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Ред.бр Назив графичког приказа Размера 

1. Постојећа функционална организација простора у насељу 1:5000 

2. Граница плана и грађевинског подручја насеља 

са границама грађевинског земљишта јавне намене 

 

1:5000 

3. Подела на целине и зоне са претежном наменом простора 

и локацијама објеката за јавне намене 

 

1:5000 

4. Саобраћајна инфраструктура са нивелацијом, 

регулационе и грађевинске линије 

 

1:5000 

5. Водопривредна инфраструктура 1:5000 

6. Енергетска и тт инфраструктура 1:5000 

7. Карта спровођења 1:10000 
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Саставни део Плана је и Извештај 
о стратешкој процени плана на животну 
средину.

І   ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

І - 1.  ГРАНИЦА ПЛАНА И 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
НАСЕЉА

Граница обухвата Плана је дефи-
нисана чланом 2. Одлуке о изради Плана 
генералне регулације насеља Младеново 
(’’Службени лист општине Бачка Палан-
ка’’, бр. 7/09).

Граница грађевинског подручја на-
сеља Младеново је идентична са грани-
цом подручја обухваћеног Планом.

Обухват Плана - граница грађевин-
ског подручја насеља Младеново је де-
финисан на следећи начин:

Почетна тачка описа границе обух-
вата Плана је тачка 1, која се налази на 
тромеђи пољског пута, парцела 2602, 
Улице Симе Шолаје, парцела 1483 и пар-
целе 2595/3.

Од тромеђе граница наставља у 
правцу североистока, пресеца улицу и 
прати северну међу канала, парцела 1487 
до тачке 2, која се налази на четворомеђи 
улице, парцела 1481, локалног пута, пар-
цела 4545, канала, парцела 1483 и парце-
ле 2603.

Од тачке 2 граница у правцу севе-
роистоку пресеца улицу до тачке 3, која 
се налази на четворомеђи улице, парцела 
1478, локалног пута, парцела 4545, кана-
ла, парцела 1483 и парцеле 2630.

Од четворомеђе граница наставља 
у правцу североистока и прати северну 
међу канала, парцела 1483 до тачке 3, 

која се налази на тромеђи канала, пољс-
ког пута, 2693 и парцеле 2632.

Од тачке 4 граница мења правац ка 
југоистоку и прати источну међу канала, 
парцела 1478, источну међу Крајишке 
улице, парцела 173, Улице Крајњи шор, 
парцела 1476, Улице Здравка Челара, 
парцела 211 и источну међу канала, пар-
цела 1475 до тачке 5, која се налази на 
тромеђи канала, гробља, парцела 675 и 
парцеле 2802.

Од тромеђе граница у правцу југо-
истока обухвата гробље, парцела 675 и 
парцелу 676 и део пољског пута, парцела 
4552 и пратећи јужну међу пољског пу-
та у правцу југозапада дoлази до тачке 
6, која се налази на четворомеђи кана-
ла, парцела 1474, пољског пута, парцела 
4552 и парцела 674 и 2803.

Од тачке 6 граница наставља у 
правцу југоистока и прати источну међу 
канала, парцела 1474, источну међу Ули-
це Д. Ћубића, парцела 705 и долази до 
тачке 7, која се налази на томеђи улице, 
пољског пута, парцела 4553 и парцеле 
3135.

Од тачке 7 граница у правцу истока 
прати јужну међу пољског пута до тро-
међе пута и парцела 3133 и 3134/1 где 
мења правац ја југу, прати источну међу 
парцеле 3134/1 долази до тачке 8, која се 
налази на тромеђи пољског пута, парце-
ла 4554 и парцела 3133 и 3134/3.

Од тачке 8 граница наставља у 
правцу истока и дужином од cca 265m 
прати северну међу пољског пута, парце-
ла 4554 где мења правац ка југоистоку и 
пратећи источну међу парцеле 3145 до-
лази до тачке 9, која се налази на тромеђи 
пољског пута, парцела 3165 и парцела 
3145 и 3146.
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Од тромеђе граница у правцу исто-
ка, дужином од cca 265m, прати северну 
међу пута а затим мења правац ка југоис-
току и пресеца пољски пут и даље пра-
тећи источну међу парцеле 3187 долази 
до тачке 10, која се налази на тромеђи ло-
калног пута Бачка Паланка – Младеново, 
парцела 4559 и парцела 3186 и 3187.

Од тачке 10 граница у правцу југо-
запада пресеца локални пут до тачке 11, 
која се налази на четворомеђи локалног 
пута Бачка Паланка – Младеново, парце-
ле 1223 и 4559 и парцела 1224/1 и 3190/4.

Од тромеђе граница наставља у ис-
том правцу и прати западну међу парце-
ле 3190/4 до тачке 12, која се налази на 
тромеђи пољског пута, парцела 3194 и 
парцела 1224/1 и 3190/4.

Од тачке 12 граница наставља у 
правцу северозапада и пратећи северну 
међу пољског пута, парцела 3194 дола-
зи до тачке 13, која се налази на тромеђи 
пољског пута, пута, парцела 1472 и пар-
целе 1228/2.

Од тромеђе граница мења правац ка 
југу и прати источну међу путева, парце-
ле 1472 и 4565 до тачке 14, која се нала-
зи на тромеђи пољских путева, парцеле 
4154 и 4565 и парцеле 4142.

Од тачке 14 граница у правцу запа-
да пресеца пољски пут, парцела 4565 и 
пратећи јужну међу парцела 3216, 3239 и 
3260 долази до тачке 15, која се налази на 
четворомеђи Улице Симе Шолаје, парце-
ла 1483, Улице маршала Тита, парцела 
1469 и парцела 3259/2 и 3260.

Од четворомеђе граница у правцу 
југа прати источну међу Улице Симе Шо-
лаје, парцела 1469 и долази до тачке 16, 
која се налази на тромеђи улице, локал-
ног пута, парцела 4566 и парцеле 3257.

Од тачке 16 граница у правцу за-
пада пресеца улицу до тачке 17, која се 
налази на четворомеђи Улице Симе Шо-
лаје, парцела 1469, локалног пута, парце-
ла 4566, насипа, парцела 4450 и парцеле 
1415.

Од четворомеђе граница наставља 
у истом правцу и пратећи северну међу 
насипа долази до тачке 18, која се налази 
на тромеђи насипа, пута, парцела 1484 и 
парцеле 4452.

Од тачке 18 граница мења правац 
ка северу и пратећи западну међу пута, 
парцела 1484 и јужну међу пута, парце-
ла 914 долази до тачке 19, која се налази 
на тромеђи путева, парцеле 914 и 1485 и 
парцеле 3362.

Од тромеђе граница наставља у 
правцу севера и пратећи западну међу 
пута, парцела 1485 долази до тачке 20, 
која се налази на четворомеђи пута, ули-
це, парцела 422 и парцела 3404 и 3405.

Од тачке 20 граница у правцу се-
вера прати западну међу улице, парцела 
422, пута, парцела 1486 и долази до тачке 
21, која се налази на тромеђи путева, пар-
целе 1486 и 2525 и парцеле 2397.

Од тромеђе граница мења правац 
ка североистоку, пресеца пут и пратећи 
северну међу парцеле 1 долази до Улице 
Симе Шолаје, парцела 1483 а затим ње-
ном западном међом у правцу севера до-
лази до тачке 1, која је уједно и почетна 
тачка описа границе грађевинског реона 
насеља Младеново.

Укупна површина обухвата Плана, 
односно грађевинског подручја насеља 
Младеново износи cca 222 ha.
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І - 2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

У граници обухвата Плана је само грађевинско земљиште-грађевинско подручје на-
сеља Младеново. У грађевинском подручју насеља извршена је подела на површине за 
јавне намене и остале површине.

Табела бр. 1. – Подела простора на посебне целине и зоне са билансом површина:

Р. бр. Подела простора у грађевинском подручју насеља 
Младеново

површина
ha a m %

1. Површине јавне намене 65 04 91 29,27
Централни садржаји (комплекс месне заједнице, месне 
канцеларије, библиотеке и ватрогасне гараже; комплекс 
поште; комплекс дома културе)

- 57 77

Комплекс дечије установе - 12 00
Комплекс школе - 66 60
Комплекс здравствене станице - 19 75
Спортско-рекреативни комплекс (фудбалски терен; 
отворени спортско-рекреативни терени) 04 54 74

Парк/сквер - 53 66
Комплекс пијаце - 25 00
Комплекс гробља 03 68 04
Ретензије 01 12 49
Комплекс водозахвата - 23 00
Комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода 03 01 06
Комплекс МРС - 03 76
Улични коридор 50 07 04

2. Остале намене 157 18 32 70,73
Зона становања 132 53 94
Радна зона 23 83 86
Комплекс верског објекта - 80 52

∑ Површина грађевинског подручја насеља Младеново 222 23 23 100,00

Напомена: Исказане површине су дате графичким очитавањем и не дају се као огра-
ничавајући фактор.

За задовољавање заједничких потреба становништва Младенова дефинисане су по-
вршине за јавне намене, за уређење и изградњу јавних објеката или јавних површина за 
које се утврђује општи интерес. У грађевинском подручју насеља Младеново са 29,27% 
су заступљене површине јавне намене.

Површине за остале намене у грађевинском подручју насеља се могу поделити ус-
ловно на три главне-специфичне целине: зона становања, радна зона и комплекси верског 
објекта. У оквиру прве зоне извршена је даља подела у складу са локацијским условима 
и потребама тј., дата је њихова преовлађујућа намена. У складу са дефинисаном пре-
овлађујућом наменом дају се услови за изградњу објеката стим да ће се, у оквиру сваке 
зоне, наводити за коју врсту објеката се услови за изградњу не могу издавати. Остале 
површине су у насељу заступљене око 157,18hа односно, заузимају површину насеља од 
око 70,73%.
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Ради лакше идентификације наме-
на у простору и ефикаснијег спровођења 
Плана извршена је подела грађевинског 
подручја насеља Младеново на мање 
просторно-функционалне јединице - 
блокове (укупно 53).

І - 3. ПРЕТЕЖНА НАМЕНА 
ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА И          
ЗОНАМА

I – 3.1. Површине јавне намене

Површине јавне намене су јавне 
површине и јавни објекти, чије је ко-
ришћење, односно изградња од општег 
интереса. 

Планом су дате површине за јавне 
и остале намене у оквиру границе грађе-
винског подручја насеља Младеново. 
Према дефинисаној намени, у наставку 
текста, дат је списак целих парцела које 
су дефинисане као површина јавне наме-
не и које су у јавној својини.

ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ
Месна заједница, месна канцела-

рија, библиотека, пијаца и ватрогасна га-
ража:

- катастарска парцела број: 778/1 и 
778/2;

Пошта:
- катастарска парцела број: 594;

Дом културе:
- катастарска парцела број: 733;

КОМПЛЕКС ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ

- катастарска парцела број: 509/2 и 
510; 

КОМПЛЕКС ШКОЛЕ

- катастарска парцела број: 504;

КОМПЛЕКС ЗДРАВСТВЕНЕ 
СТАНИЦЕ

Амбуланта и апотека: 
- катастарска парцела број: 779 и 

780

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ 
КОМПЛЕКС

Фудбалски терен:
- катастарска парцела број: 1267/2;

Отворени спортско-рекреативни 
терени:

- катастарска парцела број: 1231;

ПАРК / СКВЕР

- катастарска парцела број: 506;  

КОМПЛЕКС ГРОБЉА

- катастарска парцела број: 675 и 
676;

РЕТЕНЗИЈЕ

- катастарска парцела број:1;  

КОМПЛЕКС ВОДОЗАХВАТА

- катастарска парцела број: 505;

КОМПЛЕКС ПОСТРОЈЕЊА ЗА 
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ 
ВОДА

- катастарска парцела број: 3260, 
3239 и 3216;

УЛИЧНИ КОРИДОР

Списак целих парцела дат је у ок-
виру обухвата Плана за земљиште које 
је тренутно улични коридор као и за 
земљиште које је намењено за улични ко-
ридор:
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- Улица Маршала Тита: катастарска 
парцела број: 1481;1469;

- Улица Симе Шолаје: катастарска 
парцела број: 1483;

- Улица Милоша Обилића: катас-
тарска парцела број: 1482; 

- Улица крајњи шор: катастарска 
парцела број: 1205; 

- Улица крајишка: катастарска пар-
цела број: 2; 24; 53; 9; 163; 173;

- Улица Гаврила Принципа: катас-
тарска парцела број: 121; 140;

- Улица Здравка Челара: катастар-
ска парцела број: 317; 74; 316; 212; 211;

- Улица Младена Стојановића: ка-
тастарска парцела број: 422; 467; 553; 
596; 674; 

- Улица нова: катастарска парцела 
број: 1315; 1274; 1052; 1082; 1189;

- Улица Душана Ћубића: катастар-
ска парцела број: 797; 532; 796; 753; 705;

- Паланачка улица: катастарска пар-
цела број: 959; 1002; 1044; 1106; 1221; 
1223;

- Улица дунавска: катастарска пар-
цела број: 1320; 1268; 1068;

- Улица косовска: катастарска пар-
цела број: 1479;

- Улица ловачка: катастарска парце-
ла број: 1449;

- Улица Иве Лоле Рибара: катастар-
ска парцела број: 1480;

Површине које нису у јавној своји-
ни, а овим Планом су планиране као по-
вршине за јавне намене, у складу са Пла-
ном и Законом о експропријацији, при-
воде се намени по изради плана детаљне 
регулације.

На површинама јавне намене, осим 
јавних објеката, дозвољена је изградња и 
простора стамбене и пословне намене.

Објекти високоградње јавне и по-
словне намене морају се пројектовати и 
градити тако да особама са инвалидите-
том, деци и старим особама омогућава 

несметан приступ, кретање, боравак и 
рад.

I - 3.1.1. Комплекси централних 
садржаја (комплекс месне заједнице, 
месне канцеларије, библиотеке, 
пијаце и ватрогасне гараже; комплекс 
поште; комплекс дома културе)

У центру насеља се налазе објекти 
намењен за централне садржаје (ком-
плекс месне заједнице, месне канцела-
рије, библиотеке, пијаце и ватрогасне 
гараже; комплекс поште; комплекс дома 
културе). 

У центру насеља се налази објекат 
намењен за управу и администрацију 
Месне заједнице и Месне канцеларије 
насеља Младеново и објекат поште. 
Објекти својим капацитетом и садржајем 
задовољавају потребе становништва и 
у планском периоду се задржавају на 
постојећој локацији. Дозвољена је рекон-
струкција и доградња, и нова изградња, 
у циљу побољшања услова за рад и пру-
жања услуга становништву Младенова.

За потребе заштите од пожара, у 
центру насеља, одмах иза месне заједни-
це и месне канцеларије, у блоку број 30., 
налази се ватрогасна гаража. У планском 
периоду, за потребе спасавање станов-
ништва и материјалних добара у насељу 
од: елементарних непогода, пожара, 
техничко-технолошких несрећа и других 
опасности потребно је објекат рекон-
струисати, доградити/надоградити и/или 
изградити у ватрогасни дом са гаражом.

Задржавају се постојећи објекти 
културе са припадајућим комплексима, 
на затеченим локацијама, библиотека у 
блоку бр. 30. и дом културе у блоку бр. 
29. На објектима треба радити у сми-
слу побољшања услова за обављање де-
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латности и њиховом реконструкцијом, 
доградњом/надоградњом, и/или новом 
изградњом, остварити нове просторе за 
задовољавање потреба становника Мла-
денова из области културе.

Зелена пијаца са тржним центром 
планирана је у центру насеља, у блоку 
број 30., код месне заједнице и месне 
канцеларије. Пијацу би требало изгра-
дити и опремити у складу са савременим 
захтевима потрошача и продаваца.

I - 3.1.2. Комплекс дечије установе
У насељу се морају обезбедити ус-

лови за 100%-тни обухват деце у предш-
колској установи узраста од 4-6 година 
и 30%-тни обухват деце узраста од 1-3 
године. У складу са оценом постојећег 
стања и прогнозом броја деце узраста од 
1-6,99 година, утврђено је, да је постојеће 
површине комплекса потребно проши-
рити, уредити, реконструисати, односно 
изградити и опремити у складу са Пра-
вилником о ближим условима за почетак 
рада и обављање делатности установа за 
децу (''Службени гласник РС'', бр. 50/94 
и 6/96).

Комплекс дечије установе се задр-
жава у блоку број 31., у центру насеља, 
уз постојећу парковску површину. У ок-
виру комплекса неопходно је обезбедити 
и:

• у објекту: простор за боравак деце 
и заједнички простор

• простор ван објекта (игралиште, 
травнате терене и прилазне стазе).

Отвореног простора треба да буде 
најмање 10 m² по детету, од чега најмање 
3 m² травнатих површина. Површина на-
мењена за ову намену износила би око 
0,12 ha.

I - 3.1.3. Комплекс школе

У насељу се морају обезбедити ус-
лови за 100%-тни обухват деце у основ-

ној школи узраста 7-15 година. У складу 
са оценом постојећег стања и прогно-
зом броја деце узраста од 7-14,99 годи-
на утврђено је да је неопходно, у оквиру 
расположивих капацитета проширити 
постојећи комплекс основне школе а за-
тим га уредити, изградити и опремити у 
складу са Правилником о нормативима 
школског простора, опреме и наставних 
средстава за основну школу (''Службени 
гласник РС-Просветни гласник'', бр. 4/90 
и 6/96) и потребама за осавремењивањем 
васпитања и образовања најмлађих.

Задржава се постојећи комплекс 
школе у блоку број 35., у центру насеља, 
уз постојећу парковску површину и по-
ред општинског пута, главне насељске 
собраћајнице, Улице Маршала Тита. За 
овај комплекс се мора обезбедити пе-
шачки улаз са парковске површине која 
се наставља из Улице Младена Стојано-
вића. У оквиру комплекса неопходно је 
обезбедити:

• одговарајућу површину за школ-
ски комплекс: величина потребног 
земљишта за основну школу изно-
си најмање 25m2 по једном учени-
ку у једној смени;

• одговарајућу површину за школс-
ки објекат: школска зграда (вели-
чине најмање око 7,5m2 по једном 
ученику) и школско двориште 
вежбалиште - спортски терен и 
школски врт чије су величине уск-
лађене са развијеношћу школе.

У оквиру школског објекта неоп-
ходно је обезебедити следеће:

• наставне просторије: учионице 
опште намене, специјализоване 
учионице, школске радионице, са-
ла за физичко васпитање и библи-
отека;

• просторије за опште потребе и 
друштвени живот школе: више-
наменске просторије, школска 
кухиња, просторије за продужени 



218 страна - Број 6/2011       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      24. март 2011. године

и целодневни боравак ученика и 
просторије за пионирску и омла-
динску организацију;

• просторије за управу и особље: 
просторије за директора и по-
моћника директора, за админи-
страцију, зборница, просторије за 
здравствену заштиту, за педагош-
ко-психолошку службу и за друге 
стручне сараднике, просторије за 
помоћно особље и портирница 
школе и

• помоћне просторије: комуника-
ције, гардероба, санитарије, спре-
мишта, магацини и котларница за 
загревање просторија.

Површина намењена за ову намену 
износила би око 0,67ha.

I - 3.1.4. Комплекс здравствене 
станице

Комплекс здравствене станице 
(амбуланта са апотеком) се задржава на 
постојећој локацији, у блоку бр. 30., уз 
главну насељску саобраћајницу, Улицу 
Маршала Тита и у постојећим габари-
тима. Комплекс и објекат су релативно 
н1овијег датума. Неопходно је извршити 
уређење комплекса у складу са Правил-
ником о ближим условима за обављање 
здравствене делатности у здравственим 
установама и другим облицима здрав-
ствене службе (''Сл. гласник РС'' бр. 
43/2006).

Здравствена делатност у здравстве-
ној установи може се обављати у објекту 
у ком је обезбеђено следеће: 

• да су грађени од материјала који 
не сме штетно да утиче на здра-
вље људи и који обезбеђују звуч-
ну, термо и хидро изолацију, да су 
прикључени на електричну и те-
лефонску мрежу, да су обезбеђени 
водовод, канализација и грејање;

• да имају посебне просторије за ос-
таву чистог и прљавог рубља; 

• да у радним просторијама, болес-
ничким собама и санитарним чво-
ровима постоји текућа хладна и 
топла вода;

• да имају санитарни чвор са пред-
простором уз чекаоницу; 

• да имају природну и вештачку ос-
ветљеност, да су подови и зидови 
изграђени од материјала који се 
може лако одржавати и дезинфи-
ковати; 

• да свака грађевинско-техничка 
и функционална целина у здрав-
ственој установи има санитарни 
чвор за мушкарце и жене (одвоје-
но за болеснике и за особље) и по-
себне просторије за оставу опреме 
и средстава за одржавање опште 
хигијене и за гардеробу особља; 

За обављање здравствених делат-
ности у здравственој установи, поједине 
просторије, у зависности од намене тре-
ба да имају следеће површине:

• ординација: 10m2; 
• просторије за интервенције и про-

сторије за ендоскопију: по 16m2; 
• лабораторија: 40 m2 (25% за био-

хемију и 15m2, хематологија 15m2 
и др.); 

• апотека: официна 20m2, материјал-
ка 8m2, лабораторија за магист-
ралну израду лекова и за прање 
посуђа 10m2 и гардероба са сани-
тарним чвором 7m2. 

Површина намењена за комплекс 
амбуланте и апотеке износи око 0,2ha.
У складу са:

• Законом о ветеринарству (''Служ-
бени гласник РС'' бр. 91/05 и 
30/10),

• Правилником о ближим услови-
ма опремљености ветеринарских 
организација (''Службени гласник 
СРС'' бр. 31/78) и
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• Правилником о условима оп-
ремљености приватне ветеринарс-
ке апотеке (''Службени гласник 
РС'' бр. 60/91)

уређују се услови за обављање ве-
теринарске делатности (заштита живо-
тиња, мере за спречавање појаве зараз-
них болести код животиња, откривање, 
спречавање ширења, сузбијањa и иско-
рењивањa заразних болести животиња и 
болести које се са животиња могу прене-
ти на људе, ветеринaрско-санитарна кон-
трола, и др.).

I - 3.1.5. Спортско-рекреативни 
комплекс (фудбалски терен; отворени 
спортско-рекреативни терени)

У планском периоду треба, поред 
постојећих површина (фудбалског терена 
са припадајућим објектима), обезбедити 
и нову спортско-рекреативну површине 
које ће становништву (а нарочито млади-
ма) омогућити правилније и садржајније 
организовање слободног времена.

Комплекс фудбалског терена се за-
државана на постојећој локацији, у бло-
ку број 14., уз могућност изградње нових 
садржаја и реконструкцију постојећих 
садржаја. Површина за комплекс фудбал-
ског терена износи око 1,96hа.

Предвиђено је заузимање постојеће 
површине ретензије за нову површину за 
спорт и рекреацију у југоисточном делу 
насеља, у блоку број 9. На овој површини 
се планира изградња отворених, уређе-
них простора, погодних за различите вр-
сте спортских активности, са уређеним 
санитарним просторијама, осталим пра-
тећим просторијама, уређене површине 
и садржаје за најмлађе и сл. Површина за 
овај комплекс износи око 2,59hа.

У оквиру постојећих и планираних 
спортско-рекреативних површина зелене 
површине ће чинити значајан проценат 

комплекса. Планира се њихово уређење 
и опремање у парковском стилу.

I - 3.1.6. Парк/сквер

Задржава се постојећа површина 
сквера, испред основне школе и дечије 
установе, у централном делу насеља. 
Планира се озелењавање декоративним 
врстама и опремање урбаним мобилија-
ром. Површина за ову намену износи око 
0,54hа.

I - 3.1.7. Комплекс гробља

У Младенову, као постојећи сад-
ржаји, источно од насеља, у блоку број 
39. је насељско гробље. Проширењем 
овог гробља на још незаузету површи-
ну у истом блоку, источно од постојећег, 
његова укупна површина износиће око 
3,68ha. На новом делу гробља се гради 
капела. За потребе проширења гробље 
се може проширити и ван грађевинског 
подручја насеља.   

I - 3.1.8. Ретензије

У северозападном делу насеља 
постоји депресија која је формирана у 
прошлости кад је настајало насеље. Би-
ло је то позајмиште земље за изградњу 
објеката у насељу. Депресија се задржава 
за прихватање сувишних кишних вода, 
из које ће се вода поступно празнити у 
систем мелиоративних канала западно од 
насеља, након проласка киша екстремно 
јаког интензитета. Њена површина може 
бити и вишенаменска, може се површин-
ски незнатно и смањити, али никако уки-
нути. Ретензија је саставни део система 
посебне насељске кишне канализације, 
која се мора урадити на нивоу Идејног 
пројекта. Укупна површина коју заузима 
ретензија износи око 1,12ha.

I - 3.1.9. Комплекс водозахвата

Локације бунара - водозахватних 
објеката се задржавају, као резервисана 
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површина за ову намену. Неопходно је 
прописати услове градње и уређења око 
ових објеката, али и подручја које се на-
лази у зони шире санитарне заштите око 
водозахвата, а у складу са Правилником 
о начину одређивања и одржавања сани-
тарне заштите изворишта за водоснаб-
девање (’’Службени гласник Републике 
Србије’’, број 92/2008). Површина коју 
заузимају комплекси водозахвата износи 
око 0,23ha.

I - 3.1.10. Комплекс постројења за 
пречишћавање отпадних вода

Отпадне воде из насеља ће се, на-
кон пречишћавања до условљеног сте-
пена чистоће, испуштати у реципијент 
- мелиоративни канал. Локација пречис-
тача утврђена је на незаузетој површини, 
на најнизводнијем делу насеља, најбли-
же реципијенту, мелиоративном каналу 
и коначном рецепијенту, Дунаву. Кана-
лизациона мрежа може бити гравитаци-
она или вакум што ће се анализирати на 
нивоу Идејног пројекта. Површина овог 
комплекса је око 3,01ha.

I - 3.1.11. Комплекс МРС

Мерно-регулациона станица је 
део комуналне инфраструктуре, у функ-
цији мерења и регулације притиска за 
дистрибутивну гасну мрежу. Планирано 
је да се насеље на гасну мрежу прикљу-
чи дистрибутивним гасоводом, из правца 
Карађорђева, односно Бачке Паланке. За 
објекат мерно-регулационе станице тре-
ба резервисати површину од око 0,04ha 
и обезбедити прикључак на: саобраћајну, 
електроенергетску и тт инфраструктуру. 
Овим Планом дефинисана је локација 
југоисточно од грађевинског рејона на-
сеља, уз локални пут за Карађорђево.

I - 3.1.12. Улични коридор

Насеље Младеново у планском пе-
риоду карактерисаће улични коридори 

одговарајућих ширина, у које ће се смес-
тити све површине и објекти саобраћај-
не и друге комуналне инфраструкту-
ре. Новим концептом саобраћајног ре-
шења предвиђено је задржавање свих 
постојећих коридора као и пробијање 
нових, условљених планираном кон-
цепцијом намене површина.

Улични коридори су део површине 
за јавне намене у којим је утврђена (или 
ће бити утврђена) регулација и нивела-
ција саобраћајне, водоводне, канализа-
ционе, енергетске и телекомуникационе 
инфраструктуре и површине намењене 
за подизање уличног зеленила. У улич-
ном коридору даће се услови за изградњу 
перспективног пешачког, стационарног, 
бициклистичког и градског саобраћаја 
као и услови за прикључење грађевинс-
ких парцела на исте. Даће се услови за 
полагање, паралелно вођење и укрштање 
за исте и различите инфраструктурне ин-
сталације, услови прикључења на инста-
лације као и услови за полагање инстала-
ција у односу на дрвеће и шибље.

Улични коридори у будућности 
треба да буду изграђени са површина-
ма за тешки саобраћај (најмање са једне 
стране улице пешачка стаза), за динамич-
ки саобраћај (коловоз за двосмерни или 
најмање за једносмерни саобраћај), као 
и површинама за стационарни саобраћај 
док ће се повремена паркирања обавља-
ти у оквиру предбашта. Систем саоб-
раћајних капацитета треба да чини једну 
јединствену целину која се надовезује на 
главну насељску саобраћајницу и која 
прикупља сав интерни саобраћај. Улични 
коридори имају различите хијерархијске 
нивое у зависности од значаја у насељу. 

У оквиру уличних коридора ће би-
ти формирано линијско зеленило (висо-
ки, средњи и ниски лишћари или пар-
терно зеленило) у зависности од ширине 
уличног профила које ће повезати зелене 
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површине насеља, посебно јавне, у сис-
тем зелених површина. Улични коридо-
ри у насељу заузимају површину од око 
50,11ha.

I - 3.2. Површине за остале намене

Површине за остале намене чине 
све катастарске, односно грађевинске 
парцеле у грађевинском подручју насеља 
Младеново које нису дефинисане као 
површине за јавне намене. Грађевинско 
земљиште на осталим површинама може 
бити у свим облицима својине и у про-
мету је.

Површине остале намене су услов-
но подељене на три главне-специфичне 
целине: зону становања, радну зону и 
комплекс верског објекта, за изградњу 
објеката за које се не утврђује општи ин-
терес. Ове површине су заступљене са 
70,73% од укупне површине грађевин-
ског подручја насеља Младеново.

На површинама за остале намене 
дозвољена је изградња и објеката за јавне 
потребе. Стамбени и стамбено-пословни 
објекти са десет и више станова, објекти 
високоградње јавне и пословне намене, 
морају се пројектовати и градити тако да 
особама са инвалидитетом, деци и ста-
рим особама омогуће несметан приступ, 
кретање, боравак и рад.

I - 3.2.1. Зона становања

Општи услови који важе за зону 
становања су следећи:

• на грађевинској парцели у овој 
зони дозвољена је изградња само 
једног објекта са стамбеном наме-
ном (стамбена намена у целини, у 
већем или мањем делу објекта);

• на парцели вишепородичног ста-
новања није дозвољена изградња 
пословних, производних или сла-
дишних објеката;

За обе зоне становања које су пла-
ниране у насељу површина коју заузи-
мају износи од око 132,54hа, односно, у 
насељу је заступљено са око 59,64%. 

Стамбена зона средње густине: 
Стамбена зона средње густине је зона 
која је планирана у центру насеља, уз 
постојеће и планиране јавне службе и 
друге јавне садржаје. Ова зона је плани-
рана за реализацију опште стамбене зо-
не-зоне са појавним обликом вишепоро-
дичних и породичних стамбених објека-
та, са дозвољеним већим стапеном заузе-
тости грађевинске парцеле, могућношћу 
реализације и само пословних садржаја 
на грађевинској парцели. За ову стамбе-
ну зону планирана је површина од око 
13,45ha, тј. у насељу би била заступљена 
процентуално око 6,05%.

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

• индекс заузетости грађевинске 
парцеле би био максимално 50% а 
индекс изграђености грађевинске 
парцеле максимално 1,6;

• грађевинска парцела у овој зони 
може да  се намени и за чисто по-
словање;

• пословање које се може појави-
ти у овој зони је из области: тр-
говине на мало, угоститељства, 
здравствене и социјалне заштите, 
културне и друштвене активности 
општег карактера.

• у овој зони била би дозвољена 
изградња само економских и по-
моћних објеката уз стамбени, од-
носно, пословни објекат.

• производне и складишне делат-
ности у овој зони нису дозвољене.

Стамбена зона мање густине: 
Стамбена зона мање густине је зона која 
је по површини највише заступљена у 
грађевинском подручју насеља Младено-
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во. У овој зони је углавном заступљено 
породично становање са објектима у пре-
кинутом низу и слободностојећим објек-
тима. Задржана је постојећа зона стано-
вања уз њено проширење на незаузете 
површине у насељу, као и уз стварање 
могућности за погушћавање постојеће 
зоне становања планирањем изградње 
уличних коридора приступних саобраћај-
ница. Планирана површина за ову зону 
износи око 119,1ha, тј. процентуално је у 
насељу заступљена око 53,59%.

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

• индекс заузетости грађевинске 
парцеле би био максимално 40% а 
индекс изграђености грађевинске 
парцеле максимално 1,2;

• обавезна је реализација прво обје-
кта са наменом становање (у цели-
ни, у већем или мањем делу) од-
носно, обезбеђивање просторних 
услова за један такав објекат;

• пословање које се може појави-
ти у овој зони је из области: тр-
говине на мало, угоститељства, 
здравствене и социјалне заштите, 
културне и друштвене активности 
општег карактера.

• производне делатности малог оби-
ма и трговина на велико на грађе-
винској парцели у овој зони би се 
дозволиле уз обезбеђивање услова 
заштите животне средине и то: 
прерађивачка индустрија (произ-
водња прехрамбених производа, 
пића и дувана; производња гото-
вих текстилних, плетених и куки-
чаних производа; прерада дрвета 
и производа од дрвета-осим про-
изводње резане грађе и импрегна-
ције дрвета); прерађивачка индус-
трија, на другом месту непомену-
та; 

• трговина на велико (складишта и 
стоваришта) која прати напред по-

менуту прерађивачку индустрију 
и као пратећи садржај трговине на 
мало;

• у овој зони би била дозвољена 
изградња економских објеката уз 
стамбени и пословни објекат, из-
градња сточних стаја и свих еко-
номских објеката који су пратећи, 
односно обавезни садржај уз сточ-
не стаје.

I - 3.2.2. Радна зона

Радна зона је првенствено намење-
на оним привредним активностима које 
због своје делатности (буке, издувних 
гасова, потреба и обима саобраћајних 
кретања, и сл.), не могу бити лоциране 
у оквиру зоне становања. Овај простор 
може се привести намени по санирању 
деградираних површина. Укупна повр-
шина планирана за радну зону у грађе-
винском подручју насеља би била око 
23,84ha, тј. процентуално би у насељу 
била заступљена око 10,73%. У оквиру 
једне целине приоритетно би требало да 
се групишу предузећа која су међусобно 
технолошки повезана, која имају сличан 
могућ степен штетног утицаја на околи-
ну и имају сличне захтеве у погледу са-
обраћајног и другог опслужења. На рад-
ним површинама су дозвољене произво-
дне, складишне делатности и услужне 
делатности.

Општи услови који би важили за 
ову зону су следећи:

• индекс заузетости грађевинске 
парцеле максимално 70% а индекс 
изграђености грађевинске парце-
ле максимално 2,1;

• за сваку грађевинску парцелу по-
требно је обезбедити противпо-
жарни прилаз минималне ширине 
3,5m;

• у оквиру сваке грађевинске парце-
ле мора се обезбедити минимално 
30% озелењених површина.
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Делатности које се могу дозволити 
на радним површинама намењеним за 
производне и складишне делатности су 
из сектора (подсектора):

• прерађивачка индустрија (произ-
водња прехрамбених производа, 
пића и дувана; производња тексти-
ла и текстилних производа; прера-
да коже и производња предмета од 
коже; прерада дрвета и производа 
од дрвета; издавачка делатност и 
штампање; производња машина и 
уређаја; производња електричних 
и оптичких уређаја; производња 
саобраћајних средстава; прерађи-
вачка индустрија, на другом месту 
непоменута; 

• трговина на велико (складишта и 
стоваришта) која прати напред по-
менуту прерађивачку индустрију;

уз обезбеђивање услова заштите 
животне средине.

Делатности које се могу дозволити 
на радним површинама намењеним за 
услужне делатности су из сектора (под-
сектора):

• грађевинарство;
• трговина на мало;
• хотели и ресторани;
• финансијско посредовање;
• активности у вези са некретнина-

ма, изнајмљивање и пословне ак-
тивности.

I - 3.2.3. Комплекс верског објекта

У насељу Младеново постоје ком-
плекси верског објекта. Римокатоличка 
црква са портом је евидентирано култур-
но добро и под заштитом је. Комплекси 
верског објекта су издвојени као спе-
цифични, већ дефинисани, са изграђе-
ним објектима. Евентуално ширење 
постојећег комплекса, односно изградња 
новог верског комплекса, може се дозво-
лити само на површини за остале намене. 

Ови комплекси у насељу су заступљени у 
површини од око 0,8 hа.

I - 4. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА 
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И 
ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ

I - 4.1. План регулације

План регулације насеља Младено-
во је урађен на основу намена површина 
и плана саобраћајница.

Постојеће регулационе линије се 
задржавају а планиране регулационе ли-
није ће бити дефинисане плановима де-
таљне регулације а на основу осовинских 
тачака саобраћајница и ширина коридора 
саобраћајница.

I - 4.2. План нивелације

За израду генералног нивелационог 
решења коришћена је следећа докумен-
тација:

• катастарски планови у размери Р 
= 1 : 1000 и Р = 1 : 2500,

• основна државна карта Р = 1 : 
5000.

Од добијених подлога формира-
на је урбанистичко–геодетска подлога у 
размери Р = 1 : 5000, која је послужила 
као основа за нивелационо решење.

Подручје насеља Младеново које 
је обухваћено овим Планом се налази на 
апсолутној надморској висини од 83,4 до 
86,2 m.

Генералним нивелационим ре-
шењем пројектовани су следећи елемен-
ти:

• коте прелома нивелете осовина са-
обраћајница,

• интерполоване коте нивелете осо-
вина саобраћајница,
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• нагиби нивелете осовина са-
обраћајница (0,02 % - 0,47 %).

За израду детаљне урбанистичке и 
пројектне документације, подужни на-
гиб саобраћајница дефинитивно утвр-
дити након геомеханичких испитивања 
замљишта и геодетског снимања терена. 

Код израде и реализације проје-
кта обавезно је преношење висина са 
постојеће Државне нивелманске мреже.

I - 4.3. Грађевинске линије

Грађевинске линије су на графици 
дефинисане за објекте високоградње у 
односу на регулационе линије површина 
јавне намене.

Грађевинска линија се поклапа са 
регулационом линијом површина јавне 
намене. Дворишне грађевинске линије су 
дате описно у правилима грађења, за сва-
ку зону појединачно: удаљеност објеката 
од границе парцеле, међусобна удаље-
ност објеката по намени (на парцели и од 
објеката на суседним парцелама). 

I - 5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И 
КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, 
ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ И 
ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

I - 5.1. Саобраћајна инфраструктура

Путни-друмски саобраћај за пот-
ребе насеља Младеново са окружењем 
и у будућности ће се обављати преко 
општинског (локалног) пута: од ДП I ре-
да бр. 18 – Карађорђево – Младеново–
Бачко Ново Село.

Унутрашњи саобраћај у оквиру ур-
баног простора Младенова кумулисаће, 
усмеравати и водити, главна насељска 
саобраћајница до свих одредишта у окру-
жењу. Због величине насеља и постојећег 

интерног саобраћаја планира се проши-
рење коловоза у оквиру главне насељске 
саобраћајнице. Недостајући део општин-
ског пута Младеново – Бачка Паланка би 
требало успоставити како би се још више 
овом насељу приближио општински цен-
тар.

Изградњом овог саобраћајног ка-
пацитета, доћи ће до формирања нове 
саобраћајне матрице насеља, са новом 
хијерархијском структуром насељских 
саобраћајница кроз систем сабирних и 
приступних улица.

Систем сабирних и приступних са-
обраћајница треба да опслужи насеље и 
омогући смештај свих саобраћајних ка-
пацитета у оквиру јавне површине улич-
ног коридора.

За насеље Младеново важе следећи 
параметри:

Табела бр. 2.:  Параметри за улич-
не коридоре

Врста улице
мин.

ширина 
коридора

ширина 
коловоза

главна нас. 
саобраћајница 20 m 6,0 m

сабирна нас. 
саобраћајница 16 m 6,0 m

приступна нас. 
саобраћајница 12 m

6,0 m 
(мин 5,5 

m)

Саобраћај у мировању је пропрат-
на појава одвијања саобраћаја у оквиру 
урбаног простора Младенова. Он се мо-
ра решити изградњом ових капацитета уз 
атрактивне насељске садржаје, нарочито 
у зони центра насеља и то у оквиру уну-
тар блоковских простора, као сепарисани 
паркинзи ван капацитета динамичког са-
обраћаја (ако се за то укаже потреба).
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Паркинзи за путничка возила у ок-
виру сабирних улица могу се планирати 
у оквиру уличног коридора - у оквиру 
предбашта, а у приступним улицама мо-
рају бити у оквиру парцеле.

Планирати нове паркинге за пут-
ничка возила у оквиру зоне центра уз 
супраструктурне садржаје. На ободу на-
сеља, у оквиру радне зоне, планирати из-
градњу паркинга за теретна возила као и 
станицу за снабдевање горивима.

Планирати и уређење постојећих 
аутобуских стајалишта у смислу рекон-
струкције и изградње ниша као и над-
стрешница за пешаке, како би се обезбе-
дио комфор путницима при свим времен-
ским условима.

У улицама предвидети пешачке 
стазе-тротоаре, ширине 1,5m.

У оквиру коридора главне насељске 
саобраћајнице планирати капацитете за 
бициклистички саобраћај, ван површи-
на предвиђених за динамички саобраћај. 
Бициклистичке стазе планирати са једне 
стране са ширином од 1,4m, за обављање 
двосмерног бициклистичког саобраћаја. 

I - 5.2. Водопривредна 
инфраструктура

Хидротехничке инсталације које се 
планирају у обухвату Плана обухватају:

• водоводну мрежу,
• канализацију отпадних вода и
• канализацију атмосферских вода.

Водоводном мрежом потребно је 
обезбедити снабдевање свих улица и 
објеката питком водом, као и за потребе 
заштите од пожара. Обзиром да постојећа 
мрежа на појединим местима, ни преч-
ником ни положајем не задовољава сада-
шње потребе, потребно је предвидети по-

лагање цевовода у свим новопланираним 
улицама, као и реконструкцију и замену 
цевовода тамо где је то неопходно. Ново-
планирану мрежу везати у прстен како би 
се обезбедило квалитетно снабдевање, тј. 
стварање уских грла у потрошњи.

Канализационим системом треба 
омогућити одвођење санитарних отпад-
них вода из насеља до постројења за 
пречишћавање отпадних вода. Мрежу 
планирати до свих објеката и корисни-
ка простора на посматраном подручју, а 
траса канализационих водова се планира 
дуж постoјећих и планираних саобраћај-
ница, користећи расположиве просторе и 
падове терена.

Техничко решење канализационог 
система засниваће се на гравитационом 
одводу отпадних вода, а минимални 
пречници уличних канализациониих це-
ви не могу бити мањи од Ø 200 mm.

Одвођење атмосферских вода има 
добре природне предиспозиције. Северо-
западном границом насеља, протеже се 
граница лесне терасе. Падови терена ге-
нерално су у овом правцу од 0,1% до 0,25 
%. Разлика кота терена границе лесне 
терасе и алувијалне равни је 4-6 метера. 
По алувијалу постоји изграђен канал за 
одводњавање на удаљености од насеља 
од 50 до 150 метара, који се завршава цр-
пном станицом, путем које се ниво воде у 
каналу држи стабилним на коти до 76,90 
m надморске висине.

Одвођење атмосферске воде врши 
се отвореним каналима. Обзиром на ши-
рину улица и процентуалну изграђеност 
насеља, овакав начин одвођења може се 
оценити задовољавајућим уз услов одр-
жавања пропуста испод колских улаза и 
путева, у проходном стању. У планском 
периоду, у зони становања мање густине, 
задржаће се одводњавање отвореним ка-
налима. У зони становања средње густи-
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не могуће је врло економично решење атмосферске канализације затвореним каналима 
уз одвођење воде кратким цевоводима у алувијалну терасу.

Атмосферске воде, у зависности од порекла, упустити у рецпијент након адекват-
ног третмана. Тако ће се зауљене атмосферске воде упустити у реципијент тек након 
третирања на одгoварајућем уређају.

I - 5.3. Електроенергетска инфраструктура

Насеље Младеново се снабдева електричном енергијом преко 20 kV извода Ка-
рађорђево-Младеново из трафостанице ТС ’’Бачка Паланка 2’’, 110/20kV, инсталисане 
снаге 2x31,5 MVA. Резервно напајање могуће је преко 20 kV извода ’’Обровац’’ и ’’Това-
ришево’’ из исте трафостанице.

У укупној потрошњи електричне енергије у насељу Младеново, са приближно 
84,12% учествују домаћинства, са 4,92% потрошачи на високом напону а са 10,96% ос-
тали потрошачи.

Табела бр. 3.: Кретање потрошње у периоду од 1996. до 2008. године:

Год. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
МWh 7993 7654 7019 6305 7038 6733 7012 7253 7225 7837
P% -4,24 -8,29 -10,17 11,62 -4,33 4,14 3,43 -0,38  8,47

Просечна годишња стопа раста за цео посматрани период 1999-2008. г. износи 
-0,22%.

Из табеле се види да се потрошња скоковито мења из године у годину, а просечна 
стопа раста je веома ниска. План пораста потрошње за наредни период се заснива на пла-
ну развоја привреде и демографским показатељима.

Постојећа електроенергетска мрежа у насељу, средњенапонска и нисконапонска, је 
надземна у уличним коридорима. Стубови на којима су постављени водови су челично-
решеткасти и бетонски. Електроенергетска мрежа у насељу је реконструисана за 20kV 
напон.

У сврху постизања квалитета напона напајања у насељу потребно је изградити до-
вољан број трафостаница, како за постојеће, тако и планиране потрошаче у складу са пот-
ребама и плановима развоја надлежног предузећа за дистрибуцију електричне енергије. 

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

Поправљање квалитета испоруке и напонских прилика у мрежи решаваће се ло-
кално по потреби, изградњом нове средњенапонске и нисконапонске мреже и објеката. 
Градиће се углавном монтажно- бетонске и стубне трафостанице. Највећи број трафоста-
ница градиће се у радним зонама и подручјима где је планирано становање.
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У деловима насеља где су плани-
ране радне зоне и где постоји надземна 
средњенапонска и нисконапонска мрежа, 
мрежу је потребно каблирати.

Тачан број и локације трафостани-
ца 20/0,4 kV на простору где су плани-
ране радне зоне и блокови за становање, 
биће одређени плановима нижег реда, 
који буду прописани за те просторе.

Појединачне пословне објекте на 
нивоу мањих макс. једновремених  снага, 
до 43,5kW прикључивати на нисконапон-
ску мрежу, уколико постоји  изграђена 
мрежа довољног капацитета. Појединач-
не пословне објекте макс. једновремених 
снага, до 100kW прикључивати на дист-
рибутивни електроенергетски систем  из-
градњом нисконапонског вода из трафос-
танице. У случају већих макс. једновре-
мених снага, 200kW и више,   градиће се 
трафостанице у власништву трећих лица 
на парцели или у оквиру објекта, које ће 
бити повезане са постојећом средњена-
понском мрежом по принципу улаз-из-
лаз, или путем 20 kV надземних водова.

Потребан број трансформаторских 
станица ће, пре свега, зависити од броја 
купаца електричне енергије и њихове 
тражене максималне једновремене сна-
ге, карактеристика и центара потрошње, 
планираног размештаја таквих купаца у 
простору и сл.

Орман мерног места, за поједина-
чне пословне објекте са максималном 
једновременом снагом до 43.5kW, је по-
требно поставити на сличан начин као 
и за објекте породичног становања са 
једним станом типа ПОММ-. Димензије 
ормана мерног места, такође остају исте. 
У изузетним случајевима, орман мерног 
места може бити уграђен у оквиру обје-
кта.

Орман мерног места, за поједина-
чне пословне објекте са максималном 
једновременом снагом до 100kW, ће би-
ти полиестерски орман мерног места 
за полуиндиректно мерење (ПОММ). 
Уградњу полиестерског ормана мерног 
места ће, у овим случајевима пратити 
уградња и одговарајуће кабловске при-
кључне кутије (КПК).

Орман мерног места је могуће 
уградити на слободностојеће армира-
но-бетонско постоље или на спољашњу 
фасаду објекта. Орман мерног места 
је, по потребним димензијама, иденти-
чан типском орману мерног места (тип 
ПОММ-4).

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

Планирана нисконапонска мре-
жа у зони становања ће бити углавном 
надземна у уличним коридорима где ће 
се градити и стубне трафостанице, или 
где оне већ постоје. Изградња подземне 
нисконапонске мреже (као алтернатива 
надземној) предвиђа се у новим блоко-
вима који се тек формирају за потребе 
породичног становања, као и у делови-
ма који припадају реонима постојећих и 
планираних монтажно-бетонских и зида-
них трафостаница. У случајевима проду-
жавања постојеће нисконапонске мреже, 
потребно је надземну мрежу продужа-
вати одговарајућом надземном мрежом, 
а подземну мрежу продужавати одгова-
рајућом подземном мрежом.
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Изградњу нове нисконапонске 
мреже мора пратити и изградња одгова-
рајућих дистрибутивних трафостаница и 
пратеће средњенапонске мреже.

Који тип дистрибутивне трафоста-
нице (стубна или монтажно-бетонска, 
зидана, узидана) ће бити усвојен за из-
градњу, у великој мери мора зависити од 
типа средњенапонске мреже на коју ће 
се нова трафостаница прикључити - над-
земна или подземна мрежа.

Стубне трафостанице ће бити 
прикључиване искључиво на надземну 
средњенапонску мрежу док ће монтаж-
но-бетонске, зидане или узидане тра-
фостанице, подземним средњенапон-
ским водовима, бити прикључиване на 
надземну или подземну средњенапонску 
мрежу. Нове стубне трафостанице (са 
могућношћу прикључења највише пет 
нисконапонских извода) ће бити у оним 
блоковима где постоји већ изграђена 
надземна нисконапонска и средњенапон-
ска мрежа и где се може изградити нова 
надземна средњенапонска мрежа. Стуб-
не трафостанице (са трансформатором 
максималне називне снаге 400kVA) ће 
бити у блоковима са мањим густинама 
породичног становања. Ове трафостани-
це могуће је поставити у трасу надземне 
средњенапонске мреже или на погодном 
месту ван трасе главног правца вода уз 
прикључење помоћу огранка надземног 
средњенапонског вода. За постављање 
носећег портала овакве трафостанице, 
мора се обезбедити слободан простор 
димензија (4.2х2.75)m (за изградњу те-
меља портала и постављање заштитног 
уземљења). Ове трафостанице никако не 
смеју бити прикључиване на подземне 
средњенапонске водове.

Монтажно-бетонске (зидане или 
узидане) трафостанице, градиће се као 
слободностојећи објекти. Могуће је из-
градити једноструке (са једним транс-
форматором називне снаге до 630kVA 

и могућношћу прикључења до 8 нис-
конапонских извода) и двоструке (са 
два трансформатора називне снаге до 
630kVA и могућношћу прикључења 
до 16 нисконапонских извода). Овакве 
објекте је пожељно градити у постојећим 
и новим блоковима са великом густинама 
породичног становања као и у зонама по-
словања. За изградњу оваквих објеката 
потребно је обезбедити слободан прос-
тор димензија (5.8х6.3)m за изградњу 
једноструке монтажно-бетонске тра-
фостанице и слободан простор димен-
зија (7.1х6.3)m за изградњу двоструке 
монтажно-бетонске трафостанице. По-
ред објеката ових трафостаница обавез-
но предвидети слободан простор за из-
градњу слободностојећег ормана мерног 
места за регистровање утрошене елек-
тричне енергије јавног осветљења.

У деловима насеља где су планира-
не радне зоне и индивидуално становање 
и где постоји надземна средњенапонска 
и нисконапонска мрежа, мрежу је по-
требно каблирати.

У насељу је потребно изградити 
квалитетну јавну расвету.

Мрежа јавног осветљења ће се ка-
блирати у деловима насеља где је елек-
троенергетска мрежа каблирана, а у де-
ловима насеља где је електроенергетска 
мрежа надземна, светиљке за јавно ос-
ветљење ће се постављати по стубовима 
електроенергетске  мреже. Мрежу јавног 
осветљења дуж главних саобраћајница 
треба реконструисати, а у делу насеља 
са централним садржајем расветна тела 
могу бити постављена на декоративне 
канделабре.

За осветљење јавних површина ко-
ристити расветна тела у складу са новим 
технологијама развоја расветних тела.
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I - 5.4. Термоенергетска 
инфраструктура

За производњу топлотне енергије, 
до сада се користило чвсто гориво (дрво, 
угаљ), течно гориво (мазут, лож уље) и 
електична енергија.

За потрошаче топлотне енргије у 
насељу Младеново, планира се гаси-
фикација насеља, односно коришћење 
природног гаса за производњу топлот-
не енергије као еколошки најчистијег и 
најекономичнијег фосилног горива. 

Природни гас за снабдевање на-
сеља Младеново, ће се обезбедити из 
правца Бачке Паланке, изградњом Раз-
водног гасовда и МРС "Младеново", као 
и дистрибутивне гасоводне мреже у на-
сељу до потрошача.

Гасоводну мрежу са пратећим 
објектима везати у прстен, како би се 
обезбедило квалитетно снабдевање свих 
потрошача и омогућиле хаваријске интр-
венције на гасоводној мрежи без преки-
дања снабдевања гасом осталих потро-
шача.

I - 5.5. Телекомуникациона 
инфраструктура

У насељу је изграђена подземна и 
делом надземна телекомуникациона мре-
жа. Постојећа телефонска централа је 
дигитална, довољног капацитета у рангу 
крајње централе, а повезана је оптичким 
каблом са надређеном централом у Бач-
кој Паланци.

У насељу постоји једна поштанска 
јединица.

У планском периоду потребно је у 
потпуности извршити дигитализацију 
телекомуникационе мреже и повећати 
капацитет централе у складу са потреба-
ма.

За потребе корисника планског про-
стора потребно је изградити телекомуни-
кациону 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 те-
лекомуникација потребно је обезбедити 
приступ свим планираним објектима пу-
тем ТТ канализације, од планираног ТТ 
окна до просторије планиране за смештај 
телекомуникационе опреме унутар пар-
цела корисника, или до објекта на јавној 
површини.

За свако домаћинство потребно је 
обезбедити по један телефонски при-
кључак и довољно резерве за службене 
кориснике.

Месна ТТ мрежа ће у потпуности 
бити каблирана. Каблови ће се полагати 
у зеленим појасевима дуж саобраћајница 
и пешачких стаза. Где то потребе налажу, 
месну ТТ мрежу полагати обострано дуж 
улица, у супротном само са једне стране 
улице. 

Обезбедити потребан број телефон-
ских линија и извести резерве до места 
прикључења новопланираних јавних те-
лефонских говорница по плановима раз-
воја предузећа за телекомуникације. 

Изградњом антенских система и 
базних станица мобилне телефоније, 
према плановима развоја надлежних пре-
дузећа, омогућити рад овог система те-
лекомуникација на целом планском под-
ручју. Тачан положај планираних базних 
станица биће дефинисан у зависности 
од конкретних услова које буде захтевао 
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систем мобилне телефоније који ће бити 
у примени.

I - 5.6. Јавне зелене површине

Јавне зелене површине ће чинити: 
површине парка / сквера, улично зелени-
ло,  зелене површине у оквиру површина 
од општег интереса (у коплексима: шко-
ле, дечије установе, здравствене станице, 
спорта и рекреације, гробља, ретензија, 
ППОВ-а).

У оквиру коридора саобраћајница 
ће се формирати улично зеленило које ће 
чинити, у зависности од његове ширине, 
високи лишћари, средњи и ниски лишћа-
ри, партерно зеленило или само травне 
површине. 

I - 6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ

I - 6.1. Мере заштите непокретних 
културних добара и евидентираних 
непокретности под предходном 
заштитом

I - 6.1.1. Опште смернице

Услови заштите непокретног кул-
турног наслеђа морају бити интегрални 
део Плана генералне регулације насеља:

• Потребно је усклађивање свих ур-
банистичких нивоа планирања са 
захтевима заштите у евидентира-
ним зонама.

• Свака врста интервенције у еви-
дентираним целинама као и на 
појединачним објектима мора се 
темељити на конзерваторским 
смерницама.

• Уколико постоје услови за обна-
вљање старог грађевинског фон-
да, искључити сваку могућност 
девастације и рушења.

• Поставити за циљ наменско ко-
риштење баштине.

У циљу постизања постављених 
услова, неопходна је:

• планска ревитализација амбије-
ната и појединачних објеката од 
значаја запраћења културно-исто-
ријског развоја насеља и контро-
лисано увођењенових садржаја,

• примена регулационих мера заш-
тите на просторима могућих ин-
тервенција, типа - новоградње, 
имплементације међу постојеће 
садржаје или непосредно уз гра-
ницу заштите. Издавање услова 
за ову зону обухватало би утврђи-
вање намене (у зони заштите није 
дозвољена изградња објеката за 
привредну/индустријску делат-
ност који би својим габаритом уг-
розили споменик културе), прин-
ципа и начина груписања објеката, 
утврђивање плана парцелације, 
регулационих и грађевинских ли-
нија, одређивање спратности и 
примену основних материјала ар-
хитектонског изражавања,

• на основу конзерваторских усло-
ва и елабората спроводити реви-
тализације и пренамене функција 
објеката од културног и исто-
ријског значаја како би се сачувао 
аутентичан изглед насеља који ће 
доприносити фреквентности ис-
тог и обогатити туристичку и кул-
турну понуду насеља и региона.

I - 6.1.2. Услови заштите

Услови заштите непокретног кул-
турног наслеђа односе се на опште од-
реднице, на евидентиране карактеристи-
ке-специфичности насеља и посебне ус-
лове очувања, одржавања и коришћења 
што подразумева очување свих каракте-
ристика на основу којих је утврђено спо-
меничко својство. Услови заштите одно-
се се на:
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• очување евидентираних визура, 
реперних објеката и приступних 
ведута; 

• очување постојеће уличне матри-
це и карактеристика просторне 
организације, заштита постојећих 
профила улица, начина позицио-
нирања објеката, лимитирана сп-
ратност на уличној регулацији;

• регулациони елементи старе ур-
бане мреже морају се сачувати, а 
свака нова интервенција у циљу 
изградње, адаптације или ре-
конструкције треба да поштује 
основну регулациону, односно 
грађевинску линију;

• није дозвољено спајање већег 
броја парцела у циљу масовне 
изградње или реконструкције у 
заштићеној околини непокретних 
културних добара под предход-
ном заштитом (сакрални споме-
ник, споменик профане архитек-
туре, знаменито место), нити је 
дозвољено увлачење грађевинске 
линије са циљем постизања нових 
целина у зони центра насеља; пар-
целе у овим заштићеним зонама 
могу се повећавати спајањем, са-
мо у случају када се ради о значај-
нијем јавном градском садржају и 
то под посебним условима;

• у блоковима у којима се дозвоља-
ва изградња на новим парцелама, 
треба спроводити у потпуности 
принципе изградње који су карак-
теристични за старо језгро по пи-
тању позиције објекта, волумена, 
спратности, величине парцеле, 
облика крова, материјала, архи-
тектонских елемената и сл.

Услови заштите сакралне 
архитектуре:

• намена споменичке целине и објека-
та мора бити оригинална и строго у 

складу са њиховом споменичком 
вредношћу;

• споменичкој целини и објектима, 
мора се обавезно обезбедити одго-
варајућа контактна зона као прос-
тор у којем се врши усклађивање 
и прелаз урбанистичких и архи-
тектонских облика;

• очување карактеристичних елеме-
ната архитектуре, габарита, кон-
структивних и декоративних еле-
мената екстеријера и ентеријера;

• забрана радова који могу угрозити 
статичку стабилност објекта;

• за сваку интервенцију је потреб-
но консултовати надлежни Завод 
за заштиту споменика културе и 
упутити захтев за издавање мера 
техничке заштите (Не дозвољава 
се обнављање сакралних објеката 
без учествовања конзерваторске 
службе!).

Услови заштите профане архитектуре:

• чување изгледа, конструктивних и 
декоративних елемената, традици-
оналних грађевинских материјала 
као и других карактеристичних 
елемената које поседују поједини 
објекти, а који ће се детаљно утвр-
дити путем мера техничке зашти-
те,

• забрана извођења радова који мо-
гу угрозити статичку стабилност 
споменика културе,

• у случају девастираних објеката 
извршити рехабилитацију на ос-
нову сачуваних обликовних еле-
мената и података,

• постојеће, одговарајуће функције 
могуће је допунити новим које мо-
рају бити усаглашене са економ-
ским, социјалним, друштвеним и 
осталим потребама становништва, 
а да се при томе задржи специфи-
чан карактер објеката,
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• евидентирани објекти су под заш-
титом надлежне службе за зашти-
ту споменика културе која за њих 
формира одговарајуће конзерва-
торске услове и прати њихову ре-
ализацију,

• могућа је само конзервација или 
рестаурација споменичких делова 
према датим конзерваторским ус-
ловима, односно, израђеном глав-
ном архитектонско грађевинском 
пројекту,

• урбано санирање које би обух-
ватало уклањање зграда које не 
представљају архитектонски или 
историјски интерес или су сувише 
оронуле да би се испратила њи-
хова конзервација, као и за адап-
тације објеката за које је утврђено 
да имају одређене архитектонске 
или историјске вредности, може 
се изводити само уз консултације 
и сагласност службе заштите.

Услови заштите непокретног 
наслеђа у зони заштићене околине: Под-
разумевају примену општих регулацио-
них мера заштите у просторном појасу 
могућих новоградњи непосредно уз гра-
ницу заштите. Издавање услова за ову 
зону обухватало би утврђивање принци-
па и начина груписања објеката, утврђи-
вање плана парцелације, регулационих 
и грађевинских линија, одређивање сп-
ратности, примену основних материја-
ла архитектонског изражавања и облика 
кровова.

Мере заштите заштићене околине 
непокретних добара и евидентираних до-
бара под претходном заштитом су:

• дозвољено урбанистичко, кому-
нално и хортикултурно опремање, 
уређење и одржавање,

• забрана извођења радова који мо-
гу угрозити статичку стабилност 
објекта,

• забрана подизања објеката који 
визуелно, архитектуром, габари-
том или наменом могу угрозити 
споменик културе.

I - 6.2. Мере заштите природних 
добара

На основу података из области 
заштите животне средине, добијених од 
Завода за заштиту природе Србије у ве-
зи израде овог Плана, на подручју обух-
ваћеном Планом генералне регулације 
насеља Младеново нема регистрованих 
заштићених нити предложених за зашти-
ту природних добара.

Грађевинско подручје насеља Мла-
деново се наслања на Специјални резер-
ват природе ''Карађорђево-Букински рит. 
Заштита Специјалног резервата природе 
''Карађорђево-Букински рит ће се спро-
водити на основу важеће Уредбе.

Заштита биодиверзитета урбаних 
површина ће се заснивати на стварању 
и одржавању зелених површина. Велике 
поплочане и/или бетониране површине 
као и сами објекти унутар насеља јачају 
ефекат неповољних климатских каракте-
ристика околине (ниске вредности влаж-
ности ваздуха, повећан албедо обрађених 
површина, присуство прашине у ваздуху 
и сл.). Очување биолошке разноврсности 
у антропогеном пределу захтева исте ме-
ре које су предуслов стварања здраве жи-
вотне средине.

При примени Плана неопходно је 
имати у виду одредбе Закона о заштити 
животне средине (’’Службени гласник 
РС’’ бр. бр. 135/04 и 36/09), које се од-
носе на мере и услове заштите животне 
средине и обавезу извођача радова да, 
уколико у току радова наиђе на природно 
добро које је геолошко - палеонтолошког 
или минералошко-петрографског порек-
ла (за које се претпоставља да има својс-
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тво природног споменика), је дужан да о 
томе обавести Завод за заштиту природе 
и да предузме све мере како се природно 
добро не би оштетило до доласка овла-
шћеног лица.

I - 6.3. Мере заштите животне средине

У циљу заштите животне средине 
простора у обухвату Плана неопходно је 
предузети одређене мере заштите воде, 
ваздуха и земљишта.

Како би се обезбедила функцио-
налност простора у складу са потреба-
ма и развојним тенденцијама, а при том 
остварио позитиван утицај тј. ублажиле 
или спречиле негативне последице на 
простор у обухвату Плана, у контексту 
конкретних решења предвиђено је:

• успостављање система за 
праћење квалитета ваздуха, воде 
и земљишта, као и формирање је-
динственог катастра загађивача;

• гасификација насеља, односно ко-
ришћење природног гаса за про-
изводњу топлотне енергије као 
еколошки најчистијег и најеконо-
мичнијег фосилног горива;

• снабдевање водом за пиће одгова-
рајућег квалитета, као и за потре-
бе заштите од пожара;

• сепаратно одвођење сувишне ат-
мосферске воде, а посебно упо-
требљене санитарне отпадне воде;

• упуштање атмосферске воде у ре-
цпијент након адекватног третма-
на, у зависности од порекла;

• пречишћавање отпадних вода на 
постројењу за пречишћавање, ра-
ди постизања потребног квалите-
та пре упуштања у реципијент;

• формирање уличног зеленила у 
коридору саобраћајница чиме ће 
се унапредити микроклиматски и 
санитарно-хигијенски услови на-
сеља;

• санација и рекултивација дегра-
дираних површина и адекватно 
управљање отпадом насталог на 
простору обухвата Плана.

Заштита ваздуха од загађења обез-
бедиће се поштовањем одредби Закона 
о заштити ваздуха ("Службени гласник 
РС", бр. 36/2009), којим су уређене оба-
везе субјеката чије делатности утичу или 
могу утицати на квалитет ваздуха, а од-
носе се на обезбеђење техничких мера за 
спречавање или смањење емисија у ваз-
дух, праћење утицаја сопствених делат-
ности на квалитет ваздуха и обезбеђење 
других мера заштите у складу са овим за-
коном и законима којима се уређује заш-
тита животне средине.

Управљање отпадом, врши се на 
начин и према обавезама прописаним За-
коном о управљању отпадом ("Службени 
гласник РС", бр. 36/2009), којим је дефи-
нисана одговорност произвођача отпада, 
обавеза и начин третмана и складиштења 
отпада. Законом о управљању отпадом 
дефинисане су смернице и обавезе за 
различите врсте отпада.  

За објекте, који ће бити лоцирани 
у радној зони, а могу имати негативне 
утицаје на животну средину, надлеж-
ни орган мора прописати потребу изра-
де студије процене утицаја на животну 
средину, у складу са Законом о заштити 
животне средине ("Службени гласник 
РС", број 135/2004 и 36/2009), Законом 
о процени утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС", број 135/2004 
и 36/2009), Правилником о садржини 
студије о процени утицаја на животну 
средину ("Службени гласник РС", број 
69/2005), и Уредбом о утврђивању Ли-
сте пројекта за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну 
средину ("Службени гласник РС", број 
114/2008).
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I - 6.4. Инжењерско-геолошки услови, 
мере заштите од пожара,  елементарних 
непогода, техничко-технолошких несрећа 
и ратних разарања

При изградњи насеља Младеново 
водити рачуна о смањењу повредивости 
а повећању отпорности насеља у ван-
редним условима. Ово се постиже кроз 
стриктно поштовање урбанистичких и 
других услова и норматива. На основу: 
географских, морфолошких, хидролош-
ких и других карактеристика општине 
Бачка Паланка и насељеног места Мла-
деново дају се инжењерско-геолошки ус-
лови за изградњу. Подручје обухваћено 
Планом може бити угрожено од: геолош-
ких појава (земљотрес), поплава-подзем-
них вода, пожара, метеоролошких појава 
(атмосферско пражњење, олујни ветро-
ви, град, снежне падавине), техничко-
технолошких несрећа (акцидената), рат-
них опасности и разарања.

Заштита од геолошких појава 
(земљотрес) обезбеђује се:

• прорачуном на отпорност за 
земљотрес јачине минимално 70 
MCS за све објекте; 

• поштовањем прописане минимал-
не ширине саобраћајних коридо-
ра, како би се обезбедили слобод-
ни пролази у случају зарушавања.

Заштита од поплава-подземних 
вода обезбеђује се:

• изградњом уличне атмосферске 
канализационе мреже, задржа-
вањем основне намене ретензија 
у насељу за прихват површинских 
вода, и поштовањем основне на-
мене канала који пролазе поред 
насеља и евакуишу атмосферске 
воде из насеља (сачувати интегри-
тет детаљне каналске мреже и 
припадајућих објеката);

• поштовањем важећих пропи-
са приликом пројектовања и из-

градње хидротехничких објеката 
(карактеристике канала, мостова, 
пропуста и сл.).

Заштита од пожара обезбеђује се:
• поштовањем задатих регулацио-

них и грађевинских линија;
• дефинисањем изворишта за снаб-

девање водом насеља, обезбеђи-
вањем потребног капацитета на-
сељске водоводне мреже тј. обез-
беђивањем проточног капацитета 
и притиска за ефикасно гашење 
пожара; 

• градњом саобраћајница према 
датим правилима (потребне ми-
нималне ширине, минимални ра-
дијуси кривина и слично);

• поштовањем прописа при пројек-
товању и градњи објеката (удаље-
ност између производних, скла-
дишних и објеката специјалне 
намене, услови складиштења лако 
запаљивих течности, гасова и екс-
плозивних материја);

• обезбеђивањем услова за из-
градњу/реконструкцију објекта 
ватрогасне гараже.

Заштита од метеоролошких поја-
ва (атмосферско пражњење, олујни вет-
рови, град, снежне падавине) обезбеђује 
се:

• извођењем громобранске инста-
лације у складу са одговарајућом 
законском регулативом;

• заштита од олујних ветрова обез-
бедиће се подизањем заштитног 
зеленила;

• заштита од града обезбеђена је 
постојећом противградном стани-
цом са које се током сезоне одбра-
не од града испаљују противград-
не ракете које спадају у 1. катего-
рију експлозивних материја.
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Заштита од техничко-технолош-
ких несрећа (акцидената) обезбеђује 
се:

• предузимањем мера за спречавање 
истицања било које супстанце која 
је штетна или разарајућа по тло 
или његове особине;

• складишта горива и манипулацију 
са нафтом и њеним дериватима 
одвијати у осигураним подручји-
ма, у циљу спречавања истицање 
горива и мазива; сличне услове 
применити на мазивна уља, хеми-
калије и течни отпад;

• паркирање грађевинских машина 
дозвољено само на уређеним мес-
тима, уз предузимање посебних 
мера заштите од загађивања тла 
уљем, нафтом и нафтиним дери-
ватима;

• разношење чврстог отпада, који се 
јавља у процесу градње и боравка 
радника у зони градилишта, спре-
чити његовим систематским при-
купљањем и депоновањем на за то 
уређеним депонијама;

• уколико дође до хаварије возила 
које носи опасне материје у праш-
кастом или грануларном стању, 
зауставити саобраћај и обавестити 
специјализовану службу која оба-
вља операцију уклањања опасног 
терета и асанацију коловоза; 

• уколико дође до несреће возила са 
течним опасним материјама, заус-
тавити саобраћај, алармирати на-
длежну служба и специјализоване 
екипе за санацију несреће.

Склањање становништва обез-
беђује се:

• изградњом склоништа допунске 
заштите отпорности до 50 кПа 
код изградње: објеката у радним 
зонама и комплексима, школа, 
здравствених установа, објеката за 
културне, спортске и друге јавне 
манифестације, стамбених објека-

та веће спратности и др., тј. за све 
планиране објекте чији капацитет 
прелази више од 50 лица, корисни-
ка објекта (у складу са ''Одлуком о 
утврђивању степена угрожености 
насељених места у општини Ба-
чка Паланка, са рејонима угроже-
ности и одређеном врстом и оби-
мом заштите у тим рејонима'');

• за збрињавање људи у изузетним 
ситуацијама, могу се, такође, ко-
ристити површине парка, заштит-
ног зеленила, отворених спорт-
ских терена и другог неизграђеног 
простора.

I - 7. Мере енергетске ефикасности 
изградње

Неопходно је радити на развоју и 
коришћењу нових и обновљивих облика 
енергије, и на подстицању градитеља и 
власника да примене енергетски ефикас-
на решења и технологије у својим згра-
дама, ради смањења текућих трошкова.

Енергетска ефикасност изградње у 
насељу постиже се:

• изградњом пешачких и бицик-
листичких стаза за потребе обез-
беђење унутарнасељског кому-
ницирања и смањења коришћења 
моторних возила;

• подизањем уличног зеленила 
смањиће се загревања тла и ство-
риће се природни амбијент за ше-
тњу и вожњу бицикла;

• пројектовањем и позиционирањем 
зграда према климатским аспекти-
ма, изложености сунцу и утицају 
суседних објеката, подизањем зе-
лених кровова, као компензација 
окупираном земљишту;

• сопственом производњом енер-
гије и другим факторима; 

• изградњом објеката за производњу 
енергије на бази алтернативних и 
обновљивих извора енергије (ко-
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ришћењем локалних обновљивих 
извора енергије), и изградњом 
даљинских или централизованих 
система грејања и хлађења. 

Енергетска ефикасност изградње 
зграде обухвата следеће мере:

• реализација пасивних соларних 
сиситема: максимално коришћење 
сунчеве енергије за загревање 
објекта (оријентација зграде пре-
ма јужној, односно источној стра-
ни света), заштита од сунца, при-
родна вентилација;

• омотач зграде (топлотна изолација 
зидова, кровова, подних површи-
на; замена /санација прозора, ваз-
душна заптивност/непропустљи-
вост, друге мере);

• систем грејања и припреме сани-
тарне топле воде (замена/модер-
низација котлова и горионика, пре-
лазак са прљавих горива на при-
родни гас или даљинско грејање, 
замена/модернизација топлотних 
подстаница, регулација темпера-
туре, уградња термостатских вен-
тила, делитеља топлоте/трошкова, 
мерача топлоте, друге мере);

• унутрашњу климу, 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 регула-
цијом протока ваздуха, влажности 
и чистоће ваздуха);

• унутрашње осветљење (замена 
сијалица и светиљки ради обез-
беђења потребног квалитета осве-
тљености)

Неке зграде, као што су историјски 
споменици, верски објекти, пољопри-
вредне зграде, могу бити изузете из при-
мене ових мера.

Мере за даље побољшавање енер-
гетских карактеристика зграде не смеју 
да буду у супротности са другим суштин-
ским захтевима, као што су приступач-
ност, рационалност и намеравано ко-
ришћење зграде.

I - 8. 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 на-
мене (јавних објеката или јавних повр-
шина за које се утврђује општи интерес) 
и изградњу објеката за јавно коришћење, 
којима се обезбеђује несметано кретање 
деце, старих, хендикепираних и инва-
лидних лица (у даљем тексту: лица са 
посебним потребама у простору). 

Објекти за јавно коришћење јесу: 
објекат локалне самоуправе, дечија ус-
танова, школа, амбуланта, апотека, дом 
културе и библиотека, спортски и рекре-
ативни објекти, банке, поште, пословни 
објекти, саобраћајни терминали, и други 
објекти.

При планирању и пројектовању јав-
них саобраћајних површина, пешачких 
стаза, пешачких прелаза, места за парки-
рање и друге површине у оквиру улица, 
шеталишта, скверова и игралишта по 
којима се крећу лица са посебним пот-
ребама, прилаз до објекта, хоризонталне 
и вертикалне комуникације у јавним и 
стамбеним објектима са 10 и више стано-
ва, морају се обезбедити услови за несме-
тано кретање лица са посебним потреба-
ма у простору, у складу са Правилником 
о условима за планирање и пројектовање 
објеката у вези са несметаним кретањем 
деце, старих, хендикепираних и инва-
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лидних лица (”Службени гласник РС”, 
бр. 18/97.).

I - 9. СМЕРНИЦЕ ЗА ДАЉЕ 
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Усвајањем Плана генералне регула-
ције насеља Младеново стварају се усло-
ви за даљу планску разраду. Спровођење 
Плана вршиће се на различите начине, и 
то:

• израдом одговарајућих планова 
детаљне регулације, за потребе 
разграничења површина за јавне и 
остале потребе,

• израдом одговарајућег урбанис-
тичког пројекта за формирану 
грађевинску парцелу,

• израдом пројеката парцелације/
препарцелације и пројекта исправ-
ке границе суседних парцела и

• локацијском дозволом, а према ус-
ловима из графичког прилога бр. 
7. ''Карта спровођења''.

I - 9.1. Зоне за које се обавезно доноси 
план детаљне регулације

План детаљне регулације неопход-
но је урадити за:

• блок бр. 1, 9, 10, 27 и
• део блока бр. 12 и 33.  

Рок за израду плана детаљне регу-
лације:

• за блок бр. 10 и део блока бр. 12 је 
три године;

• за блок бр.1, 9 и 27 је пет година;
• за блок бр. 33 је 10 година.

До доношења ових планова, на 
наведеним локацијама је забрањена из-
градња нових објеката. Дозвољена је ре-
конструкција постојећих објеката за пот-
ребе побољшања услова живота и рада, 
ако су у складу са планираном наменом, 

уз могућност доградње до максимално 
10 m.

I - 9.2. Локације за које се обавезно 
ради урбанистички пројекат

У складу са Планом урбанистички 
пројекат израдити за потребе урбанис-
тичко-архитектонског обликовања повр-
шине јавне намене и урбанистичко-архи-
тектонске разраде локације.

Урбанистички пројекат неопходно 
је урадити за:

• комплекс месне заједнице, месне 
канцеларије, библиотеке, пијаце 
и ватрогасне гараже; комплекс 
дечије установе, комплекс школе, 
комплекс амбуланте и апотеке, 
комплекс дома културе;

• за све нове радне комплексе;
• за грађевинске парцеле у зони ста-

новања које се намењују за чисто 
пословање;

• за комплекс новог верског објекта. 

Изградња на наведеним површина-
ма се реализује на основу урбанистичког 
пројекта, прибављених услова од на-
длежних јавних предузећа и установа у 
чијој је надлежности њихово издавање и 
услова из овог Плана.

ІІ - ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

II - 1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
У ОБУХВАТУ ПЛАНА

У циљу обезбеђивања реализације 
планских циљева потребно је одредити 
урбанистичке критеријуме и услове за 
изградњу и реконструкцију свих плани-
раних садржаја Плана.

• Конструкцију објекта прилаго-
дити осцилацијама изазваним 
земљотресом јачине 7°МЦС ска-
ле.
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• За све објекте наведене у списку, 
као и за њихову непосредну око-
лину (припадајуће парцеле) важе 
одредбе Закона о културним до-
брима ("Службени гласник РС", 
бр. 71/94). За радове на тим објек-
тима (адаптације, ревитализације, 
доградње, реконструкције,...), 
сходно члановима 99-110 Закона 
о културним добрима, власници-
носиоци права коришћења морају 
прибавити посебне услове – ме-
ре техничке заштите од стране 
Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе, као и да при-
баве сагласност на пројектну до-
кументацију.

• За археолошке локалитете из 
списка, важе исте одредбе Закона 
о културним добрима, које оба-
везују власника да пре предузи-
мања било каквих земљаних ра-
дова обезбеди посебне услове од 
Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе.

• Гробља, према Закону о култур-
ним добрима, уживају претходну 
заштиту, те се без посебне евиден-
ције она третирају као заштићене 
целине.

• Спроводити мере и услове заш-
тите природних и радом створе-
них вредности животне средине у 
складу са Законом о заштити жи-
вотне средине.

• Уколико се у току радова наиђе на 
природно добро које је геолошко-
палеонтолошког или минеролош-
ко-петрографског порекла (за које 
се претпостави да има својство 
природног споменика), извођач 
радова је дужан да о томе обавес-
ти Покрајински завод за заштиту 
природе и да предузме све мере 
како се природно добро не би ош-
тетило до доласка овлашћеног ли-
ца.

• При пројектовању и грађењу оба-
везно се придржавати одредби За-
кона о заштити од пожара (''Служ-
бени гласник РС'', бр. 37/88).

• Изградњу планираних објеката, 
чији капацитет прелази више од 50 
лица, корисника објекта, вршити у 
складу са ''Одлуком о утврђивању 
степена угрожености насељених 
места у општини Бачка Палан-
ка, са рејонима угрожености и 
одређеном врстом и обимом заш-
тите у тим рејонима'' и важећим 
техничким нормативима за скло-
ништа.

• Објекти високоградње јавне и по-
словне намене морају се пројек-
товати и градити тако да особама 
са инвалидитетом, деци и ста-
рим особама омогућава несметан 
приступ, кретање, боравак и рад. 
Стамбене и стамбено-пословне 
зграде са десет и више станова 
морају се пројектовати и гради-
ти тако да се особама са инвали-
дитетом, деци и старим особама 
омогућава несметан приступ, кре-
тање, боравак и рад.

Услови прикључења објеката на 
електроенергетску мрежу

На надземну нисконапонску мрежу 
ће бити могуће прикључити објекте ин-
дивидуалног становања са максимално 
четири јединице у оквиру објекта (стан, 
локал и сл.) и појединачне мање послов-
не објекте чија максимална једновремена 
снага неће прелазити 17.25kW по једини-
ци. За прикључење таквих јединица на 
дистрибутивни електроенергетски сис-
тем, потребно је изградити прикључак 
који ће се састојати од прикључног вода 
и ормана мерног места (ОММ).

У зависности од положаја објекта 
на грађевинској парцели, могућа су два 
случаја изградње прикључка:
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1. регулациона и грађевинска ли-
нија изградње објекта се поклапају:

У таквим случајевима, потребно 
је предвидети да се на погодном 
месту на уличном делу спољашње 
фасаде објекта, на висини 1м од ко-
те терена обезбеди простор, димен-
зија у зависности од броја траже-
них бројила - максимално четири) 
за смештај ормана мерног места 
(ОММ). Алтернативно, орман мер-
ног места може бити постављен на 
слободностојећем армирано-бетон-
ском постољу на регулационој ли-
нији парцеле на којој се гради обје-
кат према улици или у зиданој огра-
ди, која се такође буде градила на 
регулационој линији парцеле пре-
ма улици. Прикључни вод, у свим 
напред наведеним случајевима 
уградње ормана мерног места, ће се 
реализовати изградњом подземног 
нисконапонског вода, од најближег 
стуба надземне нисконапонске мре-
же, до места уградње ормана мер-
ног места. Изузетно, уколико ор-
ман мерног места буде постављен 
на уличном делу спољашње фасаде 
објекта и уколико изграђени обје-
кат буде довољне висине за прихват 
прикључног вода на забату објекта 
(висина прихвата на објекту мора 
бити 6м), прикључни вод се може 
извести и надземно, самоносивим 
кабловским снопом (СКС).

2. регулациона и грађевинска ли-
нија изградње објекта се не поклапају:

У таквим случајевима, потреб-
но је предвидети да орман мерног 
места буде постављен на слобод-
ностојећем армирано-бетонском 
постољу на регулационој линији 
парцеле на којој се гради објекат 
према улици или у зиданој огради, 
која се такође буде градила на ре-
гулационој линији парцеле према 
улици. Прикључни вод, у свим слу-

чајевима уградње ормана мерног 
места, ће се реализовати искључи-
во изградњом подземног нискона-
понског вода, од најближег стуба 
надземне нисконапонске мреже, до 
места уградње ормана мерног мес-
та.

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 1m од коте те-
рена, за уградњу ормана мерног 
места (ОММ) обезбедити простор 
димензија: ширине 430mm, виси-
не 760mm и дубине 220mm 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 пре-
ма улици, на висини 1m од коте 
терена, за уградњу ормана мерног 
места (типа ПОММ-2/Х) обезбе-
дити простор: ширине 700mm, 
висине 750mm и дубине 220mm и 
три отвора за уводнице Ø32mm" 
или "на погодном месту на споља-
шњој фасади уличног дела објекта 
према улици, на висини 1m од ко-
те терена, за уградњу ормана мер-
ног места (типа ПОММ-2/В) обез-
бедити простор: ширине 430mm, 
висине 1090mm и дубине 220mm 
и три отвора за уводнице Ø32mm."

• за орман мерног места са чети-
ри бројила (тип: ПОММ-4): "На 
погодном месту на уличном делу 
спољашње фасаде објекта према 
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улици, на висини 1m од коте те-
рена, за уградњу ормана мерног 
места (ОММ) обезбедити простор 
димензија: ширине 750mm, виси-
не 1090mm и дубине 220mm и пет 
отвора за уводнице Ø32mm."

У случају уградње ормана мерног 
места на слободностојећем армирано-
бетонском постољу које ће се поставити 
на регулационој линији грађевинске пар-
целе објекта, потребно је да инвеститор 
објекта претходно обезбеди следећи сло-
бодан простор:

• за орман мерног места са једним 
бројилом (тип: ПОММ-1): "На по-
годном месту на парцели инвести-
тора, а непосредно уз регулациону 
линију предметне парцеле према 
улици, обезбедити слободан прос-
тор ширине 430mm и дубине по 
фронту 235mm за уградњу слобод-
ностојећег армирано-бетонског 
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 инвес-
титора, а непосредно уз регула-
циону линију предметне парцеле 
према улици, обезбедити слобо-
дан простор ширине 700mm и ду-
бине по фронту 235mm за уградњу 
слободностојећег армирано-бе-
тонског 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 по-
годном месту на парцели инвести-
тора, а непосредно уз регулациону 
линију предметне парцеле према 
улици, обезбедити слободан прос-
тор ширине 700mm и дубине по 
фронту 235mm за уградњу слобод-

ностојећег армирано-бетонског 
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 ли-
нији парцеле, потребно је да инвеститор 
објекта претходно обезбеди следећи сло-
бодан простор у огради:

• за орман мерног места са једним 
бројилом (тип: ПОММ-1): "За 
смештај ормана мерног места, у 
зиданој огради на висини 1m од 
коте терена, инвеститор је у оба-
вези да обезбеди слободан прос-
тор следећих димензија: ширине 
430mm, висине 760mm и дубине 
220mm као и два отвора за увод-
нице Ø32mm од поменутог отвора 
до земље."

• за орман мерног места са два 
бројила (тип: ПОММ-2/Х-броји-
ло једно поред другог и ПОММ-
2/В-бројило једно изнад другог): 
"За смештај ормана мерног места 
(типа ПОММ-2/Х), у зиданој огра-
ди на висини 1m од коте терена, 
инвеститор је у обавези да обез-
беди слободан простор следећих 
димензија: ширине 700mm, виси-
не 750mm и дубине 220mm као и 
три отвора за уводнице Ø32mm од 
поменутог отвора до земље." или 
"За смештај ормана мерног места 
(типа ПОММ-2/В), у зиданој огра-
ди на висини 1m од коте терена, 
инвеститор је у обавези да обез-
беди слободан простор следећих 
димензија: ширине 430mm, виси-
не 1090mm и дубине 220mm као и 
три отвора за уводнице Ø32mm од 
поменутог отвора до земље."

• за орман мерног места са чети-
ри бројила (тип: ПОММ-4): "За 
смештај ормана мерног места, у 
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зиданој огради на висини 1m од 
коте терена, инвеститор је у оба-
вези да обезбеди слободан прос-
тор следећих димензија: ширине 
700mm, висине 1090mm и дубине 
220mm као и пет отвора за увод-
нице Ø32mm од поменутог отвора 
до земље."

• У посебним случајевима изградње 
објеката, уколико не буде могућа 
изградња класичног прикључка 
објекта на напред описани начин, 
могућ је посебан случај прикљу-
чења. Орман мерног места (са 
максимално два бројила), за так-
ве објекте ће бити постављен на 
најближем стубу надземне ниско-
напонске мреже. У том случају, 
инвеститор објекта је у обавези да 
од разводне табле у објекту до ор-
мана мерног места обезбеди један 
(максимално два) подземни нис-
конапонски вод.

II - 2. ПРАВИЛА И УСЛОВИ 
ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Површине јавне намене (јавни 
објекти или јавне површине за које се 
утврђује општи интерес), намењени јав-
ном коришћењу, као и прилази до истих 
морају бити урађени у складу са Правил-
ником о условима за планирање и пројек-
товање објеката у вези са несметаним 
кретањем деце, старих, хендикепираних 
и инвалидних лица. 

Саобраћајну, водопривредну, енер-
гетску и тт инфраструктуру, као и озе-
лењавање, за потребе опремања површи-
на намењених за изградњу објеката од 
општег интереса, у потпуности изводити 
у складу са важећим Законима и Про-
писима који сваку појединачну област 
уређују.  

II - 2.1. Општа правила и услови 
грађења инфраструктуре и 
озелењавања у комплексима објеката 
од општег интереса

Саобраћајна инфраструктура: 

• Минимална ширина колског при-
лаза и саобраћајнице је 3,5 m са 
унутрашњим радијусом кривине 
од мин. R=5,0 m или 7,0 m тамо 
где је неопходна проходност због 
противпожарних услова.

• У оквиру комплекса обезбедити 
простор за паркирање возила за 
сопствене потребе уз обезбеђи-
вање простора за путничка возила 
5,0 х 2,5 m. Обезбедити паркинг 
места (минимално) по систему 
једно паркинг (гаражно) место на 
70 m2 корисне површине, с тим 
да најмање половина возила буде 
смештена у гаражи.

• За сваку парцелу обезбедити пе-
шачки прилаз у ширини од мини-
мално 1,5 m.

Водопривредна инфраструктура: 

• Прикључак објеката у комплексу 
на насељску водоводну мрежу из-
вести преко водомера који се по-
ставља на парцели корисника, на 
мин. 1,0m иза регулационе линије. 

• Одводњу условно чистих атмос-
ферских вода решавати у оквиру 
парцеле, риголама или нивела-
цијом према зеланим површинама 
или уличним каналима.

• Одвођење отпадних фекалних во-
да решити затвореним канализа-
ционим системом у оквиру пар-
целе, а прикључак на насељску 
канализациону мрежу извести по 
условима надлежног комуналног 
предузећа (када се за то стекну ус-
лови).  
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Електронергетска инфраструктура: 

• У комплексима намењеним за из-
градњу објеката од општег интере-
са ову инфраструктуру у целости 
каблирати.

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

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

• Расветна тела поставити на деко-
ративне стубове. 

• За расветна тела користити жи-
вине светиљке високог притиска 
или натријумове ниског (високог) 
притиска како би се добио одго-
варајући ниво осветљености са-
обраћајница у складу са препору-
кама ЈКО-а.

• Заштиту од атмосферског 
пражњења извести класичним 
громобранским инсталацијама у 
облику Фарадејевог кавеза пре-
ма класи нивоа заштите објека-
та у складу са ''Правилником о 
техничким нормативима за заш-
титу објеката од атмосферског 
пражњења'' (Службени лист СРЈ 
бр. 11/96).

• Трафостанице градити као зида-
не или монтажно бетонске унутар 
парцела или објеката.

Гасоводна инфраструктура:

• Прикључење на дистрибутивну 
гасоводну мрежу извести из-
градњом гасоводног прикључка 
од комплекса до уличне дистрибу-
тивне гасоводне мреже према ус-
ловима и сагласности од надлеж-
ног дистрибутера за гас.

• Дубина полагања гасоводног при-
кључка треба да је најмање 0,8m.

• Начин полагања гасоводног при-
кључка, при укрштању, паралел-
ном вођењу, минимално међу-
собно растојање, у односу на 
саобраћајну и водопривредну ин-
фраструктуру и дрвеће/шибље из-
водити у складу са важећим про-
писима који ове области регулишу.

• Услови за изградњу комплекса 
МРС издаваће се на основу овог 
Плана и важећих превилника који 
ову област уређују.

• Минимална удаљеност мeрноре-
гулационих станица МРС и регу-
лационо-одоризаторских станица 
РоС у објектима од чврстог мате-
ријала од стамбених, пословних и 
производних објеката, радионица 
и складишта запаљивих материја-
ла износи 15,0m.

• Минимална удаљеност мерноре-
гулационих станица МРС у објек-
тима од чврстог материјала од тра-
фо станице износи 30,0 m.

• Минимална удаљеност мерноре-
гулационих станица МРС у објек-
тима од чврстог материјала од ос-
талих инфраструктурних објеката:

општински пут 10 m
остали путеви 6 m
водотоци 5 m
шеталишта и паркиралишта 10 m
остали грађевински објекти 10 m

• При изградњи гасних котларни-
ца (топлана на гасне котлове и 
блоковских гасних котларница) 
придржавати се ’’Правилника о 
техничким нормативима за пројек-
товање, грађење, погон и одржа-
вање гасних котларница’’ (”Служ-
бени лист СФРЈ”, бр. 10/90).
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Топловодна мрежа

• Дубина полагања топловода је 
од 0,6 m до 1,0 m. Локација ро-
вова треба да је у зеленом поја-
су, између тротоара и ивичњака 
коловоза, тротоара и ригола/бе-
тонског канала. На локацији где 
нема зеленог појаса топловод се 
води испод тротоара, бетонираних 
платоа или испод канала за одвод 
атмосферске воде на дубини 1,0 m 
од дна канала или ригола. Изузет-
но, топловод се полаже дуж трупа 
саобраћајнице, уз посебне мере 
заштите од механичких и других 
оштећења.

• При паралелном вођењу топлово-
да са подземним водовима мин. 
растојање износи 0,4 m. У изузет-
ним случајевима може бити мање 
од 0,2m. При укрштању са подзем-
ним водовима мин. растојање је 
0,2 m а при вођењу поред темеља 
1,0m. 

• Укрштање топловода са саобраћај-
ницама врши се уз његово пола-
гање у заштитну цев или канал, 
изузев ако се прорачуном докаже 
да то није потребно.

• Мин. дубина укрштања топловода 
са коловозом је 1,0 m.

• При укрштању топловода са во-
дотоцима и каналима, угао закла-
пања њихових оса мора бити из-
међу 60° и 90°. За укрштање под 
мањим углом потребна је саглас-
ност надлежног органа.

• Удаљеност топловода од стубо-
ва електричне расвете, ваздушне 
нисконапонске и ПТТ мреже мора 
бити толика да не угрожава ста-
билност стубова а мин. 0,5 m.

Телекомуникациона инфраструктура:

• Телекомуникациону мрежу гра-
дити подземно по правилима 

грађења подземне телекомуника-
ционе мреже.

• Прикључење корисника вршиће 
се подземно (надземно) на јавну 
мрежу у уличним коридорима.

Озелењавање: 

• Озелењавање слободних, неиз-
грађених површина у комплекси-
ма намењеним за изградњу обје-
ката од општег интереса изводити 
уз поштовање процента заступље-
ности зеленила у сваком поједи-
начном комплексу. 

• Озелењавање ускладити са под-
земном и надземном инфраструк-
туром и техничким нормативима 
за пројектовање зелених површи-
на. 

II - 2.2. Комплекс месне заједнице, 
месне канцеларије, библиотеке, 
пијаце и ватрогасне гараже 

У центру насеља, у блоку бр. 30, за-
државају се постојећи објекти. Овај ком-
плекс намењен је за управу и администра-
цију насеља Младеново (месна заједница 
и месна канцеларија), библиотеку, пијацу 
са тржним центром и ватрогасну гаражу. 
У овом комплексу у планском периоду 
дозвољена је реконструкција, доградња, 
надоградња и нова изградња објеката. 
Услови за изградњу у комплексу су:

- индекс заузетости парцеле  
 макс. 70%,

- индекс изграђености парцеле 
 макс. 2,1,

- спратност објекта   
 макс. П+1+Пк,

- обезбедити приступ објекту  
   лицима са посебним потребама,
- обезбедити зелених површина 

 мин. 30%,
- обезбедити хортикултурно 
уређење зелених површина
- у оквиру комплекса обезбедити 
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довољан број саобраћајних повр-
шина (приступних, манипулатив-
них и паркинг површина) за возила 
специјалне намене.

За овај комплекс, пре издавања 
локацијске дозволе, обавезна је изра-
да урбанистичког пројекта за потребе 
урбанистичко-архитектонског облико-
вања површине јавне намене и урбанис-
тичко-архитектонске разраде локације 
(осим за потребе адаптације и санације 
постојећих објеката). Препоручује се 
измештање библиотеке у комплекс дома 
културе, у блок бр. 29.

II - 2.3. Комплекс дечије установе

Комплекс комбиноване дечије ус-
танове планиран је у блоку бр. 31., на 
локацији старе предшколске установе. 
Планирано је проширење комплекса ста-
ре предшколске установе. У оквиру ком-
плекса мора се обезбедити услови за: 

- обухват деце (од 3-7 година) 
 мин. 70 %,

- изграђена површина   
 мин. 5,5m2/по детету,

- слободна површина   
 мин. 10-15m2/по детету,

- травнате површине   
 мин. 3m²/по детету,

- обезбедити зелених површина 
 мин. 30%,

- индекс заузетости парцеле  
 макс. 40%,

- индекс изграђености парцеле 
 макс. 0,8,

- спратност објекта   
 макс. П+Пк.

У оквиру површине отвореног 
простора потребно је предвидети терене 
за игру (лоптом, ритмичке игре, слобод-
но кретање и трчање), простор у који се 
постављају справе са пешчаником а по 
могућности и "градилиште" за децу. Зе-

лене површине треба да буду декоратив-
но обрађене са више цветног материјала, 
декоративног шибља и дрвећа. При избо-
ру биљних врста водити рачуна да нису 
отровне, да немају бодље и што је веома 
важно, да одговарају условима станишта. 

За овај комплекс, пре издавања 
локацијске дозволе, обавезна је изра-
да урбанистичког пројекта за потребе 
урбанистичко-архитектонског облико-
вања површине јавне намене и урбанис-
тичко-архитектонске разраде локације 
(осим за потребе адаптације и санације 
постојећих објеката).

Дечије установе се могу отварати и 
у оквиру осталог грађевинског земљишта 
(на основу услова из овог Плана) уз услов 
да задовоље прописане нормативе (Пра-
вилник о ближим условима за почетак 
рада и обављање делатности установа 
за децу ’’Службени гласник РС’’, 50/94 
и измене Правилника  (’’Службени гла-
сник РС’’, 6/96).

II - 2.4. Комплекс школе

Проширење постојећег комплекса 
основне школе и нову изградњу објека-
та изводити у блоку број 35. За овај ком-
плекс се мора обезбедити пешачки улаз 
са парковске површине у Улици Младена 
Стојановића. У оквиру комплекса неоп-
ходно је обезбедити:

- обухват деце (од 7-15 година) 
 100%,

- изграђена површина   
 мин. 7,5m2/по ученику,

- слободна површина   
 25-30m2/по ученику,

- индекс заузетости парцеле  
 макс. 30%,

- индекс изграђености парцеле 
 макс. 0,9,

- спратност објекта   
 макс. П+1+Пк,
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- обезбедити зелених површина 
 мин. 30%.

Зелене површине школског ком-
плекса формирати ободно, где ће имати 
функцију изолације самог комплекса од 
суседа. Овај тампон треба да буде довољ-
но густ и широк, састављен од четинар-
ског и листопадног дрвећа и шибља, да 
би обезбедио повољне микроклиматске 
услове, умањио буку и задржао издувне 
гасове и прашину са околних саобраћај-
ница. Зелене површине испред саме згра-
де школе треба да су потчињене архи-
тектури, и декоративно обрађене са више 
цветног материјала, декоративног ши-
бља и дрвећа. При избору биљних врста 
водити рачуна да нису отровне, да немају 
бодље и што је веома важно, да одгова-
рају условима станишта. Избор врста 
треба да буде довољно разноврстан да би 
ученике упознао са биљним богатством. 

За овај комплекс, пре издавања 
локацијске дозволе, обавезна је изра-
да урбанистичког пројекта за потребе 
урбанистичко-архитектонског облико-
вања површине јавне намене и урбанис-
тичко-архитектонске разраде локације 
(осим за потребе адаптације и санације 
постојећих објеката).

II - 2.5. Комплекс здравствене станице

Комплекса здравствене станице 
са апотеком се задржава на постојећој 
локацији (у центру насеља, у блоку бр. 
30). По образовању грађевинске парцеле 
комплекс уредити у складу са Правил-
ником о ближим условима за обављање 
здравствене делатности у здравственим 
установама и другим облицима здравс-
твене службе (''Службени гласник РС'' 
бр. 43/2006).

- индекс заузетости парцеле  
 макс. 70%,

- индекс изграђености парцеле 
 макс. 2,1,

- спратност објекта   
 макс. П+2,

- обезбедити зелених површина 
 мин. 30%.

За овај комплекс, пре издавања 
локацијске дозволе, обавезна је изра-
да урбанистичког пројекта за потребе 
урбанистичко-архитектонског облико-
вања површине јавне намене и урбанис-
тичко-архитектонске разраде локације 
(осим за потребе адаптације и санације 
постојећих објеката).

Дозвољена је изградња ових 
садржаја и на осталом грађевинском 
земљишту, у оквиру приватног сектора, 
на основу важећих Правилника који ову 
област уређују и у складу са условима из 
овог Плана.

У складу са:
• Законом о ветеринарству (''Служ-

бени гласник РС'' бр. 91/05 и 
30/10),

• Правилником о ближим услови-
ма опремљености ветеринарских 
организација (''Службени гласник 
СРС'' бр. 31/78) и

• Правилником о условима оп-
ремљености приватне ветеринарс-
ке апотеке (''Службени гласник 
РС'' бр. 60/91)

уређују се услови за обављање ве-
теринарске делатности (заштита живо-
тиња, мере за спречавање појаве зараз-
них болести код животиња, откривање, 
спречавање ширења, сузбијањa и иско-
рењивањa заразних болести животиња и 
болести које се са животиња могу прене-
ти на људе, ветеринaрско-санитарна кон-
трола, и др.).
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Ако се искаже потреба за изградњом 
овог садржаја у насељу у оквиру осталог 
грађевинског земљишта, у приватном 
сектору, изградња ће се вршити у складу 
са важећим Правилницима који ову об-
ласт уређују и у складу са условима из 
овог Плана:

- индекс заузетости парцеле  
 макс. 70%,

- индекс изграђености парцеле 
 макс. 1,0,

- спратност објекта   
 макс. П+1+Пк,

- обезбедити зелених површина 
 мин. 30%.

II - 2.6. Комплекс дома културе 

Комплекс дома културе се задржава 
на постојећој локацији у блоку бр. 29, уз 
Улицу Младена Стојановића. Уређење и 
изградњу изводити у складу са важећим 
Правилницима који ову област уређују и 
у складу са условима из Плана:

- индекс заузетости парцеле  
 макс. 70%,

- индекс изграђености парцеле 
 макс. 2,1,

- спратност објекта   
 макс. П+1+Пк,

- обезбедити зелених површина 
 мин. 30%.

У планском периоду требало би ра-
дити на обједињавању комплекса дома 
културе и библиотеке, и њиховом рекон-
струкцијом (доградњом и надоградњом 
или новом изградњом) остварити нове 
просторе за задовољавање потреба ста-
новника Младенова из области културе. 
Поред библиотеке са читаоницом обезбе-
дити и салу за биоскопске и позоришне 
представе,  клубске просторије за орга-
низовано окупљање и дружење станов-
ника насеља различитих старосних доби, 
и различитих потреба за употпуњавањем 
и организовањем слободног времена.

За библиотеку обезбедити следеће: 

- обухват 25% свих становника пре-
ко 7 година старости,

- бр. књига по становнику 1,5 књи-
га/стан,

- површина мин. 80 књига/m2,
- пратећи простор мин. 10m2/по за-

посленом,
- остали простор 0,03m2/по учени-

ку.

За овај комплекс, пре издавања 
локацијске дозволе, обавезна је изра-
да урбанистичког пројекта за потребе 
урбанистичко-архитектонског облико-
вања површине јавне намене и урбанис-
тичко-архитектонске разраде локације 
(осим за потребе адаптације и санације 
постојећих објеката).

II - 2.7. Комплекс поште

Задржава се постојећи објекат по-
ште у центру насеља Младеново, у блоку 
бр. 36. Услови за изградњу у комплексу 
су:

- индекс заузетости парцеле  
 макс. 70%,

- индекс изграђености парцеле 
 макс. 2,1,

- спратност објекта   
 макс. П+1+Пк,

- обезбедити приступ објекту лици-
ма са посебним потребама,

- обезбедити зелених површина 
 мин. 30%,

- обезбедити хортикултурно 
уређење зелених површина.

За овај комплекс, локацијска дозво-
ла се издаје на основу овог Плана.

II - 2.8. Спортско-рекреативни 
комплекс

У блоку бр. 14. задржава се ком-
плекс фудбалског терена уз могућ-
ност изградње нових и реконструкцију 
постојећих садржаја. За овај комплекс, 
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локацијска дозвола се издаје на основу 
овог Плана.

У блоку број 9. планирана је из-
градња спортско-рекреативног компле-
кса, са могућношћу изградње отворених, 
уређених простора, погодних за различи-
те врсте спортских активности, са уређе-
ним санитарним просторијама, осталим 
пратећим просторијама, уређеним повр-
шинама и садржајима за најмлађе и сл. 
За овај простор обавезна је израда плана 
детаљне регулације.

Услови за уређење и изградњу 
спортско-рекреативних комплекса су 
следећи:

- индекс заузетости парцеле  
 макс. 30%,

- индекс изграђености парцеле 
 макс. 0,6,

- спратност објекта   
 макс. П+1+Пк,

- обезбедити зелених површина 
 40-50% а мин. 30%.

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

осим објеката и терена намењених 
спорту и рекреацији дозвољена је и из-
градња угоститељских објеката намење-
них за услуживање храном и пићем.

Ближи услови за изградњу про-
писани су Правилником о условима за 
обављање спортских активности и де-
латности (’’Службени Гласник РС’’, бр. 
30/99).

У оквиру постојећих и планираних 
спортско-рекреативних површина зелене 
површине ће чинити значајан проценат 
комплекса. Комплекс озеленити парков-
ским зеленилом у складу са простор-
ним могућностима. Зелене површине у 
спортско-рекреативном комплексу треба 

да буду распоређене тако да створе сенку 
на јужним експозицијама. Њихова функ-
ција је пре свега заштитна, мелиоратив-
на, санитарно-хигијенска и друштвено-
социјална. На местима окупљања посе-
тилаца, применити парковска решења 
применом декоративних врста.

II - 2.9. Парк / сквер

Парковске, односно површине на-
мењене за сквер ће имати највећи ефе-
кат остварења функција побољшања 
микроклимата и организације одмора 
становништва. У центру насеља је задр-
жана постојећа мања зелена површине 
за јавно коришћење, намењена кратко-
трајном одмору становника, а највише за 
најмлађе становнике Младенова.

Најмање 70% површине мора да 
буде под зеленилом (од тога цветњаци 
2-4%). Ове површине озеленити аутохто-
ним и декоративним садним материја-
лом.

Обезбеди рационалну организа-
цију пешачких кретања, места за одмор, 
и уметничку карактеристику сваког еле-
мената који учествује у композицији. Ос-
новни елементи на овим површинама су 
платои, стазе и различите категорије за-
сада. Стазе и платои треба да чине макс. 
30% територије сквера а евентулани 
објекти макс. 5% од укупне површине. 
Значајни елеменат ових површина су раз-
личити урбано-архитектонски елементи, 
урбани мобилијар, елементи осветљења 
и др. Препоручује се израда урбанистич-
ког пројекта за потребе урбанистичко-
архитектонског обликовања површине 
јавне намене.

II - 2.10. Комплекс гробља

Насељско гробље, као постојећи 
садржај, регистровано је у блоку број 39.
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Уређење и изградња насељског 
гробља вршиће се у складу са Законом о 
сахрањивању и гробљима (’’Сл. гласник 
СРС’’, бр. 20/77). Код изразито архи-
тектонске концепције гробља однос по-
вршина за сахрањивање према осталим 
садржајима је 60:40% док је код пејсаж-
не 40:60%. Функционална подела новог 
гробља (ако се ради о изразито архи-
тектонској концепцији гробља) треба да 
се састоји од следећих односа:

-  60% намењено гробним местима,
-  20% заштитни зелени појас и 
парковски обликован простор,
-  16% површине за саобраћајнице,
-  3% трг за испраћај,
-  1% остали садржаји.

Избором садног материјала избећи 
претерано засенчење, околина треба да 
буде достојанствена, мирна, са превагом 
зелене боје разних нијанси. У појасу зе-
ленила формирати места за одмор, пре 
свега у близини улаза и прилаза гробљу. 
Треба тежити постизању јединстве-
ног обележавања гробова. Уз комплекс 
гробља обезбедити простор за парки-
рање аутомобила и бицикла. 

За овај комплекс, локацијска дозво-
ла се издаје на основу овог Плана.

II - 2.11. Ретензија

На овој површини није дозвољена 
изградња објеката. Дозвољено је озе-
лењавање у складу са станишним усло-
вима. Ретензију повезати са системом 
уличних канала, а она ће се поступно 
празнити у систем мелиоративних ка-
нала. Површина намењена за ретензију 
може се вишенаменски користити, као 
уређена јавна зелена површина у перио-
дима без или са малом количином атмос-
ферских падавина и сл., уз напомену да 
се њена основна функција-прихватање 
сувишних површинских вода, никако не 
сме угрозити. На овој површини садити 

меке лишћаре (топола, врба и сл.) у скла-
ду са Законом о водама (''Службени гла-
сник РС'', бр. 30/2010) и водопривредним 
условима.

II - 2.12. Комплекс водозахвата

Овај комплекс мора се уредити и 
изградити у складу са важећим правил-
ницима који ову област регулишу а у 
складу са следећим препорукама:

1. Утврдити локацију бунара за зах-
ват подземне воде цевастим буна-
рима који ће   ’’сирову’’ воду зах-
ватати било из прве или друге су-
бартерске издани. Лоцирати пот-
ребан број бунара на оптималном 
међусобном удаљењу.

2. На истом простору спровести по-
правку квалитета ’’сирове’’ воде у 
смислу захтева Правилника (’’Сл. 
лист СРЈ’’, бр. 42/98) и након тога 
потискивати у уличну мрежу.

3. Усвојену концепцију проверити 
студијом истражених хидрогео-
лошких радова и тек након тога 
урадити Идејни пројекат новог из-
воришта воде.

4. Израдити елаборат зона и појасе-
ва санитарне заштите изворишта 
и објеката за снабдевање водом за 
пиће.

5. Сви радови на пројектовању и из-
градњи водоводног система мо-
рају се извести у  складу са зако-
ном и уз сагласност надлежних 
органа.

На овој локацији потребно је изгра-
дити: бунаре, уређај за поправку квали-
тета воде као и остале пратеће садржаје.

II - 2.13. Комплекс постројења за 
пречишћавање отпадних вода

Услови за уређење и изградњу овог 
комплекса је обавезна израда плана де-
таљне регулације комплекса постројења 
за пречишћавање отпадних вода на ос-
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нову важећих прописа који ову област 
уређују. Концепција прикупљања и ева-
куације је да се канализациона мрежа у 
насељу оријентише према југу ка уређају 
за пречишћавање отпадних вода. У скла-
ду са Директивама ЕУ може се предви-
дети екстезивни начин пречишћавања 
отпадних вода. Пре испуштања у реци-
пијент–мелиоративни канал, концентра-
ција појединих загађујућих материјала у 
еуфленту мора задовољавати услове које 
прописује надлежно водопривредно пре-
дузеће.

II - 2.14. Комплекс МРС

Мерно-регулациона станица је део 
комуналне инфраструктуре, у функцији 
мерења и регулације притиска за дистри-
бутивну гасну мрежу. Планирано је да се 
насеље на гасну мрежу прикључи гасо-
водом средњег притиска, из правца Ка-
рађорђева, односно Бачке Паланке. За 
објекат мерно-регулационе станице тре-
ба резервисати површину од око 300m2 и 
обезбедити прикључак на: саобраћајну, 
електроенергетску и тт инфраструктуру. 
Овим Планом дефинисана је локација ју-
гоисточном делу грађевинског подручја 
насеља, уз главну насељску саобраћајни-
цу. По изради плана детаљне регулације 
за блок бр. 27. може се издати и лока-
цијска дозвола за изградњу у овом ком-
плексу.

II - 2.15. Улични коридор

У оквиру уличног коридора за сва-
ку грађевинску парцелу јавне, односно 
остале намене, обезбедити услове за: 
колски и пешачки прилаз, прикључак на 
насељску: водоводну и канализациону 
мрежу, нисконапонску електро мрежу, 
дистрибутивну гасоводну мрежу, телеко-
муникациону, КДС мрежу и др., а према 
условима надлежног предузећа.

За улични коридор овим Планом 
дају се услови за уређење, изградњу и 

полагање јавне инфраструктуре и услови 
за озелењавање неизграђених, слободних 
површина. 

II - 2.15.1. Саобраћајна 
инфраструктура у уличном коридору

Услов за изградњу саобраћајне 
инфраструктуре је израда Главних 
пројеката за све саобраћајне капацитете 
уз поштовање одредби:

- Закона о јавним путевима ("Служ-
бени  гласник Републике Србије", 101/05 
и 123/07),

- Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима ("Службени гласник Репу-
блике Србије", број 41/09),

- Правилника о основним услови-
ма које јавни путеви и њихови елементи 
морају да испуњавају са гледишта без-
бедности саобраћаја (”Службени лист 
СФРЈ”, бр. 35/81 и 45/81),

- Правилника о ближим саобраћај-
но-техничким и другим условима за из-
градњу, одржавање и експлоатацију ауто-
буских станица и аутобуских стајалишта 
(”Службени гласник РС”, бр. 20/96, 
18/04, 56/05 и 11/06), 

- Техничких прописа из области 
путног инжењеринга,

- SRPS-а за садржаје који су обух-
ваћени пројектима.

Главна насељска саобраћајница 
(општински пут):

Потребно је планирати реконструк-
цију пута и саобраћајних прикључака на 
исти са следећим пројектним елементи-
ма:

- задржава се постојећа регулација 
главне насељске саобраћајнице;

- коловоз има ширину 6,5 m тј., две 
саобраћајне траке са ширином од мин  
3,0 m и ивичним тракама  од 0,25 m;

- носивост коловозне конструкције 
је за средње тежак саобраћај (115 kN по 
осовини);
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- нагиб коловоза је једностран;
- паркирање путничких возила је 

ван коловоза у регулационом профилу 
ивично или сепарисано;

искористити главну насељску са-
обраћајницу за вођење интерног терет-
ног и јавног саобраћаја;

бициклистичка стаза ће се изгради-
ти у ширини од 2,5 m (мин. 2,0 m) као 
двосмерне или 1,75 m као једносмерне од 
савремене конструкције;

вођење интерних пешачких токова 
дуж главне насељске саобраћајнице вр-
шити преко изграђених пешачких стаза 
са ширином од мин. 1,5 m уз регулаци-
ону линију;

реконструкцију постојећих ( из-
градњу нових ) аутобуских стајалишта 
извршити по следећим препорукама: 

• Ширина коловоза аутобуског 
стајалишта мора износити 3,25 m 
(изузетно 3,0 m).

• Дужина нише аутобуског стаја-
лишта мора износити 13,0 m за је-
дан аутобус, односно, 26,0 t за два 
или зглобни аутобус.

• Коловозна конструкција аутобус-
ког стајалишта мора бити пројек-
тована и изведена за осовинско 
оптерећење као и код коловоза 
државног пута – главне насељске 
саобраћајнице.

• одводњавање стајалишта са падом 
од 2% од ивице коловоза државног 
пута

• бициклистичке стазе извести од 
асфалта, бетона или неког другог 
материјала са ширином од 2,5 m 
(мин. 2,0 m) као двосмерне или 
1,75 m као једносмерне.

Сабирне насељске саобраћајнице:

• Задржава се постојећа регулација 
уличних коридора сабирних ули-
ца. У деловима насеља где се уво-
ди нова регулација мин. ширина 
уличног коридора је 12,0m.

• Коловоз сабирне саобраћајнице је 
широк 6,0m (мин. 5,0m) у завис-
ности од значаја сабирне улице у 
мрежи насељских саобраћајница.

• Носивост коловозне конструкције 
за сабирне улице је за средњи са-
обраћај или лак саобраћај (мин. 60 
kN по осовини).

• Нагиб коловоза је једностран.
• Паркирање дуж сабирних улица 

организовати ван коловоза (ивич-
но или сепарисано-зависно од 
конкретне ситуације).

• Вођење интензивних пешачких 
токова вршити по пешачким ста-
зама (ширина                1-1,5 m) уз 
регулациону линију.

Приступне (остале)  насељске 
саобраћајнице:

• Приступне саобраћајнице изво-
дити за двосмерни и једносмерни 
саобраћај у зависности од мобил-
ности у зони и дужине улице. У 
деловима насеља где се уводи но-
ва регулација минимална ширина 
уличног коридора је 8,0 m.

• Саобраћајнице за двосмерни са-
обраћај градити са две траке 2 х 
3,0 m (2 х 2,75) или за једносмерни 
саобраћај са ширином 3,5 m (мин. 
3,0 m) са мимоилазницама (ако се 
за њима укаже потреба).

• Носивост коловозне конструкције 
у овим улицама је за лак саобраћај 
(60 kN по осовини).

• Нагиб коловоза је једностран.
• Раскрснице и кривине тако ге-

ометријски обликовати да омо-
гућују задовољавајућу преглед-
ност и безбедност.

• Пешачку стазу изводити ширине 
мин. 1,0m уз регулациону линију.
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Колско-пешачки пролази:

• Колско пешачке пролазе изводити 
за једносмерни саобраћај. У де-
ловима насеља где се уводи нова 
регулација мин. ширина коридора 
колско пешачког пролаза је 5,0 m.

• Саобраћајницу градити са једном 
траком ширине 3,0 m.

• Носивост коловозне конструкције 
је за лак саобраћај.

• Нагиб коловоза је једностран.
• Пешачку стазу изводити ширине 

мин. 1,0 m уз регулациону линију.

II - 2.15.2. Водопривредна 
инфраструктура у уличном коридору 

• Снабдевање водом обезбедити из 
изворишта у блоку бр. 30.

• Применити пластичне цеви (PVC 
и PE) за одговарајући радни при-
тисак од 6 bara.

• Минимална дубина изнад во-
доводних цеви износи 1,0m ме-
рено од горње ивице цеви а на 
месту прикључка новопланира-
ног на постојећи цевовод, дуби-
ну прикључка свести на дубину 
постојећег цевовода.

• На проласку цевовода испод пу-
та предвидети заштитне челичне 
цеви на дужини већој од ширине 
пута за 1,0m са сваке стране.

• Хидранте подземног типа, преч-
ника Ø80 и Ø50, опремљене хи-
дрантским капама које се поста-
вљају на ниво терена, предвидети 
искључиво за санитарне потребе 
(испирање мреже).

• На траси водовода предвидети по-
стављање довољног броја надзем-
них противпарних хидраната.

• Приликом реализације водовода 
придржавати се техничких про-
писа за пројектовање, извођење, 
пријем и одржавање мреже.

• По завршеним радовима на мон-
тажи и испитивању мреже треба 
извршити катастарско снимање 
изграђене мреже, добијене подат-
ке унети у катастарске планове 
подземних инсталација а све ас-
фалтиране и зелене површине вра-
тити у првобитно стање.

• Пројектовање и изградњу објека-
та водовода вршити у сарадњи са 
јавним комуналним предузећем, 
а на пројекте споменутих хидро-
техничких објеката  прибавити са-
гласност истог.

• На територији целог насеља из-
градити канализациону мрежу и 
то као сепаратну тако да се посеб-
но прихватају санитарне, а посеб-
но атмосферске воде.

• Пре упуштања у реципијент, от-
падне воде пречистити до степена 
који пропише надлежно водопри-
вредно предузеће.

• Насељске отпадне воде ће се одво-
дити до постројења за пречишћа-
вање отпадних вода које ће бити 
лоцирано у јужном делу насеља 
Младеново.

• Атмосферску канализацију гради-
ти као отворену кишну канализа-
цију за условно чисте атмосферс-
ке воде које се не пречишћавају, 
а делимично као зацевљену, тамо 
где ширина уличног профила не 
дозвољава изградњу отворених 
канала.

• Атмосферске воде пре упуштања 
у реципијент очистити од меха-
ничких нечистоћа на таложнику, 
односно сепаратору.

• Крајњи реципијент за прихват 
свих отпадних вода на подручју 
Младенова биће мелиоративни ка-
нали који се пружају југозападно и 
југоисточно од насеља.
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II - 2.15.3. Електроенергетска 
инфраструктура у уличном коридору 

• Целокупну електроенергетску 
мрежу и трафостанице градити у 
складу са важећим законским про-
писима и техничким условима.

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

• Трафостанице градити на јавној 
површини. Мин. површина за из-
градњу МБТС трафостанице тре-
ба да буде 5,0 Х 6,0m, мин. удаље-
ност од других објеката је 3m.

• У коридору надземних средњена-
понских водова грађење објеката 
мора бити у складу са Правил-
ником о техничким нормативима 
за изградњу надземних електро-
енергетских водова називног на-
пона 1kV do 400kV (''Службени 
лист СФРЈ'', бр. 65/88 и 18/92), 
техничким условима заштите 
подземних металних цевовода од   
утицаја електроенергетских по-
стројења ЈУС Н.ЦО.105 (Службе-
ни лист СФРЈ бр. 68/86), Заштитом 
телекомуникационих постројења 
од утицаја електроенергетских по-
стројења, Заштитом од опасности 
ЈУС Н.ЦО.101 (''Службени лист 
СФРЈ'', бр. 68/88), као и условима 
надлежног предузећа. 

• Средњенапонску мрежу 20kV гра-
дити надземно или подземно.    

• Нисконапонска мрежа може бити 
грађена надземно, на бетонским и 
гвоздено-решеткастим стубовима 
или подземно.

• Стубове електроенергетске мреже 
поставити у уличним коридорима, 
мин. 1,0m од коловоза, ван кол-
ских прилаза објектима.

• Мин. висина најнижих проводни-
ка, као и удаљеност од осталих 
објеката мора бити у складу са 
Правилником о техничким нор-

мативима за изградњу надзем-
них електроенергетских водова 
називног напона 1kV до 400kV 
(''Службени лист СФРЈ'', бр. 65/88 
и 18/92).

• У зони централних садржаја, пар-
ковским површинама, радним зо-
нама и комплексима, спортским 
и туристичко рекреативним повр-
шинама и комплексима, електрое-
нергетску мрежу градити подзем-
но по условима грађења за под-
земну електроенергетску мрежу. 

• Светиљке јавног осветљења пос-
тавити на стубове електроенер-
гетске мреже, где је електроенер-
гетска мрежа грађена ваздушно. 
Где је електроенергетска мрежа 
грађена подземно, расветна тела 
поставити на стубове за расвету.

• За расветна тела користити ра-
светна тела у складу са новим тех-
нологијама развоја према захтеви-
ма зона где се постављају.

• Заштиту од атмосферског 
пражњења извести класичним 
громобранским инсталацијама у 
облику Фарадејевог кавеза пре-
ма класи нивоа заштите објека-
та у складу са ’’Правилником о 
техничким нормативима за заш-
титу објеката од атмосферског 
пражњења’’ (’’Службени лист 
СРЈ’’, бр. 11/96).

При полагању подземне електрое-
нергетске мреже у насељу морају се по-
штовати следећи услови:

• Електроенергетске каблове пола-
гати у уличним зеленим површи-
нама поред саобраћајница и пе-
шачких стаза или, уколико за то 
нема могућности, испод пешачких 
стаза.

• Дубина полагања каблова не сме 
бити мања од 0,8 m.
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• Електроенергетску мрежу полага-
ти најмање 0,5 m од темеља обје-
ката и 1,0 m од саобраћајница.

• При укрштању са саобраћајницом 
кабел мора бити постављен у заш-
титну цев, а угао укрштања треба 
да буде око 90º.

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

• Паралелно полагање електроенер-
гетских каблова и цеви водовода 
и канализације дозвољено је у хо-
ризонталној равни при чему хо-
ризонтално растојање мора бити 
веће од 0,5 m.

• Није дозвољено полагање елек-
троенергетског кабла изнад или 
испод цеви водовода или канали-
зације.

• При укрштању електроенергет-
ских каблова са цевоводом гасо-
вода вертикално растојање мора 
бити веће од 0,3m, при приближа-
вању и паралелном вођењу 0,5m.

II - 2.15.4. Гасоводна инфраструктура 
у уличном коридору 

Гасовод средњег притиска

Код проласка у близини или пара-
лелног вођења гасовода уз друге објекте 
одстојање не сме бити мање од:

• 10,0 m од спољне ивице путног 
појаса државног пута I реда,

• 5,0 m од спољне ивице путног 
појаса општинског пута,

• 1,0 m (мерено хоризонтално) од 
темеља грађевинских објеката, 
уколико не угрожава стабилност 
објекта,

• 0,5 m од спољне ивице других уко-
паних инсталација и мелиорацио-
них објеката,

• 10,0 m од ножице насипа канала.
• Удаљеност укопаног гасовода 

средњег притиска од уличне стуб-
не електричне расвете, ваздушне 
нисконапонске и ПТТ мреже мора 
бити толика да не угрожава ста-
билност стубова а минимално 0,5 
m.

• Ако се гасовод поставља испод 
саобраћајнице прокопавањем те 
саобраћајнице, полаже се у ров на 
пешчану постељицу и са двостру-
ком антикорозионом изолацијом, 
према прописима.

• Ако се гасовод поставља испод са-
обраћајнице бушењем рова испод 
те саобраћајнице мора се употре-
бити одговарајућа заштитна цев 
гасовода.

• При укрштању гасовода са са-
обраћајницама и каналима, угао 
заклапања њихових оса мора би-
ти између 60° и 90°. За укрштање 
под мањим углом потребна је са-
гласност надлежног органа. Таква 
сагласност се не може издати за 
укрштање са железничком пругом.

Гасоводна мрежа ниског притиска

• Дубина полагања гасовода је ми-
нимално 0,8 m. Локација ровова 
треба да је у зеленом појасу из-
међу тротоара и ивичњака улице, 
тротоара и ригола, тротоара и бе-
тонског канала. На локацији где 
нема зеленог појаса гасовод се 
води испод уличног тротоара, бе-
тонираних платоа и површина или 
испод уличних канала за одвод ат-
мосферске воде на дубини 1,0 m 
од дна канала или ригола. Изузет-
но, гасовод се полаже дуж трупа 
пута, уз посебне мере заштите од 
механичких и других оштећења.
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• Трасе ровова за полагање гасне 
инсталације се постављају тако да 
гасна мрежа задовољи минимална 
прописана одстојања у односу на 
друге инсталације и објекте ин-
фраструктуре. Вредности мини-
малних дозвољених растојања у 
односу на укопане инсталације су:

  
Минимална 
дозвољена 
растојања

укрштање паралелно 
вођење

водовод, 
канализација 0,5 m 1,0

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

коловоз 
општинског пута и 
улице

1,0 m 0,5 m

коловоз државног 
пута 1,3 m 1,0 m

бензинске пумпе - -5,0 m

• Укрштање дистрибутивног гасо-
вода (ДГ) са саобраћајницама вр-
ши се уз његово полагање у заш-
титну цев или канал, изузев ако се 
прорачуном докаже да то није по-
требно. При томе се мора обезбе-
дити природна вентилација кана-
ла, заштитне цеви или подземног 
пролаза.

• Дистрибутивни гасовод се не пола-
же испод објеката високоградње. 

• Удаљеност укопаних стубова елек-
тричне расвете, ваздушне ниско-
напонске и ПТТ мреже мора бити 

толика да не угрожава стабилност 
стубова, минимално 0,5 m.

II - 2.15.5. Телекомуникациона 
инфраструктура у уличном коридору

• Целокупну ТТ мрежу градити у 
складу са важећим законским про-
писима и техничким условима.

• ТТ мрежа ће се главном градити 
подземно, сем на местима где из-
градња подземне мреже није оп-
равдана, у деловима малих густи-
на претплатника и где изградња 
подземне мреже није могућа због 
недостатка простора за ископ ро-
ва.

• Дубина полагања ТТ каблова тре-
ба да је најмање 0,8 m.

• ТТ мрежу полагати у уличним зе-
леним површинама (удаљеност од 
високог растиња мин. 1,5 m), по-
ред саобраћајница на растојању 
најмање 1,0 m од саобраћајница, 
или поред пешачких стаза. У слу-
чају да се то не може постићи ТТ 
каблове полагати испод пешачких 
стаза.

• При укрштању са саобраћајни-
цама каблови морају бити поста-
вљени у заштитне цеви, а угао 
укрштања треба да буде 90º.

• При паралелном вођењу са елек-
троенергетским кабловима нај-
мање растојање мора бити 0,5 m 
за каблове напона до 10kV и 1,0 
m за каблове напона преко 10kV. 
При укрштању најмање растојање 
мора бити 0,5 m, а угао укрштања 
90º.

• При укрштању са цевоводом гасо-
вода, водовода и канализације вер-
тикално растојање  мора бити веће 
од 0,3 m, а при приближавању и 
паралелном вођењу 0,5 m.

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

• Самоносиви кабл КДС-а постави-
ти на носаче преко изолатора, на 
стубове нисконапонске мреже по 
условима надлежне Електродист-
рибуције.

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

• Најмање растојање од најнижих 
проводника електроенергетске 
мреже мора бити 1,0 m.

• За напајање дистрибутивних поја-
чивача потребно је обезбедити 
прикључак на електричну мрежу 
(220V, 50Hz).

• Објекти за смештај телекомуника-
ционих уређаја мобилне телекому-
никационе мреже и опреме за ртв 
и кдс, мобилних централа, базних 
радио станица, радио релејних 
станица, као и антене и антенски 
носачи могу се поставити у окви-
ру објекта, на слободном просто-
ру, на грађевинској парцели инди-
видуалног становања по могућ-
ности на ободу насеља, у зонама 
привредне делатности у објекту у 
оквиру појединачних корисника, 
у оквиру комплекса појединачних 
корисника по могућности ван. 

• Објекат за смештај телекомуника-
ционе и ртв опреме може бити зи-
дани или монтажни, или смештен 
на стубу.

• Минимална површина за комплекс 
РБС треба да буде 10,0 Х 10,0 m.

• Комплекс са телекомуникационом 
опремом и антенски стуб мора би-
ти ограђен.

• У комплекс се поставља антенски 
стуб са антенама, а на тлу се по-

стављају контејнери базних ста-
ница.

• Напајање електричном енергијом 
вршиће се из нисконапонске мре-
же 0,4kV.

• До комплекса за смештај мобилне 
телекомуникационе опреме и ан-
тенских стубова са антенама обез-
бедити приступни пут минималне 
ширине 3,0m до најближе јавне 
саобраћајнице.

• Слободну површину комплекса 
озеленити.

• Антене се могу поставити и на 
постојеће више објекте (силосе и 
др.).

II - 2.15.6. Улично зеленило

Основни задатак ових зелених по-
вршина је да изолују пешачке токове и 
ободне зграде од колског саобраћаја и 
створе повољне санитарно-хигијенске и 
микроклиматске услове и повећају ес-
тетске квалитете пејсажа. Од укупне по-
вршине уличног коридора 30% треба да 
је под зеленилом.

У свим улицама у којима постоји 
довољна ширина уличног профила фор-
мирати једностране или двостране дрво-
реде или засаде шибља. У ширим улич-
ним профилима могуће је формирати 
групе садница лишћара и четинара са сп-
ратом шибља. Пожељно је да ширина зе-
леног 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 за-
висности од врсте креће се од 5-15m.

Композициони принципи озелења-
вања улица треба да стварају максимал-
не погодности за кретање саобраћаја и 
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пешака и заштиту станова од буке и ат-
мосферских гасова. Неопходно је ства-
рати и повољније услове за сагледавање 
пејсажа у току кретања. За сваку улицу 
у којима не постоје дрвореди је потреб-
но изабрати по једну врсту дрвећа (липа, 
дивљи кестен, јавор, млеч и др.) и тиме 
обезбедити индивидуалност улице. При 
томе треба водити рачуна о карактеру 
улице, правцу доминантног ветра као и 
смени фенолошких аспеката. Цветњаке 
не треба лоцирати на целој дужини траке 
улице, већ само на појединим деловима 
(у близини станица јавног саобраћаја, 
код пешачких прелаза, на раскрсницама). 
При избору врста за улично зеленило 
треба водити рачуна да сем декоратив-
них својстава (фенолошке особине), буду 
прилагођене условима раста у уличним 
профилима (отпорност на збијеност тла, 
водни капацитет земљишта, прашину, 
гасове). Постојеће дврвореде неговати и 
заштитити. 

Све уличне зелене површине заш-
титити а дрвеће уништено при изградњи 
објеката надокнадити новим садницама 
под условима и на начин који одређује 
општина, односно орган који издаје доз-
волу за градњу објеката а на основу Зако-
на о заштити животне средине. При фор-
мирању заштитног и линијског зеленила 
уз саобраћајнице руководити се, одред-
бама Закона о јавним путевима.

II - 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА 
ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА

II - 3.1. Зона становања

• При грађењу стамбених објека-
та придржавати се Правилника о 
минималним техничким условима 
за изградњу станова (''Службени 
лист СФРЈ'', бр. 45/67).

• За остале објекте придржавати се 
одредби техничких прописа и ус-

лова који конкретну област регу-
лишу.

• На грађевинској парцели дозвоље-
на је изградња само једног стамбе-
ног објекта (стамбено-пословног, 
пословно-стамбеног).

• При планирању и пројектовању 
прилаза до објекта, хоризонтал-
не и вертикалне комуникације у 
стамбеним објектима са 10 и више 
станова, морају се обезбедити ус-
лови за несметано кретање лица са 
посебним потребама у простору, у 
складу са Правилником о услови-
ма за планирање и пројектовање 
објеката у вези са несметаним кре-
тањем деце, старих, хендикепира-
них и инвалидних лица (”Службе-
ни гласник РС”, бр. 18/97.)

а)  Врста и намена објеката

У оквиру ове зоне, у зависности 
од величине парцеле, дозвољава се из-
градња следећих објеката:

Услови за стамбену зону средње гу-
стине:

1. Главни објекат:
Намена: породични стамбени обје-

кат, породични стамбено-пословни обје-
кат, пословно-стамбени објекат, послов-
ни објекат, вишепородични стамбени 
објекат и вишепородични стамбено-по-
словни објекат.

Врста: главни објекат може да се 
гради као слободностојећи, двојни, обје-
кат у прекинутом низу и објекат у непре-
кинутом низу.

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

бени објекат породичног типа (пушнице, 
сушнице, настрешница за машине и во-
зила, магацин хране за сопствену употре-
бу и сл.) и економски објекат уз стамбени 
објекат вишепородичног типа, уз послов-
ни објекат, уз производни и складишни 
објекат (магацин). 
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Врста: објекат се гради као слобод-
ностојећи, двојни или као објекат у пре-
кинутом низу.

3. Помоћни објекат: гаража, летња 
кухиња, остава, водонепропусна бетон-
ска септичка јама, бунар, ограда, трафо 
станица и сл.

У овој зони пословне делатности 
које се дозвољавају су из области: трго-
вине на мало, угоститељства и услужних 
делатности, уз обезбеђивање услова заш-
тите животне средине.

Услови за стамбену зону мање гу-
стине:

1. Главни објекат:
Намена: породични стамбени обје-

кат, породични стамбено-пословни обје-
кат, пословно-стамбени објекат, послов-
ни објекат, вишепородични стамбени 
објекат и вишепородични стамбено-по-
словни објекат и мањи произвони или 
складишни објекат.

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

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

бени објекат породичног типа (сточ-
не стаје, испусти за стоку, ђубришта, 
пољски клозети, пушнице, сушнице, 
кош, амбар, настрешница за машине и 
возила, магацини хране, објекти намење-
ни исхрани стоке, млекара, санитарни 
пропусник, магацин хране за сопствену 
употребу и др.) и економски објекат уз 
стамбени објекат вишепородичног ти-
па, уз пословни објекат, уз производни и 
складишни објекат (магацин).

Врста: објекат се гради као слобод-
ностојећи, двојни или као објекат у пре-
кинутом низу.

3. Помоћни објекти: гаража, летња 
кухиња, остава, водонепропусна бетон-
ска септичка јама, бунар, ограда, трафо 
станица и сл.

У овој зони пословне делатности 
које се могу дозволити су из области: тр-
говине на мало и велико, угоститељства 
и услужних делатности, с тим да су обез-
беђени услови заштите животне средине. 
Производне делатности малог обима у 
овој зони се могу дозволити уз обезбеђи-
вање услова заштите животне средине. 
У оквиру зоне становања није дозвоље-
на изградња производних и складишних 
објеката већих капацитета. На грађевин-
ској парцели у овој зони дозвољено је др-
жање домаћих и егзотичних животиња, 
чији је број и врста одређен Одлуком о 
условима за држање и заштиту домаћих 
и егзотичних животиња (’’Службени 
лист општине Бачка Паланка’’, бр. 2/09).

б)   Услови за образовање грађевинске 
парцеле

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

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

• за двојни објекат минимална ши-
рина парцеле је 16,0m (2х8,0m), 
минимална површина је 400,00m2 
(2х200,00m2);

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

• за објекат у непрекинутом низу 
минимална ширина парцеле је 
7,0m, минимална величина парце-
ле је 200,0m2;

• за образовање грађевинске парце-
ле намењене породичном стано-
вању пољопривредног типа обез-
бедити минималну ширину парце-
ле од 15,0m;
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Услови за образовање грађевинске 
парцеле намењене вишепородичном ста-
новању су следећи:

• за слободностојећи вишепородич-
ни стамбени објекат минимална 
ширина парцеле је 20,0m а за обје-
кат у прекинутом низу минимална 
ширина парцеле је 15,0m;

• за све врсте вишепородичних 
стамбених објеката  минимална 
површина парцеле је 600,0m2.

в)  Положај објеката на парцели

Објекти се граде на грађевинској 
линији и унутар површине ограничене 
грађевинским линијама. Главни објекти 
се предњом фасадом постављају на 
грађевинску линију.

У стамбеној зони средње густине 
грађевинска линија се поклапа са регула-
ционом линијом. У стамбеној зони мање 
густине грађевинска линија је на 0,0m, 
3,0m или 5,0m од регулационе линије. 

Главни објекат се на парцели гра-
ди уз границу парцеле претежно северне 
(односно западне) оријентације. 

Изградња породичних објеката на 
парцели може се дозволити под следећим 
условима:

Основни габарит слободностојећег 
објекта (без испада) може да се дозволи 
на минимално 1,0m од границе парце-
ле претежно северне (односно западне) 
оријентације, односно, основни габарит 
са испадима не може прећи границу пар-
целе.

основни габарит слободностојећег 
објекта (без испада) може да се дозво-
ли на минимално 3,0m од границе пар-
целе претежно јужне (односно источне) 
оријентације.

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

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

Основни габарит објекта у непре-
кинутом низу од границе парцеле је 0,0m.

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

• Основни габарит вишепородич-
ног објекта (без испада) може се 
дозволити у односу на границу су-
седне грађевинске парцеле: за сло-
бодностојећи објекат је минимал-
но 2,5m, за објекат у прекинутом 
низу је 4,0m.

Изградња пословних/производних 
објеката на парцели може се дозволити 
под истим условима као и за породичне 
стамбене објекте.

г)  Дозвољени индекс заузетости и 
индекс изграђености грађевинске 
парцеле

Услови за стамбену зону средње 
густине: на грађевинској парцели индекс 
заузетости парцеле је максимално 50% а 
индекс изграђености парцеле максимал-
но 1,6.

Услови за стамбену зону мање гу-
стине: на грађевинској парцели индекс 
заузетости парцеле је максимално 40% 
а индекс изграђености парцеле је макси-
мално 1,2.

д)  Дозвољена спратност и висина 
објеката

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

Спратност стамбеног објекта више-
породичног типа је од П+1 до максимал-
но П+2+Пк. Дозвољена је изградња под-
румске, односно сутеренске етаже ако не 
постоје сметње геотехничке и хидротех-
ничке природе. Укупна висина објекта не 
може прећи 15,0m.

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

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

Економски објекат (сточна стаја, 
магацин хране за сопствене потребе, 
и сл.) је максималне спратности П+1 а 
максималне висине до 7,0m. Економски 
објекат (пушнице, сушнице, кош, амбар, 
настрешнице за машине и возила и др.) 
је максималне спратности П+1, а макси-
малне висине 9,0m.

Помоћни објекат (гаража, летња 
кухиња, остава) је максималне спрат-
ности П а максималне висине 4,0m. Доз-
вољена је изградња подрумске етаже ако 
не постоје сметње геотехничке и хидро-
техничке природе.

ђ)  Међусобна удаљеност објеката

Удаљеност слободностојећег стам-
беног објекта породичног типа од других 

објеката не може бити мања од 4,0m (ос-
новни габарит са испадом).

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

Пословни, економски и помоћни 
објекат могу да се граде на међусобном 
размаку од 0,0m ако су задовољени сани-
тарни, противпожарни и други технички 
услови, односно међусобни размак не 
може бити мањи од 4,0m ако пословни 
објекат има отворе са те стране, тј. међу-
собни размак не може бити мањи од по-
ловине висине вишег објекта.

Удаљеност економског објекта 
(сточна стаја) од: стамбеног, пословног, 
производног и неких економских објекта 
(у складу са санитарно-хигијенским ус-
ловима и условима заштите животне сре-
дине) не може бити мања од 15,0m.

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

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

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

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

Ограде на регулационој линији мо-
гу бити транспарентне или комбинација 
зидане и транспарентне ограде с тим да 
укупна висина ограде од коте тротоара не 
сме прећи висину од h=1,4m. Капије на 
регулационој линији се не могу отварати 
ван регулационе линије. Транспарент-
на ограда се поставља на подзид виси-
не максимално 0,2m а код комбинације 
зидани део ограде може ићи до висине 
од 0,9m. Висина ограде на углу не може 
бити виша од 0,9m од коте тротоара због 
прегледности раскрснице. Ограда, стубо-
ви ограде и капије морају бити на грађе-
винској парцели која се ограђује. Бочне 
стране и задња страна грађевинске пар-
целе може се ограђивати живом зеленом 
оградом, транспарентном оградом или 
зиданом оградом до висине максимал-
но h=1,4m. Дозвољено је преграђивање 
функционалних целина у оквиру грађе-
винске парцеле (разграничење стамбеног 
од економског дела парцела, стамбеног 
од пословно-производног дела парцеле) 
уз услов да висина те ограде не може би-
ти већа од висине спољне ограде.

Ако се грађевинска парцела у ок-
виру зоне становања намењује за чисто 
пословање, односно производњу, оба-
везна је израда урбанистичког пројекта 
уз услов да објекти својом делатноћу не 
угрожавају животну средину. Услови за 

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

ж)  Обезбеђивање приступа парцели и 
простора за паркирање возила

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

За паркирање возила за сопствене 
потребе у оквиру грађевинске парцеле 
мора се обезбедити паркинг место тј. 
простор за паркирање возила по прави-
лу: један стан једно паркинг место, мин. 
једно паркинг место на 70 m2 пословног/
производног простора тј. у складу са ва-
жећим прописима који одређену делат-
ност уређују. У оквиру парцеле мора се 
обезбедити потребна ширина саобраћај-
но-манипулативног простора.

з)  Заштита суседних објеката

Испади на објекту не могу прелази-
ти грађевинску линију више од 1,6m, од-
носно регулациону линију више од 1,2m 
и то на делу објекта вишем од 3,0m. Ако 
је хоризонтална пројекција испада већа 
онда се она поставља у односу на грађе-
винску, односно регулациону линију. 
Грађевински елементи на нивоу при-
земља могу прећи грађевинску линију 
(рачунајући од основног габарита обје-
кта до хоризонталне пројекције испада) 
и то:

• транспарентне браварске конзол-
не надстрешнице у зони призем-
не етаже мање од 2,0m по целој 
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ширини објекта с висином изнад 
3,0m,

• платнене надстрешнице са масив-
ном браварском конструкцијом 
мање од 1,0m од спољне ивице 
тротоара на висину изнад 3,0m,

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

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

• на делу објекта према предњем 
дворишту мање од 1,2m, али укуп-
на површина грађевинских елеме-
ната не може прећи 50% уличне 
фасаде изнад приземља,

• на делу објекта према бочном 
дворишту претежно северне (од-
носно западне) оријентације мање 
од 0,6m, али укупна површина  
грађевинских елемената не  може 
прећи 30% бочне фасаде изнад 
приземља,

• на делу објекта према бочном дво-
ришту претежно јужне (односно 
источне) оријентације мање од 
0,9m, али укупна површина грађе-
винских елемената  не може прећи 
30% бочне фасаде изнад при-
земља,

• на делу објекта према задњем 
дворишту (најмањег растојања од 
стражње линије суседне грађе-
винске парцеле од 5,0m) мање од 
1,2m, али укупна површина грађе-
винских елемената не може прећи 
30% стражње фасаде изнад при-
земља. 

Отворене спољне степенице могу 
се постављати на предњи део објекта ако 
је грађевинска линија увучена у одно-
су на регулациону линију за 3,0m и ако 
те степенице савлађују висину од 0,9m. 

Степенице које савлађују висини вишу 
од 0,9m улазе у основни габарит објекта. 
Изградњом степеница до висине од 0,9m 
не сме се ометати пролаз и друге функ-
ције дворишта.

Изградња објеката у прекинутом/
непрекинутом низу може се дозволити уз 
услов да се не наруши граница парцеле 
до које се гради објекат. Стопе темеља не 
могу прелазити границу суседне парце-
ле, осим уз сагласност власника или ко-
рисника парцеле, односно уз сагласност 
органа управе надлежног за послове 
урбанизма и стамбено-комуналне делат-
ности. Грађевински елементи испод коте 
тротоара-подрумске етаже, могу прећи 
грађевинску (односно регулациону ли-
нију) рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције ис-
пада и то:

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

• шахтови подрумских просторија 
до нивоа коте тротоара мање од 
1,0m,

• стопе темеља не могу прелазити 
границу суседне парцеле, осим уз 
сагласност власника или корисни-
ка парцеле.

Отварање отвора на просторијама 
за становање као и атељеима и послов-
ним просторијама на бочним фасадама 
може се дозволити ако је међусобни раз-
мак између објеката (укупно са испади-
ма) једнак или већи од 4,0m. Ако је међу-
собни размак од 3,0m до 4,0m дозвољено 
је отварање отвора на просторијама не-
стамбене намене уз услов да доња кота 
на коју се оставља отвор буде једнака или 
више од 1,8m.

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

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

и)  Услови за прикључење на 
комуналну инфраструктуру

Саобраћајна инфраструктура: 

• Колско-пешачки прикључак на 
јавни пут извести у складу са ус-
ловима из овог Плана и јавног 
предузећа које газдује 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 ко-
рисника на мин. 1,0m иза регула-
ционе линије.

• У складу са условима противпо-
жарне заштите, где је потребно 
предвидети изградњу противпо-
жарне хидрантске мреже.

• Прикључење главног објекта на 
канализациону мрежу извести 
према условима надлежног кому-
налног предузећа.

• Дубину укопавања на месту при-
кључења сводити на дубину 
постојећег цевовода.

• До изградње насељске канали-
зационе мреже дозвољена је из-
градња водонепропусних бетон-
ских септичких јама на мин. 3,0m 
од свих објеката и границе парце-
ле.

• Условно чисте атмосферске воде 
са кровова објеката, могу се без 
пречишћавања упустити у отворе-
ну каналску мрежу или на зелене 
површине унутар парцеле.

• Отпадне воде настале као резул-
тат технолошког процеса, пре 
упуштања у насељски канализа-
циони систем обавезно пречис-
тити путем примарног пречишћа-
вања унутар самог комплекса.

• Све зауљене воде пре упуштања 
у атмосферску канализацију пре-
чистити на сепаратору уља и брзо-
таложивих примеса.

Електроенергетска инфраструктура: 

• Електроенергетску мрежу градити 
подземно по правилима грађења 
подземне електроенергетске мре-
же. За веће потрошаче трафоста-
ницу градити на парцели власника 
(корисника). 

Термоенергетска инфраструктура: 

• Траса цевовода се води најкраћим 
путем и мора остати трајно 
приступачна.

• Дубина полагања гасовода је ми-
нимално 0,8 m. Локација ровова 
треба да је у зеленом појасу. Где 
нема зеленог појаса гасовод се во-
ди испод тротоара, бетонираних 
платоа или испод канала за одвод 
атмосферске воде, на дубини 1,0 
m од дна канала или ригола.

• Трасе ровова за полагање гасне 
инсталације се постављају тако да 
гасна мрежа задовољи минимална 
прописана одстојања у односу на 
друге инсталације и објекте ин-
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фраструктуре. Вредности мини-
малних дозвољених растојања у 
односу на укопане инсталације су:

минимална дозвољена 
растојања укрштање паралелно 

вођење
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

бензинске пумпе - 5,0 m

• Укрштање дистрибутивног гасо-
вода (ДГ) са саобраћајницама вр-
ши се уз његово полагање у заш-
титну цев или канал, изузев ако се 
прорачуном докаже да то није по-
требно. При томе се мора обезбе-
дити природна вентилација кана-
ла, заштитне цеви или подземног 
пролаза.

• Дистрибутивни гасовод се не пола-
же испод објеката високоградње. 

• Удаљеност укопаних стубова елек-
тричне расвете, ваздушне ниско-
напонске и ПТТ мреже мора бити 
толика да не угрожава стабилност 
стубова, минимално 0,5 m.

• Сагласност за прикључење на 
јавну дистрибутивну гасну мрежу 
затражити од надлежног дистри-
бутера гаса.

• Гасни прикључак не полаже се у 
складишта запаљивих и експло-
зивних материја. Кућно-мерно 
регулациони сет не сме се поста-
вљати унутар објекта, на места где 
нема природне вентилације, мора 
бити удаљена од електричног ор-
марића минимално 1,0m као и од 
отвора на објекту (прозора, врата) 

минимално 1,0m мерено по хори-
зонтали.

Телекомуникациона и РТВ 
инфраструктура: 

• Телекомуникациону мрежу гра-
дити подземно по правилима 
грађења подземне телекомуника-
ционе мреже.

• Прикључење корисника вршиће 
се подземно (надземно) на јавну 
мрежу у уличним коридорима.  

ј)  Архитектонско, односно естетско 
обликовање појединих елемената 
објекта

Фасаде објеката могу бити малте-
рисане, у боји по жељи Инвеститора или 
од фасадне опеке. Обавезна је израда ко-
сог крова са нагибом кровне конструк-
ције од 20-350. Кровни покривач у зави-
сности од нагиба кровне конструкције. 
Висина надзитка стамбене поткровне 
етаже износи највише 1,6m рачунајући 
од коте пода поткровне етаже до тачке 
прелома кровне висине а одређује се пре-
ма конкретном случају.

Архитектонским облицима, упо-
требљеним материјалима и бојама мора 
се тежити ка успостављању јединстве-
не естетски визуелне целине у оквиру 
грађевинске парцеле.

к)  Услови за обнову и реконструкцију 
објеката

Обнова и реконструкција посто-
јећих објеката може се дозволити под 
следећим условима:

• замена постојећег објекта новим 
објектом (истих хоризонталних и 
вертикалних габарита и исте на-
мене) може се дозволити ако се 
новим објектом неће угрозити ус-
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лови становања на суседној пар-
цели,

• реконструкција постојећих обје-
ката може се дозволити ако се из-
вођењем радова на објекту неће 
нарушити услови дати овим Пла-
ном,

• ако грађевинска парцела својом из-
грађеношћу не задовољава услове 
из овог Плана реконструкцијом се 
не може дозволити доградња/на-
доградња постојећег објекта, 

• адаптација постојећих објеката се 
може дозволити у оквиру намена 
датих овим Планом.

л) Процена могућих утицаја планских 
решења на животну средину и услови 
заштите  

Проценом утицаја планских ре-
шења на животну средину, а имајући у 
виду функционалну намену простора, 
дефинисани су услови изградње (рекон-
струкције) објеката и одвијања осталих 
активности у зони становања, чијим се 
поштовањем обезбеђује заштита живот-
не средине и стварају оптимални услови 
за живот и рад људи.

Изградња објеката, извођење радо-
ва, односно обављање активности у зони 
становања може се вршити под условом 
да се не изазову трајна оштећења, загађи-
вање или деградација животне средине, 
као и угрожавање живота и здравља љу-
ди. 

Изградња објеката, односно из-
вођење радова може се вршити под ус-
ловом да се не изазову трајна оштећења, 
загађивање или деградирање животне 
средине на неки други начин. Заштита 
животне средине обухвата мере којима 
ће се заштитити вода, ваздух и земљиште 
од деградације, као и спречавање нега-
тивних утицаја повишених нивоа буке на 
оптималне животне услове.

На свакој грађевинској парцели 
мора се обезбедити бетонирани простор 
за постављање контејнера (канти) за ко-
мунални отпад. Лоцирање бетонираног 
простора за контејнере на парцели мора 
да буде тако да се омогући лак приступ 
надлежне комуналне службе.

Одвођење фекалних вода решити 
затвореним канализационим системом 
који ће се прикључити на насељску кана-
лизациону мрежу. Као прелазно решење, 
до изградње насељске канализационе 
мреже дозвољена је изградња бетонских 
водонепропусних септичких јама које на 
парцели треба лоцирати минимално 3,0 
m од објекта и границе парцеле. Стајњак 
настао чишћењем стаја односити на 
уређен простор са водонепропусном под-
логом а одатле на пољопривредне повр-
шине.

На свакој грађевинској парцели 
мора се обезбедити минимално 30% озе-
лењених површина (врт). У врту могу 
да постоје следеће функционалне зоне: 
предврт, простор намењен мирном одмо-
ру или игри деце, повртњак, воћњак и 
економски део. Композицију врта треба 
да чине различите категорије биљних 
врста, грађевински и вртно - архитектон-
ски елементи и мобилијар. Избор биљ-
них врста и начин њиховог комбиновања 
треба да су у складу са околним пејсажом 
и општим условима средине (мора се 
узети у обзир и отпорност дрвећа и ши-
баља према диму и штетним гасовима). 
Основу сваког врта треба да чини добро 
урађен и негован травњак. 

Сви објекти морају бити изграђени 
(реконструисани) у складу са важећим 
Законима и Правилницима који регули-
шу конкретну област. При пројектовању 
и извођењу радова на објектима, упо-
требљеним материјалима имати у виду 
специфичност функционалне намене 
објекта (простора) са становишта: ко-
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ришћења, одржавања, односно обезбеђи-
вања санитарно-хигијенских услова.

Избором материјала водити ра-
чуна о њиховој отпорности са аспекта 
техничке и противпожарне заштите.

Пословни објекти (односно по-
словни простори) намењени јавном ко-
ришћењу 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 инва-
лидних лица.

II - 3.2. Радне зоне и комплекси

Иградња објеката привредних де-
латности може се реализовати само на 
основу услова из овог Плана, односно 
по изради плана детаљне регулације 
за оне делове насеља за које је то про-
писано овим Планом и урбанистичког 
пројекта за све нове радне комплексе (за 
потребе урбанистичко - архитектонске 
разраде локације). При пројектовању и 
грађењу објеката придржавати се одред-
би техничких прописа и услова који кон-
кретну област регулишу.

а)  Врста и намена објекта

У оквиру грађевинске парцеле у 
радној зони дозвољена је изградња: по-
словних, производних и складишних 
објеката као и изградња у комбинација-
ма: пословно-производни објекат, по-
словно-складишни објекат, производно-
складишни објекат или пословно-произ-
водно-складишни објекат. 

Објекти се могу градити као сло-
бодностојећи или објекти у низу а све 
у зависности од техничко-технолошког 
процеса производње и задовољавања 
прописаних услова заштите.

У оквиру грађевинске парцеле у 
радној зони дозвољена је изградња поро-
дичног стамбеног објекта, односно једне 
стамбене јединице у оквиру пословног 
објекта.

Уз главне објекте на грађевинској 
парцели у радној зони дозвољена је из-
градња помоћних објеката: гаража за 
путничко возило, гаража за теретно во-
зило, оставе, типске трансформаторске 
станице, ограда, бунари, водонепропус-
не бетонске септичке јаме (као прелазно 
решење) и сл.

б)  Услови за образовање грађевинске 
парцеле

Величина парцеле намењене из-
градњи привредних капацитета мора би-
ти довољна да прими све садржаје који 
су условљени конкретним технолош-
ким процесом, као и пратеће садржаје 
уз обезбеђивање дозвољеног степена 
искоришћености земљишта и индекса 
изграђености. Површина грађевинске 
парцеле износи минимално 600,0m2 са 
ширином уличног фронта минимално 
20,0m.

в)  Положај објеката у односу на 
регулацију и у односу на границе 
грађевинске парцеле

У зависности од технолошког про-
цеса производње у оквиру конкретног 
радног  комплекса грађевинска линија 
се поклапа са регулационом линијом, 
односно, може у односу на њу да буде 
одмакнута за минимално 5,0m. Објекти 
који се налазе на улазу у радни комлекс 
предњом фасадом морају бити грађени 
на грађевинској линији.

Организацију дворишта радног 
комплекса треба усмерити ка северној, 
односно западној страни. Са тим у вези, 
грађевинска линија од границе суседне 
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парцеле са источне (односно јужне) стра-
не је на 5,0m. Евентуално, дозвољена је 
удаљеност на минимално 1,0m под усло-
вом да су задовољени услови противпо-
жарне заштите, тј. да међусобни размак 
између објеката на две суседне парцеле 
је већи од 4,0m, тј. већи од половине ви-
шег објекта. Грађевинска линија од гра-
нице парцеле са западне (односно север-
не) стране је на 10,0m. Евентуално, доз-
вољена је удаљеност на минимално 6,0m 
ако на грађевинској парцели је омогућен 
кружни ток саобраћаја.

г)  Индекс заузетости и индекс 
изграђености грађевинске парцеле

Максималан дозвољен индекс зау-
зетости на грађевинској парцели у рад-
ној зони са платоима и саобраћајницама 
је 70 %. Максималан дозвољен индекс 
изграђености грађевинске парцеле је 2,1.

д)  Највећа дозвољена  спратност и 
висина објеката

У зависности од намене објеката 
произилази и њихова спратност. Објекти 
су спратности:

• пословни: П, П+1, П+1+Пк
• производни: П, П+1, евентуално 

и више ако то захтева технолошки 
процес производње

• складишни: П, евентуално П+1
• економски: П.

Изградња помоћног објекта (оста-
ва, гаража) дозвољена је максималне сп-
ратности П. Изградња породичног стам-
беног објекта дозвољена је максималне 
спратности П+1.

ђ)  Најмања дозвољена међусобна 
удаљеност објеката

Објекти могу да се граде као сло-
бодностојећи, и у низу - само у оквиру 
парцеле. Изградња објеката у низу (међу-
собна удаљеност објеката је 0,0m, тј. за 

ширину дилетације) може се дозволити 
ако то технолошки процес производње 
захтева и ако су задовољени услови про-
тивпожарне заштите.

Међусобни размак слобод-
ностојећих објеката је минимално по-
ловина висине вишег објекта с тим да 
међусобни размак не може бити мањи од 
4,0m.

е) Услови за изградњу других објеката 
на истој грађевинској парцели

На грађевинској парцели радног 
комплекса поред главних и помоћних 
објеката дозвољена је изградња породич-
ног стамбеног објекта са једном стамбе-
ном јединицом, односно, дозвољена је 
изградња пословно-стамбеног објекта 
са једном стамбеном јединицом. Ако се 
у оквиру радног комплекса планира из-
градња породичног стамбеног објекта, 
при одређивању локације објекта на пар-
цели водити рачуна да објекат буде у мир-
нијем делу дворишта са обезбеђењем од-
војеног прилаза објекту, без укрштања са 
прилазом радном делу. Породични стам-
бени објекат је максималне спратности 
П+1. У оквиру овог објекта дозвољена је 
изградња простора за гаражирање возила 
корисника стамбеног простора.

Висина ограде којом се ограђује 
радни комплекс не може бити виша од 
h=2,2m. Ограда на регулационој линији и 
ограда на углу мора бити транспарентна 
односно комбинација зидане и транспа-
рентне ограде. Транспарентна ограда се 
поставља на подзид висине максимално 
0,2m а код комбинације, зидани део огра-
де не може бити виши од 0,9m. Капије на 
регулационој линији се не могу отварати 
ван регулационе линије. Ограда, стубо-
ви ограде и капије морају бити на грађе-
винској парцели која се ограђује. Бочни 
и задњи део ограде може да се ограђује 
транспарентном оградом, комбинација 
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зидане и транспарентне ограде и зиданом 
оградом до висине максимално 1,8m. До-
звољено је преграђивање функционал-
них целина у оквиру грађевинске парце-
ле уз услов да висина те ограде не може 
бити већа од висине спољне ограде и да 
је обезбеђена проточност саобраћаја.

ж)  Обезбеђивање приступа парцели и 
простора за паркирање возила

За сваку грађевинску парцелу у ок-
виру ове зоне мора се обезбедити колски 
и пешачки прилаз. Колски прилаз парце-
ли је минималне ширине 3,5m са мини-
малним унутрашњим радијусом кривине 
од 7,0m. Пешачки прилаз је минималне 
ширине 1,5m. У оквиру грађевинске пар-
целе саобраћајне површине могу да се 
граде под следећим условима:

• минимална ширина саобраћајнице 
је 3,5m са унутрашњим радијусом 
кривине 5,0m, односно 7,0m та-
мо где се обезбеђује проточности 
саобраћаја због противпожарних 
услова или 12,0m где  то захтевају 
габарити меродавног (теретног) 
возила.

• за паркирање возила за сопствене 
потребе у оквиру грађевинске пар-
целе мора се обезбедити паркинг 
простор (за путничко возило мин. 
2,5m х 5,0m, за теретно возило ми-
нимално 3,0m х 6,0m, односно у 
зависности од величине теретног 
возила).

• манипулативне платое пројекто-
вати са једностраним нагибом и 
носивошћу за средњe тешки са-
обраћај,

• паркинг за бицикле изводити са 
обезбеђивањем засебне површине 
мин. 0,6 - 0,7m по бициклу,

• пешачке стазе у комплексу радити 
од бетона, бетонских плоча или 
бехатона минималне ширине од 
1,0 m.  

з)  Заштита суседних објеката

Изградњом објеката на парцели, 
планираном делатношћу у оквиру парце-
ле не сме се нарушити животна средина. 

Испади на објекту не могу прела-
зити грађевинску линију више од 1,2m и 
то на делу објекта вишем од 3,0m. Ако 
је хоризонтална пројекција испада већа 
од 1,2m онда се она поставља на грађе-
винску линију. Грађевински елементи на 
нивоу приземља према регулационој ли-
нији, могу прећи грађевинску линију (ра-
чунајући од основног габарита објекта 
до хоризонталне пројекције испада) и то:

• транспарентне браварске конзол-
не надстрешнице у зони призем-
не етаже мање од 2,0m по целој 
ширини објекта с висином изнад 
3,0m,

• платнене надстрешнице са масив-
ном браварском конструкцијом 
мање од 1,0m од спољне ивице 
тротоара на висину изнад 3,0m,

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

Изградњом објеката уз источну (од-
носно јужну) страну парцеле не сме се 
нарушити ваздушна линија суседне пар-
целе а одводња атмосферских падавина 
са кровних површина мора се решити у 
оквиру грађевинске парцеле на којој се 
гради објекат. Уз западну (односно се-
верну) границу парцеле формирати по 
могућности ободне зелене површине 
које ће имати функцију изолације самог 
комплекса од околних суседних парцела. 
Овај зелени тампон (четинарско дрвеће, 
листопадно дрвеће или шибље) умањио 
би буку и задржао издувне гасове и пра-
шину.

Од укупне површине грађевинске 
парцеле зеленило мора да заузима мини-
мално 30%.
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Избор биљних врста одређује се 
према карактеристикама производње, ка-
рактеру и концентрацији штетних мате-
рија а такође њиховим еколошким, функ-
ционалним и декоративним својствима. 
Зеленилом треба да се обезбеди изола-
ција админстративних објеката од произ-
водних (складишних) објеката, изолација 
пешачких токова као и заштита паркинг 
простора од утицаја сунца.

Нивелацијом саобраћајних повр-
шина одводњу атмосферских падавина 
решити у оквиру парцеле на којој се гра-
ди.

и)  Услови за прикључење на 
комуналну инфраструктуру

Саобраћајна инфраструктура: Кол-
ско-пешачки прикључак на јавни пут из-
вести у складу са условима из овог Плана 
и јавног предузећа које газдује уличним 
коридором.  

Водопривредна инфраструктура:  
Прикључење објеката у радном комплек-
су на водоводну мрежу извести према 
условима надлежног комуналног преду-
зећа. Прикључак објекта на водоводну 
мрежу извести преко водомерног шахта 
смештеног на парцели корисника на мин. 
1,0m иза регулационе линије. У складу са 
условима противпожарне заштите пред-
видети изградњу противпожарне хи-
дрантске мреже. За потребе технолочких 
процеса, могуће је захватање вода путем 
бунара из првог (фреатског) слоја.

Прикључење објеката у радном 
комплексу на канализациону фекалну 
мрежу извести према условима надлеж-
ног комуналног предузећа. Дубину уко-
павања на месту прикључења сводити 
на дубину постојећег цевовода. До из-
градње насељске канализационе мреже 
дозвољена је изградња водонепропусних 

бетонских септичких јама на мин. 3,0m 
од свих објеката и границе парцеле.

У склопу радних зона потребно је 
предвидети сепаратно сакупљање и пре-
чишћавање свих врста вода и упуштање 
у водотоке под претходно изнетим усло-
вима за квалитет. Упуштање примарно 
третираних технолошких вода у јавну 
канализациону мрежу  могуће  је  само   
након   изградње јаког УПОВ (уређај   за 
пречишћавање отпадних вода), под усло-
вом да исте не смањују лимитирани из-
лазни квалитет и уз сагласност власника 
УПОВ.

Условно чисте атмосферске воде са 
кровова објеката, могу се без пречишћа-
вања упустити у отворену каналску мре-
жу или на зелене површине унутар пар-
целе. Отпадне воде настале као резултат 
технолошког процеса, пре упуштања у 
насељски канализациони систем оба-
везно пречистити путем примарног пре-
чишћавања унутар самог комплекса. Све 
зауљене воде пре упуштања у атмосфер-
ску канализацију пречистити на сепара-
тору уља и брзоталоживих примеса.

Електроенергетска инфраструктура: 

• Електроенергетску мрежу градити 
подземно по правилима грађења 
подземне електроенергетске мре-
же. За веће потрошаче трафоста-
ницу градити на парцели власника 
(корисника).

• Расветна тела поставити на стубо-
ве за расвету. За расветна тела ко-
ристити светиљке у складу са но-
вим технологијама тазвоја расвет-
них тела .

• Заштиту од атмосферског 
пражњења извести класичним 
громобранским инсталацијама у 
облику Фарадејевог кавеза пре-
ма класи нивоа заштите објека-
та у складу са ''Правилником о 
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техничким нормативима за заш-
титу објеката од атмосферског 
пражњења'' (''Службени лист СРЈ'', 
бр. 11/96).

Термоенергетска инфраструктура: 

• Траса цевовода се води најкраћим 
путем и мора остати трајно 
приступачна.

• Дубина полагања гасовода је ми-
нимално 0,8 m. Локација ровова 
треба да је у зеленом појасу. Где 
нема зеленог појаса гасовод се во-
ди испод тротоара, бетонираних 
платоа или испод канала за одвод 
атмосферске воде, на дубини 1,0m 
од дна канала или ригола.

• Трасе ровова за полагање гасне 
инсталације се постављају тако да 
гасна мрежа задовољи минимална 
прописана одстојања у односу на 
друге инсталације и објекте ин-
фраструктуре. Вредности мини-
малних дозвољених растојања у 
односу на укопане инсталације су:

минимална 
дозвољена 
растојања

укрштање паралелно 
вођење

- 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

бензинске пумпе  - 5,0 m

• Укрштање дистрибутивног гасо-
вода (ДГ) са саобраћајницама вр-
ши се уз његово полагање у заш-
титну цев или канал, изузев ако се 
прорачуном докаже да то није по-
требно. При томе се мора обезбе-
дити природна вентилација кана-
ла, заштитне цеви или подземног 
пролаза.

• Дистрибутивни гасовод се не пола-
же испод објеката високоградње. 

• Удаљеност укопаних стубова елек-
тричне расвете, ваздушне ниско-
напонске и ПТТ мреже мора бити 
толика да не угрожава стабилност 
стубова, минимално 0,5 m.

• Сагласност за прикључење на 
јавну дистрибутивну гасну мрежу 
затражити од надлежног дистри-
бутера гаса.

• Гасни прикључак не полаже се у 
складишта запаљивих и експло-
зивних материја. Кућно-мерно 
регулациони сет не сме се поста-
вљати унутар објекта, на места где 
нема природне вентилације, мора 
бити удаљена од електричног ор-
марића минимално 1,0m као и од 
отвора на објекту (прозора, врата) 
минимално 1,0m мерено по хори-
зонтали.

Топловодна инфраструктура:

• Дубина полагања топловода је од 
0,6 m до 1,0 m.

• Локација рова треба да је у зе-
леном појасу између тротоара и 
ивичњака саобраћајнице, трото-
ара и ригола, тротоара и бетонског 
канала. На локацији где нема зе-
леног појаса топловод се води ис-
под тротоара, бетонираних платоа 
и површина или испод канала за 
одвод атмосферске воде на дуби-
ни 1,0 m од дна канала или ригола. 
Изузетно, топловод се полаже дуж 
трупа саобраћајнице, уз посебне 
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мере заштите од механичких и 
других оштећења.

• При паралелном вођењу топлово-
да са подземним водовима, мин. 
растојање износи 0,4 m а у изузет-
ним случајевима може бити мање 
од 0,2 m. При укрштању топловода 
са подземним водовима, мин. рас-
тојање износи 0,2 m а при вођењу 
топловода поред темеља 1,0 m. 

• Укрштање топловода са саобраћај-
ницама врши се уз његово пола-
гање у заштитну цев или канал, 
изузев ако се прорачуном докаже 
да то није потребно. Мин. дубина 
укрштања је 1,0 m а угао закла-
пања њихових оса мора бити из-
међу 60° и 90°.

• Удаљеност топловода од стубо-
ва електричне расвете, ваздушне 
нисконапонске и ПТТ мреже мора 
бити толика да не угрожава ста-
билност стубова а мин. 0,5 m.

Телекомуникациона и РТВ 
инфраструктура: 

• Телекомуникациону мрежу гра-
дити подземно по правилима 
грађења подземне телекомуника-
ционе мреже.

• Прикључење корисника вршиће 
се подземно (надземно) на јавну 
мрежу у уличним коридорима.

ј)  Архитектонско, односно естетско 
обликовање појединих елемената 
објекта

Објекти могу бити грађени од сва-
ког чврстог материјала који је тренутно 
у употреби, на традиционалан или са-
времнији начин. Обавезна је израда ко-
сог крова а кровови могу бити једновод-
ни, двоводни и кровови са више кровних 
равни. Кровна конструкција може бити 
од дрвета, челика или армираног бетона 
а кровни покривач у складу са нагибом 

крова. Фасаде објекта могу бити малте-
рисане у боји по жељи Инвеститора или 
од фасадне опеке. Архитектонским об-
лицима, употребљеним материјалима и 
бојама мора се тежити ка успостављању 
јединствене естетски визуелне целине у 
оквиру грађевинске парцеле.

к) Услови за обнову и реконструкцију 
објеката

Обнова и реконструкција посто-
јећих објеката може се дозволити под 
следећим условима:

• Замена постојећег објекта новим 
објектом (истих хоризонталних и 
вертикалних габарита и исте на-
мене) може се дозволити ако се 
новим објектом неће угрозити ус-
лови живота и рада на суседним 
парцелама.

• Реконструкција постојећих обје-
ката може се дозволити ако се из-
вођењем радова на објекту неће 
нарушити услови дати овим Пла-
ном.

• Ако грађевинска парцела својом 
изграђеношћу не задовољава ус-
лове из овог Плана реконструк-
цијом се не може дозволити до-
градња постојећег објекта.

л) Процена могућих утицаја планских 
решења на животну средину и услови 
заштите 

Проценом утицаја планских ре-
шења на животну средину, а имајући у 
виду функционалну намену простора, 
дефинисани су услови изградње (рекон-
струкције) објеката и одвијања осталих 
активности, чијим се поштовањем обез-
беђује заштита животне средине, живота 
и здравља људи.

Изградња објеката, извођење радо-
ва, односно обављање пословне, произ-
водне или складишне делатности може 
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се вршити под условом да се не изазову 
трајна оштећења, загађивање или на дру-
ги начин деградирање животне средине. 
Заштита животне средине обухвата мере 
којима ће се заштитити вода, ваздух и 
земљиште од деградације.

На свакој грађевинској парцели мо-
ра се обезбедити простор за постављање 
контејнера (канти) за комунални отпад 
као и простор за отпад настао у току 
технолошког процеса. Лоцирање бето-
нираног простора за контејнере на пар-
цели мора да буде тако да се омогући лак 
приступ комуналне службе и да простор 
буде изведен у складу са условима заш-
тите животне средине. Нарочите обавезе 
и смернице које се односе на управљање 
комерцијалним и индустријским отпа-
дом дефинише Закон о управљању отпа-
дом (”Службени гласник РС”, бр. 36/09), 
а дефинишу сакупљање, разврставање, 
складиштење, транспорт и одлагање ове 
врсте отпада.

За субјекте чије делатности утичу 
или могу утицати на квалитет ваздуха, 
обавезна је примена техничких мера за 
спречавање или смањење емисија у ваз-
дух, праћење утицаја сопствених делат-
ности на квалитет ваздуха и обезбеђење 
других мера заштите у складу са одред-
бама Закона о заштити ваздуха ("Служ-
бени гласник РС", бр. 36/09), и законима 
којима се уређује заштита животне сре-
дине.

Одвођење фекалних вода мора се 
решити затвореним канализационим сис-
темом који ће се прикључити на насељс-
ку канализациону мрежу. Као прелазно 
решење, до изградње насељске канали-
зационе мреже дозвољена је изградња 
бетонских водонепропусних септичких 
јама које на парцели треба лоцирати ми-
нимално 3,0 m од објеката и границе пар-
целе.

Отпадне воде настале у тех-
нолошком процесу производње пре 
упуштања у насељску канализацију пре-
чистити на сепаратору уља и масти. Та-
кође, у складу са карактером отпадних во-
да, применити и одговарајуће биолошке 
и техничке мере пречишћавања. Условно 
чисте атмосферске воде са кровова обје-
ката и манипулативних површина могу 
се упустити у отворену каналску мрежу 
положени уз уличне саобраћајнице.

На свакој грађевинској парцели 
мора се обезбедити минимално 30% 
озелењених површина. Формирати заш-
титно зеленило ободом комплекса, а око 
производних објеката групе садница ау-
тохтоног порекла. Избор биљних врста 
ускладити са станишним условима. При 
избору врста водити рачуна о отпорности 
дрвећа и шибаља према диму и штетним 
гасовима. Основу зелених површина тре-
ба да чини травњак отворан на гажење. 

Сви објекти морају бити лоцирани 
и изграђени (реконструисани) у складу са 
важећим Законима и Правилницима који 
регулишу конкретну област. При пројек-
товању и извођењу радова на објектима 
употребљеним материјалима имати у 
виду специфичност функционалне наме-
не објекта (простора) са становишта ко-
ришћења, одржавања, односно обезбеђи-
вања санитарно-хигијенских услова.

Избором материјала водити ра-
чуна о њиховој отпорности са аспекта 
техничке и противпожарне заштите. 
Уз објекте повећаног ризика од пожа-
ра испројектовати и извести приступни 
пут, окретницу и плато за кретање ватро-
гасног возила и извођење интервенција. 
При пројектовању и изградњу радних 
комплекса узети у обзир важеће про-
писе за громобран, електричну мрежу, 
огњишта, димњаке, танкове и погоне са 
лако запаљивим материјалима. 
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Запаљиви материјал не може се смес-
тити на простору који није удаљен најмање 
6,0 m од објекта или дела објекта, уколи-
ко то техничким прописима није другачије 
одређено. У објектима и просторијама у 
којима се складишти и држи запаљиви и 
други материјал (сировине, готови произ-
води, амбалажа и др.) морају се обезбеди-
ти слободни пролази и прилази справама и 
уређајима за гашење. Код објеката и прос-
торија угрожених експлозивом предвидети 
довољно прозорских површина, уз то лаке 
преградне зидове, лак кровни покривач.

Пословни објекти (односно послов-
ни простори) намењени јавном коришћењу 
као и прилази до истих морају бити урађе-
ни у складу са ’’Правилником о условима 
за планирање и пројектовање објеката у 
вези са несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица’’.

II - 3.3. Комплекс верског објекта

У насељу Младеново постоје два већа 
комплекса верског објекта - Српска право-
славна црква и Римокатоличка црква. Ови 
комплекси су издвојени као специфични, 
већ дефинисани, са изграђеним објектима. 
Евентуално ширење постојећег комплекса 
може се дозволити само на остало грађе-
винско земљиште, према условима из Пла-
на. Изградња новог верског комплекса, ако 
се појави потреба за тим, може се одобрити 
у оквиру било које зоне у насељу, на оста-
лом грађевинском земљишту, по условима 
који важе за зону у којој се објекат гради. 
При пројектовању и грађењу објеката при-
државати се одредби техничких прописа и 
услова који конкретну област регулишу.

а)  Врста и намена објеката

У зависности од величине парцеле 
може се дозволити изградња следећих обје-
ката:

1. Главни објекат:
Намена: верски објекат, породични 

стамбени објекат, пословни објекат и сл.

Врста: главни објекат може да се гра-
ди као слободностојећи.

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

бени објекат породичног типа (пушнице, 
сушнице, настрешница за машине и вози-
ла, магацин хране за сопствену употребу и 
сл.). 

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

3. Помоћни објекат: гаража, летња 
кухиња, остава, водонепропусна бетонска 
септичка јама, бунар, ограда, трафо стани-
ца и сл.

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

б)   Услови за образовање грађевинске 
парцеле

Услови за образовање грађевинске 
парцеле намењене за изградњу верског 
комплекса су следећи: мин. ширина пар-
целе је 30,0m и мин. површина парцеле је 
1000,0m2.

в)  Положај објеката на парцели

Објекти се граде на грађевинској 
линији или унутар површине ограничене 
грађевинским линијама. Грађевинска ли-
нија ће се дефинисати у сваком појединач-
ном, конкретном случају, у складу са ка-
нонским правилима.

Изградња породичних стамбених, по-
словних, економских и помоћних објеката 
на парцели може се дозволити под истим 
условима као и за зону становања средње 
густине.
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г)  Дозвољени индекс заузетости и 
индекс изграђености грађевинске 
парцеле

На грађевинској парцели индекс 
заузетости је максимално 50% а индекс 
изграђености максимално 1,0.

д)  Дозвољена спратност и висина 
објеката

Спратност верског објекта је у 
складу са традиционалним и конкретним 
захтевима верске заједнице али не мо-
же бити већа од прописане спратности 
објеката у зони у којој се гради. Спрат-
ност породичног стамбеног објекта, по-
словног објекта, економског и помоћног 
објекта је максимално дозвољена у скла-
ду са условима датим у зони становања 
средње густине.

ђ)  Међусобна удаљеност објеката

Удаљеност верског објекта од оста-
лих објеката је минимално половина ви-
сине вишег објекта. Удаљеност породич-
ног стамбеног, пословног, економских и 
помоћних објеката на парцели може се 
дозволити под истим условима као и за 
зону становања средње густине.

е)  Услови за изградњу других 
објеката на истој грађевинској 
парцели

Ограде на регулационој линији мо-
гу бити транспарентне или комбинација 
зидане и транспарентне ограде с тим да 
укупна висина ограде од коте тротоара не 
сме прећи висину од h=2.2m. Капије на 
регулационој линији се не могу отварати 
ван регулационе линије. Транспарент-
на ограда се поставља на подзид висине 
максимално 0,2m а код комбинације, зи-
дани део ограде може ићи до висине од 
0,9m. Висину ограде на углу дефинисати 
и извести тако да се не наруши преглед-
ности раскрснице. Ограда, стубови огра-

де и капије морају бити на грађевинској 
парцели која се ограђује.

ж)  Обезбеђивање приступа парцели и 
простора за паркирање возила

За грађевинску парцелу мора се 
обезбедити колско-пешачки прилаз ши-
рине мин.  3,5 m и пашачки прилаз мин. 
ширине 2,0 m. За паркирање возила за 
сопствене потребе у оквиру грађевинске 
парцеле мора се обезбедити паркинг ме-
сто тј. простор за паркирање возила по 
правилу: један стан једно паркинг место. 
У оквиру парцеле мора се обезбедити 
потребна ширина саобраћајно-манипула-
тивног простора. Све саобраћајно-мани-
пулативне и пешачке површине извести 
у складу са Правилником о условима за 
планирање и пројектовање објеката у ве-
зи са несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица. 

з)  Заштита суседних објеката

Изградња објеката може се дозво-
лити уз услов да се не наруши граница 
парцеле до које се гради објекат. Стопе 
темеља не могу прелазити границу сус-
едне парцеле, осим уз сагласност влас-
ника или корисника парцеле, односно уз 
сагласност органа управе надлежног за 
послове урбанизма и стамбено-комунал-
не делатности.

Испади на објекту не могу прелази-
ти грађевинску линију више од 1,6m, од-
носно регулациону линију више од 1,2m 
и то на делу објекта вишем од 3,0m. Ако 
је хоризонтална пројекција испада већа 
онда се она поставља у односу на грађе-
винску, односно регулациону линију.

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

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

Површинске воде са грађевинске 
парцеле не могу се усмеравати према 
другој парцели. Површинске воде са пар-
целе одводити слободних падом, према 
риголама, односно према улици са нај-
мањим падом од 1,5 %.

и)  Услови за прикључење на 
комуналну инфраструктуру

Саобраћајна инфраструктура: Кол-
ско-пешачки прикључак на јавни пут из-
вести у складу са условима из овог Плана 
и јавног предузећа које газдује уличним 
коридором. Ширина прикључка не може 
бити мања од 3,5 m.  

Водопривредна инфраструктура: 
Прикључење објеката на водоводну мре-
жу извести према условима надлежног 
комуналног предузећа. Прикључак обје-
кта на водоводну мрежу извести преко 
водомерног шахта смештеног на парцели 
корисника на мин. 1,0m иза регулационе 
линије. У складу са условима против-
пожарне заштите предвидети изградњу 
противпожарне хидрантске мреже.

Прикључење објеката на канали-
зациону мрежу извести према условима 
надлежног комуналног предузећа. Ду-
бину укопавања на месту прикључења 
сводити на дубину постојећег цевовода. 
До изградње насељске канализационе 
мреже дозвољена је изградња водонеп-
ропусне бетонске септичке јаме на мин. 

3,0m од свих објеката и границе парцеле. 
Условно чисте атмосферске воде са кро-
вова објеката могу се без пречишћавања 
упустити у отворену каналску мрежу или 
на зелене површине унутар парцеле.

Електроенергетска инфраструктура: 

• Електроенергетску мрежу градити 
подземно по правилима грађења 
подземне електроенергетске мре-
же. 

Термоенергетска инфраструктура: 

• Траса цевовода се води најкраћим 
путем и мора остати трајно 
приступачна.

• Дубина полагања гасовода је ми-
нимално 0,8 m. Локација ровова 
треба да је у зеленом појасу. Где 
нема зеленог појаса гасовод се во-
ди испод тротоара, бетонираних 
платоа или испод канала за одвод 
атмосферске воде, на дубини 1,0 
m од дна канала или ригола.

• Трасе ровова за полагање гасне 
инсталације се постављају тако да 
гасна мрежа задовољи минимална 
прописана одстојања у односу на 
друге инсталације и објекте ин-
фраструктуре. Вредности мини-
малних дозвољених растојања у 
односу на укопане инсталације су:

минимална дозвољена 
растојања укрштање паралелно 

вођење

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
бетонски шахтови и 
канали 0,5 m 1,0 m

високо зеленило - 1,5 m
темељ грађевинских 
објеката - 1,0 m
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• Укрштање дистрибутивног гасо-
вода (ДГ) са саобраћајницама вр-
ши се уз његово полагање у заш-
титну цев или канал, изузев ако се 
прорачуном докаже да то није по-
требно. При томе се мора обезбе-
дити природна вентилација кана-
ла, заштитне цеви или подземног 
пролаза.

• Дистрибутивни гасовод се не пола-
же испод објеката високоградње. 

• Удаљеност укопаних стубова елек-
тричне расвете, ваздушне ниско-
напонске и ПТТ мреже мора бити 
толика да не угрожава стабилност 
стубова, минимално 0,5 m.

• Сагласност за прикључење на 
јавну дистрибутивну гасну мрежу 
затражити од надлежног дистри-
бутера гаса.

• Гасни прикључак не полаже се у 
складишта запаљивих и експло-
зивних материја. Кућно-мерно 
регулациони сет не сме се поста-
вљати унутар објекта, на места где 
нема природне вентилације, мора 
бити удаљена од електричног ор-
марића минимално 1,0m као и од 
отвора на објекту (прозора, врата) 
минимално 1,0m мерено по хори-
зонтали.

Телекомуникациона и РТВ 
инфраструктура: 

• Телекомуникациону мрежу гра-
дити подземно по правилима 
грађења подземне телекомуника-
ционе мреже.

• Прикључење корисника вршиће 
се подземно (надземно) на јавну 
мрежу у уличним коридорима.  

ј)  Архитектонско, односно естетско 
обликовање појединих елемената 
објекта

Фасаде објеката се изводе по жељи 
Инвеститора, у складу са традиционал-
ним верским захтевима. Архитектонским 
облицима, употребљеним материјали-
ма и бојама мора се тежити ка успоста-
вљању јединствене естетски визуелне 
целине у оквиру грађевинске парцеле.

к)  Услови за обнову и реконструкцију 
објеката

Обнова и реконструкција посто-
јећих објеката може се дозволити под 
следећим условима:

• реконструкција постојећег обје-
кта може се дозволити ако се из-
вођењем радова на објекту неће 
нарушити услови дати овим Пла-
ном;

• за сваку интервенцију на 
постојећим верским објектима по-
требно консултовати надлежни За-
вод за заштиту споменика културе 
и упутити захтев за издавање мера 
техничке заштите (не дозвољава 
се обнављање сакралних објеката 
без учествовања конзерваторске 
службе).

• адаптација постојећих објеката се 
може дозволити у оквиру намена 
датих овим Планом.

л) Процена могућих утицаја планских 
решења на животну средину и услови 
заштите 

Проценом утицаја планских ре-
шења на животну средину, а имајући у 
виду функционалну намену простора, 
дефинисани су услови изградње (рекон-
струкције) објеката и одвијања осталих 
активности, чијим се поштовањем обез-
беђује заштита животне средине и ства-
рају оптимални услови за живот и рад 
људи.

Изградња објеката, односно из-
вођење радова може се вршити под ус-



276 страна - Број 6/2011       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      24. март 2011. године

ловом да се не изазову трајна оштећења, 
загађивање или на други начин дегради-
рање животне средине. Заштита живот-
не средине обухвата мере којима ће се 
заштитити вода, ваздух и земљиште од 
деградације.

На свакој грађевинској парцели 
мора се обезбедити бетонирани простор 
за постављање контејнера (канти) за ко-
мунални отпад. Лоцирање бетонираног 
простора за контејнере на парцели мора 
да буде тако да се омогући лак приступ 
надлежне комуналне службе.

Одвођење фекалних вода решити 
затвореним канализационим системом 
који ће се прикључити на насељску кана-
лизациону мрежу. Као прелазно решење, 
до изградње насељске канализационе 
мреже дозвољена је изградња бетонских 
водонепропусних септичких јама које на 
парцели треба лоцирати минимално 3,0 
m од објекта и границе парцеле.

На грађевинској парцели мора се 
обезбедити минимално 30% озелење-
них површина. Композицију зелених 
површина треба да чине различите ка-
тегорије биљних врста, грађевински и 
вртно-архитектонски елементи и моби-
лијар. Избор биљних врста и начин њи-
ховог комбиновања треба да су у складу 
са околним пејсажом и општим условима 
средине. Основу треба да чини урађен и 
негован травњак отпоран на гажење. 

Сви објекти морају бити изграђени 
(реконструисани) у складу са важећим 
Законима и Правилницима који регули-
шу конкретну област. При пројектовању 
и извођењу радова на објектима, упо-
требљеним материјалима имати у виду 
специфичност функционалне намене 
објекта (простора) са становишта: ко-
ришћења, одржавања, односно обезбеђи-
вања санитарно-хигијенских услова.

Избором материјала водити ра-
чуна о њиховој отпорности са аспекта 
техничке и противпожарне заштите.

Објекти (односно пословни прос-
тори) намењени јавном коришћењу као 
и прилази до истих морају бити урађени 
у складу са Правилником о условима за 
планирање и пројектовање објеката у ве-
зи са несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бачка Паланка
Општинска управа Општине 

Бачка Паланка
Одељење за урбанизам и 

грађевинарство
Број: IV-05-501-2-1/2009
Дана: 11.01.2011. године

Бачка Паланка

На основу члана 22. Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну сре-
дину (''Службени гласник РС'', број 135/04 
и 88/2010) и члана 192. став 1. Закона о 
општем управном поступку (''Службени 
лист СРЈ'' број 33/97 и 31/01), у предмету 
давања сагласности на Извештај о стра-
тешкој процени утицаја Плана генералне 
регулације насеља Младеново на живот-
ну средину Општинска управа Општине 
Бачка Паланка – Одељење за урбанизам 
и грађевинарство, као орган надлежан за 
послове заштите животне средине доно-
си

Р Е Ш Е Њ Е

Даје се сагласност на Извештај о 
стратешкој процени утицаја Плана ге-
нералне регулације насеља Младеново 
на животну средину израђен од стране 
ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'' Но-
ви Сад под бројем Е 2238-1 из јула 2010. 
године.
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О б р а з л о ж е њ е

Општинска управа Општине Бачка 
Паланка – Одељење за привреду, донела 
је решење о изради Извештаја о стратеш-
кој процени утицаја Плана генералне ре-
гулације насеља Младеново на животну 
средину број : IV-03-501-3-3/2009 од 03. 
априла 2009. године и за носиоца израде 
Извештаја одредила ЈП ''Завод за урбани-
зам Војводине'' Нови Сад.

Извештај о стратешкој процени 
утицаја Плана генералне регулације Ба-
чке Паланке на животну средину је ста-
вљен на јавни увид од 30. августа до 30. 
септембра 2010. године. Комисија за пла-
нове је саставила Извештај о јавном уви-
ду и доставила овом органу. Није било 
примедби од стране јавности и заинтере-
сованих органа и организација. 

На основу горе наведеног, решено 
је као у диспозитиву.

Поука о правном средству: 
Против овог решења може се изјавити 
жалба Покрајинском секретаријату за 
заштиту животне средине и одрживи 
развој, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 
Нови Сад, у року од 15 дана од дана 
пријема, непосредно или преко овог 
органа.

Жалба је таксирана са 320.00 дина-
ра, а уплаћује се на жиро-рачун број 840-
742221843-57, модел 97, позив на број 
65-205.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Одељењу за урбанизам и грађе-

винарство
2. архиви

РУКОВОДИЛАЦ
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И 

ГРАЂЕВИНАРСТВО 
Марија Коларов с.р.
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