловске прикључне кутије (КПК). 
 
Орман мерног места је могуће уградити на слободностојеће армирано-бетонско постоље 
или на спољашњу фасаду објекта. Орман мерног места је, по потребним димензијама, 
идентичан типском орману мерног места (тип ПОММ-4). 
 
Услови прикључења пословних објеката са одобреном снагом од 17,25 kW до 100kW, у 
зависности од положаја објекта на грађевинској парцели, могућа су два случаја 
изградње прикључка: 
 
1. Регулациона и грађевинска линија изградње објекта се поклапају: 
 
- у таквим случајевима, потребно је предвидети да се на погодном месту на уличном 

делу спољашње фасаде објекта, на висини 1 m од коте терена обезбеди простор, 
димензија у зависности од броја тражених бројила за смештај ормана мерног места 
(ОММ). Алтернативно, орман мерног места може бити постављен на 
слободностојећем АБ постољу на регулационој линији парцеле на којој се гради 
објекат према улици или у зиданој огради, која је на регулационој линији парцеле 
према улици. Прикључни вод, у свим напред наведеним случајевима уградње 
ормана мерног места, ће се реализовати изградњом подземног нисконапонског вода, 
од најближе кабловске прикључне кутије (КПК) кабловске нисконапонске мреже, до 
места уградње ормана мерног места. 

 
2. Регулациона и грађевинска линија изградње објекта се не поклапају: 
 
- у таквим случајевима, потребно је предвидети да орман мерног места буде 

постављен на слободностојећем армирано-бетонском постољу на регулационој 
линији парцеле на којој се гради објекат према улици или у зиданој огради, која је 
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на регулационој линији парцеле према улици. Прикључни вод, у свим 
случајевима уградње ормана мерног места, ће се реализовати искључиво 
изградњом подземног нисконапонског вода, од најближе КПК кабловске 
нисконапонске мреже, до места уградње ормана мерног места. 

 
У случају уградње ормана мерног места 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 орман мерног места са једним бројилом (тип ПОММ-1), на погодном месту на 

уличном делу спољашње фасаде објекта према улици,  на висини 1 m од коте 
терена, за уградњу ормана мерног места (ОММ) обезбедити простор димензија: 
ширине 430 mm, висине 760 mm и дубине 220 mm и два отвора за уводнице 
Ø32mm; 

- за орман мерног места са два бројила (тип ПОММ-2/Х-бројило једно поред другог и 
ПОММ-2/В-бројило једно изнад другог),на погодном месту на спољашњој фасади 
уличног дела објекта према улици, на висини 1 m од коте терена, за уградњу 
ормана мерног места (типа ПОММ-2/Х) обезбедити простор: ширине 700 mm, 
висине 750 mm и дубине 220 mm и три отвора за уводнице Ø32  mm или на 
погодном месту на спољашњој фасади уличног дела објекта према улици, на висини 
1 m од коте терена, за уградњу ормана мерног места (типа ПОММ-2/В) обезбедити 
простор димензија: ширине 430 mm, висине 1090 mm и дубине 220 mm и три 
отвора за уводнице Ø 32 mm; 

- за орман мерног места за полуиндиректно мерење (тип: ПОММ-4), на погодном 
месту на уличном делу спољашње фасаде објекта према улици, на висини 1m од 
коте терена, за уградњу ормана мерног места (ОММ) обезбедити простор димензија: 
ширине 750 mm, висине 1090 mm и дубине 220 mm и пет отвора за уводнице Ø32  
mm. 

 
У случају уградње ормана мерног места 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 орман мерног места са једним бројилом (тип ПОММ-1), на погодном месту на 

парцели инвеститора, а непосредно уз регулациону линију предметне парцеле 
према улици, обезбедити слободан простор ширине 430mm и дубине по фронту 
235mm за уградњу слободностојећег АБ постоља (САБП-300) на који ће се 
поставити орман мерног места (ОММ), типа ПОММ-1; 

- за орман мерног места са два бројила (тип ПОММ-2/Х-бројило једно поред другог и 
ПОММ-2/В-бројило једно изнад другог), на погодном месту на парцели инвеститора, 
а непосредно уз регулациону линију предметне парцеле према улици, обезбедити 
слободан простор ширине 700mm и дубине по фронту 235mm за уградњу 
слободностојећег АБ постоља (САБП-600) на који ће се поставити орман мерног 
места (ОММ), типа ПОММ-2/Х; 

- за орман мерног места са четири бројила (тип ПОММ-4), на погодном месту на 
парцели инвеститора, а непосредно уз регулациону линију предметне парцеле 
према улици, обезбедити слободан простор ширине 700mm и дубине по фронту 
235mm за уградњу слободностојећег АБ постоља (САБП-600) на који ће се 
поставити орман мерног места (ОММ), типа ПОММ-4. 

 
У случају уградње ормана мерног места 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 орман мерног места са једним бројилом (тип ПОММ-1), за смештај ормана мерног 

места, у зиданој огради на висини 1 m од коте терена, инвеститор је у обавези да 
обезбеди слободан простор следећих димензија: ширине 430 mm, висине 760 mm и 
дубине 220 mm као и два отвора за уводнице Ø32 mm од поменутог отвора до 
земље; 

- за орман мерног места са два бројила (тип ПОММ-2/Х-бројило једно поред другог и 
ПОММ-2/В-бројило једно изнад другог), за смештај ормана мерног места (типа 
ПОММ-2/Х), у зиданој огради на висини 1 m од коте терена, инвеститор је у обавези 
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да обезбеди слободан простор следећих димензија: ширине 700 mm, висине 750 
mm и дубине 220 mm као и три отвора за уводнице Ø32 mm од поменутог отвора до 
земље или за смештај ормана мерног места (типа ПОММ-2/В), у зиданој огради на 
висини 1 m од коте терена, инвеститор је у обавези да обезбеди слободан простор 
следећих димензија: ширине 430 mm, висине 1090 mm и дубине 220 mm као и три 
отвора за уводнице Ø32 mm од поменутог отвора до земље; 

- за орман мерног места са четири бројила (тип ПОММ-4), за смештај ормана мерног 
места, у зиданој огради на висини 1 m од коте терена, инвеститор је у обавези да 
обезбеди слободан простор следећих димензија: ширине 700 mm, висине 1090 mm 
и дубине 220 mm као и пет отвора за уводнице Ø32 mm од поменутог отвора до 
земље. 

 
С обзиром да није позната максимална ангажована снага по парцелама, 
"Електродистрибуција Нови Сад" задржава право да изда накнадне услове за изградњу 
потребног броја трансформаторских станица и кабловске нисконапонске и 
средњенапонске мреже, а надлежни орган локалне самоуправе је дужан да изда 
локацијске дозволе. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре и 
прикључака на дистрибутивни електроенергетски систем ће бити дефинисани по 
достављеној максималној ангажованој снази за сваку од парцела понаособ. 
 
На местима преласка планираних средњенапонских и нисконапонских кабловских 
водова испод постојећих и планираних саобраћајница у простору обухваћеном Планом, 
за потребе додатне заштите положених каблова планирати постављање РУС равних 
цеви и то: цев Ø 125mm за додатну заштиту положеног средњенапонског кабела и цев 
Ø110 mm за додатну заштиту положеног нисконапонског кабела. 
 
Дуж саобраћајница и пешачких стаза треба изградити мрежу јавне расвете. 
 
 
5.4. ГАСНА ИНФРАСТРУКТУРА             
 
На простору блокова 1, 2 и 4, обухваћених Планом, постоји изгређен доводни гасовод 
средњег притиска за снабдевање МРС ''Маглић'', односно снабдевање насеља Маглић 
природним гасом и дистрибутивна гасна мрежа ниског притиска. Постојећи гасовод 
средњег притиска има капацитета за снабдевање свих потрошача у насељу и 
планираних потрошача у блоковима 1, 2 и 4. 
 
Блокови 1, 2 и 4 биће снабдевени гасом из нове мерно-регулационе станице, која ће се 
прикључити на постојећи гасовод средњег притиска, којим се врши снабдевање насеља 
Маглић. Од мерно-регулационе станице изградиће се гасоводна полиетиленска мрежа 
са припадајућим полиетиленским прикључцима и гасним полиетиленским кугластим 
противпожарним славинама.  
 
Гасоводну мрежу треба полагати у енергетске канале у коридору саобрађајница, а  
мерно-регулациону станицу, која ће бити у склопу планираног јавног грађевинског 
земљишта (на парцели заштитног зеленила), сместити у ограђени простор ради 
заштите објекта, контролисаног уласка и извођења интервенција на објекту, као и 
других мера заштите и одржавања.   
 
 
5.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА        
 
На простору у обухвату Плана постоји изграђена подземна телекомуникациона мрежа 
за потребе постојећих корисника. Од постојеће телефонске централе у насељу 
потребно је обезбедити телекомуникациону мрежу за потребе одвијања 
телекомуникационог саобраћаја корисника планског простора. Потребно је обезбедити 
око 50 директних телефонских прикључака. Телекомуникациону мрежу у потпуности 
каблирати.   
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За потребе корисника планског простора потребно је изградити телекомуникациону 
мрежу у уличним коридорима, како би се створили услови за примену и коришћење 
широкопојасних сервиса и приступног мултиплексера дигиталних претплатничких 
линија (DSLAM) којим ће се омогућити брзи приступ интернету, као и  мултимодијални 
сервиси. 
 
У циљу обезбеђења потреба за новим ТТ прикључцима и преласка на нову технологију 
развоја у области телекомуникација потребно је обезбедити приступ свим планираним 
објектима путем ТТ канализације, од планираног ТТ окна до просторије планиране за 
смештај телекомуникационе опреме унутар парцела  корисника. 
 
 
 
6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И 
    ПРИРОДНИХ ДОБАРА         
 
6.1. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА     
 
Према подацима Покрајинског завода за заштиту споменика културе из Новог Сада1

- један археолошки локалитет 

, на 
простору обухваћеном овим Планом евидентирани су: 

- једно непокретно културно добро под претходном заштитом - млин и 
- једна заштићена целина - гробље. 
 
Археолошки локалитет  
 
На предметном простору констатовано је постојање археолошког локалитета из 
периода касне антике (сарматска култура), који може бити угрожен будућом изградњом 
објеката у блоковима 1, 2 и 4. Неопходне мере заштите подразумевају спровођење 
заштитних археолошких ископавања пре изградње објеката на простору означеном на 
графичком приказу бр. 4 као археолошки локалитет, и то у оном обиму у којем они 
угрожавају археолошки локалитет (Закон о културним добрима, ''Службени гласник 
РС'', бр. 71/94). За све радове на евидентираном археолошком локалитету неопходна је 
сагласност Покрајинског завода за заштиту споменика културе из Петроварадина.   
   
Млин - непокретно културно добро под претходном заштитом  
 
Млин, објекат ПД ''Маглић'' у Улици Иве Лоле Рибара бр. 39 (на кат. парц. 1808), је 
евидентирано НКД под претходном заштитом. Објекат млина је једноставне и сведене 
архитектуре, има приземље и спрат, покривен је двоводним кровом, а кровни покривач 
је бибер цреп. Главни улаз у млин је са улице. Прозори и врата на уличној фасади су 
постављени у правилном растеру, а отвори на спрату и приземљу леже у истим осама. 
Фасадна пластика се јавља као сведени кордонски венац и назубљени поткровни 
венац, изведени у малтеру. Фасада се, као и дрвена столарија, налази у добром стању. 
Међуспратна конструкција и таванице су од дрвета, у систему стубова и греда. Зграда 
се данас користи као мешаона. 
 
Овај споменик индустријске архитектуре се налази у зони радних садржаја. Будуће 
функције објекта треба планирати тако да не угрожавају његове архитектонско 
градитељске вредности и првобитни карактер. Положај и висок степен очуваности 
објекта дају могућност да се у будућности објекат користи и у сврху промоције 
градитељског и индустријског наслеђа. Свака врста интервенције на овом објекту мора 
се темељити на конзерваторским условима издатим од стране надлежне установе за 
заштиту (Покрајинског завода за заштиту споменика културе из Петроварадина). 
Заштитом су обухваћени евидентирани објекат и његова непосредна околина 
(припадајућа парцела и сви објекти на њој).  

                                                 
1 Услови и мере заштите непокретног културног наслеђа за потребе узраде Плана детаљне регулације радне зоне у Маглићу, 

број 03-195/3-2009 од 24.05.2010. године 
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Гробље - заштићена целина 
 
Постојеће насељско гробље се налази у источном делу блока бр. 2, уз пут који спаја 
насеље са државним путем II реда Нови Сад - Оџаци. Објекат капеле на гробљу је 
новијег датума и нема културну, историјску или архитектонску вредност у смислу 
Закона о културним добрима. Међутим, гробља, према поменутом Закону о културним 
добрима уживају претходну заштиту, те се без посебне евиденције третирају као 
заштићене целине.    
 
 
6.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА       
 
На простору обухваћеном Планом нема заштићених нити предложених за заштиту 
природних добара, као ни посебно вредних делова природе, према условима Завода за 
заштиту природе Србије – Одељења у Новом Саду, који су добијени за План општег 
уређења насеља Маглић. 
 
Како на предметном простору нема заштићених, нити предложених за заштиту 
природних добара, Планом се не предвиђају посебне мере заштите. 
 
 
7. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
  
На основу процене утицаја Планом предвиђених решења на животну средину, имајући 
у виду функционалну намену обухваћеног простора, дефинисани су услови уређења, 
изградње и одвијања осталих активности у карактеристичним целинама и зонама, 
чијим се поштовањем обезбеђује заштита животне средине и стварају оптимални 
услови за становање, рад и друге активности људи на овом простору. 
 
Изградња објеката, извођење радова, односно обављање других активности у обухвату 
Плана може се вршити под условом да се не изазову оштећења других објеката, 
загађење земљишта, воде и ваздуха, наруши природна равнотежа биљног и 
животињског света или на други начин деградира животна средина и угрозе живот и 
здравље људи. 
 
У циљу заштите квалитета животне средине, Планом су предвиђене одређене мере и 
активности: 
 
- снабдевање корисника водом за пиће и санитарне потребе захтеваног квалитета, 

као и хидрантска мрежа за заштиту од пожара; 
- посебно одвођење атмосферских вода и посебно фекалних отпадних вода, са 

обавезом пречишћавања (за атмосферске воде у зависности од порекла) 
адекватним третманом;  

- одвођење индустријских вода посебним системом, пречишћавање предтретманом у 
зависности од врсте и типа загађености до захтеваног квалитета санитарно-
техничких услова за упуштање у јавну канализацију и заједничко пречишћавање са 
санитарном отпадном водом;   

- гасификацијом простора у обухвату Плана постићи ће се унапређење квалитета 
животне средине, у контексту смањења потрошње и сагоревања необновљивих 
енергената, са позитивним утицајем на очување природних ресурса; 

- комунални и индустријски отпад ће се сакупљати, третирати и одлагати на 
адекватан начин поштовањем услова и обавеза прописаних Законом о управљању 
отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009) и осталом актуелном законском 
регулативом, што се нарочито односи на посебне категорије отпада, који може 
настати у производним или прерађивачким процесима; 

- примена конкретних мера заштите од пожара, као и заштите људи и материјалних 
добара од елементарних непогода и техничко-технолошких удеса; 

- озелењавање простора у обухвату Плана формирањем јавних и осталих зелених 
површина. 
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Решења постојеће и планиране инфраструктуре потребно је усагласити са актуелним 
прописима и техничким нормативима у циљу заштите ваздуха, воде и земљишта.  
 
За објекте, који ће бити лоцирани на простору обухвата Плана, а могу имати негативне 
утицаје на животну средину, надлежни орган може прописати потребу израде Студије 
процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о заштити животне средине 
("Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09), Законом о процени утицаја на животну 
средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09), Правилником о садржини 
студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/05), и 
Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", број 114/08). 
 
 
8. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ  
    НЕПОГОДА, НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА  
 
Заштита од пожара обезбедиће се: 
- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија;  
- поштовањем прописа при пројектовању и градњи објеката (удаљеност између 

производних, складишних и објеката специјалне намене, услови складиштења лако 
запаљивих течности, гасова и експлозивних материја); 

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

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

 
Заштита од земљотреса обезбедиће се: 
- прорачуном на отпорност за земљотрес јачине најмање 70 MCS за све објекте;  
- поштовањем прописане минималне ширине саобраћајних коридора, како би се 

обезбедили слободни пролази у случају зарушавања. 
 
Заштита од метеоролошких појава (атмосферског пражњења, олујних ветрова 
и града) обезбедиће се: 
- извођењем громобранских инсталација у складу са одговарајућом законском 

регулативом; 
- заштита од олујних ветрова обезбедиће се подизањем заштитног зеленила; 
- заштита од града обезбедиће се постојећим противградним станицама, са којих се 

током сезоне одбране од града, по потреби, испаљују противградне ракете. 
 
Заштита од поплава - подземних вода обезбедиће се: 
- поштовањем основне намене канала који пролазе поред и кроз предметни простор, 

односно насеље, 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.). 

 
Заштита од техничко-технолошких несрећа (акцидената) обезбедиће се: 
- предузимањем мера за спречавање истицања било које супстанце, која је штетна 

или разарајућа по тло или његове особине; 
- складиштење горива и манипулацију са нафтом и њеним дериватима одвијати у 

осигураним подручјима, у циљу спречавања истицање горива и мазива, а сличне 
услове применити на мазивна уља, хемикалије и течни отпад; 

- паркирање грађевинских машина вршити само на уређеним местима, уз 
предузимање посебних мера заштите од загађивања тла уљем, нафтом и нафтиним 
дериватима; 

- разношење чврстог отпада, који се јавља у процесу градње и боравка радника у 
зони градилишта, спречити његовим систематским прикупљањем и депоновањем на 
за то уређеним депонијама; 
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- уколико дође до хаварије возила, које носи опасне материје у прашкастом или 
грануларном стању, зауставити саобраћај и обавестити специјализовану службу 
која обавља операцију уклањања опасног терета и асанацију коловоза;  

- уколико дође до несреће возила са течним опасним материјама, зауставити 
саобраћај, алармирати надлежну служба и специјализоване екипе за санацију 
несреће. 

 
Заштита људи и материјалних добара од ратних дејстава обезбедиће се: 
- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија; 
- на основу услова, које су инвеститори планираних објеката дужни да траже од      

Министарства одбране Републике Србије – надлежног одсека за одбрану у Бачком 
Петровцу. 

 
 
 
9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ  
 
Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, и 
на подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна 
решења и технологије у својим зградама, ради смањења текућих трошкова. 
 
Енергетска ефикасност изградње и уређења простора постиже се: 
- изградњом пешачких и бициклистичких стаза за потребе обезбеђење 

унутарнасељског и међублоковског комуницирања и смањења коришћења моторних 
возила; 

- подизањем уличног зеленила (смањује се загревања тла и ствара се природни 
амбијент за шетњу и вожњу бицикла); 

- пројектовањем и позиционирањем зграда према климатским аспектима, 
изложености сунцу и утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова, као 
компензација окупираном земљишту; 

- сопственом производњом енергије и другим факторима;  
- изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих 

извора енергије (коришћењем локалних обновљивих извора енергије) и изградњом 
даљинских или централизованих система грејања и хлађења.  

 
Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере: 
- реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве 

енергије за загревање објекта (оријентација зграде према јужној, односно источној 
страни света), заштита од сунца, природна вентилација и сл.; 

- омотач зграде (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина);  
- замена или санација врата и прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и 

друге мере); 
- систем грејања и припреме санитарне топле воде (замена и модернизација котлова 

и горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или даљинско грејање, 
замена и модернизација топлотних подстаница, регулација температуре, уградња 
термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и друге мере; 

- унутрашња клима, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за климатизацију, 
(комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се температура 
регулише или се може снизити, могућно у комбинацији са регулацијом протока 
ваздуха, влажности и чистоће ваздуха); 

- унутрашње осветљење (замена сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног 
квалитета осветљености). 

 
Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика зграде не смеју да буду у 
супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност 
и намеравано коришћење зграде. 
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10. УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНА И  
      ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ  
      ПОТРЕБАМА У ПРОСТОРУ     
 
Овим Планом дају се услови за уређење и изградњу: 
- површина јавне намене (јавних објеката и јавних површина за које се утврђује 

општи интерес) и 
- објеката за јавно коришћење (услужних и пословних објеката), 
 
којима се обезбеђује несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних 
лица (у даљем тексту: лица са посебним потребама у простору).  
 
При планирању и пројектовању јавних саобраћајних површина, пешачких стаза, 
пешачких прелаза, места за паркирање и других површина у оквиру улица, по којима 
се крећу лица са посебним потребама, као и прилази до објеката, хоризонталне и 
вертикалне комуникације у јавним објектима и објектима за јавно коришћење, морају 
се обезбедити услови за несметано кретање лица са посебним потребама у простору, у 
складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Службени 
гласник РС", бр. 18/97.) 
 
 
 
11. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ 

СЕКТОРА  
   
Саобраћајна инфраструктура 
 
Саобраћајна 
инфраструктура  Врста радова Површ. 

(m2) 
Јед. цена 
(дин/m2) 

Укупно (дин) 

Државни пут II реда реконструкција     957 3 000    2 871 000 

Сервисна саобраћајница изградња  5 544 4 500  24 948 000 

Укрштања изградња     420 4 500    1 890 000 

Главна саобраћајница реконструкција     946 3 000    2 838 000 

Сабирне саобраћајнице изградња 14 880 4 500    66 960 000 

Приступне саобраћајнице изградња  3 600 4 500  16 200 000 

Паркинг површине изградња     525 3 000    1 575 000 

Пешачке површине изградња 32 240 3 000   96 720 000 

Укупно    214 002 000 
 
 
Водопривредна инфраструктура 
 
Водопривредна 
инфраструктура  Врста радова Дужина 

(m) 
Јед. цена 
(дин/m) Укупно (дин) 

Водовод 
реконструкција и 

изградња 
3 900 3 000  11 700 000 

Фекална канализација  изградња 3 840  9 000  34 560 000 

Кишна канализација изградња 4 200    13 000  54 600 000 

Отворени канали 
реконструкција и 

изградња 1 090  5 000    5 450 000 

Укупно    106 310 000 
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Електроенергетска инфраструктура 
 
Електроенергетска 
инфраструктура Врста радова Дужина 

(m) 
Јед. цена 
(дин/m) Укупно (дин) 

МБТС 20/0,4 kV                                                                   изградња 2 ком. 3 400 000   6 800 000  

20 kV кабл                                                                  изградња 4 650       4 000 18 600 000 

Нисконапонска мрежа и 
јавна расвета                          изградња 4 670       2 300 10 740 000 

Укупно    36 140 000 
 
 
Гасоводна инфраструктура 
 
Гасоводна 
инфраструктура Врста радова Дужина 

(m) 
Јед. цена 
(дин/m) Укупно (дин) 

Доводни гасовод 
средњег притиска                                                         изградња 20        3 000      60 000  

Мерно-регулациона 
станица                                                                изградња 1 ком. 3 500 000  3 500 000 

Дистрибут. гасовод 
ниског притиска                     изградња 4 740        2 000  9 480 000 

Укупно     13 040 000 
 
 
Телекомуникациона инфраструктура 
 
Телекомуникациона 
инфраструктура Врста радова Дужина 

(m) 
Јед. цена 
(дин/m) Укупно (дин) 

ТТ оптички кабл                                         изградња  5 890     1 500 8 835 000 
Укупно    8 835 000 

 
 
Зелене површине јавне намене 
 
Зелене површине 
јавне намене 

Врста радова Површ. 
(m2) 

Јед. цена 
(дин/m2) 

Укупно (дин) 

Заштитно зеленило 
реконструкција и 

подизање 15 700        300   4 710 000 

Улично зеленило 
реконструкција и 

подизање 19 960        500   9 980 000 

Зеленило у склопу 
гробља 

реконструкција и 
подизање 

  1 770      1 000   1 770 000 

Укупно    16 460 000 
 
 

Укупна цена реконструкције и изградње јавних саобраћајница и комуналног 
опремања и озелењавања површина јавне намене у обухвату Плана 
процењује се на 394 787 000 динара (око 395 милиона динара). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           30. decembra  2010.      SLUŽBENI   LIST   OPŠTINE   BAČKI   PETROVAC      Broj 12a 
 

 20 

12. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА   
 
Након усвајања овог Плана од стране Скупштине општине Бачки Петровац, а на начин 
и по поступку предвиђеним Законом, спровођење Плана ће се вршити: 
- израдом пројекта парцелације, препарцелације и исправке границе суседних 

парцела, 
- израдом урбанистичког пројекта за формирану грађевинску парцелу и 
- локацијском дозволом. 
 
 
12.1.  ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ       
 
У складу са Планом, урбанистички пројекат се обавезно ради за потребе: 
- урбанистичко-архитектонског обликовања површине јавне намене - комплекс 

гробља; 
- урбанистичко-архитектонске разраде локације - за све нове радне комплексе у зони 

радних садржаја. 
 
Изградња на наведеним површинама се реализује на основу урбанистичког пројекта, 
прибављених услова од надлежних јавних предузећа и установа у чијој је надлежности 
њихово издавање и услова из овог Плана. 
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II  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
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1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ       
 
1.1. УЛИЧНИ И САОБРАЋАЈНИ КОРИДОРИ        
 
У правилима уређења дефинисане су регулација и нивелација за реконструкцију 
постојећих и изградњу планираних уличних коридора у обухвату Плана, а овде су дати 
услови за уређење, изградњу и полагање јавне инфраструктуре (саобраћајне, 
водопривредне, електроенергетске, гасоводне и телекомуникационе), као и услови за 
озелењавање. 
 
Саобраћајна инфраструктура         
 
Основни услови за изградњу јавне саобраћајне инфраструктуре су обавезна израда 
главних пројеката за све саобраћајне капацитете уз придржавање одредби: 
 
- Закона о јавним путевима ("Службени  гласник Републике Србије", 101/05 и 

123/07), 
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени  гласник Републике 

Србије", 41/09), 
- Правилника о основним условима које јавни путеви и њихови елементи морају да 

испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја ("Службени лист СФРЈ", бр. 35/81 и 
45/81), 

- Техничких прописа из области путног инжењеринга, 
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима. 
 
Коридор државног пута II реда бр. 102  
 
У оквиру коридора државног пута II реда потребно је обезбедити програмско-планске 
елементе за реализацију реконструкције коловозне конструкције пута: 
 
- ширина регулације коридора (постојећа)   20-25,0 m 
- ширина саобраћајних трака          3,25 m 
- ширина ивичних трака                    0,3 m 
 
У оквиру реализације прикључака на државни пут, основни елементи за саобраћајно 
пројектовање су следећи: 
 
- двосмерни прикључци у ширини од мин. 6,0 m, са одговарајућим геометријским 

елементима (одговарајући радијуси прикључења на основу криве трагова 
меродавног возила R=10,0 m и даљина прегледности од мин. 120,0 m), 

- коловозна конструкција са истом носивошћу као и државни пут,  
- рачунска брзина у оквиру зоне прикључења од 60 km/h, 
- заштитна ширина за постављање стубова јавне расвете је 1,5 m од ивице коловоза 

државног пута. 
 
Коридор сервисне саобраћајнице 
 
Прикључење комплекса радне зоне на државни пут одвијаће се преко сервисне 
саобраћајнице са следећим елементима: 
 
- ширина регулације коридора                 15,0 m, 
- ширина саобраћајних трака        3,25 m 
- издигнути ивичњаци или ивичне траке    0,2 m 
- двосмерни прикључци у ширини од минимално 6,0 m, са одговарајућим 

геометријским елементима (одговарајући радијуси прикључења на основу криве 
трагова меродавног возила и даљина прегледности од мин. 120,0 m), 

- коловозна конструкција са истом носивошћу као и државни пут.  
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Улични коридори - остале саобраћајнице 
 
У оквиру уличних коридора - осталих саобраћајница потребно је обезбедити 
просторно-планске и саобраћајне елементе за изградњу: 
 
- ширина регулације коридора: 25,0 m за главну насељску саобраћајницу, а 16,0 m и 

20,0 m за приступне саобраћајнице, 
- ширина саобраћајних трака: мин. 3,25 m за главну насељску саобраћајницу, а 3,0 

m за приступне саобраћајнице, 
- издигнути ивичњаци или ивичне траке ширине 0,2 m, 
- са полупречницима лепеза у зони прикључења утврђеним на основу криве трагова 

меродавног возила које ће користити предметни саобраћајни прикључак (СТВ), 
- са коловозном конструкцијом димензионисаном за осовинско оптерећење као и на 

државном путу, 
- пешачке стазе ширине 1,5 m. 
 
Водопривредна инфраструктура 
 
Снабдевање водом 
 
− Снабдевање потрошача санитарном водом обезбедити са насељског изворишта. 

Капацитет изворишта обезбедити бушењем потребног броја бунара. 
− Планирану водоводну мрежу прикључити на постојећу насељску водоводну мрежу, 

према претходно прибављеним условима и сагласностима од стране недлежног 
комуналног предузећа. 

− На мрежи предвидети максималан број деоничних затварача, ваздушних вентила и 
муљни испуст. 

− 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, по потреби обострано, где год 

расположива ширина уличног профила то дозвољава. 
− Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијама 

обезбедити челичном заштитном цеви. 
− Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0m - 1,2m од нивелете терена, због 

зоне мржњења и саобраћајног оптерећења. 
 
Одвођење отпадних и атмосферских вода 
 
− Канализацију радити по сепаратном систему. 
− Системом фекалне канализације покрити цело подручје у обухвату Плана и 

обезбедити прикључке за све привредне и друге субјекте. 
− Пречишћавање фекалних отпадних вода вршити на постројењу за пречишћавање 

отпадних вода (ППОВ). 
− Трасу фекалне канализације водити у слободном уличном профилу, по потреби 

обострано. 
− Минимални пречник уличних канала не сме бити мањи од ∅200 mm. 
− Минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, 

према важећим прописима и стандардима (не препоручују се бетонске цеви). 
− Дубина не сме бити мања од 1,20 m од нивелете коловоза. 
− Изградити зацевљену атмосферску канализациону мрежу са уличним сливницим и 

системом ригола и каналета. 
− Сливнике радити са таложницима за песак или предвидети таложнице за песак пре 

улива у сепаратор масти и уља. 
− Трасе водити у зеленом појасу дуж саобраћајнице. 
− Реципијент је отворена каналска мрежа. 
− Коте дна канализационих испуста пројектовати тако да буде 0,5m изнад дна канала 

у који се уливају. 
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− Све радове извести уз претходно прибављене услове и сагласности надлежног 
комуналног предузећа. 

− Уређење обала и канала изводити уз претходно прибављене услове и сагласности 
надлежног водопривредног предузећа. 

 
Електроенергетска инфраструктура 
 
- Дистрибутивне трафостанице у уличном коридору градити као монтажно бетонске, 

за 20/0,4 kV напонски пренос, у складу са важећим законским прописима и 
техничким условима надлежног ЕД предузећа. 

- За објекат трафостанице обезбедити минималну површину од 5,0 m x 6,0 m. 
- Минимална удаљеност трафостанице од осталих објеката мора бити 3,0 m. 
- Средњенапонску и нисконапонску мрежу у обухвату Плана градити подземно.     
- 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 0,8 m. 
-  Електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5 m од темеља објеката и 1,0 m 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 0,5 m за каблове напона до 10 kV, односно 1,0  за каблове 
напона преко 10 kV. 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 0,5 m. 

- 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 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу  0,5 
m. 

- Светиљке  за  осветњеље  саобраћајница  поставити  на  стубове  расвете  поред 
саобраћајница на минималном растојању од 1,0 m од коловоза, а на међусобном 
растојању до 40 m и  ван колских прилаза објектима. 

- За расветна тела користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја. 
- Тачан распоред, врста расветних тела, висина и тип стубова одредиће се главним 

пројектом.    
- Прикључење објеката на електроенергетску мрежу извести подземним кабловима 

по условима надлежног ЕД предузећа.  
 
Гасоводна инфраструктура 
 
- Гасоводну  мрежу  градити  на  основу  главних  пројеката,  у  складу  са  важећим 

законским прописима.  
- Дубина  полагања  гасовода  је мин. 0,6 до макс. 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.  

- Удаљеност  укопаних  стубова  електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ТТ 
мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 m. 
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- Вредности  минималних  прописаних  растојања  гасовода  у  односу  на  укопане 
инсталације су:                                                                                                 
                                                            укрштање    паралелно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                 вођење 
- други гасовод              0,2 m  0,3 m 
- водовод, канализација             0,5 m             1,0 m 
- ниско и високо-напонски електро каблови          0,5 m           0,5 m 
- телефонски каблови             0,5 m            1,0 m 
- технолошка канализација            0,5 m  1,0 m 
- бетонски шахтови и канали            0,5 m  1,0 m 
- високо зеленило                          -  1,5 m 
- темељ грађевинских објеката      -  1,0 m 
- локални путеви и улице            1,0 m           0,5 m 
- бензинске пумпе                                                     -                 5,0 m 
 
 
Изградња МРС-а и РоС-а 
 
- Планирана мерно-регулациона станица (МРС) ће се градити на површини јавне 

намене - на парцели заштитног зеленила или у склопу уличног коридора, а може се 
формирати и засебна парцела за МРС. 

- Мерно-регулациона станица се мора сместити у ограђени простор, ради заштите 
објекта, контролисаног уласка и извођења интервенција на објекту, као и других 
мера заштите и одржавања. 

- Минимална удаљеност мeрно-регулационих станица (МРС) и регулационо 
одоризаторских станица (РоС) у објектима од чврстог материјала од стамбених, 
пословних и производних објеката, радионица и складишта запаљивих материјала 
износи у зависности од притиска: до 7 bar је 10,0 m, а од 7 до 13 bar је 15,0 m. 

- Минимална удаљеност заштитне ограде од МРС мора бити 3,0 m, a висина ограде 
најмање 2,0 m. 

- Минимална удаљеност МРС у објектима од чврстог материјала од трафостанице 
износи 30,0 m. 

- Минимална удаљеност МРС у објектима од чврстог материјала од надземних електро 
водова износи 1,5 пута висина стуба. 

- Минимална удаљеност МРС у објектима од чврстог материјала од осталих 
инфраструктурних објеката је (рачунајући код путева од ивице путног појаса): 

 
државни путеви другог реда 10,0 m 
остали путеви 5-8,0 m 
водотоци 5,0 m 
шеталишта и паркиралишта 10,0 m 
остали грађевински објекти 10,0 m 
 
Телекомуникациона инфраструктура 
 
- Целокупну ТТ мрежу (фиксна телефонија, КДС, интернет и др.) 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 0,8 m, односно 1,0 m (оптички 

кабл). 
- ТТ мрежу  полагати  поред  саобраћајница  на  растојању  најмање  1,0 m  од 

саобраћајнице 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 0,5 m за  каблове  напона  до 10 kV  и 1,0 m за каблове напона преко 10 kV; 

- При укрштању најмање растојање мора бити 0,5 m, а угао укрштања 90°. 
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- При  укрштању  са  цевоводом  гасовода,  водовода  и  канализације  вертикално 
растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 
0,5m. 

-  Уређаји и опрема УПС (МСАН) поставиће се у метално кућиште - слободностојећи 
орман на јавној површини.   

 
Улично зеленило           
 
Oсновни задатак зелених површина у склопу уличних коридора је да изолују пешачке 
токове и ободне зграде од колског саобраћаја и створе повољне санитарно-хигијенске 
и микроклиматске услове и повећају естетске квалитете пејсажа. Од укупне површине 
уличног коридора 30% треба да је под зеленилом. 
 
У свим улицама у којима постоји довољна ширина уличног профила формирати 
једностране или двостране дрвореде или засаде шибља. У ширим уличним профилима 
могуће је формирати групе садница лишћара и четинара са спратом шибља. Пожељно 
је да ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара буде између 2,5-3,5m.  
 
Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2m од ивице коловоза, а шибље 2m од 
ивице зелене траке. Растојање стабала од објеката не би требало да буде мање од 4,5-
7m, што зависи од избора врста. Растојање између дрворедних садница је најмање 5m, 
а у зависности од врсте креће се од 5-15m. 
 
Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности 
за кретање саобраћаја и пешака и заштиту од буке и атмосферских гасова. Неопходно 
је стварати и повољније услове за сагледавање пејсажа у току кретања.  
 
За сваку улицу у којима не постоје дрвореди је потребно изабрати по једну врсту 
дрвећа (липа, дивљи кестен, јавор, млеч и др.) и тиме обезбедити индивидуалност 
улице. При томе треба водити рачуна о карактеру улице, правцу доминантног ветра, 
декоративним својставима врста (фенолошке особине) и њиховој прилагођености 
условима раста у уличним профилима (отпорност на збијеност тла, водни капацитет 
земљишта, прашину, гасове).  
 
Све уличне зелене површине треба заштитити, а дрвеће уништено при изградњи 
објеката надокнадити новим садницама, под условима и на начин који одређује 
Општина, односно орган који издаје дозволу за градњу објеката, а на основу Закона о 
заштити животне средине. При формирању заштитног и линијског зеленила уз 
саобраћајнице руководити се и одредбама Закона о јавним путевима. 
 
Општа правила уређења за зелене површине 
 
- Обавезна израда главних пројеката озелењавања уличних коридора, који ће 

детерминисати прецизан избор и количину дендролошог материјала, његов 
просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун. 

- Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према 
техничким нормативима за пројектовање зелених површина. 

 
-    Дрвеће и шибље садити на удаљености од одређених инсталација и то: 

 
 Дрвеће Шибље 
   Водовода 1,5 m  
   Канализације 1,5 m  

   Електрокаблова   до  2,5 m 0,5 m 
   ТТ мреже    1 m  
   Гасовода 1,5 m  

 
-  Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте. 
-    Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости. 
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1.2. КАНАЛИ       
 
У зони мелиорационих канала обухваћених Планом у обостраном појасу ширине 
најмање  5,0 m од ивице канала забрањено је градити објекте, садити дрвеће, орати и 
копати и обављати друге радње којима се ремети функција или угрожава стабилност 
канала и предузимати радње којима се омета редовно одржавање ових канала. У овом 
појасу се морају предвидети испусти за атмосферске воде, који ће се укопати на 
минимум 1,0m испод површине, како би се осигурао континуитет радне стазе за 
пролаз.  
 
У канал је забрањено испуштати било какве непречишћене отпадне воде, изузев 
условно чистих атмосферских вода. Све друге отпадне воде које се уливају у 
мелиорациони канал морају бити пречишћене у складу са важећом законском 
регулативом која ову област регулише.  
 
Изградња саобраћајних и сличних објеката (прелази преко канала, изградња 
приступних саобраћајница, итд), као и полагање инфраструктуре на каналском 
земљишту, који не захтевају промену регулације, вршиће се на основу овог Плана и 
услова надлежног водопривредног предузећа.   
 
Поред канала, на прописаном растојању, треба садити меке лишћаре (топола, врба и 
слично) у складу са водопривредним условима. 
 
 
1.3. ГРОБЉЕ         
 
Предвиђено проширење и уређење постојећег насељског гробља, у блоку број 2, ће се 
вршити на основу одговарајућег урбанистичког пројекта, а у складу са законском 
регулативом која ову област регулише.  
 
Приликом архитектонске концепције гробља однос површина за сахрањивање према 
осталим садржајима треба да је 60:40%, односно, функционална подела 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 и 
-  1% остали садржаји. 
 
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. Треба тежити постизању јединственог обележавања гробова. 
 
Уз комплекс гробља треба уредити адекватан простор за паркирање возила и 
бицикала, а гробље опремити неопходном инфраструктуром (прикључак на водовод, 
канализацију и електромрежу, а по потреби још прикључак на гас и један тт 
прикључак). У зони гобља електроенергетску инфраструктуру градити подземно. 
 
Гробља, према Закону о културним добрима, уживају претходну заштиту, те се без 
посебне евиденције она третирају као заштићене целине. 
 
 
1.4. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО       
 
Заштитно зеленило треба формирати на за то предвиђеним површинама, од група 
лишћара аутохтоног порекла и партерног зеленила. Избор оријентисати на следеће 
врсте: Fraxinus sp., Salix sp., Populus sp., Cornus sp. и друге врсте које одговарају 
станишним условима. Избегавати алохтоне и инвазивне врсте. 
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Заштитно зеленило ће утицати пре свега, на заштиту земљишта његовим везивањем и 
заштитом од превлажавања и смањити неповољне услове микросредине. 
 
Уз мелиорационе канале заштитно зеленило формирати у складу са условима 
водопривреде, уз обавезу остављања слободног простора за његово одржавање, у 
ширини мин. 5,0 од ивице канала. 
 
 
 
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА       
 
2.1. ЗОНА СТАНОВАЊА        
 
а)  Намена и врста објеката 
 
Главни објекти: породични стамбени објекти и стамбено-пословни објекти.  
Други објекти на парцели: гараже, оставе, летње кухиње, надстрешнице, 
водонепропусне бетонске септичке јаме, бунари, ограде, трафо станице и сл. 
 
Пословне делатности које се могу дозволити у зони становања су из области: трговине 
на мало, производног и услужног занатства, угоститељства и услужних делатности, као 
и делатности из области образовања, здравства, социјалне заштите, културе, спорта и 
рекреације. У оквиру зоне становања није дозвољено бављење делатношћу која буком, 
штетним гасовима, зрачењем, повећаним обимом саобраћаја или на други начин може 
угрозити квалитет становања.  
 
Врста објеката: објекти се граде као слободностојећи, двојни или као објекти у 
(прекинутом или непрекинутом) низу. 
 
б)   Услови за образовање грађевинске парцеле 
 
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању су 
следећи: 
- за слободностојећи објекат минимална ширина фронта парцеле је 12,0 m, а 

минимална површина парцеле је 400 m2; 
- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 20,0 m (2х10,0 m), а минимална 

површина је 400 m2 (2х200 m2); 
- за објекат у низу минимална ширина парцеле је 10,0 m, а минимална величина 

парцеле је 200 m2. 
 
в)  Положај објеката на парцели 
 
Главни објекти се постављају предњом фасадом на грађевинску линију која се поклапа 
са регулационом линијом или се повлачи у дибину парцеле до 5,0 m од регулационе 
линије. 
 
Ако се у сутеренској етажи главног објекта планира и гаража, грађевинска линија се 
повлачи на 5,0 m од регулационе линије. Гаража, као засебан објекат, може се 
предњом фасадом поставити на регулациону линију, уз услов да кровне равни гараже 
имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око хоризонталне 
осовине или у унутрашњост гараже.  
 
Изградња породичних стамбених објеката на парцели може се дозволити под следећим 
условима: 
-  Основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на 

минимално 0,5 m од границе парцеле претежно северне (односно западне) 
оријентације, односно, основни габарит са испадима не може прећи границу 
парцеле. 
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-  Основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на 
минимално 3,5 m од границе парцеле претежно јужне (односно источне) 
оријентације. 

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

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

 
Изградња стамбено-пословних објеката на парцели може се дозволити под истим 
условима као и за породичне стамбене објекте. 
 
г) Урбанистички показатељи 
 
Индекс заузетости парцеле је максимално 40%. 
Индекс изграђености парцеле је максимално 1,0. 
 
 
д) Дозвољена спратност и висина објеката 
 
Спратност стамбених и стамбено-пословних објеката 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 12,0 m. 
 
Други објекти на парцели (помоћни) су максималне спратности П, односно максималне 
укупне висине 5,0 m. Дозвољена је изградња подрумске етаже ако не постоје сметње 
геотехничке и хидротехничке природе. 
 
ђ) Међусобна удаљеност објеката 
 
Удаљеност породичног стамбеног и стамбено-пословног објекта од других објеката, 
осим објеката у низу, не може бити мања од 4,0 m (основни габарит са испадом).  
 
Помоћни објекти могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 m, ако су задовољени 
санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не 
може бити мањи од половине висине вишег објекта. 
 
е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
 
Услови за изградњу помоћних објеката, углавном, су већ наведени у претходним 
тачкама (намена, спратност, положај на парцели, међусобна удаљеност). 
 
Бетонске водонепропусне септичке јаме треба лоцирати на парцели, удаљене 
минимално 3,0 m од свих објеката и границе парцеле. 
 
Парцела се може оградити функционалном и естетском оградом чија висина може бити 
највише до 2,0 m. Улична ограда може да се постави на уличној регулационој линији 
или на повученој предњој грађевинској линији објекта. На угаоним парцелама 
обавезно се постављају провидне ограде у најмањој дужини двоструке дужине 
повлачења објекта од обе уличне регулационе линије, мерено од угла, а ограда може 
да буде без подзида, са подзидом висине до 0,8 m или живицом до    0,8 m чиме се 
обезбеђује прегледност саобраћаја на тој раскрсници.  
 
Ограде на регулационој линији када су грађевински објекти увучени у дубину парцеле 
треба да су прозрачне (транспарентне). Парапет ограде може бити изидан (опека, 
бетон) до висине 0,6 m а стубови између којих се постављају прозрачни панои (од 
гвоздених шипки, профилисаног гвожђа, летава и сл.) до висине од 2,0 m. Ограде на 
регулационој линији, која се поклапа са грађевинском линијом могу бити изидане од 
непровидног материјала (опека, блокови, бетонске плоче и сл.) или изведене на начин 
као и ограде код објеката који су увучени у дубину парцеле.  
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Ограде између парцела могу бити од непровидног материјала (опека, блокови, 
бетонске плоче и сл.) или прозрачне (од гвоздених шипки, профилисаног гвожђа, 
жице, летава и сл.) висине најмање 1,5 m, а макс. 2,0 m. Сваки власник парцеле дужан 
је да направи уличну ограду, као и ограду десне границе парцеле гледано са улице и 
половину стране границе у зачељу парцеле.  
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 
Врата и капије на уличној огради се не могу отварати ван регулационе линије.  
 
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. 3,0 m и пашачки прилаз мин. ширине 1,0 m. 
  
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора 
се обезбедити паркинг место тј. простор за паркирање возила по правилу: једно 
паркинг или гаражно место на један стан, односно мин. једно паркинг место на 70m2 
пословног простора тј. у складу са важећим прописима који одређену  делатност 
уређују. У оквиру парцеле мора се, такође, обезбедити потребан саобраћајно-
манипулативни простор. 
 
з)  Заштита суседних објеката 
 
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m, односно 
регулациону линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. 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 3,0 m, 
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m од 

спољне ивице тротоара на висину изнад 3,0 m, 
- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m. 
 
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 1,2 m, 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 0,6 m, 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 0,9 m, 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 1,2 m, 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 3,0 m и ако те 
степенице савлађују висину од 0,9 m. Степенице које савлађују висини вишу од    0,9 
m улазе у основни габарит објекта. Изградњом степеница до висине од 0,9 m 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 
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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 0,15 m до дубине од 2,6 m испод 

површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5 m, 
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0 m, 
- стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност 

власника или корисника парцеле. 
 
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). Одводња атмосферских падавина са кровних површина 
мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.  
 
На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према 
суседној парцели, изузев отвора који су искључиво у функцији вентилационог отвора 
или осветљења, минималне висине парапета 1,8 m, површине до 0,8 m². 
 
Ако се објекат не гради на заједничкој међи, његова удаљеност од исте мора бити 
минимално 0,5 m изузев у зонама где постојеће прилике то дозвољавају (наслеђено 
стање парцелације са уским фронтовима парцеле), где је минимална удаљеност 0 m. 
 
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.   
 
Водопривредна инфраструктура: Прикључење главног објекта на водоводну мрежу 
извести према условима надлежног комуналног предузећа. Прикључак објекта на 
водоводну мрежу извести преко водомерног шахта смештеног на парцели корисника на 
мин. 1,0 m иза регулационе линије. У складу са условима противпожарне заштите, где 
је потребно предвидети изградњу противпожарне хидрантске мреже. 
 
Прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према условима 
надлежног комуналног предузећа. Дубину укопавања на месту прикључења сводити на 
дубину постојећег цевовода. До изградње насељске канализационе мреже дозвољена 
је изградња водонепропусних бетонских септичких јама на мин. 3m од свих објеката и 
границе парцеле. 
 
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања 
упустити у отворену каналску мрежу или на зелене површине унутар парцеле. 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. 
 
Електроенергетска инфраструктура: Прикључење објеката на електроенергетску 
инфраструктуру у улици извести  подземним  или надземним прикључним водом, са 
јавне мреже у улици или са трафостанице за веће потрошаче, по условима из 
електроенергетске сагласности надлежне електродистрибуције.  
 
Гасна инфраструктура: Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода који спаја 
уличну мрежу са унутрашњом гасном инсталацијом. При полагању гасног прикључка 
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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. 
Кућни-мерно регулациони сет 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 1,0 m мерено по хоризонтали.  
 
Телекомуникациона  инфраструктура: Прикључење објеката на ТТ, КДС и интернет 
мрежу извести прикључним каблом са телекомуникационе, КДС и интернет мреже у 
улици, по условима надлежног предузећа.   
 
ј)  Архитектонско, односно естетско обликовање појединих  
     елемената објеката 
 
Фасаде објеката могу бити од фасадне опеке или малтерисане, у боји по избору. 
  
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 20-350, у 
зависности од кровног покривача, а као кровни покривач препоручује се цреп. 
  
Висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте 
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. 
  
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 
успостављању јединствене естетске визуелне целине у оквиру сваке грађевинске 
парцеле, па и шире. 
 
к)  Услови за обнову и реконструкцију објеката 
 
Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим 
условима: 
- Замена постојећег објекта новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних 

габарита и исте намене) може се дозволити ако се новим објектом неће угрозити 
објекти на суседној парцели; 

- 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 постојећег објекта; 

- Адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим 
Планом. 

 
л) Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, 

безбедносни и други услови 
 
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим законима и 
правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова 
на објектима, као и при употреби одређених материјала, имати у виду специфичност 
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 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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Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не 
изазову оштећења других објеката, загађење земљишта, воде, ваздуха, наруши 
природна равнотежа биљног и животињског света или на други начин деградира 
животна средина. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити 
вода, ваздух и земљиште од деградације. 
 
На свакој грађевинској парцели мора се, на погодном месту, обезбедити бетонирани 
простор за постављање контејнера (или канти) за комунални отпад, који ће бити 
одвожен од стране надлежне комуналне службе. 
 
Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом, који ће се 
прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до изградње 
насељске канализационе мреже дозвољена је изградња бетонских водонепропусних 
септичких јама, које на парцели треба лоцирати на мин. 3,0 m од било ког објекта и 
границе парцеле. 
 
љ)  Услови за озелењавање 
 
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених 
површина (врт). У врту могу да постоје следеће функционалне целине: предврт, 
простор намењен мирном одмору или игри деце, повртњак, воћњак, башта и сл. 
 
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 сваког врта треба да чини добро уређен и негован травњак.  
 
 
2.2. ЗОНА СТАНОВАЊА СА МАЛОМ ПРИВРЕДОМ       
 
а)  Намена и врста објеката 
 
Главни објекти: породични стамбени објекти, пословни, производни, складишни 
објекти и у комбинацијама.  
 
Остали објекти на парцели: гараже, оставе, летње кухиње, надстрешнице за машине и 
возила, магацини, водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење), 
бунари, ограде, трафо станице и сл. 
 
Делатности које се могу дозволити у овој зони су производне, пословне и услужне 
делатности типа занатских радионица и сервиса, малих и средњих предузећа, трговина 
на велико и мало и слично, с тим да се, уз обезбеђене услове заштите животне 
средине, обављањем делатности ни на који начин не сме угрозити функција 
становања.  
 
Врста објеката: објекти се граде као слободностојећи, двојни или као објекти у 
(прекинутом или непрекинутом) низу. 
 
б)  Услови за образовање грађевинске парцеле 
 
-  минимална ширина фронта парцеле је 12,0 m; 
- минимална површина парцеле је 500,0 m2; 
-  за двојни објекат и у низу минимална ширина парцеле је 10,0 m, а минимална 

величина парцеле је 300,0 m2; 
 
в)  Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе  

грађевинске парцеле 
 
Главни објекат се може градити на грађевинској линији која се поклапа са 
регулационом линијом или се повлачи у дибину парцеле до 5,0 m од регулационе 
линије. 
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Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно 
западне) оријентације. Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим 
условима: 
- Основни габарит главног слободностојећег објекта са испадима може да се дозволи 

на минимално 1,0 m од границе парцеле претежно северне (односно западне) 
оријентације. 

- основни габарит главног слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи 
на минимално 4,0 m од границе парцеле претежно јужне (односно источне) 
оријентације. 

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

 
г) Урбанистички показатељи 
 
Индекс заузетости парцеле је максимално 60%  
Индекс изграђености парцеле је максимално 1,5 
 
д)  Највећа дозвољена  спратност и висина објеката 
 
Највећа дозвољена спратност објеката зависи од њихове намене: 
- стамбени, пословни, стамбено-пословни и пословно-стамбени: макс. П+1+Пк 
- производни: макс. П+1, евентуално, и више ако то захтева технолошки процес 

производње 
- складишни: П+1 
- помоћни: П. 
 
ђ)  Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 
 
Међусобна удаљеност главних објеката не може бити мања од 4,0 m (основни габарит 
са испадом). 
 
Главни и остали 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 4,0 m ако главни 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, уз услов да се објекат од 
границе парцеле гради на мин. 1,0 m. 
 
Помоћни објекат уз главни објекат на парцели где је двојни објекат се гради на 0,0m 
од заједничке границе парцеле. 
 
Изградњом објеката на парцели не сме се нарушити граница парцеле, а одводња 
атмосферских падавина са кровних површина мора се  решити у оквиру парцеле на 
којој се гради објекат. 
 
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 2,0 m. 
 
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине макс. 0,2 m, а код комбинације 
зидани део ограде може ићи до висине од 0,9 m. 
 
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. Висина 
ограде на углу не може бити виша од 0,9 m од коте тротоара, због прегледности 
раскрснице. 
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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 2,0 m. 
 
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле 
(разграничење стамбеног и пословног/производног дела парцеле) уз услов да висина 
те ограде не може бити већа од висине спољне ограде. 
 
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. 3,0 m. 
 
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора 
се обезбедити простор за паркирање возила, по правилу једно паркинг место на један 
стан, односно једно паркинг место на сваких 70 m2, корисне површине пословног, 
односно производног простора.  
 
з)  Заштита суседних објеката 
 
Изгарадња 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. 
 
Испади на објекту не могу  прелазити грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу 
објекта вишем од 2,5 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m онда се 
она поставља на грађевинску 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 

2,0 м по целој ширини објекта с висином изнад 2,5 m, 
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m од 

спољне ивице тротоара на висину изнад 2,5 m, 
- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 2,5 m. 
 
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 1,2 m, 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 0,6 m, 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 0,9 m, 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 0,5 m) мање од 1,2 m, 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 5,0 m и ако те 
степенице савлађују висину од 0,9 m. Степенице које савлађују висини вишу од 0,9m 
улазе у основни габарит објекта. Изградњом степеница до висине од 0,9 m не сме се 
ометати пролаз и друге функције дворишта. 
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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 0,15 m до дубине од 2,6 m испод 

површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5 m, 
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0 m. 
 
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 4,0 m. Ако је међусобни размак од 
3,0 m до 4,0 m дозвољено је отварање отвора на просторијама нестамбене намене уз 
услов да висина парапета буде мин. 1,8 m. 
 
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. 
 
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.   
 
Водопривредна инфраструктура: Прикључење главног објекта на водоводну мрежу 
извести према условима надлежног комуналног предузећа. Прикључак објекта на 
водоводну мрежу извести преко водомерног шахта смештеног на парцели корисника на 
мин. 1,0 m иза регулационе линије. У складу са условима противпожарне заштите, где 
је потребно предвидети изградњу противпожарне хидрантске мреже. 
 
Прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према условима 
надлежног комуналног предузећа. Дубину укопавања на месту прикључења сводити на 
дубину постојећег цевовода. До изградње насељске канализационе мреже дозвољена 
је изградња водонепропусних бетонских септичких јама на мин. 3,0 m од свих објеката 
и границе парцеле. 
 
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања 
упустити у отворену каналску мрежу или на зелене површине унутар парцеле. 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. 
 
Електроенергетска инфраструктура: Прикључење објеката на електроенергетску 
инфраструктуру у улици извести подземним прикључним водом, са јавне мреже у 
улици или са трафостанице за веће потрошаче, по условима из eлектроенергетске 
сагласности надлежне електродистрибуције.  
 
Гасна 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. 
Кућни-мерно регулациони сет не сме се постављати унутар објекта, на места где нема 
природне вентилације, мора бити удаљена од електричног ормарића минимално 1,0 m 
као и од отвора на објекту (прозора, врата) минимално 1,0 m мерено по хоризонтали.  
 
Телекомуникациона инфраструктура: Прикључење објеката на ТТ, КДС и интернет 
мрежу извести подземним прикључком, по условима надлежног предузећа.  
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ј) Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објеката 
 
Фасаде објеката могу бити малтерисане, у боји по жељи инвеститора или од фасадне 
опеке.  
 
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 20-350. Кровни 
покривач у зависности од  нагиба кровне конструкције. 
 
Висина надзитка поткровне етаже износи највише 1,6 m 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 постојећих објеката 
 
На предметном простору (планирана зона становања са малом привредом) нема 
изграђених објеката. У будућности, реконструкција и обнова изграђених објеката, као 
и даља изградња и уређење постојећих комплекса ће се вршити у складу са правилима 
грађења - намена, положај, спратност, обликовање и др. урбанистички показатељи 
дати овим Планом за зону становања са малом привредом. 
 
л)  Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од 

пожара, безбедоносни и други услови 
 
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. 
 
Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће се 
прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до изградње 
насељске канализационе мреже дозвољена је изградња бетонских водонепропусних 
септичких јама које на парцели треба лоцирати минимално 3,0 m од свих објеката и 
границе парцеле. 
 
Стајњак настао чишћењем стаја односити на ђубриште са водонепропусном подлогом, а 
одатле на пољопривредне површине. 
 
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених 
површина. 
 
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим законима и 
правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова 
на објектима при избору материјала водити рачуна о специфичности функционалне 
намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно 
обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. Такође, 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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љ)  Услови за озелењавање 
 
Око објеката, паркинга, платоа и саобраћајница, на свакој грађевинској парцели у 
склопу ове зоне, мора се обезбедити минимално 30% озелењених површина, које треба 
одговарајуће хортикултурно уредити. 
 
 

2.3. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА       
 
а)  Намена и врста објеката 
 
Главни објекти: пословни, производни, складишни објекти и у комбинацијама. 
 
Остали објекти на парцели: помоћни објекти, портирнице, чуварске и вагарске кућице, 
гараже, оставе, силоси, надстрешнице за машине и возила, санитарни пропусници, 
трафостанице, објекти за смештај телекомуникационе и РТВ опреме, водонепропусне 
бетонске септичке јаме (као прелазно решење), бунари, ограде и сл. 
 
Пословне делатности које се могу дозволити у овој зони су све производне, пословне и 
радне активности мањег или већег обима, односно капацитета, уз обезбеђење услова 
заштите животне средине, као што су: откупне станице пољопривредних производа, 
млинови и силоси, погони за производњу хране - прераду млека, јаја и меса (млекаре, 
кланице и сл.), прераду житарица, конзервирање воћа, поврћа и грожђа (хладњаче, 
сушаре, пецаре, вински подруми и сл.), производњу сточне хране и сличног, затим 
делатности везане за производњу грађевинског материјала, прераду и обраду 
пластичних маса, метала и дрвета, за електронску, текстилну или неку сличну 
производњу, односно делатности из области трговине на велико и мало, складишта, 
стоваришта, логистички центри и слично. 
 
Врста објеката: објекти се могу градити као слободностојећи, двојни или као објекти у 
(прекинутом или непрекинутом) низу, а све у зависности од техничко-технолошког 
процеса производње и прописаних услова заштите. 
 
б)  слови за образовање грађевинске парцеле 
 
Величина парцеле у зони радних садржаја, која је превасходно намењена 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 m2, са ширином уличног фронта 
од минимално 20,0 m, уз толеранцију одступања до 10% у случају спајања постојећих 
пољопривредних парцела или кад затечено стање не испуњава услове.  
 
в) Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе 
     грађевинске парцеле 
 
У зависности од одређеног технолошког процеса производње и пословања, у оквиру 
радног комплекса објекти се предњом фасадом постављају на грађевинску линију или 
се повлаче у дубину парцеле. Грађевинска линија је увучена у односу на регулациону 
линију за 5,0 m (погледати графички приказ број 5).  
 
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 мин. 5,0 m (а изузетно 1,0 m), под условом да су 
задовољени услови противпожарне заштите, тј. да међусобни размак између објеката 
на две суседне парцеле буде већи од половине висине вишег објекта, али не мањи од 
4,0 m. 
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Грађевинска линија од границе парцеле са западне (односно северне) стране је на мин. 
10,0 m (а изузетно 5,0 m), ако је на грађевинској парцели омогућен кружни ток 
саобраћаја. 
 
г)  Урбанистички показатељи 
 
Индекс заузетости парцеле је максимално 70%.  
Индекс изграђености парцеле је максимално 1,5. 
 
д)  Највећа дозвољена  спратност и висина објеката 
 
Највећа дозвољена спратност објеката зависи од њихове намене: 
- пословни: макс. П+1+Пк 
- портирница и чуварска кућица: макс. П 
- производни: макс. П+1, евентуално, и више ако то захтева технолошки процес 

производње 
- складишни: П+1 
- помоћни: П. 
 
ђ)  Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 
 
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у прекинутом низу. 
 
Међусобна удаљеност два објекта је минимално половина висине вишег објекта, с тим 
да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m. 
 
Изградња објеката у прекинутом низу (двојних објеката), када је међусобна удаљеност 
два објекта 0m, тј. само за ширину дилатације, може се дозволити ако то технолошки 
процес производње захтева и ако су задовољени услови противпожарне заштите. 
 
е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
 
Бетонске водонепропусне септичке јаме (као прелазно решење до изградње јавне 
канализационе мреже, односно прикључења на исту), треба лоцирати на парцели, 
удаљене минимално 3,0 m од свих објеката и границе парцеле. 
 
Трафостанице за сопствене потребе градити као зидане или монтажно-бетонске, за рад 
на 20 kV напонском нивоу. Минимална површина за изградњу трафостанице треба да 
буде 5,0 m Х 6,0 m, а минимална удаљеност од других објеката је 3,0 m. Трафостаница 
се може градити/инсталирати и у оквиру других објеката, уз задовољење услова 
противпожарне заштите. Средњенапонску 20 kV и нисконапонску  мрежу  градити 
подземно, по условима грађења подземне електроенергетске мреже. Сагласност за 
прикључење на јавну дистрибутивну мрежу затражити од надлежног предузећа.  
 
Објекти за смештај телекомуникационих уређаја мобилне телекомуникационе мреже  и 
опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, као и антене и  
антенски носачи могу се поставити у зони радних садржаја, у оквиру објекта (у и на 
објекту) појединачних корисника или у оквиру комплекса/парцеле појединачних 
корисника. Објекат за смештај телекомуникационе и РТВ опреме може бити зидани или 
монтажни, а комплекс са телекомуникационом опремом и антенски стуб морају бити 
ограђени. До комплекса за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских 
стубова са антенама треба обезбедити приступни пут мин. ширине 3,0 m. Напајање 
електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 kV. 
 
Радни комплекси могу се ограђивати пуном (зиданом), транспарентом оградом или 
комбиновано, максималне висине до 2,2 m. Улична ограда и ограда на углу морају бити 
транспарентне, односно комбинација зидане и транспарентне ограде, ради 
прегледности саобраћаја. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине 
максимално 0,2m, а код комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9m. 
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Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује 
или на граници парцеле у договору са суседима. Капије и врата на уличној огради не 
могу се отварати ван регулационе линије. 
 
Дозвољено је међусобно преграђивање појединих функционалних целина у оквиру 
грађевинске парцеле, уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине 
спољне ограде и да су обезбеђени проточност саобраћаја и услови противпожарне 
заштите. 
 
ж) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
 
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки 
прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 3,5 m са минималним 
унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки прилаз парцели је минималне 
ширине 1,0 m. 
 
Интерне саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине унутар радних 
комплекса извести са различитим ширинама (у зависности од делатности, технолошког 
процеса, врсте очекиваних возила и расположивог простора) и  свим  потребним 
елементима за комфорно кретање.  
 
У оквиру грађевинске парцеле минимална ширина пешачке стазе је 1,0 m, а минимална 
ширина колске саобраћајнице је 3,5m, са унутрашњим радијусом кривине мин. 5,0 m, 
односно мин. 7,0 m, тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја ради противпожарне 
заштите. Коловозну конструкцију интерних саобраћајница и платоа у оквиру радних 
комплекса димензионисати у зависности од врсте возила која се очекују,а препорука је 
за средње тешки саобраћај. 
 
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора 
се обезбедити одговарајући паркинг простор за путничка и теретна возила, у 
зависности од изабраног система, врста очекиваних возила и расположивог простора. 
Препоручен систем за паркирање је управни, са димензијама једног паркинг места 5,0 
m х 2,5 m за ПА, 6,0 m x 3,0 m за ЛТВ и 15,0 m (18,0 m) х 3,5 m за ТТВ и АВ, као 
проточне под косим углом од 45, 60 или 75 ° или, ако то простор не 
дозвољава,омогућити полиномно коришћење саобраћајно-манипулативних површина за 
окретнице (маневрисање). Паркинге за бицикле изводити по потреби, са 
обезбеђивањем засебне површине мин. 0,6-0,7 m2 по бициклу. 
 
з)  Заштита суседних објеката 
 
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m, односно 
регулациону линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. 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 

2,0 m по целој ширини објекта с висином изнад 3,0 m, 
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m од 

спољне ивице тротоара на висину изнад 3,0 m, 
- конзолне рекламе мање од 1,2 m 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 1,2 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 
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- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно западне) 
оријентације мање од 0,6 m, 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 0,9 m, 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 5,0 m) мање од 1,2 m, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.  

 
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако те 
степенице савлађују висину од 0,9 m. Степенице које савлађују висини вишу од 0,9 m 
улазе у основни габарит објекта. Изградњом степеница до висине од 0,9 m 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. 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 0,15 m до дубине од 2,6 m испод 

површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5 m, 
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0 m, 
- стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност 

власника или корисника парцеле. 
 
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). Одводња атмосферских падавина са кровних површина 
мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.  
 
На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према 
суседној парцели, изузев отвора који су искључиво у функцији вентилационог отвора 
или осветљења, висине парапета мин. 1,8 m. 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој 
парцели. Површинске воде са парцеле одводити слободних падом, према риголама, 
односно према атмосферској канализацији, са најмањим падом од 1,5%.  
 
и)  Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру 
 
Саобраћајна инфраструктура: Колски прикључак на јавни пут извести у складу са 
условима из овог Плана и јавног предузећа које газдује јавним грађевинским 
земљиштем (уличним коридором), минималне ширине 3,5 m.   
 
Водопривредна инфраструктура: Прикључење објеката у радном комплексу на 
водоводну мрежу извести према условима надлежног комуналног предузећа. 
Прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко водомерног шахта смештеног на 
парцели корисника на минимално 1,0 m иза регулационе линије.  
 
У складу са условима противпожарне заштите предвидети изградњу противпожарне 
хидрантске мреже. За покривање сопствених потреба за водом, могуће је бушење 
бунара на парцелама комплекса, а у складу са претходно прибављеним условима и 
сагласностима. 
 
Прикључење објеката у радном комплексу на канализациону фекалну мрежу извести 
према условима надлежног комуналног предузећа. До изградње канализационе мреже 
дозвољена је изградња водонепропусних бетонских септичких јама на минимално 3,0 
m од свих објеката и границе парцеле. 
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Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања 
упустити у атмосферску канализацију или на зелене површине унутар парцеле 
комплекса. Отпадне воде настале као резултат технолошког процеса, пре упуштања у 
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. 
 
Електроенергетска инфраструктура: Прикључење објеката на електроенергетску 
инфраструктуру извести подземним прикључним водом са јавне  мреже у улици или са 
трафостанице за веће потрошаче. Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице 
градити у складу са важећим законским прописима и техничким условима надлежне 
електродистрибуције.  
 
Гасна инфраструктура: Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода који спаја 
уличну мрежу са унутрашњом гасном инсталацијом. При изградњи 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. Цевовод се полаже на дубину укопавања од мин. 0,8 m, а најмање 
растојање цевовода од свих укопаних инсталација мора бити 0,2 m.   
 
Гасни прикључак не полаже се у складишта запаљивих и експлозивних материја. 
Мерно регулациони сет не сме се постављати унутар објекта, на места где нема 
природне вентилације, мора бити удаљен од електричног ормарића минимално 1,0 m 
као и од отвора на објекту (прозора, врата) минимално 1,0 m мерено по хоризонтали.  
 
Телекомуникациона инфраструктура: Прикључење објеката на ТТ, КДС и интернет 
мрежу извести подземним прикључком на телекомуникациону, КДС и интернет мрежу у 
улици по условима надлежног предузећа.  
 
ј) Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објеката 
 
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби, на 
традиционалан (зидани објекти) или савремнији начин (од префабрикованих 
елемената, укључујући и готове монтажне хале). Фасаде објеката могу бити 
малтерисане, у боји по избору, од фасадне опеке или др. прикладних материјала. 
 
Обавезна је израда косог крова, а кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови 
са више кровних равни. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или 
армираног бетона, а нагиб крова у складу са одабраном врстом кровног покривача. 
 
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 
успостављању јединствене естетске визуелне целине у оквиру сваке грађевинске 
парцеле, па и шире. 
 
к)  Услови за обнову и реконструкцију постојећих објеката 
 
Реконструкција постојећих објеката ће се вршити у складу са правилима грађења - 
намена, положај, спратност, обликовање и др. урбанистички показатељи дати овим 
Планом за зону радних садржаја. 
 
л)  Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од 

пожара, безбедоносни и други услови 
 
Сви објекти морају бити изграђени и реконструисани у складу са важећим законима и 
правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова 
на објектима, као и при употреби одређених материјала, имати у виду специфичност 
намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно 
обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. 
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Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и 
противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се 
испројектовати и извести приступни пут, окретница и плато за кретање ватрогасног 
возила и извођење интервенција.  
 
При пројектовању и изградњи 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 6m од 
било ког објекта или дела објекта, уколико то техничким прописима није другачије 
одређено. У објектима и просторијама у којима се ускладиштава и 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 и лак кровни покривач. 
 
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'' (''Службени лист СРЈ'', бр. 11/96). 
 
Пословни и други објекти 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. 
 
Изградња објеката, односно извођење радова и бављење делатношћу може се вршити 
под условом да се не изазову оштећења других објеката, загађење земљишта, воде, 
ваздуха, наруши природна равнотежа биљног и животињског света или на други начин 
деградира животна средина. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се 
заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације. 
 
На свакој грађевинској парцели мора се, на погодном месту, обезбедити бетонирани 
простор за постављање контејнера (или канти) за комунални отпад, који ће бити 
одвожен од стране надлежне комуналне службе, као и простор за отпад настао у току 
технолошког процеса, који ће се одлагати у складу са важећим прописима за 
прикупљање истог. 
 
Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом, који ће се 
прикључити на насељску канализациону мрежу. Отпадне воде настале у технолошком 
процесу производње пре упуштања у насељску канализацију пречистити на сепаратору 
уља и масти. 
 
Као прелазно решење, до изградње канализационе мреже дозвољена је изградња 
бетонских водонепропусних септичких јама, које на парцели треба лоцирати на мин. 
3,0 m од било ког објекта и границе парцеле. 
 
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката и манипулативних површина могу 
се упустити у атмосферску канализацију положену уз уличне саобраћајнице. 
 
љ)  Услови за озелењавање 
 
У склопу зоне радних садржаја формираће се тзв. зелене површине ограниченог 
коришћења, унутар парцела радних садржаја, у форми пејзажних групација, пре свега,  
аутохтоних врста, али и декоративног дрвећа и шибља које је прилагођено условима 
средине, око објеката, паркинга, платоа и саобраћајница, а у складу са просторним 
могућностима. На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% 
озелењених површина, које треба одговарајуће хортикултурно уредити. 
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Обавезна је израда главних пројекта озелењавања за појединачне комплексе радних 
садржаја, који ће детерминисати прецизан избор и количину дендролошог материјала, 
његов просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун. 
 
Озелењавање треба ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према 
техничким нормативима за пројектовање зелених површина. Дрвеће и шибље садити 
на удаљености од одређених инсталација: 

 

 Дрвеће Шибље 
   Водовода 1,5 m  
   Канализације 1,5 m  
   Електрокаблова   до  2,5 m 0,5 m 
   ТТ мреже    1 m  
   Гасовода 1,5 m  

 
Дрвеће садити на удаљености 2,0 m од коловоза, а 4,5-7,0 m од објеката. Избор 
дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте. Однос 
лишћара и четинара треба да буде 5:1, а саднице треба да буду I класе, мин. 4-5 
година старости. 
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