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Локација – Генерални план Кикинде - Извод из карте бр. 3 Преовлађујућа
намена простора са поделом на функционалне целине
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подцелине
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План поделе земљишта на површине јавне и остале намене
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План регулације, нивелације и саобраћајне инфраструктуре
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ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ДЕО БЛОКА 41 И ДЕО БЛОКА 43 У КИКИНДИ
(сточна пијаца и прихватилиште)

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА
I-1.

УВОД

У складу са Законом о планирању и изградњи План детаљне регулације се доноси
за делове насељеног места, уређење неформалних насеља, зоне урбане обнове,
инфраструктурне коридоре и објекте и подручја за која је обавеза његове израде
одређена претходно донетим планским документом.
Подручје обухваћено планом налази се у југоисточном делу грађевинског реона
Кикинде и обухвата делове блокова 41 и 43.
Према Генералном плану Кикинде (“Службени лист општине Кикинда” бр.4/2010),
блок 41 намењен је за становање, површине спорта и рекреације, радну зону и
гробље, док се блок 43 намењује за радну зону секундарних и терцијалних
делатности, гробље, површине за спорт и рекреацију, комуналне површине,
железницу и железнички појас.
За грађевинско подручје обухваћено планом, према Генералном плану Кикинде
проистиче обавеза детаљне урбанистичке разраде.
С обзиром да су се појавили реални интереси за улагање, а у складу са наведеним
законско-планским обавезама донета је Одлука о изради Плана детаљне
регулације за део блока 41 и део блока 43 у Кикинди (сточна пијаца и
прихватилиште).
Граница између блокова 41, 42 и 43 иде углавном по оси улица, а граница
обухвата плана је постављена тако да обухвата парцеле улица због
инфраструктурних објеката, тако да План делом залази и у блокове 35 и 42.
Међутим ти делови блокова су занемарљиво мали у односу на обухват плана те
нису истакнути у самом називу плана.
Бруто површина обухвата Плана је око 13,26 ha.
Послови израде Плана поверени су ЈП “Дирекција за изградњу града“ Кикинда на
основу оснивачког акта предузећа којим се регулише да Дирекција припрема
програме и урбанистичко-планску документацију за потребе Оснивача.
На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације и прибављене
документације израђен је Концепт плана детаљне регулације за део блока 41 и
део блока 43 у Кикинди (сточна пијаца и прихватилиште), који је Комисија за
планове разматрала на седници одржаној 07.02.2012. године и дала позитивно
мишљење на Концепт плана, а прихваћене сугестије и предлози су уграђени у
концепт и нацрт плана.

ЈП „Дирекција за изградњу града“ Кикинда
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ДЕО БЛОКА 41 И ДЕО БЛОКА 43 У КИКИНДИ
(сточна пијаца и прихватилиште)

I-2.

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА






I-3.

Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009испр.,64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС и 50/2013
- одлука УС)
Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената
(„Службени гласник РС“, број 31/2010, 69/2010 и 16/2011)
Одлука о приступањи изради Плана детаљне регулације („Службени лист
општине Кикинда“, број 5/11)
Решење број III-01-501-35/2011 да се неће израђивати стратешка процена
утицаја на животну средину за План детаљне регулације за део блока 41 и
део блока 43 у Кикинди;
Генерални план Кикинде („Службени лист општине Кикинда“ број 4/2010)
ЦИЉ ДОНОШЕЊА ПЛАНА

Циљ израде плана је да се на основу анализе урбанистичке документације,
теренских истраживања, сагледавања потреба одговарајућих корисника простора,
услова јавних предузећа и осталих институција, утврди оптимална просторна
организација односно планирани садржаји и њихов однос према постојећим
садржајима, уз дефинисање правила уређења и грађења како за изградњу нових
објеката, тако и за реконструкцију постојећих.
Поред наведеног разлози за доношење Плана су:
- дефинисање површина намењених јавном коришћењу са одређивањем
регулације;
- стварање планске могућности за изградњу пословних/производних и комуналних
садржаја;
-дефинисање услова за изградњу и реконструкцију објеката комуналне
инфраструктуре
Планом се утврђују правила уређења и правила грађења у складу са наменом
земљишта, мрежа саобраћајне и друге инфраструктуре, нивелациона решења,
регулационе линије јавних површина и грађевинске линије и даје се економска
анализа и процена улагања из јавног сектора.
I-4.

ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА
41 И ДЕО БЛОКА 43 У КИКИНДИ (сточна пијаца и прихватилиште)

Грађевинско подручје обухваћено планом је углавном изграђено. Изграђени
простор предметног плана обухвата следеће садржаје: у јужном делу су смештени
комунални садржаји (прихватилиште за псе и мачке луталице и сточна пијаца),
централни део је радна зона (пословни комплекси АД “Јединство“ и „Шоле“ д.о.о.)
док је на северу и западу заступљено становање, које представља део неплански
грађеног насеља званог Велики бедем. Ова непланска градња има за последицу
неправилне парцеле, како породичног становања тако и улица.
У Ул. С.Синђелића налазе се трафостанице, мерно-регулациона станица и
пословни објекат (продавница прехрамбених производа).
На делу парцеле 20706/1 је установљена службеност пролаза у корист парцеле
20710 (прихватилиште).
ЈП „Дирекција за изградњу града“ Кикинда
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ДЕО БЛОКА 41 И ДЕО БЛОКА 43 У КИКИНДИ
(сточна пијаца и прихватилиште)

Сагледавањем стања на терену и величине неизграђеног земљишта може се
закључити да има простора за изградњу производних/пословних објеката у оквиру
радне зоне, као и комуналних објеката у зони комуналних површина уз
обезбеђивање приступа јавним површинама.
Пословни објекат (трговина) намењен свакодневном снабдевању становника овог
дела града треба задржати.
У подручју обухваћеним планом има бесправно саграђених објеката или делова
објеката. Објекте који се не могу легализовати треба уклонити.
У оквиру простора обухваћеног планом издвојене су површине јавне намене од
површина остале намене.
Површине јавне намене су углавном саобраћајнице са комуналним површинама
(улице). Планом се формира нова јавна површина између Улице велики бедем и
Тополског пута ради омогућавања приступа постојећем становању.
Парцела на којој се налазе ТС такође се одређује као површина јавне намене.
Површине остале намене - Кроз анализу површина остале намене у
грађевинском подручју у обухвату плана (постојећи и планирани садржаји)
одређене су следеће основне, карактеристичне зоне:






становање
радна зона
зона комуналних делатности
пословање
МРС.

Становање – представља зону становања породичног типа. Дозвољена је
реконструкција постојећих објеката и изградња нових у складу са параметрима
датим Планом.
Радна зона – представља зону намењену изградњи објеката секундарних и
терцијалних делатности.
Дозвољава се реконструкција објеката у постојећим радним комплексима.
Зона комуналних делатности – представља зону намењену:
- сточној пијаци,
- прихватилишту за псе и мачке луталице,
- објекту за одлагање анималног отпада (привремено складиштење отпада
животињског порекла до транспорта у кафилерију) и сл.
Сви наведени комунални садржаји, морају имати потребне пратеће просторије и
опрему, одговарајуће прилазе, прикључке на инфраструктуру. Објекти и простори
сваког комплекса морају бити у складу са прописима који се односе на ову област.
Пословање- По ГП-у уз Ул. С.Синђелића је планирано породично становање, а
уколико се цела парцела у оквиру ове зоне намењује пословању, потребна је
разрада Урбанистичким пројектом. С обзиром да се на овом простору налази
објекат трговине (свакоднево снабдевање становника ширег окружења), ову
намену треба задржати.
МРС- парцела на којој је изграђена мерно-регулациона станица која се задржава.
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У складу са планираном наменом у оквиру границе Плана обезбедиће се
спречавање свих облика загађивања као и услови и мере за остваривање
квалитетних услова животне средине.
За потребе израде Плана затражени су услови надлежних органа и институција,
који су уграђени у План.

II ПЛАНСКИ ДЕО
II – 1.ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Простор Плана детаљне регулације налази се у југоисточном делу грађевинског
реона Кикинде. Обухвата делове блокова 41 и 43, а због инфраструктурних
објеката, делом залази и у блок 42 и 35.
Бруто површина обухвата Плана је 13,26 ha.
Предложено грађевинско подручје има следећу границу:
Граница почиње од тачке бр.1 која представља међну тачку кат. парцела 9761 и
21629/1 (ул. Стевана Синђелића), иде у правцу југ-југоистока, сече кат. парцелу
21629/1 до тачке 2 (међна тачка кат. парцела број 21629/1 - ул. Стевана
Синђелића и 21550 - општински пут I реда број 3, Кикинда –Банатска Топола, даље
наставља у правцу југоистока и прати североисточну границу кат. парцеле 21550
до тачке 3 (тромеђа кат.парцела број 20704/1, 9541 и 21550). Затим скреће у
правцу североистока, по граници парцеле 9541 до тачке 4 (тромеђа кат.парцела
број 20703, 9541 и 9540). Од тачке 4 наставља пратећи североисточну границу
кат.парцеле број 9541 до тачке 5 (четверомеђа кат.парцела број 9541, 9538/3,
9535 и 9537), где се ломи и скреће у правцу југозапада по граници између
катастарских парцела 9537 и 9541 до тачке 6 (тромеђа кат. парцела 21550, 9541 и
9537). Даље граница наставља у првацу југа, по источној граници кат парцеле
21550 све до тачке 7 (тромеђа кат. парцела број 21550, 9535 и 21476). У тачки 7
се ломи скреће у правцу југозапад - запад по јужној граници катастарских парцела
21550 и 20710 до тачке 8 (међна тачка кат. парцела број 20710 и 20711). Затим
граница скреће у правцу север-северозапад и прати западну границу кат. парцеле
20710 до тачке 9 (четверомеђа 20710, 20711, 20568 и 20707), где се ломи и скреће
у правцу запада по граници између кат. парцела број 20707 и 20568 до тачке 10
(тромеђа 20636/1, 20568 и 20707). Након тога граница се ломи у правцу севера и
наставља по западној граници кат. парцеле 20707 до тачке 11 (четверомеђа кат.
парцела 20707, 20641, 20637 и 20638). У тачки 11 скреће у правцу истока прати
северну међу кат. парцеле 20707 до тачке 12 (међна тачка кат. парцела 20707 и
20644), где се поново ломи и скреће у правцу севера по граници парцеле 20707 до
тачке 13 (чеверомеђа кат. парцела 20645, 20646, 20647 и 20707). Затим скреће у
правцу североистока и наставља по граници кат. парцеле 20707 до тачке 14
(тромеђа кат. парцела број 20681, 20706/2 и 20707). Ту се ломи, наставља у
правцу северозапада по граници катастарских парцела 20706/2 и 20699 до тачке
15. Затим граница скреће према западу по граници између парцела 21629/1 и
20675 до тачке 16 (тромеђа кат. парцела број 20673, 20675 и 21629/1). У тачки 16
се ломи, скреће у правцу северозапада и сече кат. парцелу 21629/1 до тачке 17
(тромеђа кат. парцела број 9775/1, 9774 и 21629/1). Од тачке 17 наставља у
правцу североистока по граници улице Стевана Синђелића до почетне тачке.
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Граница обухвата плана може бити померена кроз израду плана, а за потребе
изградње инфраструктурних објеката.
II – 1.1. Списак катастарских парцела
План детаљне регулације обухвата следеће катастарске парцеле К.О. Кикинда:
- целе парцеле: 9541, 20699, 20700, 20701/1, 20701/2, 20702/1, 20702/2, 20705/1,
20705/2, 20705/3, 20705/4, 20706/1, 20706/2, 20706/3, 20706/4, 20707, 20708,
20709, 20710, 21550, 21629/5
- део катастарске парцеле: 21629/1.
У случају неслагања бројева катастарских парцела са графичким прилогом
катастарског плана, важи графички прилог 02-Постојеће стање–начин коришћења
земљишта, Р=1:1000.

II - 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
II - 2.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И
ПОДЦЕЛИНЕ
На основу намене, типа и начина изградње, Планом се дефинишу следеће
функционалне целине:
o Целина Ц1 – породично становање у северозападном делу подручја
обухваћеног планом, уз новоформирану јавну површину.
o Целина Ц2 – породично становање у западном делу подручја обухваћеног
планом са изграђеним стамбеним објектима на општинској парцели.
o Целина Ц3 – пословање на углу улица Велики бедем и Синђелићеве;
С обзиром да се на овом простору налази објекат трговине (свакоднево
снабдевање становника ширег окружења), ову намену треба задржати.
o Целина Ц4 – појединачни радни комплекси секундарних и терцијарних
делатности. У оквиру ове целине одређене су следеће подцелине:
o Ц4-1 планирани радни комплекс
o Ц4-2 – постојећи радни комплекс Шоле
o Ц4-3 планирани радни комплекс Шоле
o Ц4-4 постојећи радни комплекс Јединство
o Целина Ц5 – комуналне делатности;
Поред постојећих објеката и површина намењених сточној пијаци и
прихватилишту за псе и мачке луталице постоји могућност изградње објекта за
одлагање анималног отпада (привремено складиштење отпада животињског
порекла до транспорта у кафилерију) и других објеката компатибилних намена.
o Целина Ц6 – мерно-регулациона станица
o Целина Ц7 – трафо станице
o Целина Ц8 – зелена површина
У оквиру улица, према рангу саобраћајница су одређене три целине:
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o С1 – главна насељска саобраћајница
o С2 – сабирна насељска саобраћајница
o С3 - приступне улице
Табела 1 - Биланс површина
површине

Намена
(ha)

%

Породично становање (Ц1+Ц2)

0.59

4.45

Пословање (Ц3)

0.07

0.53

Појединачни радни комплекси (Ц4)

2.68

20.21

Зона комуналних делатности (Ц5)

5.60

42.23

Мерно- регулациона станица (Ц6)

0.04

0.30

Трафостанице (Ц7)

0,01

0.07

Зелена површина (Ц8)
0.08
Саобраћајне и комуналне површине
(С1+С2+С3)
4.19

0.60

Укупно

100.00

13,26

31.61

II-2.2. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
II-2.2.1. Регулација јавних површина
У складу са Законом о планирању и изградњи, планом су одређене површине јавне
намене, што је приказано у граф. прилогу број 04 – „План поделе земљишта на
површине јавне и остале намене“, Р=1:1000.
Свака површина јавне намене је регулационим линијама одвојена од површина
предвиђених за друге јавне намене и од површина остале намене.
Као јавне површине одређене су површине које су планом намене опредељене за:




улице -саобраћајнице са комуналним површинама,
зелена површина -сквер
површина за трафостанице

У оквиру улица смештена је саобраћајна инфраструктура (коловоз, јавни паркинзи
и тротоари), улично зеленило, комунална инфраструктура и комунални објекти.
Pегулационe линијe су дефинисане по постојећим границама парцела и изван
граница постојећих парцела.
Постојећа регулација уличног коридора приступних саобраћајница се делимично
задржава (у северном делу улице). На осталом делу, између подцелина Ц4-2 и Ц43, се успоставља нова регулација, ширине 16м, а измењена је и регулација у
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јужном делу улице, где се један део парцеле (узурпиране становањем), намењује
за становање –целина Ц2. Такође се формира Улица нова, уз становање између
Улице велики бедем и Тополског пута.
Површине јавне намене – улице имају уличне профиле неједнаке ширине, махом
уске и вијугаве што представља затечено катастарско стање (последица
непланске градње породичних стамбених објеката). Код Улице велики бедем, на
местима где делови објеката прелазе регулациону линију Планом је извршена
корекција регулационе линије, како би се створиле могућности за укњижење
објеката. Улични коридори су неједнаке ширине од 8,0 м до 41,5 m.
За делове где је регулациона линија одређена изван граница постојећих парцела
дати су аналитичко-геодетски елементи који је дефинишу, граф. прилог број 05 –
„План регулације, нивелације и саобраћајне инфраструктуре“, Р=1:1000.
Табела 2 - Површине јавне и остале намене
површине
Намена

(ha)

%

Површине јавне намене

4.28

32.28

Површине остале намене

8.98

67.72

13.26

100.00

Укупно

II-2.2.2. Нивелација
Грађевинско подручје обухваћено планом је благо нагнуто од севера ка југу и од
истока ка западу, тако да се кота терена креће од 78.20 m до 80.90м
Приликом израде пројектне документације могућа су мања одступања од
нивелације утврђене овим Планом.
У обухвату Плана се задржавају постојеће коте нивелете осовина саобраћајница
као и нагиби нивелете осовина саобраћајница, док се за планиране саобраћајнице
дефинишу коте прелома нивелете и нагиби нивелете саобраћајнице.
За израду генералног нивелационог приказа коришћен је катастарско—
топографски план у размери 1=1000.
II-2.2.3. Правила парцелације препарцелације и исправке границе
Приликом формирања нових парцела парцелација, препарцелација и исправка
границе парцела треба да буде у складу са правилима грађења и планираним
регулационим линијама датим овим Планом.
Парцеле за јавне намене као и грађевинске парцеле на површинама остале
намене треба да су формиране пре почетка реализације планираних објеката
односно пре израде локацијске дозволе.
Парцеле за површине јавне намене формирају се парцелацијом и/или
препарцелацијом од целих и делова катастарских парцела или исправком границе
постојећих парцела.
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На графичком прилогу број 05– „План регулације, нивелације и саобраћајне
инфраструктуре“ приказане су парцеле површина јавне намене, постојеће (по
постојећим границама парцела) и планиране (по постојећим границама парцела и
са аналитичко-геодетским елементима за одређивање парцела јавног земљишта
изван постојећих граница парцела). Пројекат за формирање грађевинских парцела
јавних површина израдити у складу са наведеним графичким прилогом број 05.
II-2.2.4. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и
објекте
Јавне површине обухватају катастарске парцеле и делове постојећих катастарских
парцела на следећи начин:
 Постојећа улица С.Синђелића која Планом обухвата део кат.парцеле број
21629/1.
 Постојећа Улица велики бедем која Планом обухвата целе кат.парцеле број
20699, 20706/2 и делове кат. парцела број 20706/1 и 20707
 Постојећа Тополски пут која Планом обухвата целу кат.парцелу број 21550.
 Планирана улица која представља саобраћајну везу Тополског пута и Улице
Милоша Великог, Планом обухвата целу кат. парцелу 9541.
 Планирана Улица Нова се пружа између Улице велики бедем и Тополског
пута. Планом обухвата део кат. парцеле бр. 20705/1.
 Зелена површина уз Улицу Стевана Синђелића, Планом обухвата део кат.
парцеле бр. 20705/1.
 Површина за трафостанице обухвата целу кат. парцелу број 21629/5.
II-2.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ, КАО И УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ
II-2.3.1. Саобраћајна инфраструктура
II-2.3.1.1. Концепција саобраћајног решења и правила уређења саобраћајних
површина
Планом детаљне регулације постављен је концепт одвијања саобраћаја на
простору обухваћеним планом, с циљем да се постигне већа безбедност одвијања
саобраћаја.
Основни услов за изградњу и реконструкцију саобраћајне инфраструктуре
(површине јавне намене) је обавезна израда Главних пројеката за све
саобраћајне капацитете уз придржавање одредби:




Закона о јавним путевима ("Службени гласник РС", 101/05, 123/07, 101/11 и
93/12);
Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", број
41/09, 53/10 и 101/11 и 32/13-УС);
Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник
РС",бр. 50/11);
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Изградњу и реконструкцију саобраћајних површина извести у складу са
резултатима геомеханичких испитивања, уз поштовање свих техничких прописа и
карактеристика.
II-2.3.1.1.1. Главне насељске саобраћајнице (С1)
У оквиру коридора главне насељске саобраћајнице потребно је обезбедити
програмско-планске и саобраћајне елементе за реализацију захтеваних
елемената:
 рачунска брзина V (km/h) 50 km/h;
 ширина проточне саобраћајне траке 3,25 m;
 ширина ивичне траке (ивичњака) 0,25 m;
 ширине банкине 1,0 m:
 паркирање у коридорима главне насељске саобраћајнице организовати
ивично ван коловоза;
 вођење интензивних пешачких токова вршити по пешачким стазама
(ширине1,5 m) уз регулациону линију.
II-2.3.1.1.2. Сабирне насељске саобраћајнице (С2)
Задржава се постојећа регулација уличног коридора сабирне саобраћајнице. Део
сабирне саобраћајнице у оквиру обухвата плана представља планирану
саобраћајницу која повезује Тополски пут и Улицу Милоша Великог.
 рачунска брзина Vrac = 30 - 50 km/h,
 коловоз сабирне саобраћајнице је широк 6,0 ( 2 х 3,0 ) m за двосмерни
саобраћај
 носивост коловозне конструкције за сабирну саобраћајнице је за средњи
или тежак саобраћај односно у складу са меродавним возилом , с обзиром
на то да она повезује саобраћајне токове у радној зони
 нагиб коловоза је двостран;
II-2.3.1.1.3. Приступне насељске саобраћајнице (С3)
Приступне саобраћајнице изводити за двосмерни и једносмерни саобраћај у
зависности од мобилности у зони и дужине улице.
 рачунска брзина Vrac ≤ 30 km/h,
 саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две траке мин 5,5 (2 х
2,75)
 саобраћајнице за једносмерни саобраћај планиране су ширине 4,0 ( део
Улице Велики бедем) и 3,5 (улица Нова);
 носивост коловозне конструкције у овим улицама је за лак саобраћај
(оптерећење 60 kN по осовини);
 паркирање путничких возила у регулационом профилу ивично тамо где то
просторне могућности дозвољавају.
 нагиб коловоза је једностран;
 раскрснице и кривине тако геометријски обликовати да омогућују
задовољавајућу прегледност и безбедност;
 Пешачке комуникације изградити или реконструисати према могућностима
уличног профила са ширином од мин. 1,2 m уз регулациону линију.
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Приликом пројектовања саобраћајних и пешачких површина применити одредбе
Правилника о техничким стандардима приступачности („Сл.гласник РС“,
бр.19/2012).
Услови за прикључење
Грађевинским парцелама обезбедити колски прилаз, односно причључак на јавну
саобраћајницу, минималне ширине 2,5 до 4,0 m, уз сагласност јавног предузећа,
које је задужено за насељске саобраћајнице.
Површине за стационарни саобраћај ће се решавати у оквиру парцела у обухвату
Плана, док у случају повећаних или специфичних потреба и тражње за паркинг
површинама, у оквиру профила главних насељских саобраћајница постоји
резервисан простор за ову намену.
Паркинзи могу бити урађени од елемената бетон-трава (или сл.) који обезбеђују
услове стабилности подлоге и омогућавају узгајање ниског растиња.

II-2.3.2. Хидротехничка инфраструктура
II-2.3.2.1. Водоснабдевање













Снабдевање водом вршиће се из постојеће водоводне мреже
Водоводну мрежу у оквиру планираног грађевинског подручја,
реконструисати и градити тако да задовољи све потребе садашњих и
будућих корисника. Израдити главне пројекте за реконструкцију. постојеће и
изградњу нове водоводне мреже
По плану водоснабдевања града Кикинде планирана је реконструкција
водоводне мреже у делу блокова 41 и 43, постојећи цевоводи се замењују
са новим полиетиленским цевима пречника Ø110mm.
Трасу водоводне мреже полагати између две регулационе линије у уличном
фронту, по могућности у зелени појас
Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да
водоводна мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге
инсталације и објекте инфраструктуре; минимално растојање од других
инсталација је 1,0 m, изузетак се врши у зонама где није могуће испуњење
услова, али тако да не сме угрожавати стабилност осталих објеката (мин.
0,5 m);
Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње,
а минимално одстојање од темеља објеката износи 1,0 m, али тако да не
угрожава стабилност објеката;
Минимална дубина изнад водоводних цеви износи 1,0 m мерено од горње
ивице цеви, а на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод,
дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода;
Водоводне инсталације се постављају изнад инсталација фекалне
канализације на одстојању мин. 2 DN;
На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини
већој од ширине пута за мин. 1,0m са сваке стране;
Приликом реализације водовода треба се придржавати техничких прописа
за пројектовање, извођење и одржавање мреже;
ЈП „Дирекција за изградњу града“ Кикинда
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По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити
катастарско снимање изграђене мреже, а добијене податке унети у
катастарске планове подземних инсталација у РГЗ Кикинда;
Све асфалтиране и зелене површине вратити у првобитно стање након
завршених радова;
Пројектовање и изградњу објеката вршити у сарадњи са ЈКП ''6. октобар'',
Кикинда, а на пројекте наведених хидротехничких објеката пробавити
сагласност истог;
На одговарајућим местима на новој мрежи планирати израду
противпожарних хидраната, у складу са Правилником о техничким
нормативима за спољњу и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара
(Службени лист СФРЈ, број 39/91);
Услови за прикључење





Прикључење главног објекта на водоводну мрежу извести према условима
надлежног комуналног предузећа;
Прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко водомерног шахта
смештеног на парцели корисника на мин. 1,0 m иза регулационе линије;
Прикључење на водоводну мрежу се ради у складу са Одлуком о јавном
водоводу („Сл. лист општине Кикинда“, бр.3/2004).

II-2.3.2.2.












Санитарно-фекална канализациона мрежа

Одвођење вода решаваће се сепаратном канализационом мрежом, тако да
се посебним прикључком прихватају и одводе фекалне отпадне воде, а
посебним сувишне атмосферске воде;
Трасе ровова за полагање цевовода фекалне канализације се постављају
тако да задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и
објекте инфраструктуре; минимално растојање од других инсталација је 1,0
m, изузетак се врши у зонама где није могуће испуњење услова, али тако да
не сме угрожавати стабилност осталих објеката;
Није дозвољено полагање фекалне канализације испод објеката
високоградње;
Минимално одстојање од темеља објеката износи 1,0 m, али тако да не
угрожава стабилност објеката;
Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,5 m, мерено од
горње ивице цеви, (уз испуњење услова прикључења индивидуалних
објеката), а на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод,
дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода;
Водоводне инсталације се постављају изнад инсталација фекалне
канализације на одстојању мин. 2 DN;
На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини
већој од ширине пута за мин. 1,0 m са сваке стране;
На траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на
прописаном растојању од 160-200 DN, а макс. 45,0 m;
Приликом реализације фекалне канализације треба се придржавати
техничких прописа за пројектовање, извођење и одржавање мреже;
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По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити
катастарско снимање изграђене мреже, а добијене податке унети у
катастарске планове подземних инсталација у РГЗ Кикинда;
Све асфалтиране и зелене површине вратити у првобитно стање након
завршених радова;
Израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове
мреже;
Пројектовање и изградњу објеката вршити у сарадњи са ЈКП ''6. октобар'',
Кикинда, а на пројекте наведених хидротехничких објеката пробавити
сагласност истог предузећа;
Уколико није могуће одвођење отпадних вода решити гравитационо,
евентуалну црпну станицу (шахтног типа) планирати на јавној површини
Услови за прикључење















Прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према
условима надлежног комуналног предузећа;
Дубину укопавања на месту прикључења сводити на дубину постојећег
цевовода;
Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 160
mm, ревизионо окно лоцира се на 1,0 m од регулационе линије парцеле,
Одвођење отпадних вода врши се прикључком објекта на канализациону
мрежу или, до изградње исте, путем септичких јама;
Септичка јама мора бити изграђена од водонепропусног материјала и
одржавана тако да се отпадне воде не изливају око ње, а посебно не на
земљиште суседних објеката или на јавне површине;
Није дозвољена изградња септичких јама на јавним површинама;
Након прикључења на фекалну канализацију обавезно је испразнити,
дезинфиковати и затворити септичку јаму уз обавештење комуналној
инспекцији;
Објекти чије отпадне воде садрже штетне материје, могу се прикључити на
канализациону мрежу само ако се испред прикључка угради уређај за
пречишћавање индустријских отпадних вода до прописаног квалитета
упуштања у канализацију;
Објекат који се водом снабдева из сопственог изворишта може се
прикључити на фекалну канализацију под условом да постави водомер за
мерење исцрпљене воде;
Прикључење објеката на јавну канализацију изводити у складу са Одлуком о
канализацији. Канализациони прикључак предвидети са гравитационим
прикључењем. Прикључење сутеренских и подрумских просторија
предвидети аутономним системом за препумпавање који су у надлежности
корисника.
Прикључак на фекалну канализацију врши искључиво ЈКП ''6. октобар'',
Кикинда;

II-2.3.2.3.


Услови за одвођење атмосферске воде

Одвођење атмосферских вода на подручју обухваћеним планом планирано
је у уличном профилу комбиновано, отвореном и затвореном мрежом.
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Трасе водити у зеленом појасу дуж саобраћајнице.



Површинско прикупљање атмосферских вода у уличном профилу решити у
складу са нивелационим и саобраћајним условима испред будућих
корисника. Приликом прикључења нових канала на постојеће, укључење
извести тако да кота дна новог канала буде виша од коте дна канала на који
се прикључује;



Улив атмосферских вода у реципијенте извести путем уређених испуста,
који су осигурани од ерозије и који не залазе у протицајни профил канала.



Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити
према важећим прописима и стандардима;
Услови за прикључење



Атмосферске воде са парцела корисника (са кровова, интерних
саобраћајница и сл.) прикупити системом засебне канализације (сливници,
риголе, зацевљена канализација) и усмерити ка уличној атмосферској
канализацији. Условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих
бетонских површина могу се путем уређеног испуста упуштати у околно
земљиште, путни јарак, зелене површине и сл. без пречишћавања.



Атмосферске воде из радних комплекса пре упуштања у реципијент
очистити од механичких нечистоћа на таложнику, односно сепаратору уља и
масти;



Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без
пречишћавања упустити у отворену каналску мрежу или на зелене
површине унутар парцеле;

II-2.3.3.

Планиране трасе и капацитети електроенергетске инфраструктуре



У трафостаници ТС- 33 планирана је реконструкција високонапонског блока
због изградње стубне трафостанице;



У близини овог блока планира се изградња нове стубне трафостанице
10(20)/0,4kV са трансформатором снаге 250k kVA уз пут Кикинда- Банатска
Топола, као и изградња 20kV кабловског вода од ТС-33 до нове стубне
трафостанице:



Електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног
напона 1 kV do 400 kV (''Службени лист СФРЈ'', бр. 65/88 и ''Службени лист
СРЈ'', бр. 18/92);



Код подземне ЕE мреже дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8 1,0 m;



При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и електронских
комуникационих каблова, најмање растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0
m за каблове напона преко 10 кV;



При укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао
укрштања треба да буде око 90˚;
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Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских
комуникационих, сем при укрштању, при чему минимално вертикално
растојање мора бити 0,5 m;



Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и
канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално
растојање мора бити веће од 0,5 m;



Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви
водовода или канализације;



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



Светиљке за јавно осветљење поставити на стубове поред саобраћајница и
пешачких стаза;



У делу где је електроенергетска мрежа грађена надземно, расветна тела
поставити на стубове електроенергетске мреже;



Користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја.



Реконструкција надземних водова свих напонских нивоа вршиће се на
основу овог Плана и услова надлежног предузећа, а подразумева замену
стубова, проводника или уређаја и опреме за уземљење и заштиту и др,
трансформацију напона, поштујући постојећу трасу вода и локацију
трафостаница 20/0,4 kV.

Услови за прикључење


Прикључење нових објеката на електроенергетску мрежу, у зависности од
максималне једновремене снаге могуће је са постојеће нисконапонске
мреже, из постојећих трафостаница или из новоизграђене трафостанице;



За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем
потребно је изградити прикључак, који ће се састојати од прикључног вода и
ормана мерног места (ОММ);



Електроенергетску мрежу унутар парцеле/комплекса градити подземно у
складу са датим условима за изградњу подземне електроенергетске мреже.



Услови за прикључење на електродистрибутивну мрежу регулишу се
издавањем Одобрења за прикључење, односно Уговором о испоруци
електричне енергије;

II-2.3.4.

Планиране трасе и капацитети електронске комуникационе
инфраструктуре

Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за
потребе комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др). На предметној
локацији, у склопу децентрализације месне мреже „Телеком Србија” а.д. планира
реконструкцију и проширење постојеће ТК мреже. Телекомуникациону мрежу
могуће је поставити у уличном коридору (са једне или обе стране улица,у
зависности од потреба) у улицама које се налазе у обухвату Плана.
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Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8 - 1,2 m;



Ако већ постоје трасе, нове комуникационе каблове полагати у исте;



При
паралелном
вођењу
електронских
комуникационих
и
електроенергетских каблова до 10 кV најмање растојање мора бити 0,5 m, а
1,0 m за каблове напона преко 10 кV;



При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла
мора бити 0,5 m, а угао укрштања око 90˚;



При укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом водовода
и канализације вертикално растојање мора бити најмање 0,5 m;



При приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог
кабла са цевима водовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6
m, односно 0,5 m при приближавању и паралелном вођењу комуникационог
кабла са канализацијом;



При укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода
вертикално растојање мора бити најмање 0,4 m;



При приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог
кабла са цевоводом гасовода хоризонтално растојање мора бити најмање
0,4 - 1,5 m, у зависности од притиска гасовода;



У циљу обезбеђења потреба за новим прикључцима на електронску
комуникациону мрежу и преласка на нову технологију развоја у области
електронских комуникација, потребно је обезбедити приступ свим
планираним објектима путем канализације, од планираног окна до
просторије планиране за смештај електронске комуникационе опреме
унутар парцела корисника;



МСАН-а уређаји се могу градити у оквиру уличних коридора (улични
кабинети) и осталих јавних површина, са обезбеђеним директним приступом
уређају преко јавних површина, обезбеђеним простором за паркирање и
прикључењем на јавну инфраструктуру, или обезбеђењем засебне парцеле
као јавне површине за изградњу;

У наредном периоду развој мобилних комуникација, засниваће се на примени
најсавременијих електронских комуникационих технологија, у циљу пружања
најсавременијих услуга и сервиса, у скаладу са европским стандардима.
С обзиром на брз развој електронског комуникационог система као и услове које
буде диктирала нова технологија развоја система мобилних комуникација нове
локације базних радио-станица и радио-релејних станица у планском подручју
биће одређиване у складу са потребама имаоца система веза, на основу услова из
овог Плана, уз задовољење законских и техничких прописа за ту врсту објеката на
простору на којем се гради.


Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја фиксне, мобилне
комуникационе мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних
радио станица, радио релејних станица, као и антене и антенски носачи
могу се поставити у оквиру објекта, на слободном простору, у зонама
привредне делатности, у објекту у оквиру појединачних корисника или у
оквиру комплекса појединачних корисника;
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Слободностојеће антенске стубове, као носаче антена по могућности
градити у радним зонама и на периферији насеља;



Слободностојећи антенски стубови, као носачи антена, не могу се градити у
комплексима школа, вртића, домова здравља, старачких домова и слично;



Објекат за смештај електронске комуникационе и РТВ опреме може бити
зидани или монтажни;



Комплекс са електронском комуникационом опремом и антенски стуб морају
бити ограђени;



Мин. парцела за изградњу комплекса РБС треба да буде 10,0X10,0m.



Око комплекса поставити ограду на сопственој парцели или на граници
парцеле у договору са суседом. Врата и капије на уличној огради не могу се
отварати ван регулационе линије. Мин. висина ограде је око 2,0 m.



Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 kV;



До комплекса за смештај мобилне комуникационе опреме и антенских
стубова са антенама обезбедити приступни пут мин. ширине 3,0 m до
најближе јавне саобраћајнице;



Слободне површине комплекса озеленити.

Услови за прикључење


Број нових телефонских прикључака зависиће од броја и намене објеката;



Целокупну електронску комуникациону мрежу градити подземно по
правилима грађења подземне електронске комуникационе мреже.



У циљу остваривања техничке могућности за прикључење планираних
објекта у обухвату плана на телекомуникациону мрежу, Шоле д.о.о. треба да
положи PE цев Ø40 mm у ископан ров дубине 1 m од објекта (тј. од места
концентрације унутрашњих инсталација у објекту) до постојеће трасе
телекомуникационих инсталација у улици Стевана Синђелића. Коловоз
подбушити и уградити две заштитне PVC цеви пречника 110 mm, дужине
ширина саобраћајнице +1,5m са обе стране. Крајеве цеви треба
одговарајуће затворити;

II-2.3.5.

Планиране трасе и капацитети термоенергетске инфраструктуре

У зони обухвата Плана планирани су радови санације гасовода који се пружа дуж
пута за Банатску Тополу и стварања услова за прикључење нових корисника
природног гаса. Постојећи гасовод д40 се замењује гасоводом д90 по истој траси
гасовода. Такође се планира измештање трасе гасовода до МРС Јединство.
Приликом израде пројектно-техничке документације придржавати се;


Услова који су дати у „Правилнику о техничким нормативима за безбедан
транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и
гасоводима и нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт ” (Сл.
Лист СФРЈ бр.26/1985);
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Услова који дати у „Правилнику о техничким нормативима за пројектовање и
полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни
притисак до 4 bar” (Сл. Лист СФРЈ бр.20/1992);



Услова који дати у „Правилнику о техничким нормативима за кућни гасни
прикључак за радни притисак до 4 bar” (Сл. Лист СФРЈ бр.20/1992);



Минимална дубина укопавања гасовода износи у зеленим површинама и
тротоарима 0,8 m, а изузетно дубина укопавања може бити минимално 0,6
m, али на деоницама краћим од 50,0 m и на местима где нема опасности од
великих оптерећења; при укрштању са улицама је 1,3 m;



Удаљеност укопаног гасовода од стубова електричне расвете, ваздушне
нисконапонске и ПТТ мреже, мора бити толика да се не угрожава
стабилност стуба, али не мања од 0,5 m слободног размака;



Минимално дозвољено растојање средњег притиска до ближе ивице
темеља објекта је:
1,0 m за гасоводе притиска од 2-4 bar и
3,0 m за гасоводе притиска 7-13 bar;





Дата растојања могу бити и мања, али не мања од 0,5 m за гасоводе од 2-4
bar и 1,0 m за гасоводе 7-13 bar, ако се гасовод полаже у заштитну цев и
ако се тиме не нарушава стабилност објекта;



Када се гасовод средњег притиска води паралелно са путевима нижег или
вишег реда, његово растојање од спољне ивице одводног канала, ножице
усека или насипа мора бити минимално 0,5 m;



Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу
гасовода средњег притиска са другим подземним инсталацијама износи 0,5
m, a у изузетним случајевима може бити најмање 0,3 m.



Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи 0,6-1,0 m, у зависности
од услова терена. Изузетно дубина укопавања може бити минимално 0,5 m,
под условом да се предузму додатне техничке мере заштите.



При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима,
минимално светло растојање износи 0,4 m, a у изузетним случајевима може
бити најмање 0,2 m.



При вођењу дистрибутивног гасовода поред темеља минимално светло
растојање износи 1,0 m.



Минимална дубина укопавања дистрибутивног гасовода при укрштању са
путевима и улицама је 1,0 m.



Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати привремене,
трајне, покретне и непокретне објекте;

Услови за прикључење


Планиране објекте прикључити на дистрибутивну гасну мрежу према
условима ЈП „Србијагас“.



Траса цевовода се води најкраћим путем и мора остати трајнo приступачна;
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Цевовод се полаже на дубину укопавања од мин. 0,8 m;



Локација ровова треба да је у зеленом појасу, а где нема зеленог појаса,
гасовод се води 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 инфраструктуре;



Мерно-регулациони сет се не сме постављати унутар објекта, на места где
нема природне вентилације; мора бити удаљен од електричног ормарића
мин. 1,0 m, као и од отвора на објекту (прозора, врата) мин. 1,0 m, мерено
по хоризонтали;

II-2.4. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
У оквиру обухвата Плана зеленило се може сагледати на основу поделе
земљишта на површине јавне и остале намене:
 Зеленило на површинама јавне намене: улично зеленило и парковска
површина – сквер;
 Зеленило на површинама остале намене: зеленило радних комплекса и
зоне комуналних делатности и
 зеленило у оквиру породичног становања.
Улично зеленило
Основна улога зеленила дуж улица је изолација пешачких токова и ободних зграда
од колског саобраћаја, стварање повољних санитарно-хигијенских и
микроклиматских услова за становнике и повећање квалитета градског пејзажа.
Дрвореди у својим крошњама задржавају прашину и гасове из моторних возила и
смањују буку, спречавају прекомерно загревање фасада и плочника, смањују
рефлексију. Структура вегетације уличног зеленила и њен положај у највећој мери
зависе од ширине уличног профила и инфраструктурних инсталација.
У делу Синђелићеве улице обухваћене Планом високо дрвеће готово да није
заступљено, а улични дрворед не постоји. Улични профил, као и зелена трака,
довољне су ширине да се омогући формирање једноредног уличног дрвореда
садницама лишћара у складу са положајем инфраструктуре. Према Плану
озелењавања општине Кикинда и насељених места, који је саставни део Одлуке о
уређењу и одржавању јавних и осталих зелених површина („Сл.лист општине
Кикинда“, бр. 39/2012), предвиђене врсте за дрворед у Синђелићевој улици су
јаворолисни платан (Platanus acerifolia), Acer platanoides (млеч) или копривић
(Celtis australis).
Новопланиране дрвореде поставити линеарно, уз омогућавање приступа свакој
парцели и организовања паркирања возила, где то простор дозвољава. Саднице
треба да буду расаднички однеговане за улични дрворед, отпорне на градске
услове (издувне гасове, прашину и сл.), правилног хaбитуса. Пожељно је да за
једну улицу буде одабрана само једна врста и да саднице буду исте и одговарајуће
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старости. Дрвеће садити на међусобном одстојању минимално 5 м, у зависности
од врсте тј. величине крошње. Треба избегавати мешање врста, јер не дају исти
ефекат због разних димезија и облика круне, боје листа и сл. Младим садницама
потребно је ставити заштиту (по могућности металну), како би биле заштићене од
физичких оштећења пролазника.
У Улици Велики бедем ширина уличног профила веома варира. На појединим
деловима улице и нема места за зелени појас или се он мора свести само на
травнату траку. Најбоље би било зеленило организовати у складу са могућностима
простора, тако да се задржи зелени појас у виду травнате површине на којој ће се
садити дрвенасте и жбунасте врсте на местима где за то има довољно простора.
Прави линијски дрворед из наведених разлога није могуће формирати у овој
улици.
Уз планиране јавне паркинге садити саднице лишћара широке крошње, како би
бацале сенку на паркирана возила.
Димензије пејзажне композиције у путном појасу, као и ширина међупростора за
сагледавање околних пејзажа треба да буду усаглашени са брзином кретања
саобраћаја. Треба избегавати дугу дрворедну садњу, као и понављање истих
композиционих решења зеленила на великим дужинама пута.
Према ширини путног појаса Тополског пута, посматрано из перспективе потребног
простора за зеленило, уочавају се две деонице. Прва деоница, од Улице Стевана
Синђелића - до раскрснице планиране саобраћајнице која повезује Тополски пут и
Улицу Милоша Великог и друга деоница - од ове раскрснице до границе обухвата
плана.
У првој деоници планирати садњу линијског дрвореда, са обе стране пута. Због
мале ширине зеленог појаса поред пута, линијски дрворед је прихватљиво
решење. Како је то деоница пута којом се улази у насеље, дрворед ће усмерити
визуру, нагласити улазак у насеље и усмерити пажњу на раскрсницу са Улицом
Стевана Сиђелића.
У другој деоници, путни појас има довољну ширину да се може применити
слободан распоред вегетације приликом озелењавања. Пожељно је формирати
групе зеленила састављене од дрвенастих и жбунастих врста.
Зеленило путног појаса тренутно се састоји од самониклих дрвенастих и жбунастих
биљака. Уз ограду простора намењеног за комуналне делатности, местимично су
засађена стабла сибирског бреста (Ulmus pumila), у виду непотпуног дрвореда.
Ова стабла задржати и искористити за формирање група зеленила.
Засађена стабла треба да буду удаљена од трасе пута најмање 4,5 – 5м.
Зеленило парковске површине – сквер
Зелена опвршина која се налази на углу Улице Стевана Синђелића и општинског
пута Кикинда - Банатска Топола, намењује се за парковски уређену зелену
површину – сквер, која ће се простирати на око 8а 60 m ². На њој се налазе стабла
тополе (Populus sp.), брезе (Betula alba), платана (Platanus sp.), и јавора (Acer sp.),
средње старости и добре кондиције. Ова стабла задржати и заштитити од
оштећивања приликом извођења радова на изградњи Улице Нове и радова на
уређењу сквера. Такође, присутно је и пар дрвенастих и жбунастих самониклих
биљкака према Улици Стевана Синђелића, које је потребно заменити
ЈП „Дирекција за изградњу града“ Кикинда

19

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ДЕО БЛОКА 41 И ДЕО БЛОКА 43 У КИКИНДИ
(сточна пијаца и прихватилиште)

декоративним врстама и ускладити са композицијом сквера. Садњу нових
дрвенастих и жбунастих врста извести тако да са постојећим стаблима, која су
засађена у више-мање правилом распореду, формирају групе. Како би се
оствариле естетске и еколошке користи зелене површине и у току зимских месеци,
планирати садњу и зимзелених и четинарских биљака. Сквер уредити тако да
испунњава функцију места за краткотрајан одмор становника и улепшавања
садржаја улице. У том циљу потребно је поставити стазу која ће одговарати
најближој киомуникацији између улица, клупе, канте за смеће, осветљење. Могуће
је испројектовати и плато или фонтану који ће прадстављати акценат композиције
сквера и место окупљања људи.
Зеленило радних комплекса и зоне комуналних делатности
У радним комплексима предвиђене су две категорије зеленила
-Зеленило заштитног појаса око комплекса
-Зеленило радног комплекса
За зеленило заштитног појаса предвиђене су врсте отпорне на аерозагађење, као
што су: ситнолисна липа (Tilia parvifolia), јаворолисни платан (Platanus acerifolia),
млач (Acer platanoides), црни бор (Pinus nigra), бодљива смрча (Picea pungens),
западна туја (Thuja occidentalis) и др.
Учешће аутохтоних дрвенастих врста у простору намењеном зони комуналних
површина и радној зони треба да буде минимално 20% и оптимално 50%, а
примену четинарских врста (максимум 20%) ограничити само на интензивно
одржаваним зеленим површинама са наглашеном естетском наменом;
Зона комуналних делатности представља велику зелену површину, али је њана
могућност за озелењавање доста ограничена начином коришћења простора,
минималном могућношћу одржавања и неговања зеленила и деградираним
земљиштем. У северозападном делу ове зоне, налази се „јамура“, природна
депресија која је пуњена шутом, остацима грађевинског материјала и другим
сличним материјалом антропогеног порекла и која заузима велику површину
простора. Западно од централно постављеног, бетонираног платоа, постоји млади
шестореди засад сибирског бреста (Ulmus pumila). Овај засад треба проширити
садњом врста које нису захтевне по питању неге и станишта, нпр. храст лужњак
(Quercus robur), пољски јасен (Fraxinus angustifolia), обични граб (Carpinus betulus),
бела топола (Populus alba) i crna topola (Populus nigra).
Изградњом хладњаче за одлагање анималног отпада у зони комуналне
делатности створиће се потреба за изградњом заштитног појаса зеленила,
нарочито са северозападне стране комплекса хладњаче на правцу дувања честих
ветрова са југоистокa, а у циљи спречавања ширења непријатних мириса.
Зеленило у оквиру породичног становања
Вртови у оквиру породичног становања имају битни удео у укупном зеленилу
Кикинде и веома су важни, како са санитарно-хигијенског, тако и са психолошког
становишта. Композиција и садржај врта зависе од могућности, потреба и начина
живота власника, а избор врста биљног материјала и број комада од величине
слободног простора за озелењавање. Проценат озелењености индивидуалних
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парцела треба да буде најмање 30%. Да би се ускладиле све функције врта, а и
ради лакше организације простора, врт може бити подељен на зоне различите
намене: предврт, простор намењен мирном одмору или игри деце, повртњак,
воћњак и економски део.
Зелене површине простора намењеном породичном становању потребно је
очувати и повезати у целину са системом зеленила града.
II-2.5. СТЕПЕН ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КОЈИ ЈЕ
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
Планом су дефинисани услови за прикључење грађевинске парцеле на насељску
комуналну инфраструктуру: јавне саобраћајнице, водоводну и канализациону
мрежу, електроенергетску мрежу, гасоводну мрежу и електронску комуникациону
мрежу. Поред тога, прикључци на јавну комуналну мрежу се обавезно изводе
према техничким условима и уз прибављену сагласност предузећа надлежног за
одређену комуналну инфраструктуру.
За потребе издавања локацијске и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити
одређени минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта,
односно обезбедити прикључке на ону комуналну инфраструктуру, која је
неопходна за нормално функционисање објеката одређене намене.
Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, који је потребан за
издавање локацијске и грађевинске дозволе, дат је по целинама у обухвату Плана,
за које се локацијска дозвола издаје директном применом овог Плана:
1. Породично становање (Целине Ц1 и Ц2) - саобраћајна, водоводна,
канализациона и електроенергетска инфраструктура;
2. Појединачни радни комплекси секундарних и терцијарних делатности (Целина
Ц4) и комплекс комуналних делатности (Целина Ц5)- саобраћајна, водоводна,
канализациона, електроенергетска инфраструктура и електронска комуникациона
инфраструктура;

II-2.6. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ
АРХИТЕКТОНСКИХ ИЛИ УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА И ЛОКАЦИЈА ЗА
КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
У оквиру Плана нису предвиђени такви садржаји који захтевају претходно
спровођење јавних конкурса.
Правилима грађења и графичким прилозима су одређени сви потребни елементи
за даље спровођење Плана, осим на простору Целине Ц5 – комуналне делатности
и за подцелину Ц 4-1 – планирани радни комплекс. За локације у оквиру целине
Ц5 предвиђена је обавеза израде урбанистичког пројекта ради дефинисања тачне
намене објеката и положаја на парцели и у односу на изграђене објекте у целини и
у односу на окружење (радни комплекси, становање). Такође Урбанистичким
пројектом дати предлог парцелације (уколико је потребно формирање засебне
парцеле у склопу наведеног комплекса) те ће се пројекат парцелације израђивати
на основу овог Плана и Урбанистичког пројекта.
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За подцелину Ц 4-1 утврђује се обавеза израде урбанистичког пројекта за врсте
објеката чија је намена дата у Правилима грађења за подцелину Ц 4-1 (станице за
снабдевање горивом, аутосервиси и сл.).
На простору за који је прописана обавеза израде урбанистичког пројекта, пре
израде урбанистичког пројекта, забрањена је градња нових објеката и извођење
радова којима се мења стање у простору.
На простору за који је прописана обавеза израде урбанистичког пројекта, пре
израде урбанистичког пројекта, дозвољена је реконструкција и адаптација
постојећих објеката, у складу са условима из овог Плана, а чија је намена у складу
са планираном претежном наменом.
На простору за који је прописана обавеза израде урбанистичког пројекта, пре
израде урбанистичког пројекта, дозвољено је текуће одржавање постојећих
објеката, у складу са условима из овог Плана, а чија намена није у складу са
планираном претежном наменом.

II-2.7. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА
ЉУДИ
II-2.7.1.

Мере и услови заштите и унапређења животне средине

Уређење простора, изградња објеката и извођење радова се може вршити под
условом да не изазову трајна оштећења или значајне промене природних облика,
загађивање или на други начин деградирање животне средине;
За израду Плана добијени су услови од Покрајинског секретаријата за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине, број 130-501-1585/2011-06 од
26.07.2011. године и од Покрајинског завода за заштиту природе бр. 03-1131/2 од
10.08.2011. год. На предметном подручју нема регистрованих просторних целина
од значаја за очување биолошке и геолошке разноврсности.
Мере заштите од негативних утицаја обухватају мере заштите којима ће се
смањити аерозагађење, бука и спречити акцидентне ситуације.
- Уређење простора, изградња објеката и извођење радова се може вршити под
условом да не изазову трајна оштећења или значајне промене природних облика,
загађивање или на други начин деградирање животне средине;
- Стратешка процена врши се за планове и програме у области просторног и
урбанистичког планирања или коришћења земљишта којима се успоставља оквир
за одобравање будућих развојних пројеката, утврђено је чл. 5 Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04).
- У радним комплексима и комплексу комуналних делатности:
− Воду за пиће, санитарне потребе и противпожарну заштиту треба обезбедити из
насељског водовода.
− Фекалне и отпадне воде спровести пластичним цевима до водонепропусне
септичке јаме до изградње канализационе мреже.
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− Обезбедити контролисани прихват зауљене атмосферске воде са свих
саобраћајница, манипулативних површина и паркинга, њихов третман у
сепаратору масти и уља, пре упуштања у канализациону мрежу, а чишћење
сепаратора и уклањање отпадног талога организовати искључиво преко
овлашћеног правног лица.
− Радни и комунални комплекс мора бити адекватно ограђен, у складу са
прописима, како би се онемогућио неконтролисан улаз/излаз.
− Предузети све превентивне мере које спречавају и елиминишу могуће
акциденте;
− Инсталисати и редовно контролисати опрему за заштиту од пожара у складу са
прописима који регулишу ову област.
− Планирати одговарајући простор за адекватан начин прикупљања и поступања
са отпадним материјама и материјалима (комунални отпад, рециклабилни отпад,
опасан отпад...).
− У циљу смањења утицаја аерозагађења и буке на садржаје у окружењу,
формирати појас изолационог зеленила дуж саобраћајница, укључујући и
заштитне баријере од адекватних материјала.
− Правилним избором биљних врста које су отпорне на аерозагађење, под
условом да не припадају групи инвазивних, формирати зелене површине радних
комплекса које ће бити у функцији заштите животне средине (таложења честица
прашине, филтрације и асорпције гасова, заштите од инсолације, ветра). Предност
дати аутохтоним врстама Панонског појаса.
У складу са Конвенцијом о биолошкој разноврсности („Сл. лист СРЈ“ Међународни
уговори, бр. 11/2001) треба спречавати примену инвазивних врста током уређења
зелених површина, спречавати ширење или по потреби предузимати мере за
уништавање инвазивних врста.
На нашим подручјима, врсте које се сматрају инвазивним и које треба избегавати
су: јасенолисни јавор (Аcer negundo), кисело дрво (Аilanthus grandulosa), багремац
(Аmorpha fruticosa), западни копривић (Celtis оccidentalis), пенсилвански длакави
јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium
halimifolium), петолисни бршљен (Parthenocissus insertа), касна сремза (Prunus
serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. Faloppa japonica ), багрем (Robinia
pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila).
− Пројекти, Планови и програми на које се примењује закон којим се утврђује
поступак процене утицаја пројеката на животну средину морају садржати процену
нивоа буке и мере заштите од буке у животној средини у складу са Законом о
заштити буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр.36/2009).
− Приликом реализације планираних комплекса (пројектовање, изградња,
експлоатација објеката) потребно је да се поштују сви важећи закони, правилници
и други прописи којима се регулише потребна удаљеност одређених објеката у
односу на друге објекте или насеља;
− Грађевински и отпадни материјал који настане у току изградње објекта,
сакупити, разврстати и обезбедити рециклажу и искоришћење или одлагање преко
правног лица које је овлашћено, односно које има дозволу за управљање отпадом.
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− Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали
и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност налазач је дужан
да пријави надлежном министарству у року од осам дана од дана проналаска, и
предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе, у складу са чланом
99. Закона о заштити природе (“Службени гласник РС”, број 36/09).
− На наведеном простору условљавају се будући грађевински захвати и земљани
радови обавезом инвеститора да обезбеди стручни археолошки надзор и уколико
се евидентира налазиште дужан је да обезбеди заштитна археолошка
истраживања, а у зависности од значаја налазишта и систематска истраживања.
− Обавеза инвеститора је да у складу са Законом о културним добрима („Сл.
Гласник РС“ број 71/94, 52/2011- др. закони и 99/2011- др. закон) и Законом о
планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ број 72/2009, 81/2009- испр.,64/2010одлука УС и 24/2011) пре почетка радова обавести надлежни Завод за заштиту
споменика културе.
II-2.7.2.

Мере енергетске ефикасности изградње

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, водити рачуна о
облику, положају и повољној оријентацији објеката. Поред наведеног потребно је
применити и следеће мере:
– одредити оптималан волумен објекта због смањења топлотних губитака;
– приликом пројектовања потребно је такође груписати просторије сличних
функционалних захтева и унутрашње температуре, односно помоћне просторе
лоцирати на северу, а дневне на југу;
– обезбедити оптималну топлотну заштиту применом следећих мера:





правилан избор спољашњег омотача објекта,
обавезна топлотна изолација крова, односно плафона према негрејаном
таванском простору и пода према терену,
користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом
изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани,
комбиновани материјали, дрво, трска и др.)
правилан положај отвора у спољашњим зидовима, чиме се у великој
мери спречавају топлотни губици у току ниских спољашњих температура.

– заштитити објекат од претераног осунчања;
– користити енергетски ефикасне системе грејања, хлађења и вентилације и
комбиновати их са обновљивим изворима енергије;
- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као
фасадне и кровне или самостојеће елементе где техничке могућности то
дозвољавају ;
- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне
расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;
- размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање потрошње
свих енергетских уређаја у објекту;
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- размотрити могућност искоришћења геотермалне енергије бушењем бунара и
постављањем топлотних пумпи за пренос енергента од извора до циљног
простора
Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и
одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства у складу са
Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/2011).
Саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање
грађевинске дозволе је Елаборат енергетске ефикасности.
Енергетска својства објекта се утврђују издавањем сертификата о енергетским
својствима који чини саставни део техничке документације која се прилаже уз
захтев за издавање употребне дозволе.
II-2.7.3. Мере заштите од елементарних и других већих непогода и
просторно-плански услови од интереса за одбрану
При реализацији предметних комплекса, у односу на програмска опредељења и
предлоге решења усагласити захтеве и мере заштите од елементарних непогода и
опасности у миру и рату уз примену превентивних просторних и грађевинских мера
заштите.
Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани према Правилнику о
техничким нормативима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90).
За израду предметног Плана прибављени су услови заштите од пожара које је
издао РС, МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у
Кикинди, 07/17 број 217-3-121/11 од дана 25.07 2011. године. Према овим
условима нема посебних грађевинско-техничких, технолошких и других услова за
предметно подручје, већ се треба придржавати мера заштите од пожара којима се
утврђују нарочито:
-

-

Изворишта снабдевања водом, капацитети градске водоводне мреже који
обезбеђују довољне количине воде за гашење пожара.
Удаљеност између зона предвиђених за стамбене и јавне објекте и зона
предвиђених за индустријске објекте специјалне намене.
Приступни путеви и пролази за ватрогасна возила до објеката.

-

Безбедносни појасеви између објеката којима се спречава ширење пожара.

-

Заштиту од пожара треба обезбедити у складу са Законом о заштити од пожара
(“Службени гласник СРС”, број 111/09) и Правилником о техничким нормативима
за хидрантску мрежу за гашење пожара (“Службени лист СФРЈ”, број 30/91), што
подразумева обезбеђење ватро-преградних површина, употребу незапаљивих
материјала приликом градње објеката, реализацију противпожарне хидрантске
мреже и могућност приступа свим објектима.
Обезбедити приступни пут објектима и могућност маневрисања на истим за време
гашења пожара према Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве
(Службени лист СРЈ 8/95).
Објекте реализовати у складу са Правилником за електроинсталације ниског
напона (Службени лист СФРЈ 8/95), Правилником за заштиту објеката од
атмосферског пражњења (Службени лист СРЈ, Број 11/96) и одредбама Закона о
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заштити од пожара.
Према Обавештењу Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе,
Управа за инфраструктуру, Београд, број 2262-3 и 2262-2од 14.07.2011. год. нема
посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.
Према Закону о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ бр. 111/2009, 92/2011 и
93/2012), ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи
државне управе, органи локалне самоуправе и привредна друштва и друга правна
лица дужна су да обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне у
склоништа и друге објекте погодне за заштиту.
Према чл. 8 Одлуке о утврђивању степена угрожености насељених места у
општини Кикинда са рејонима угрожености и одређеном врстом и обимом заштите
у тим рејонима (донете од стране Општинског штаба цивилне заштите Кикинда
дана 10.06.1992. год.), у мање угроженом подручју и периферији Кикинде и
насељеним местима, обавеза је инвеститора да, приликом изградње нових
објеката, као што су то: школе, домови здравља, болнице, домови културе,
биоскоп, спортске дворане, предузећа и друго, у тим објектима изграде
двонаменско склониште допунске заштите (обим заштите 50 килопаскала) у којима
ће бити планиран број склонишних места онолико колико је највећа смена људи,
односно у свему према Техничким прописима за склоништа и друге заштитне
објекте ("Службени војни лист ", број 13/98). Носиоци изградње планираних
објеката у радним комплексима, дужни су да прибаве услове за заштиту од
елементарних непогода и других несрећа од надлежног органа локалне
самоуправе.
Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским
просторијама, гради се ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта.
У поступку израде плана, као и изградње планираних објеката обавезно применити
све нормативе, критеријуме и стандарде у складу са Законом о планирању и
изградњи, Законом о ванредним ситуацијама као и другим подзаконским актима
чија је примена обавезна.

II - 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Планом су дефинисана општа правила грађења која су заједничка за све целине у
оквиру површина остале намене као и појединачна правила која су дефинисана за
сваку карактеристичну целину/подцелину. Правила важе за изградњу објеката,
замену, доградњу и реконструкцију постојећих, односно приликом реконструкције и
доградње постојећих објеката не могу се прекорачити урбанистички параметри
дефинисани овим планом.
II-3.1.

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила грађења су одређена према зонама планиране намене површина и то као
општа правила за све целине и као посебна правила за сваку целину, односно
подцелину.
Изградња објеката може се реализовати само на основу услова из овог Плана.
II-3.1.1. Врста и намена објеката
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Уређење земљишта и изградња објеката мора бити у складу са планираним
наменама по целинама и по правилима датим овим Планом.
У подручју обухваћеном Планом није дозвољено:
 изградња или било каква промена у простору која би могла да наруши стање
животне средине, услове живљења суседа или сигурност суседних зграда,
 складиштење отровних и запаљивих материјала,
 изградња отворених складишта секундарних сировина, изградња складишта за
отпадне материјале, стара возила и сл.
 изградња објеката на јавним површинама.
II-3.1.2. Услови за формирање грађевинске парцеле
Грађевинска парцела је део грађевинског земљишта, са приступом јавној
саобраћајној површини, који је изграђен или је Планом предвиђен за изградњу.
Парцелација и препарцелацијa се може вршити у оквиру катастарских парцела
применом правила дефинисаних овим планом уз сагласност власника тј. корисника
парцеле. За потребе парцелације и препарцелације израђује се пројекат
парцелације/препарцелације/исправке граница суседних парцела према Закону о
планирању и изградњи.
На предлог заинтересованог лица и уз сагласност власника земљишта које је у јавној
својини може се вршити исправка граница суседних парцела под условом да је таква
промена у складу са условима прописаним планом и у складу са чланом 68. Закона о
планирању и изградњи.
Постојеће катастарске парцеле су различитих површина, облика и ширина фронтова.
Основни критеријуми који се морају задовољити при формирању грађевинске парцеле
су следећи










Свака парцела мора да има приступ на јавну површину – улицу. Приступ јавној
површини се може остварити и индиректно уз писмену сагласност власника
парцеле преко које се остварује излаз или кроз установљавање службености
пролаза.
Задржавају се постојеће катастарске парцеле које својим обликом, површином
и ширином уличног фронта задовољавају услове за изградњу објеката.
Величину парцела формирати према захтевима будућих корисника, а у складу
са одредбама овог Плана.
Формирање нових грађевинских парцела врши се тако да новоформирана
парцела има правилну геометријску форму, што ближу правоугаонику или
трапезу или другом облику прилагођеном ситуацији на терену, као и величину
прилагођену планираној намени и типу изградње.
Парцела мора обухватати, осим објекта, потребне саобраћајне, манипулативне
и паркинг површине и припадајуће зеленило.
Свака грађевинска парцела мора имати могућност прикључења на комуналну
инфраструктуру.

Поред наведених услова за формирање грађевинске парцеле, морају бити
задовољени и остали критеријуми у складу са врстом планираног објекта што је
дато овим Планом по целинама.
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II-3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНУ Ц1 – СТАНОВАЊЕ
II-3.2.1.

Врста и намена објеката који се могу градити

На грађевинској парцели намењеној породичном становању могу се градити:
главни објекат, други објекат и помоћни објекат.
Други објекат се може градити уколико величина и положај парцеле то
омогућавају.
Намена главног објекта: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат,
пословно-стамбени објекат који не угрожава становање.
Стамбено-пословни објекат је објекат у којем део намењен за пословање износи
до 50% површине објекта.
Пословно-стамбени објекат је објекат у којем део намењен за пословање (који не
угрожава становање) износи од 50 до 70%.
Пословни објекат (који не угрожава становање: лекарске ординације,трговине и
сл.) је објекат у којем део намењен за пословање износи преко 70 %.(у склопу
чисто пословног објекта може се планирати простор за становање-боравак
апартманског типа).
На изградњу стамбено-пословних и пословних објеката примењиваће се
правила грађења која се односе на изградњу стамбених објеката, уколико за
поједине врсте објеката планом није другачије одређено.
На грађевинским парцелама у склопу зоне становања могу се градити објекти
чија је намена компатибилна са становањем:
- објекти културе, канцеларијски, комерцијални,
- трговине,
- угоститељство
- занатство, услужне делатности.
Намена другог објекта: пословни објекат, стамбени објекат (уколико услови на
парцели то омогућују), летња кухиња, економски објекат, гаража и оставе веће од
20 m².
Намена помоћних објеката: оставе мање од 20 m², ограде, бунари и септичка јама
(прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу).
Просторије (оставе за огрев, гаража, летња кухиња) могу се планирати и у саставу
главног објекта или другог објекта на парцели.
У оквиру стамбеног и стамбено-пословног објекта породичног типа може се
дозволити изградња максимално 4 стамбене јединице.
У зони породичног становања у стамбеном делу парцеле пословне
делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало,
угоститељства, услужних и занатских делатности.
У оквиру пословног дела парцеле даје се могућност изградње следећих објеката:
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−производног односно пословног објекта (који задовољава услове заштите
животне средине, тј. који својим деловањем - буком, гасовима, отпадним
материјама – неће негативно утицати на примарну функцију - становање).
У зони породичног становања на парцелама на којима се може организовати
стамбени и економски део парцеле у оквиру економског дела парцеле могу се
градити економски објекти:
- сточне стаје (кокошињци, свињци) - ускладити са општинском Одлуком о држању
стоке, летња кухиња, складишта хране за сопствене потребе, пушнице, сушнице,
амбар, надстрешница за машине и возила, складишта хране и др.
На грађевинској парцели намењеној породичном становању забрањена је:
- изградња занатских радионица које загађују простор и извор су буке: пилана,
металостругарских радионица, радионица хемијских производа и сличних објеката.
- Изградња септичких и водонепропусних септичких јама у зонама где је изведена
насељска канализацијаи где постоје услови за прикључење.

II-3.2.2.

Услови за формирање грађ. парцеле

Поред општих услова из тачке II-3.1.2. за формирање грађевинске парцеле, морају
бити задовољени и следећи критеријуми у складу са врстом планираног објекта
(породични стамбени објекти).
Табела 3 – Мин површина грађ. парцеле за изградњу пород. стамбеног објекта:
Врста породичног стамбеног објекта
слободностојећи
двојни
у прекинутом низу

Минимална површина парцеле (m²)
300,00
400,00 (две по 200,00)
200,00

Табела 4- Мин ширина грађ. парцеле за изградњу породичног стамб. објекта
Врста породичног стамбеног објекта
слободностојећи
двојни
у прекинутом низу

Минимална ширина парцеле (m)
12,00
16,00 (две по 8,00)
10,00

3.2.3. Највећи дозвољени индекси заузетости
Највећи дозвољени индекс заузетости је 40%, а највећи дозвољени индекс
изграђености је 1,6.
Заступљеност зелених површина на парцели породичног становања је минимално
30%.
На постојећој грађевинској парцели чија је површина до 10% мања од најмање
површине утврђене у Табели 3, дозвољава се изградња породичног стамбеног
објекта спратности П+1, са два стана, индекса изграђености до 1,0 и индекса
заузетости до 60%.
На постојећој грађевинској парцели, чија је ширина до 10% мања од најмање
ширине утврђене у Табели 4, дозвољава се изградња породичног стамбеног
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објекта спратности до П+1, са два стана, индекса изграђености до 1,0 и индекса
заузетости до 60%.

II-3.2.4.

Највећа дозвољена спратност или висина објеката

Спратност главног објекта породичног становања: од П (приземље) до максимално
П+1+Пк (приземље + једна етажа + поткровље).
Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Висина главног породичног објекта је максимално 9,0 m од коте заштитног
тротоара објекта до венца, односно од коте заштитног тротоара објекта до
слемена максимално 12,0 m.
Висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,60 м рачунајући од
коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према
конкретном случају.
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или
приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то:
1) кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте
нивелете јавног или приступног пута;
2) кота приземља може бити највише 1,20 m виша од нулте коте
3) за објекте који у приземљу имају нестамбену намену кота приземља може
бити максимално 0,20 m виша од коте тротоара (денивелација до 1,20 m
савладава се унутар објекта)
Спратност другог/пословног-производног/објекта уз главни стамбени објекат на
парцели може бити иста као спратност главног објекта, али висина не може бити
већа од главног објекта. Дозвољена је изградња подрумске етаже ако постоје
услови за то. Висина објекта је максимално 7,50 m од коте заштитног тротоара
објекта до венца.
Помоћни објекти на парцели (остава, летња кухиња и гаража до максимално 20
m²) максималне спратности П (приземље), а максималне висине до 3,0 m од коте
заштитног тротоара објекта до венца.
Висина другог и помоћног објекта на парцели не може да прелази висину главног
објекта.
II-3.2.5. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе
грађевинске парцеле
Грађевинска линија код изградње нових објеката треба да је повучена од
регулационе линије за мин 3,00 м, на местима уских уличних профила (Улица
велики бедем) што би створило предуслов за касније проширење појаса
регулације. Из истог разлога, не дозвољава се доградња постојећих објеката
према предњем дворишту односно до регулационе линије.
Уз Улицу Нова грађевинска линија нове изградње се повлачи од регулационе
линије 4,0m.
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Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: у прекинутом низу, као
двојни и слободностојећи објекти.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) породичног
стамбеног објекта и линије суседне грађевинске парцеле је:
Табела 5 – Мин растојање објекта од границе парцеле
Врста породичног стамбеног објекта
слободностојећи објекти на делу бочног
дворишта северне оријентације
слободностојећи објекти на делу бочног
дворишта јужне оријентације
двојни објекти и објекти у прекинутом низу на
бочном делу дворишта

Минимално растојање објекта од
границе парцеле (m)
1,50
2,50
4,00

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију и регулациону линију
више од 1,20 m и то на делу објекта вишем од 3,00 m. Хоризонтална пројекција
испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију. Ако је
хоризонтална пројекција испада већа од 1,20 m, онда се она поставља на
грађевинску линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно
регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне
пројекције испада), и то:
1) излози локала - 0,30 m, по целој висини, кад најмања ширина тротоара износи
3,00 m, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога
локала у приземљу;
2) транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00
m по целој ширини објекта са висином изнад 3,00 m;
3) платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00 m од
спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00 m;
4) конзолне рекламе - 1,20 м на висини изнад 3,00 m.
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без
стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску,
односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада), и то:
1) на делу објекта према предњем дворишту - 1,20 м, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
2) на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације
(најмањег растојања од 1,50 м) - 0,60 м, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
3) на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег
растојања од 2,50 м) - 0,90 м, али укупна површина грађевинских елемената не
може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
4) на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње
линије суседне грађевинске парцеле од 5,00 м) - 1,20 м, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.
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Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је
грађевинска линија 3,00 м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују
висину до 0,90 м.
Степенице које савлађују висину преко 0,90 м улазе у габарит објекта.
Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати
пролаз и друге функције дворишта.
Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже - могу прећи
грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта
до хоризонталне пројекције испада), и то:
1) стопе темеља и подрумски зидови - 0,15 м до дубине од 2,60 м испод површине
тротоара, а испод те дубине - 0,50 м;
2) шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,00 м.
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност
власника или корисника парцеле.
Ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом, или делом
објекта угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити
калкански зид, двоводни или четвороводни кров са атиком и лежећим олуком, или
једноводни кров са падом у сопствено двориште). На зиду који је лоциран на
заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседној парцели, изузев
отвора који су искључиво у функцији вентилације или осветљења минималне
висине парапета h=1,80 m, површине до 0,8 m2.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а
атмосферске воде са кровних површина не смеју се усмеравати ка суседној
парцели.
II-3.2.6.

Међусобна удаљеност објеката

Минимална међусобна удаљеност два суседна стамбена објекта је 4,00 m.
Удаљеност новог породичног стамбеног објекта од другог објекта, било које врсте,
може бити најмање 4,00 м, односно међусобна удаљеност слободностојећих
објеката и објеката који се граде у прекинутом низу, износи најмање половину
висине вишег објекта. Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти на
наспрамним бочним фасадама не садрже наспрамне отворе на просторијама за
становање (као и атељеима и пословним просторијама), с тим да ова удаљеност
не може бити мања од 2,50 м.
Међусобна удаљеност објеката не може бити мања од 4,00 м ако један од зидова
објекта садржи отворе за дневно осветљење.
II-3.2.7. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској
парцели
На грађевинској парцели намењеној породичном становању у зонама породичног
становања мањих густина може се дозволити изградња других објеката под
условима да су испуњени урбанистички критеријуми који су утврђени овим Планом:
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- заузетост грађевинске парцеле стамбеним, пословним и помоћним
објектима може бити до 40%,
растојање између два објекта на истој грађевинској парцели износи мин.
4,0 m;
Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти на наспрамним
фасадама не садрже наспрамне отворе на просторијама за становање
(као и атељеима и пословним просторијама).
Ова удаљеност може бити мања од 4,00 м ако објекти на наспрамним
странама не садрже отворе на просторијама за становање, атељеима и
пословним просторима, с тим да ова удаљеност не може бити мања од
2,50 м.
Дозвољава се изградња другог објекта на парцели на удаљености од 0,0
m од главног објекта (у низу) уколико овакав начин изградње не угржава
функционисање главног објекта.

На грађевинској парцели намењеној породичном становању у зонама породичног
становања мањих густина може се дозволити градња два стамбена објекта, под
условима датим овим Планом и да се стамбени објекти поставе тако да у случају
поделе парцеле на две нове парцеле свака од њих има обезбеђен директан или
индиректан приступ на јавни пут.
У зони породичног становања на парцелама на којима се може организовати
стамбени и економски део парцеле у оквиру економског дела парцеле могу се
градити објекти за смештај стоке под следећим условима:
- да су изграђени од тврдог материјала,
- да су удаљени од стамбених објеката најмање 15 m (мин 5,00 m од улице када
јер у питању парцела са нагибом терена према јавном путу - навише),
- да имају изграђене санитарне уређаје за одвођење воде, осоке и других
нечистоћа ,
- да имају обезбеђено и изграђено место за ђубриште која мора бити удаљено од
стамбених објеката и водозахватних бунара мин 20,0 m,
- да су смештени у економском делу грађевинске парцеле,
- објекти морају бити снабдевени водом из насељског водовода.
Ако се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом
друге парцеле, код растојања између нових објеката, примењују се претходни
услови.
Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање између
нових помоћних и економских објеката не може бити мање од 1,0 m.
Постављање свих других објеката (стамбених, пословних, помоћних,
пољопривредних, осим кошева за кукуруз), дуж границе са суседом врши се под
следећим условима:
- Ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом, или делом
објекта угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити
калкански зид, двоводни или четвороводни кров са атиком и лежећим олуком, или
једноводни кров са падом у сопствено двориште). На зиду који је лоциран на
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заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседној парцели, изузев
отвора који су искључиво у функцији вентилације или осветљења минималне
висине парапета h=1,80 m, површине до 0,8 m2.
- Ако се објекат не гради на заједничкој међи, његова удаљеност од исте мора
бити мин. 0,5 m, изузев у зонама где постојеће прилике то захтевају (наслеђено
стање парцелације са уским фронтовима парцеле) где је минимална удаљеност
0,00 m.
- Изградња кошева за кукуруз може се изводити на удаљености мин. 1 m од свих
заједничких међа.
II-3.2.8. Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање
возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колскопешачки прилаз ширине мин 2,5 m. За грађевинску парцелу намењену породичном
становању са делатностима занатства, трговине и сл. колско-пешачки прилаз је
минималне ширине 4,0 m.
За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних стамбених
објеката свих врста обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван
површине јавног пута и то - једно паркинг или гаражно место на један стан.
За паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката свих врста
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног
пута, и то - једно паркинг или гаражно место на 70,00 m² корисног простора,
односно у складу са нормативима према намени објекта.
Површине гаража породичних стамбених објеката које се планирају надземно на
грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса изграђености,
односно индекса заузетости грађевинске парцеле.
II-3.2.9.

Услови заштите суседних објеката

За објекте у прекинутом низу, без обзира на намену објекта, и кад је испоштована
планирана удаљеност, према додирној суседној парцели, дозвољава се отварање
прозора само са високим парапетом, минималне висине 1,80 m, или отвори
застакљени непрозирним стаклом без могућности отварања- светларници.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда,
стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
Ограда на регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна односно
комбинација зидане и транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља
на подзид висине максимално 0,2 m а код комбинације, зидани део ограде не може
бити виши од 0,9 m.
Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле могу се ограђивати живом
зеленом оградом, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине
максимално 2,0 m, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да
стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
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Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама,
односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима).
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према
другој парцели.
Изградњом објеката не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле а
одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у
оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Нивелацијом саобраћајних површина одводњавање атмосферских падавина
решити у оквиру парцеле на којој се гради.
II-3.2.10. Архитектонско и естетско обликовање
Основни захтеви у погледу обликовања планираних објеката, тип крова, кровне
конструкције, материјала за обраду фасаде објеката, обраде отвора, степена
разуђености габарита објекта и сл., препуштају се избору инвеститора и
пројектанта објекта, уз поштовање основних услова датих Планом.
Приликом пројектовања стамбено-пословних објеката архитектонским
обликовањем и материјализацијом визуелно диференцирати ове две функције.
Фасаде пословног дела решити адекватно намени уз примену савремених
материјала, тј. застакљене површине у виду портала или зид-завеса (примена
пластифициране или елоксиране алуминијумске браварије или комбиновано
елоксирана алуминијумска браварија/дрво).
Фасаде стамбеног дела могу бити малтерисане и обојене, обрађене у фасадној
опеци или комбиновано (препоручује се). Не дозвољава се постављање клима
уређаја на уличним фасадама.
Обликовање крова је слободно, с тим што се нагиби кровних равни не смеју
усмеравати ка суседу, првенствено у категорији косих кровова са одговарајућим
кровним покривачем (препоручује се цреп уз евентуално комбиновање са другим
материјалом нпр. бакарним лимом или сл.) у зависности од примењених
материјала на фасади и детаља (примена савремених материјала).
Објекте градити од чврстих стандардних материјала који не сме штетно да утиче
на здравље људи и који обезбеђује звучну, термо и хидроизолацију. Применити
савремене, квалитетне и атестиране материјале. Уграђени материјали морају
одговарати техничким стандардима, прописима и нормативима за ову врсту
радова.

II-3.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНУ Ц2 – СТАНОВАЊЕ
Овим Планом се даје могућност за легализацију објеката породичног становања
изграђеним на општинској парцели. За ове објекте, након легализације, као и за
постојећи објекат дозвољена је реконструкција, санација, адаптација и текуће
одржавање објекта у складу са условима из овог Плана. Не дозвољава се
доградња постојећих објеката.
Због неплански грађених објеката (положај објеката у простору, положај улаза у
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објекте, међусобна удаљеност објеката и сл.), а ради стварања могућности за
легализацију објеката, дозвољава се формирање парцела према постојећем
начину коришћења простора, односно према просторним могућностима, са што
мањим одступањима од правила за формирање грађевинских парцела породичног
становања датих овим Планом.
Не дозвољава се изградња нових објеката породичног становања. Нова изградња
се дозвољава само у случају проширења подцелине Ц4-4 у складу са правилима
грађења датим за наведену подцелину.

II-3.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНУ Ц3 – ПОСЛОВАЊЕ
Дозвољава се реконструкција постојећег објекта или изградња новог објекта
пословања-трговине. Основни предуслов за реконструкцију и адаптацију
постојећег објекта или изградњу новог објекта је формирање грађевинске парцеле,
како је дато у граф. прилогу број 05 – „План регулације, нивелације и саобраћајне
инфраструктуре“, Р=1:1000.
Услови за изградњу објекта
Положај објекта на парцели је слободностојећи.
Грађевинска линија у односу на регулациону линију у Ул. велики бедем се
поставља на мин 3, 0 м од регулације, а према Ул Синђелићевој се задржава
постојећа грађевинска линија (7, 00 м од регулационе линије). Према МРС
испоштовати прописану удаљеност објекта од МРС.
Дозвољени индекс заузетости до 30%. Дозвољена спратност објекта је П+0.
Не дозвољава се ограђивање објекта.
Фасаде објекта решити адекватно намени уз примену савремених материјала, тј.
застакљене површине у виду портала или зид-завеса (примена пластифициране
или елоксиране алуминијумске браварије или комбиновано елоксирана
алуминијумска браварија/дрво).

II-3.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНУ Ц4 - ПОЈЕДИНАЧНИ РАДНИ
КОМПЛЕКСИ СЕКУНДАРНИХ И ТЕРЦИЈАРНИХ ДЕЛАТНОСТИ
II-3.5.1. Врста и намена објеката који се могу градити
У склопу ових комплекса се могу градити производни објекти, складишни објекти
пословни и други објекти компатибилних намена (сервиси, складишта, трговински
комплекси, дистрибутивни комплекси, трговинско-транспортни центри и други
објекти компатибилних намена).
У склопу ових комплекса се могу градити објекти: прерађивачких
(металопрерађивачких, дрвопрерађивачких и сл.), каменорезачких, производних
(производно занатство и сл.) делатности.
Терцијарне делатности – обухватају услужне, занатске и трговинске делатности,
саобраћајне (камионски и аутобуски) терминале и складишне просторе.
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У оквиру грађевинске парцеле намењене производним делатностима у радној зони
дозвољена је изградња главних објеката: пословних, производних и складишних
објеката, као и изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат,
пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или пословнопроизводно-складишни објекат.
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности
од техничко-технолошког процеса и задовољавања прописаних услова заштите.
Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња
помоћних објеката: оставе, типске трансформаторске станице, ограда, бунари,
водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење) и сл.
У оквиру радних комплекса (Целина Ц4) могу се градити производни енергетски
објекти обновљивих извора енергије мањих капацитета, који ће се на јавну
електроенергетску мрежу прикључивати преко средњенапонске, односно
нисконапонске мреже. Соларне електране се могу градити као засебни објекти
(комплекси), постављањем соларних панела на тло, стуб или постављањем
соларних панела на објекте преко носача. Производни енергетски објекти ће се
прикључивати кабловским водовима на јавну електроенергетску мрежу у складу са
условима надлежне Електродистрибуције.
II-3.5.2.

Услови за формирање грађевинске парцеле

Поред општих услова за формирање грађевинске парцеле, дефинисани су
следећи посебни посебни услови:
Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити
довољна да прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким
процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање дозвољеног индекса
изграђености и индекса заузетости земљишта.
Површина грађевинске парцеле износи минимално 600,0 m2 са ширином уличног
фронта минимално 20,0 m.
За потребе легализације објеката дозвољава се исправка границе према суседним
парцелама кроз израду пројекта препарцелације, уз сагласност власника парцеле.
Уколико се у оквиру комплекса формира више међусобно повезаних самосталних
функционалних целина, односно катастарских парцела, које могу имати различиту
намену, урбанистички параметри важе за сваку појединачну парцелу, осим
индекса заузетости који се посматра на нивоу грађевинског комплекса.
II-3.5.3. Највећи дозвољени индекси заузетости
Максималан дозвољен индекс изграђености на грађевинској парцели у радној зони
са платоима и саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен индекс заузетости грађевинске парцеле је 70 %.
II-3.5.4. Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су
спратности:
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- пословни: макс. П+2+Пк (приземље+две етаже+поткровље).
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна етажа), евентуално и више ако
то захтева технолошки процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1 (приземље+једна етажа).
Висина објеката је условљена врстом објекта и технолошким захтевима за
одређену врсту објеката.
Изградња помоћног објекта – (остава, типске трафостанице и сл.) дозвољена је
максималне спратности П (приземље).
II-3.5.5. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на
границе грађевинске парцеле
У зависности од технолошког процеса у оквиру конкретног радног комплекса
грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом, односно, може у односу
на њу да буде одмакнута за минимално 5,0 m. Због мале ширине улица приступних
саобраћајница (Ул. велики бедем) објекти нове изградње не могу се постављати
на регулационој линији.
Одстојање објекта од граница са суседним парцелама на грађевинском земљишту
остале намене треба да је мин 5,00 m, односно минимално половина висине
објекта.
II-3.5.6.

Међусобна удаљеност објеката

Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину
дилатације) може се дозволити ако то технолошки процес захтева и ако су
задовољени услови противпожарне заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине
вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m.
II-3.5.7. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској
парцели
На грађевинској парцели радног комплекса поред главних и помоћних објеката
дозвољена је изградња пословно-стамбеног објекта са једном стамбеном
јединицом.
Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од 2,2 m.
Ограда на регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна односно
комбинација зидане и транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља
на подзид висине максимално 0,2 m а код комбинације, зидани део ограде не може
бити виши од 0,9 m.
Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом,
комбинација зидане и транспарентне ограде и зиданом оградом до висине
максимално 2,2 m.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се
ограђује.
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Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле
уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је
обезбеђена проточност саобраћаја.
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
II-3.5.8.
возила

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање

За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и
пешачки прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 4,0 m са
минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки прилаз је
минималне ширине 1,5 m.
Манипулативне и паркинг-површине обезбедити унутар комплекса.
У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под
следећим условима:
- минимална ширина саобраћајнице је 3,5 м (за једносмерни саобраћај) са
унутрашњим радијусом кривине 5,0 m, односно 7,0 m тамо где се обезбеђује
проточност саобраћаја због противпожарних услова;
- Пројектом саобраћајнице, носивост коловозне конструкције треба усагласити са
саобраћајним оптерећењем и носивошћу меродавног возила;
- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора
се обезбедити паркинг простор (за путничко возило мин. 2,5 m х 5,0 m, за теретно
возило минимално 3,0 m х 6,0 m, односно у зависности од величине теретног
возила).
- Паркинзи могу бити урађени од елемената бетон-трава (или сл.) који обезбеђују
услове стабилности подлоге и омогућавају узгајање ниског растиња.
Прилазе објекту, хоризонталне комуникације у објектима пројектовати тако да се
обезбеди несметано кретање хендикепираних и инвалидних особа, у свему према
Правилнику о техничким стандардима приступачности („Сл.гласник РС“,
бр.19/2012).
II-3.5.9.

Услови заштите суседних објеката

Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме
се нарушити животна средина.
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m и то на
делу објекта вишем од 3 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m
онда се она поставља на грађевинску линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља према регулационој линији, могу прећи
грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне
пројекције испада) и то:
-транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање
од 2,0 m по целој ширини објекта с висином изнад 3 m,
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m
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од спољне ивице тротоара на висину изнад 3 m,
- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3 m.
Изградњом објеката уз припадајућу границу парцеле не сме се нарушити ваздушна
линија суседне парцеле а одвођење атмосферских падавина са кровних површина
мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Уз границу парцеле формирати ободне зелене површине које ће имати функцију
изолације самог комплекса од околних суседних парцела.
Од укупне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима минимално
30%.
Одвођење атмосферских падавина решити у оквиру парцеле на којој се гради
нивелацијом саобраћајних површина.
II-3.5.10. Архитектонско и естетско обликовање
Објекте пројектовати и градити у складу са наменом и предвиђеним технолошким
поступком, уз примену одговарајућих грађевинских материјала.
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у
употреби, на традиционалан или савременији начин.
Обавезна је израда косог крова (уколико не постоје специфични технолошки
захтеви за другачије решење) а кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови
са више кровних равни. Кровни покривач у складу са нагибом крова и примењеним
материјалима на фасади.
Фасаде објекта могу бити малтерисане у боји по избору пројектанта, од фасадне
опеке или других савремених материјала који су тренутно у употреби (политирана
керамика, Милебонд, Алу-бонд, панели, застакљене фасаде и сл.).
Висина надзитка поткровне етаже износи највише 2,2 m рачунајући од коте пода
поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према конкретном
случају.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити
ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске
парцеле тј. радног комплекса.
II-3.5.11. Правила за реконструкцију и адаптацију постојећих
објеката
Адаптација и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим
условима:
- замена постојећег објекта новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних
габарита и исте намене) може се дозволити у оквиру услова датих овим Планом и
ако се новим објектом неће угрозити објекти, засади или други садржаји на
суседној парцели;
- реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова
на објекту неће нарушити услови дати овим Планом;
- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог
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Плана реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта;
- адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим
Планом.
II-3.6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОДЦЕЛИНУ Ц4-1
Поред објеката наведених у тачки 3.4.1., у овој подцелини се могу градити:
станице за снабдевање горивима (пумпе за течно гориво и гасне станице),
аутосервис и слични пратећи садржаји, за које је препоручљиво да буду уз или у
близини путних коридора, ако су задовољени локацијски услови (све саобраћајне,
противпожарне, еколошке и друге потребне услове) и прописане законске обавезе,
уз израду процене утицаја на животну средину и за њих је обавезна израда
Урбанистичог пројекта.
Приликом пројектовања, изградње и коришћења станице испоштовати одредбе
Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл.
гласник СРС“, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и
101/2005-др. закон), Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом
моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива (‘’Службени лист СФРЈ’’,
бр. 27/71), Правилника о изградњи постројења за запаљиве течности и о
ускладиштавању и претакању запаљивих течности („Сл. лист СФРЈ“, бр. 20/71),
Правилника о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и
претакању течног нафтног гаса („Сл. лист СФРЈ“, бр. 24/71 и 26/71-испр. као и
одредбе Закона о трговини („Сл. гласник РС“, број 53/2010 и 10/2013) и
Правилника о минималним техничким условима за обављање трговине
дериватима нафте и биогоривом („Сл. гласник РС“, број 68/2013).
За изградњу објеката који су наведени у тачки 3.4.1. важе правила грађења дата
за Целину Ц4.

II-3.7. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОДЦЕЛИНУ Ц4-2
На овом простору се задржава радни комплекс „Шоле“, предузеће за производњу
металних контејнера, уз могућност легализације изграђених објеката.
Дозвољава се реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката у оквиру
услова датих овим планом.
Грађевинску парцелу формирати у складу са графичким прилогом 05 - Регулација
и нивелација са саобраћајним решењем.
За нову изградњу важе правила грађења дата за Целину Ц4.

II-3.8. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОДЦЕЛИНУ Ц4-3
На овом простору је планирано проширење предузећа за производњу металних
контејнера.
Грађевинску парцелу формирати у складу са графичким прилогом 05 - Регулација
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и нивелација са саобраћајним решењем. Преко ове парцеле је установљена
службеност пролаза за прихватилиште.
За нову изградњу важе општа правила грађења дата за Целину Ц4.

II-3.9. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОДЦЕЛИНУ Ц4-4
На овом простору се налази радни комплекс а.д. „Јединство“, Машинска
радионица у склопу које се налазе објекти за оправку пољопривредне
механизације, надстрешница за смештај пољопривредне механизације, магацини
за складиштење житарица и репроматеријала, управна зграда итд.
Дозвољава се реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката у оквиру
услова датих овим планом.
Дозвољава се промена намене у оквиру намена датих овим Планом за Целину Ц4.
Дозвољава се исправка границе парцела према суседном комплексу (Ц5).
Могуће је проширење Целине Ц4-4 и на простор где се сада налазе изграђени
објекти породичног становања (Целина Ц2).
За све остало важе правила грађења за Целину Ц4.

II-3.10.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНУ Ц5 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

II-3.10.1.

Врста и намена објеката који се могу градити

У склопу комплекса комуналних делатности налази се простор за сточну пијацу,
прихватилиште за псе и мачке луталице и управна зграда Јавне агенције за
пољопривреду и малу привреду општине Кикинда. Поред постојећих објеката и
површина постоји могућност изградње објекта за одлагање анималног отпада
(привремено складиштење отпада животињског порекла до транспорта у
кафилерију) и других објеката компатибилних намена.
Објекат за одлагање анималног отпада треба лоцирати у јужном делу комплекса
уз поштовање услова заштите животне средине и осталих услова који се односе на
ову врсту објеката.
С обзиром на разноврсност постојећих и планираних садржаја потребно је
одвојити их међусобно оградама јер сваки представља самосталну функционалну
целину.
На изградњу објеката у овом комплексу примењују се технички, хигијенски и
санитарно-ветеринарски услови у складу са посебним прописима.
Уз главне објекте на грађевинској парцели у комуналној зони дозвољена је
изградња помоћних објеката: оставе, типске трансформаторске станице, ограда,
бунари, водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење) и сл.
У оквиру комуналног комплекса (Целина Ц5) могу се градити производни
енергетски објекти обновљивих извора енергије мањих капацитета, који ће се на
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јавну електроенергетску мрежу прикључивати преко средњенапонске, односно
нисконапонске мреже. Соларне електране се могу градити као засебни објекти
(комплекси), постављањем соларних панела на тло, стуб, или постављањем
соларних панела на објекте преко носача. Производни енергетски објекти ће се
прикључивати кабловским водовима на јавну електроенергетску мрежу у складу са
условима надлежне Електродистрибуције.
II-3.10.2.

Услови за формирање грађевинске парцеле

Поред општих услова за формирање грађевинске парцеле, дефинисани су
следећи посебни посебни услови:
- Величина парцеле мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени
конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање
дозвољеног индекса изграђености и индекса заузетости земљишта.
- Површина грађевинске парцеле износи минимално 600,0 m2 са ширином уличног
фронта минимално 20,0 m.
- За потребе легализације објеката дозвољава се исправка границе према
суседним парцелама кроз израду пројекта препарцелације, уз сагласност власника
парцеле.
- Уколико се у оквиру комплекса формира више међусобно повезаних самосталних
функционалних целина, односно катастарских парцела, које могу имати различиту
намену, урбанистички параметри важе за сваку појединачну парцелу, осим
степена заузетости који се посматра на нивоу грађевинског комплекса.
II-3.10.3.

Највећи дозвољени индекси заузетости

Максималан дозвољен индекс изграђености на грађевинској парцели у Целини Ц5
са платоима и саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен индекс заузетости грађевинске парцеле је 50%, с тим да на
нивоу Целине5 степен заузетости не пређе 30 %.
II-3.10.4.

Највећа дозвољена спратност

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су
спратности од П до макс. П+2+Пк (приземље+две етаже+поткровље).
Висина објеката је условљена врстом објекта и технолошким захтевима за
одређену врсту објеката.
Изградња помоћног објекта – (остава, типске трафостанице и сл.) дозвољена је
максималне спратности П (приземље).
II-3.10.5.
Положај објеката у односу на регулацију и у односу на
границе грађевинске парцеле
У зависности од технолошког процеса у оквиру конкретног комплекса грађевинска
линија се поклапа са регулационом линијом, односно, може у односу на њу да буде
одмакнута за минимално 5,0 m.
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Објекти који се налазе на улазу у комлекс предњом фасадом морају бити грађени
на грађевинској линији.
Одстојање објекта од граница са суседним парцелама остале намене треба да је
мин 5,00 m, односно минимално половина висине објекта.
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину
дилатације) може се дозволити ако то технолошки процес захтева и ако су
задовољени услови противпожарне заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине
вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m.
II-3.10.6.
Услови за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели
У комуналном комплексу поред главних и помоћних објеката дозвољена је
изградња пословно-стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом.
Ако се у оквиру радног комплекса планира изградња стамбене јединице, при
одређивању локације објекта на парцели водити рачуна да објекат буде у
мирнијем делу дворишта са обезбеђењем одвојеног прилаза објекту, без
укрштања са прилазом радном делу.
Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од 2,2 m.
Ограда на регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна односно
комбинација зидане и транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља
на подзид висине максимално 0,2 m а код комбинације, зидани део ограде не може
бити виши од 0,9 m.
Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом,
комбинација зидане и транспарентне ограде и зиданом оградом до висине
максимално 2,2 m.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се
ограђује.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле
уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је
обезбеђена проточност саобраћаја.
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
II-3.10.7.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
За све садржаје у оквиру ове целине мора се обезбедити контролисан колски и
пешачки прилаз, односно прилази за различите садржаје независни један од
другог. Колски прилаз парцели је минималне ширине 4,0 m са минималним
унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. За изградњу колског прилаза неопходно
је прибавити услове управљача пута. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 m.
Прилаз прихватилишту је реализован преко парцеле 20706/1 где је установљена
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службеност пролаза.
Паркинг-површине обезбедити унутар комплекса, где то хигијенски и санитарноветеринарски услови дозвољавају, а део паркинг површина обезбедити ивично уз
коловоз како је назначено у граф. прилогу број 05 – „План регулације, нивелације и
саобраћајне инфраструктуре“, Р=1:1000.
У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под
следећим условима:
- минимална ширина саобраћајнице је 3,5 м са унутрашњим радијусом кривине 5,0
m, односно 7,0 m тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због
противпожарних услова;
- Пројектом саобраћајнице, носивост коловозне конструкције треба усагласити са
саобраћајним оптерећењем и носивошћу меродавног возила;.
Прилазе објекту, хоризонталне комуникације у објектима пројектовати тако да се
обезбеди несметано кретање хендикепираних и инвалидних особа, у свему према
Правилнику о техничким стандардима приступачности („Сл.гласник РС“,
бр.19/2012).
II-3.10.8.

Услови заштите суседних објеката

Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме
се нарушити животна средина.
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m и то на
делу објекта вишем од 3 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m
онда се она поставља на грађевинску линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља према регулационој линији, могу прећи
грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне
пројекције испада) и то:
-транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање
од 2,0 m по целој ширини објекта с висином изнад 3 m,
- латнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m од
спољне ивице тротоара на висину изнад 2,5 m,
- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3 m.
Изградњом објеката уз припадајућу границу парцеле не сме се нарушити ваздушна
линија суседне парцеле а одводња атмосферских падавина са кровних површина
мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Уз границу парцеле формирати ободне зелене површине које ће имати функцију
изолације самог комплекса од околних суседних парцела. Овај зелени тампон
(четинарско дрвеће, листопадно дрвеће или шибље) умањио би буку и задржао
издувне гасове и прашину.
Од укупне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима минимално
30%.
Одвођење атмосферских падавина решити у оквиру парцеле на којој се гради
нивелацијом саобраћајних површина.
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II-3.10.9.

Архитектонско и естетско обликовање

Објекте пројектовати и градити у складу са наменом и предвиђеним технолошким
поступком, уз примену одговарајућих грађевинских материјала.
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у
употреби, на традиционалан или савременији начин.
Обавезна је израда косог крова (уколико не постоје специфични технолошки
захтеви за другачије решење) а кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови
са више кровних равни, а кровни покривач у складу са нагибом крова.
Фасаде објекта могу бити малтерисане у боји по избору пројектанта, од фасадне
опеке или других савремених материјала који су тренутно у употреби (политирана
керамика, Милебонд, Алу-бонд, панели, застакљене фасаде и сл.).
Висина надзитка поткровне етаже износи највише 2,2 m рачунајући од коте пода
поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према конкретном
случају.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити
ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске
парцеле тј. радног комплекса.
II-3.10.10. Правила за реконструкцију и адаптацију постојећих
објеката
Адаптација и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим
условима:
- замена постојећег објекта новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних
габарита и исте намене) може се дозволити у оквиру услова датих овим Планом и
ако се новим објектом неће угрозити објекти, засади или други садржаји на
суседној парцели;
- реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова
на објекту неће нарушити услови дати овим Планом;
- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог
Плана реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта;
- адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим
Планом.
II-3.11.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНУ Ц6 – МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНА
СТАНИЦА

На простору обухвата плана се налази МРС "3".
Услови за уређење и изградњу МРС су:
- индекс заузетости парцеле је макс. 70%
- индекс изграђености парцеле је макс. 0,7
- спратност објеката је макс. П
- зелене површине су мин. 30%
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- комплекс оградити заштитном оградом, висине мин. 2,0m, а удаљеност заштитне
ограде од ГМРС/МРС мора бити мин. 3,0 m
- минимална удаљеност МРС у објектима од чврстог материјала од стамбених,
пословних и производних објеката, радионица и складишта запаљивих материјала
износи у зависности од притиска: до 7 bar је 10,0 m, а од 7 до 13 bar је 15,0 m.

II-4. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ
СЕКТОРА
У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и инфраструктурних услова за
функционисање садржаја на простору који је обухваћен планом потребно је
извршити радове на уређивању грађевинског земљишта. У табели која следи дат
је оквирни приказ планираних радова и потребних количина, као и појединачних и
укупних трошкова планираних радова на уређивању грађевинског земљишта.
Табела 3 – економска анализа и потребна средства за уређење јавних
површина
Јед.
р. број врста инфраструктуре
количина
дин
мере
1.
коловоз
m²
870
6 090 000,00
2.
Водовод
m
169
930 000,00
3.
атмосферска
канализација
(реконструкција и
m
2360
16 500 000,00
изградња у обухвату
плана)
4.
Фекална канализација
m
460
4 200 000,00
5.
Струја BН вод
m
812
3 000 000,00
6.
Гас средњег притиска
m
140
700 000,00
Укупно:
31.420 000,00
Према ценама до којих се могло доћи за изградњу примарне
инфраструктуре у оквиру јавне површине у граници обухвата Плана,
потребна средства за реализацију Плана износе 31.420 000,00 дин. У
цену нису урачунати трошкови потребни за израду урбанистичке и
пројектне документације.
Трошкове уређивања јавног грађевинског земљишта сноси Општина Кикинда.
Средства за реализацију уређења ове улице биће обезбеђена из средстава
остварених од:
 накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
 накнаде за коришћење грађевинског земљишта и
 других извора у складу са законом.

ЈП „Дирекција за изградњу града“ Кикинда

47

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

"
O

,

,

o

3

A

A

2013.

1

92
94

35

1
96

98

2

0
10

A

2
10

21

4
10

0

55

8
10

6
10

/1
29
6
21

0
11

III
20705/1

2
11

4
11

17
1/
70
20
2

5
9/
62
21

7
20

0

41

20705/3
5 /4

1/
1

16

15

70

20

43

41

20702/2
20702/1

45

20
6

20706/4

20700

99

4

MRS

20
7

06

9541

/3

5
20

42

70

6

6/
2

3

14

21
55

-

0

20706/1
20707

1 - 17

-

35 - 43

-

13

M

20709

-

o

-

12

(
MRS

-

11

(

)

-

20708

-

20707

-

9

10

-

-

a

20568

43

KO

20710

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100m

6

7
14

2

7
"
O

8

,

-

,

1000

2013.

2

92
94

35

96

98

1

0
10

r e
ti ic
as oj
a n Tr
M te
e
Sv

2
10

21

4
10

55
0

8
10

6
10

8

1
9/
62
21

0
11

20705/2
20705/1

3

2
11
4
11

3

41

20705/3

5
9/

1/
70
20

62
21

7

6

2

20

70

5/4

1/

70

20

1

1

41

43

20702/2
20706/4

45

20702/1
20

20700
69

.1

9

-

MRS

20

70
6/

.2

42

20

70

-

9541

4

-

2

-

6/

2

33
e

1

0

55

21

20706/1

.3

20707

20709

.2

.4

.1

.3

.4
e

MRS

2

-

1
20708

2

-

3

-

e

20707

20568

KO

43
20710

5
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100m

6

47

21

"
O

,

(

I-3)

07
07
07

A

07
07

1000

2013.

3

92
94

35

96

98

0
10

41

2
10

0

0
11

55

4
10

21

8
10

6
10

/1
29
6
21

III
20705/1

2
11
4
11

9/

62

1/
70
20

21
5

2

20

70

20705/3
5 /4

1/

70

20
1

41

43

20702/2
20702/1

45

20706/4

20700

20

69
9
MRS

20

70

6/

9541

3

20
70
6/
2

42

0
55

21

20706/1

-

20707

20709

MRS
AD Jedinstvo

MRS

(ha)
4,28
8,98
13,26

20708
20707

20568

KO

43
20710

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100m

6

7
14

2

"
O

,

1000

2013.

4

-

92
94

35

-

96

1

98

80.60

55

21
0

2

1

R8

80.56

2

7

,
31

R8

,7
12

1

0
11

4,

0
7.

R1
5

4

1/
70
20

R8

2

80.45

20

5
70

/4

20705/3

70

4

1/
1

20
69

20702/2
20702/1

9

43

,0

7459195.60
7459116.61
7459114.47
7459004.05
7459012.12
7458953.51
7458911.24
7458927.28
7458960.68
7458982.42
7459289.24
7459233.72
7458989.46

20

12
41

25

3

3
6,

3

,5

0
3.

5
9/
62
21

10

11

80.85

3%
0.1 .82
86

,5

2

11

%
86 5
0. 6,6
4

45

40

13

R

20706/4

X

-

5075057.92
5075019.79
5074849.22
5074835.24
5074833.35
5074832.24
5074762.62
5074742.65
5074689.19
5074985.92
5074999.60
5074967.03
5074941.50
5074893.38
5074792.38
5074930.63

-

1,6

3

4

T2

%
07 0
0. 49,
2

5, 11,
6 2
4

MRS

80.50

14

20

0
20 .01%
6,
06

70

6/

9541

,7
16

3

9%
0.0 0.20
11

3
R12

5,0

5

0.11%
135.8

6,5

6

16

80.25

6,5 5

R9

4,5

R12

4.

0

5,0

80.40

R12

R9

5

42

6

20
70
6/
2

80.40

R12

4

6
.5
R6

0
55

21

5

5,5

,7
13

4.8

3,4

20706/1

6

5,0

8%
0.4 5.8
13

R4
0

0

R7

T1

20707

R10

0.29%
104,35

779.60

R2
0

6,7

%
0.4650
21,

20709

MRS
AD Jedinstvo

80.10

79.50

8
7,6

5,5

R11
0
16.
,1
29

80.20

5,0

R8,
5
MRS

6,3
5,5

4,5

9

20707

5,5

5
41,

5
31,

%
0.4055
.
9
9

14,4

26,2

79.90

Y
7458963.53
7458947.80
7458944.57
7458961.10
7458981.60
7458996.80

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

20700

4

4
11

20705/1

6

,2
12

,6
12 5 5
,
2 3

80.85 R12
2
11

41

5

,
28

4
10

,4
11

6
10

/1
29
6
21

%
07
0. 1,0
5

%
17
0. 9.84
8

2
10

Y
7458995.62
7459029.63
7459183.52

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10

1

0
10

8
10

-

20708

7

7

X
5075010.14
5074995.31
5074992.26
5074972.91
5074989.06
5075002.08
5075015.86
5075004.25
5074975.77
5074971.33
5074965.69
5074955.05
5074952.72
5074940.40
5074939.42
5074933.80
5074930.14
5074917.86
5074918.40
5074900.38
5074896.39
5074883.40
5074857.07
5074840.25
5074854.18
5074859.74
5074869.28
5074895.89
5074911.44
5074925.61
5075005.90
5074829.31
5074820.90
5074808.00
5074779.78
5074773.07
5074715.70
5074685.70
5074655.59
5074727.64
5074796.73
5074840.29
5075025.00
5075033.81
5075048.34
5075048.65

7459014.61
7458968.58
7458982.98
7458976.90
7458969.72
7458978.29
7458980.13
7458989.61
7458988.34
7458992.94
7458996.85
7459010.32
7459010.83
7459034.40
7459039.68
7459057.22
7459091.29
7459113.90
7459168.93
7459163.36
7459154.46
7459129.96
7459115.56
7459102.25
7459022.33
7459090.16
7459102.78
7459078.88
7459030.51
7459019.18
7459046.18
7458992.14
7459008.85
7459225.34
7459216.92
7459179.26
7459041.41
7459034.01
7459022.11
7459022.42

0.20%
305,7

20568

43

KO

20710

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100m

6

7
14

2
80.70

"
O

(

I-3)
,

1000

2013.

5

92
94

35

96

98

0
10

x

4.

5

41

2
10

0

55

6
2.
x

8
10

6
10

4
10

21

/1
29
6
21

0
11

20705/1
2
11
4
11

1/
70
20

5

TC

2

33

6
3.

9/
62
21

0

20702/2
20702/1

9

43

1
1/

69

20

41

70

20

TC

7
20

20705/3
5 /4

45

20706/4

0

PE

20700

DN
4

x

48

MRS

20

70

6/

9541

3

20
70
6/
2

42

0
55

21

-

20706/1

-

20707

20709

MRS
AD Jedinstvo

MRS

-

0 PE
DN4

20708
20707

20568

43

KO

20710

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100m

TC

6

7
14

2

"
O

(
I-3)
,

1000

2013.

6

92
94

35

96

98

0
10

41

2
10

0

55

4
10

21

8
10

6
10

/1
29
6
21

0
11

20705/1
2
11
4
11

9/

62

1/
70
20

21
5

2

7
20

0

20705/3
5 /4

O

70

20
1/
1

20
69

41

20702/2
20702/1

9

43

45

20706/4

20700
80.21

80.21
79.94
79.94
79.64

79.64

MRS

79.73
79.73
79.64
79.64
79.34
79.34

20

70

6/

9541

3

20
70
6/
2

42

-

79.56
79.50
79.20

2.5
i min=m
4
8
L=

79.56
79.50
79.10

0
55

21

-

20706/1

20707

-

79.16
79.03
78.73

20709

MRS
AD Jedinstvo

79.14
78.98
78.35

-

MRS

20708

-

20707

i min=2.5

20568
78.76
78.65
78.45

78.98
78.82
78.28
78.98
78.82
77.98

78.60
78.45
78.25
78.60
78.45
78.00

43

KO

78.89
78.49
78.02

20710

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100m

0

k.d.c.77.8

6

7
14

2

"
O

(
I-3)
,

1000

2013.

7

KO

2,5

12,6
4,1

9,3

3,5

3,5

11,2

6,3

10,7

1,5

1,2

4,4

4,0

0,4

1,2

1

O
7-7
41,5
4,5

16,0
6,5

4,5
5

3,6

5,5

31,5

3,4
"
O

-

,

200

2013.

8

