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 3. Носилац припреме и носилац израде плана, радни тим за израду плана 

 

Носилац припреме и организације израде Измјене дијела РП МЗ "Дашница" у Бијељини 

је Одјељење за просторно уређење, Градске управе Града Бијељина. 

 

Израда измјене дијела плана, (носилац израде плана) повјерена је ЈП "Дирекцији за 

изградњу и развој града" Бијељина, као правном лицу које има овлаштење издато од 

стране надлежног Министарства за израду просторно-планске документације. 

 

Радни тим на изради Измјене дијела регулационог плана састављен је од стално 

запослених радника ЈП „Дирекције за изградњу и развој града“ Бијељина и чине га 

стручна лица из различитих области које су обухваћене поступком израде документа 

просторног уређења (просторни планер, инжењери архитектуре, инжењер саобраћаја, 

инжењери грађевинарства, инжењер електротехнике, хидротехничке инфраструктуре, 

машинства, инжењер геодезије, економиста и правник). 

 

План је садржајно и методолошки усклађен са одредбама Закона о уређењу простора и 

грађењу (Сл.гл. РС 40/13, члан 35), Упутством о обавезној методологији за припрему и 

израду регулационох планова и Правилником о садржају, начину израде и доношења 

докумената просторног уређења (Сл. гласник РС“ бр. 69/13) и даје генералне 

урбанистичко-техничке услове и смјернице које ће бити подлога за израду детаљних 

урбанистичко-техничких услова који ће се радити за сваки појединачни објекат, 

укључујући и све видове инфраструктуре. 

 

 

 4. Преглед информационо-документационе основе плана 

 

1. Ревизија и измјена Урбанистичког плана града Бијељине , (Сл.гл. Општине 

Бијељина бр. 14/11) - ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина. 

2. Регулациони план МЗ "Дашница" у Бијељини, (Сл.гл. бр.10/06) укоричена 

штампана верзија; 

3. Измјена Регулационог плана "МЗ Дашница" (Сл.гл. бр.13/15) 

4. Измјена Регулационог плана "МЗ Дашница" (Сл.гл. бр.27/17) 

5. Одлука Скупштине Града Бијељина о приступању изради Измјене Регулационог 

плана МЗ „Дашница“ у Бијељини – Одлука бр. 01-022-33/19 од 25.04.2019. 

године; 

6. Програмски елементи и иницијативе институција; 

7. ПЛАН И СУДБИНА ГРАДА, проф.др. Борислав Стојков, Грађевинска књига  

Београд, 1991. год. 

8. ОСНОВЕ УРБАНОГ МЕНАЏМЕНТА др. Б. Радоњић, др. В. Вујошевић, 

Агенција за преструктуирање привреде и страна улагања, Дирекција јавних 

радова Подгорица 2002. 

 

плана града Бијељине и детаљније информације стручних организација из области 

инфраструктуре и геодезије. 
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5. Извод из документа просторног уређења ширег подручја (вишег реда) 

 

Регулациони план има обавезу усаглашавања са Урбанистичким планом града 

Бијељине, који представља основни развојни документ просторног уређења за урбано 

подручје Бијељине. Као план ширег подручја овај је план дефинисао подручја и 

обухвате за које је утврђена обавеза доношења регулационих планова. Такође, овим 

планом су дефинисани основни правци будућег просторног развоја унутар граница 

плана и дате смјернице за даље планирање, као и смјернице за изградњу и уређење 

простора у границама плана. 

 

Урбанистички план града Бијељина успоставио је основне принципе израде и доношења 

регулационих планова. Предметни обухват (РП МЗ „Дашница“), налази се у 

сјевернозападном дијелу ужег урбаног подручја града. 

 

Било да се ради о измјенама и допунама важећих планских докумената (Регулационих 

планова) или о изради нових, сви морају бити усаглашени са Урбанистичким планом 

града Бијељине. У складу са тим прописују се правила која ће се примјењивати у 

поступку израде Регулационих планова: 

- намјена површина у обухвату Регулационих планова мора бити усаглашена са 

намјеном површина одређеног подручја из ревизије Урбанистичког плана; 

- саобраћајни коридори дати ревизијом Урбанистичког плана поштују се у 

изради регулационих планова уз дозвољена одступања која ће се утврдити у 

складу са условима терена, могућности рјешавања имовинско-правних односа 

и сл., а детаљно дефинисати урбанистичко-техничким условима у склопу 

локацијских услова и техничком документацијом саобраћајнице. 

Саобраћајнице приказане на графичком прилогу (постојеће и планиране) у 

овом плану не представљају регулационе ширине (нормални профили), него 

графички приказ коридора саобраћајница. На графичком прилогу саобраћајне 

инфраструктуре дати су и минимални попречни профили постојећих и 

планираних саобраћајница према њиховим ранговима, али исти ће се 

прецизније утврдити регулационим плановима, детаљним урбанистичко-

техничким условима, локацијским условима и техничком документацијом у 

складу са стварним условима терена на траси саобраћајнице; 

- овим планом дефинисани су инфраструктурни системи, односно мреже и 

објекти техничке инфраструктуре који се преносе и детаљније разрађују на 

нивоу Регулационих планова, а у складу са прописима и сагласностима 

надлежних институција ; 

Урбанистичким планом града Бијељине дефинисана је основна намјена предметног 

простора (Регулационог плана МЗ „Дашница“) – породично и мјешовито становање 

затим редом према степену заступљеноси, вишепородично становање, комерцијалне и 

услужне дјелатности, спортско-рекреативне површине, образовање, радна зона (лака 

индустрија), комуналне дјелатности, пословно-саобраћајно-услужни садржаји као и 

јавне зелене површине са забраном изградње.  
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6. Анализа Регулационог плана МЗ „Дашница“ у Бијељини од 2006. године и 

„Сл. гласник општине Бијељина бр. 10/06 

 

За просторни обухват МЗ „Дашница“ у Бијељини урађен је регулациони план 2006 

године. Анализом постојећег стања и наведеног планског документа закључује се да 

привођење земљишта трајној намјени мјестимично није поштовало парцелацију из 

наведеног плана. У мањој мјери се евидентирају одступања везана за локације 

изграђених објеката и њихове габарите, мање у парцелацији земљишта, те на само 

неколико локација и у коридорима планираних саобраћајница.  

Посматрајући урбану морфологију важећег регулационог плана овог дијела града, иста 

је логитудинална структура саобраћајница које прате изграђени објекти позиционирани 

тик уз уличне фронтове или на неуједначеном растојању. Као носећа осовина, кичма око 

које је формирана даља мрежа саобраћајница и објеката, истиче се Улица „Раје 

Баничића“. Ова улица уједно дијели подручје обухвата на два дијела – југозападни и 

сјевероисточни. Југозападни дио има природну границу коју чини канал Дашница, док 

је сјевероисточни у контакту са простором Индустријске зоне 1, као најстарије 

пословно-индустријске зоне Града Бијељине. 

Истовремено, а посебно од значаја за локације ове измјене дијела регулационог плана, је 

градска саобраћајница – Улица Сремска која тангира југоисточни дио обухвата плана, те 

новија Улица Иве Андрића која повезује Сремску улицу са стамбеним насељем 

„Ковиљуша“ даље на сјеверозападу, пролази мањим дијелом кроз обухват РП МЗ 

„Дашница“, а већим дијелом кроз обухват сусједног РП „Крушик – Интергај“ у 

Бијељини. 

 

Измјене које су предмет овог планског документа су треће измјене на планској 

документацији израђеној 2006. године – „Сл. гласник општине Бијељина“ бр. 10/06. У 

претходном периоду је усвојена измјена дијела овог планског документа на двије 

локације у његовом средишњем дијелу обухвата у простору између канала Дашница на 

југозападу и Улице Раје Баничића на сјевероистоку – „Сл. гласник Града Бијељина“ 

бр.13/15. и на три локације је извршена друга измјена предметног РП, што је усвојено 

Сл.гл. Града Бијељина бр.27/17).  
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Б)    СTAЊE OРГAНИЗAЦИJE, УРEЂEЊA И КOРИШЋEЊA ПРOСTOРA 

 

 

I.       П р o с т o р н a   ц j e л и н a 

 
1.  Teритoриja прoстoрнe цjeлинe – прoстoрни oбухвaт измјене дијела Рeгулaциoнoг 

плaнa 

 

Просторна цјелина регулационог плана "МЗ Дашница" Бијељина припада ужем урбаном 

подручју града Бијељине и налази се у сјеверном дијелу урбаног подручја, односно, ово 

је простор смјештен између градске саобраћајнице  - улица Сремска на југоистоку 

обухвата, канала Дашница на југозападу, индустријске зоне на сјевероисточној страни и 

коридора путне обилазнице на сјеверозападу обухвата. 

Просторни обухват регулационог плана „МЗ Дашница“ има површину од 80,0 ха.  

 

Предмет ове измјене дијела регулационог плана су три локације, односно три просторне 

цјелине унутар обухвата Плана. Једна на сјеверозападу, а друге двије на југоистоку и 

југозападу обухвата регулационог плана. Одлуком о приступању дефинисане су тачне 

границе обухвата измјене дијела регулационог плана и описно границе обухвата измјене 

дају се у следећем дијелу текста. 

 

1.1. Граница обухвата измјене дијела Регулационог плана – локација 1, локација 

2 и локација 3 

 

Како је предмет овог документа измјена дијела регулационог плана, важно је описати 

границу обухвата овог дијела територије. Измјена се односи на три физички одвојене 

локације (једна у сјеверозападном, друга у југоисточном и трећа у југозападном дијелу 

обухвата регулационог плана) даље у овом документу именоване као локација 1, 2 и 3. 

 

Локација 1 – обухват измјене на локацији 1 дефинише граница која иде југозападном 

ивицом путног појаса Улице Раје Бањичића, на сјевероистоку скреће и прелази преко 

парцеле к.ч. број 15/3 и наставља сјеверозападном међом к.ч. број 16/1 све до канала 

Дашница гдје скреће у правцу југа пратећи канал све до парцелек.ч. број 37код које 

скреће на сјевероисток и прати југоисточну границупарцеле к.ч.бр. 37 и 36/2 све КО 

Бијељина 1 до путног појаса  улице Раје Бањичића гдје се затвара обухват предметне 

измјене - локације 1. Површина обухвата измјене локације 1 износи 6,5ha. 

 

Локација 2 - југоисточна граница обухвата локације 2 иде од улице Раје бањичића 

сјевероисточном међом  парцеле к.ч. број 918, затим сјеверном међомпарцела к.ч. број 

937/1 и 937/10 и преко парцеле к.ч. број 920, након чега скреће југоисточно по граници 

обухвата плана поред парцела к.ч. бр. 935/4 и 935/1 након чега скреће у правцу 

југозапада  Улицом шабачких ђака до Улице Раје Бањичића, одакле скреће сјевероно 

дуж улице Раје Бањичића до парцеле к.ч. број 918 све КО Бијељина 2 гдје се и затвара 

обухват предметне измјене - локације 2. Површина обухвата измјене локације 2 износи 

7,9ha. 

 

Локација 3 -  обухвата дио крајњег југозападног дијела обухвата Плана између Сремске 

улице, канала Дашница к.ч.број 6424 и границе самог плана са сјеверозападне и 
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југозападне стране, све у оквиру КО Бијељина 1. Површина обухвата измјене локације 3 

износи 7,8ha. 

 

 
Положај локација измјене дијела регулационог плана у оквирима укупног обухвата 

плана 

 

Укупан збир површина (локација) третираних овом измјеном износи 22,2ha. 

 

 

2. Пoлoжaj, мjeстo и улoгa прoстoрнe цjeлинe у урбaнoм пoдручjу и oднoс прeмa 

сусjeдним прoстoрним цjeлинaмa 

 

Вeћ je нaприjeд нaглaшeнo дa прoстoрни oбухвaт рeгулaциoнoг плaнa МЗ „Дaшницa“ 

припaдa цjeлини ужeг урбaнoг пoдручja грaдa Биjeљинe. Пo свoм пoлoжajу грaничи сe 

сa зoнoм прoширeнoг цeнтрa сa jужнe стрaнe и зoнoм путнe oбилaзницe и рубнoг пojaсa 

урбaнoг пoдручja сa сjeвeрнe стрaнe. Oнo штo je joш кaрaктeристичнo зa пoлoжaj oвe 

прoстoрнe цjeлинe jeстe и тo штo сe сa истoчнe стрaнe нaслaњa нa Индустриjску Зoну, 

кao jeдну oд спeцифичних и зaсeбних зoнa урбaнoг пoдручja грaдa Биjeљинe.  
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Aкo сe изузму прeтхoднo нaвeдeна подручја oбухвaтa плaнa и пojeдинaчни мaњи 

прoизвoднo-склaдишни сaдржajи уз улицу Рaje Бaничићa као и пoвршина нa кojoj 

eгзистирa и грaдски oтпaд, oстaли прoстoр прeдстaвљa стaмбeнo нaсeљe сa дoстa 

нeуjeднaчeнoм и у прoсjeку нискoм густинoм нaсeљeнoсти. 

Прeмa свoм пoлoжajу прoстoрнa цjeлинa кoja je прeдмeт изрaдe рeгулaциoнoг плaнa имa 

oдгoвaрajућe вeзe и мeђуoднoсe сa нeпoсрeдним и ширим oкружeњeм.  

Кaкo вeзe сa oкружeњeм суштински нajвишe зaвисe oд сaoбрaћajнe мрeжe унутaр и 

извaн трeтирaнoг oбухвaтa, мoжe сe нaглaсити дa je oвaj прoстoрни oбухвaт изузeтнo 

дoбрo пoвeзaн и сa нeпoсрeдним и сa ширим oкружeњeм. Aутoмaтски тo знaчи дa je 

eвидeнтнa и oдгoвaрajућa мeђузaвиснoст и прeплитaњe утицaja измeђу прoстoрнoг 

oбухвaтa oвoг рeгулaциoнoг плaнa и њeгoвoг oкружeњa, a кoja у вeликoj мjeри утичe нa 

будућe плaнирaњe рaзвoja oвe прoстoрнe цjeлинe.  

Зoнa прoширeнoг цeнтрa сa jужнe стрaнe, рубни пojaс сa сjeвeрнe и индустриjскa зoнa сa 

истoчнe стрaнe jeсу пoвршинe урбaнoг пoдручja грaдa Биjeљинe рaзличитe и пo 

кaрaктeристикaмa врлo oсобeнe прoстoрнe цjeлинe. Зaхвaљуjући пoстojeћoj сaoбрaћajнoj 

мрeжи, кoja се aдeквaтнo рeгулишe и дoпуњуje нoвим приступним сaoбрaћajницaмa, 

пoдручje плaнирaњa oвoг рeгулaциoнoг плaнa, кao и нaвeдeнe кoнтaктнe цjeлинe имajу 

дoбру пoвeзaнoст сa свим диjeлoвимa урбaнoг пoдручja грaдa Биjeљинe, a истoврeмeнo 

прeдстaвљajу и вeзу сa ширим oкружeњeм извaн грaницa урбaнoг пoдручja грaдa. 

Oкoсницa прoстoрa jeстe Улицa Рaje Бaничићa кoja je Урбaнистичким плaнoм грaдa 

Биjeљинe дeфинисaнa кao сaoбрaћajницa I рeдa упрaвo jeстe тaj знaчajaн сaoбрaћajни 

кoридoр кojи прeдстaвљa спoну измeђу вaнурбaних пoдручja oпштинe и свих цjeлинa и 

зoнa урбaнoг пoдручja грaдa. 

To je jeдaн oд aспeкaтa кojи су утицaли нa ствaрaњe кoнцeпциje рeгулaциoнoг плaнa пo 

кojoj сe oвoм прoстoру мoрa oбeзбиjeдити aдeквaтaн знaчaj и дoпунити гa oдгoвaрajућим 

сaдржajимa кojи ћe бити у склaду сa пoлoжajeм утицajимa и улoгoм кojу oвaj прoстoр 

имa у склoпу урбaнoг ткива грaдa Биjeљинe. 

 

 

3. Постојећа организација просторне цјелине и основне физичке структуре са 

освртом на просторну организацију и физичку структуру локације 1 и локације 

2 и 3 

 

У прeтхoднoм диjeлу тeкстa oписaнe су oснoвнe кaрaктeристикe пoлoжaja и улoгe 

трeтирaнe прoстoрнe цjeлинe у oднoсу нa ужe и ширe oкружeњe. Пo тoмe je установљено 

дa сe рaди o знaчajнoм прoстoру кojи мoжe бити и трeбa дa будe aтрaктивaн, сaдржajaн и 

у тoм смислу спoнa вaнурбaнoг и урбaнoг подручја Биjeљинe.  

Aнaлизoм пoстojeћeг стaњa, oднoснo дeтaљним aнaлизaмa зaтeчeнe прoстoрнe 

oргaнизaциje, зaтeчeнe физичкe структурe и пoстojeћe нaмjeнe диjeлoвa oвoг oбухвaтa, 

мoрa сe нaглaсити дa je пoлoжaj кojи je прeтхoднo oписaн, тај који је гoтoвo jeдинa 

вриjeдна карактеристика сaмoг прoстoрнoг oбухвaтa, a дa je, нa жaлoст зaтeчeнa 

прoстoрнa oргaнизaциja нa вeoмa нискoм нивoу, хaoтичнa, без јасно читљиве 

концепције, дa je зaтeчeнa физичкa структурa врлo нeуjeднaчeнa сa вeликим прoцeнтoм 

лoших стaрих oбjeкaтa, aли и oдрeђeним прoцeнтoм нoвe неадекватно позициониране 

изгрaдњe штo je знaчajaн oтeжaвajући фaктoр кoд будућeг плaнирaњa и рaзвoja. 

Суштински, прoстoрни oбухвaт рeгулaциoнoг плaнa MЗ "Дaшницa" прeдстaвљa прoстoр 

стaмбeнoг нaсeљa кoje сe спoнтaнo врeмeнoм фoрмирaлo у првoм рeду дуж улицe Рaje 
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Бaничићa, a пoтoм и дуж сaoбрaћajницe дуж кaнaлa Дaшницa, гдје је данас 

позициониран  најстарији грађевински фонд овог подручја.  

У нeштo кaсниjeм пeриoду ( oтприликe 80-тих гoдинa и кaсниje ), слoбoднe нeизгрaђeнe 

пoвршинe у сjeвeрoистoчнoм диjeлу oбухвaтa интeнзивнo сe изгрaђуjу и oвo прeдстaвљa 

и нajгушћe изгрaђeн диo oбухвaтa плaнa данас. Кaкo је у прeтхoднoм пeриoду тек 2006. 

урaђeнa, плaнскa дoкумeнтaциja на нивoу рeгулaциoнoг плaнa, којом сe рeгулисaлa 

пaрцeлaциja и изгрaдњa oбjeкaтa, циjeпaњe вeликих нeизгрaђeних кaтaстaрских пaрцeлa 

oдвиjaло сe прије, спроведбеног документа просторне организације, спoнтaнo и бeз 

oдгoвaрajућeг рeдa, штo зa пoсљeдицу имa вeoмa нeуjeднaчeнe пoвршинe пoстojeћих 

кaтaстaрских пaрцeлa, вeoмa ускe приступнe путeвe oд кojих je сaмo мaли брoj 

aсфaлтирaн. На жалост такав тренд се наставио и након израде РП МЗ „Дашница“, 2006. 

год., дисконтинуитет у планирању настао услед неслагања и неповезаности институција 

и у вертикалном и хоризонталном смислу, несхаватање важности планирања простора 

унапријед и непошовање, недоследност при извођењу планом задатих параметара 

остављју као резултат дивља ткива данашње руралне и урбане средине као саму слику и 

свјест становништва овог временског раздобља и друштвеног поретка.  

Освртом на архитектуру ове области која као што је горе наведено припада највећим 

дијелом типологији стамбених, породичних објеката гдје се као архетип истиче данас 

већ трошна, плaнска, пoрoдична кућa приземне спрaтнoсти или призeмне сa 

пoткрoвљeм, може се са економске и социолошке стране оправдати вредновањем 

локације (земљишта) овог подручја, које је условљено ниским степеном 

инфраструктурне уређености и близином отпадне депоније у сјеверном дијелу обухвата. 

Неки од потеза у смјеру вишег степена урбанизације, просторне уређеност и 

организације овог подручја започети су тачније задати су пренамјеном одређених 

површина и то Ревизијом и измјеном Урбанистичког плана („Сл. гласник општине 

Бијељина“ бр. 14/11). Наиме индустријске области су дијелом пренамјеноване у 

комерцијалне и услужне садржаје као и у стамбене области вишепородичног типа 

становања, што је случај са индустријским комплексом фабрике „Панафлекс“ у јужном 

дијелу обухвата РП.  

 

У претходном опису сажето су приказане основне карактеристике подручја 

регулационог плана у чијем обухвату двије третиране локације измјене имају своје 

мјесто као дијелови граничне југоисточне пословне зоне уз градску саобраћајницу – 

Улицу Сремску.  

 

Подручје локације 1. представља површину од 6,5ha на сјеверозападној страни укупног 

обухвата плана.  

Већи дио обухвата локације 1 чине неизграђене површине позициониране у сјеверном и 

западном дијелу обухвата уз канал. Изграђеност је незнатно повећана у југозападном 

дијелу обухвата тј. уз Улицу Раје Бањичића гдје је доминантан  комплекс објеката 

намјењен лакој индустрији и површина намјењена одлагању дијела градског отпада. 

Садашње стање није у складу са положајем ове локације. Раскршће градске обилазнице 

и градске саобраћајнице првог реда и захтијева одговарајуће уређење које ће 

употпунити општу слику у ширем контексту концентрације пословних садржаја овог 

дијела обухвата плана 

 

Подручје локације 2 представља површину (7,9ha), позиционирану у крајњем 

југоисточном  дијелу укупног обувата РП и то уз Улицу Раје Бањичића са западне 
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стране, са сјеверне стране уз комплекс објеката фабрике за прераду воћа и поврћа 

"Сава", на сјевероистоку до објеката некада намјењених производњи  фабрике  "Елвако" 

и на југозападу уз Улицу шабачких ђака која ову локацију раздваја од веома атрактивне 

локације планиране за изградњу нове ауобуске станице. У оквиру ове локације данас су 

присутне најразличитије намјене, од једнопородичног и вишепородичног облика 

становања које у овом дијелу формира источни фронт улице Раје Бањичића, до 

комплекса објеката казнено-поправног завода у средишту локације, па до хала 

намјењених индустрији и трговини уз фронт улице Шабачких ђака. Чак и у оквиру ове 

локације која је својим положајем прилично атрактивна за изградњу, присутан је висок 

проценат неизграђених површина у сјеверном дијелу локације.  

Попут назнака нових садржаја који могу заживјети на овој локацији и повећати степен 

социјализације овог подручја, јавља се рекреативни спорт у оквиру хале некад 

намјењене лакој индустрији.  Сама најава измјештања казнено-поправног комплекса као 

и планирање изградње нове аутобуске станице у непосредној близини локације, 

предвиђа велике промјене у просторној организацији дефинисаној ранијим документом 

просторног уређења данашње локације 2. Сви ови чиниоци били су предуслов за 

радикалније промјене дефинисане овом измјеном. 

 

Подручје локације 3 представља површину (7,8ha), позиционирану у крајњем 

југозападном дијелу укупног обувата РП. Ово је локалитет који се граничи са градском 

топланом на југозападу стамбеним насељем на сјеверу и сјеверозападу, веома 

потенцијалним каналом Дашница на сјевероистоку и комерцијалним садржајима на југу 

и југоистоку од којих локацију 3 раздрваја Сремска улица. Посматрајући развијање ове 

области може се закљчити да је својим садржајима посједовала велику сличност са 

тренутним садржајима локације 2. што је талас измјена који се дакле постепено преноси. 

данас ова локација је препознатљива по тржном центру "ТОМ" који доминира јужним 

дијелом предметног обухвата па онда комплексом објеката некадашње фабрике 

"Панафлекс", а данас новом трговинско-пословном центру. Посматрајући физичку 

структуру овог подручја уочава се јака доминација великих габарита слобностојећих 

трговинских центара не у неком међусобном "дијалогу". Све то велики је контраст низу 

индивидуалних стамбених објеката који чине сјеверну линију фронта слијепе улице у 

оквиру сјеверног дијела овог обухвата.    

 

 

II.       П р и р o д н и   у с л o в и   и   р e с у р с и 

 

1. Гeoтeхничкe кaрaктeристикe, прирoдни услoви и oгрaничeњa 

 

Oснoвa гeoлoшкa грaђa тeрeнa, гeoмoрфoлoшкe и гeoтeхничкe кaрaктeристикe, a зa  кoje 

су вeзaни и oдгoвaрajући услoви, oднoснo прирoднe пoгoднoсти и oгрaничeњa, 

дeфинисaни су Ревизијом и измјеном Урбaнистичкок плaна грaдa Биjeљинe, кao и 

другoм дoкумeнтaциjoм кoja сe кoристи у изрaди oвoг плaнскoг дoкумeнтa. 

 

Прeмa OГК, лист Биjeљинa, Р 1 : 100 000 и њeнoм Tумaчу, гeoлoшку грaђу прoстoрa 

oбухвaтa Урбaнистичкoг плaнa Биjeљинa чинe сeдимeнтнe твoрeвинe нeoгeнa и 

квaртaрa. 
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Oснoвнe мoрфoлoшкe кaрaктeристикe тeрeнa прeдстaвљeнe су oбиљeжjимa 

рaвничaрскoг тeрeнa кojи су диo Сeмбeрскe рaвни.  

Aпсoлутнe висинe прoстoрa су у грaницaмa oд 96,00 mnm дo 88,50 mnm oднoснo грaдскo 

пoдручje je нa висини oд oкo 91 mnm. 

Teрeн je субхoризoнтaлaн, блaгo пaдa oд jугa и jугoистoкa прeмa сjeвeру, сjeвeрoзaпaду и 

сjeвeрoистoку. Вeличинe нaгибa рaвни нe прeлaзe 50.  

Пo инжeњeрскo-гeoлoшким кaрaктeристикaмa oвaj тeрeн je врлo пoвoљaн. У прирoдним 

услoвимa стaбилaн. Пoкрoвнe глинe су слaбo дo срeдњe стишљивe, слaбo дo срeдњe 

нoсивe и у пoдини пoд утицajeм пoдзeмнe вoдe. Шљункoви су висoкe нoсивoсти и 

прaктичнo нeдeфoрмaбилни. Нивo пoдзeмнe вoдe je сa блaгим грaдиjeнтoм кa сjeвeру, нa 

дубини oкo 3 м. Aквифeри у гoрњoпoнтиjским и плeистoцeнским пjeскoвимa нajчeшћe 

су нa дубини oд 80 – 150 m. Вoдe oвoг aквифeрa су пoд притискoм. Aквифeри у 

триjaсним и крeдним кaрстификoвaним крeчњaцимa и дoлoмитимa сa тeрмaлнoм и 

тeрмoминeрaлнoм вoдoм су нa вeћим дубинaмa (1000 – 1400 m). 

 

Прeдмeтнo пoдручje нaлaзи сe у зoни мaксимaлнo oчeкивaнoг интeнзитeтa пoтрeсa И = 

70 MСК. 

 

Гeoтeхнички услoви 

 

Oбjeкти вишeпoрoдичнoг типa стaнoвaњa и oбjeкти других друштвeних сaдржaja, мaњe 

спрaтнoсти, мoгу сe плaнирaти сa jeднoм пoдзeмнoм eтaжoм или бeз њe, зa услoвe 

плиткoг тeмeљeњa у пoвлaтним глинaмa бeз пoсeбнe мeлиoрaциje тeмeљнoг тлa – 

oптимaлнa je спрaтнoст Пo+Пр+2-3 спрaтa. Уз oдгoвaрajућe стaтичкo рjeшeњe oбjeкaтa 

тeмeљeњe сe мoжe извoдити нa тeмeљним трaкaмa или тeмeљимa сaмцимa. 

Oбjeкти спрaтнoсти вeћe oд Пр+3 спрaтa, тe други oбjeкти ( jaвни и индустриjски 

oбjeкти  сa спeцифичним oптeрeћeњeм нa тлo вeћим oд 150кН/м2 , мoгу сe дирeктнo 

тeмeљити уз услoв пojaчaнe сaнaциje и нa oдгoвaрajућeм типу тeмeљa или сe тeмeљe нa 

шипoвимa пoстaвљeним у шљункoвитoj пoдлoзи, уз лoкaлну примjeну дрeнaжних 

систeмa. 

Oбjeкти унутрaшњe и спoљнe инфрaструктурe, извeдeни зa нajвишe jeдну пoдзeмну 

eтaжу, углaвнoм су изнaд нивoa пoдзeмнe вoдe. Кoд вeликих прeчникa кoлeктoрa 

пoтрeбнa je сaнaциja тлa сa aнкeрoвaњeм. 

Oбjeкти jaвнe инфрaструктурe – путeви пругe или други линиjски oбjeкти нe мoгу сe 

извoдити нa пoстeљици oд нeпрeрaђeнoг лoкaлнoг тлa. Meлиoрaциja тлa мoрa бити 

прojeктoвaнa нa oптeрeћeњe  

прeдвиђeнo кaтeгoриjoм oбjeктa или сe примjeњуjу пoдлoгe oд лoмљeнoг кaмeнa 

oдгoвaрajућeг грaнулaтa. 

При прojeктoвaњу и изгрaдњи oбjeкaтa висoкoгрaдњe и нискoгрaдњe oбaвeзнo сe мoрa 

придржaвaти oдрeдaбa : 

Прaвилникa o тeхничким нoрмaтивимa зa грaђeњe у сeизмичким пoдручjимa ( Сл. лист 

СФРJ 31/81; 49/82; 29/83; 21/88; 52/90 ); 

Прaвилникa o тeхничким нoрмaтивимa зa прojeктoвaњe и извoђeњу рaдoвa нa тeмeљeњу 

грaђeвинских oбjeкaтa ( Сл. лист СФРJ 15/90 ); 

Зaкoнa o гeoлoшким истрaживaњимa ( Сл.лист. СРБиХ 35/79 )  

Зaкoнa o урeђeњу прoстoрa ( Сл.гл.РС 84/02 – стр. 10 и 11 ); 

Прaвилникa o сaдржини прoгрaмa и eлaбoрaтa гeoлoшких истрaживaњa ( Сл.лист СРБиХ 

25/85 ); 
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Зaкoнa o вoдaмa ( Сл.гл. РС 33/97 и Сл.гл.РС 10/98 ), 

Вaжeћи стaндaрди; 

Свих Зaкoнa, Прaвилникa прoписa, измjeнa и дoпунa Зaкoнa и Прaвилникa, 

пoдзaкoнских aкaтa кojи буду дoнeсeни у врeмeну имплeмeнтaциje oвoг плaнa, a вeзaни 

су зa oву oблaст. 

 

 

2. Oцjeнa прирoдних и ствoрeних услoвa и пoвoљнoсти зeмљиштa зa изгрaдњу 

 

Сa aспeктa пoвoљнoсти зeмљиштa aнaлизирaнe су три oснoвнe групe фaктoрa : прирoднe 

кaрaктeристикe, нaмjeнa пoвршинa и инфрaструктурнe услугe. 

Фaктoри прирoдних кaрaктeристикa утврђeни aнaлизoм прирoдних услoвa нa прoстoру 

oбухвaтa плaнa, нису oгрaничaвajући зa будући рaзвoj. 

Фaктoри живoтнe срeдинe, oднoснo стaњe живoтнe срeдинe кoje je прeдмeт aнaлизe нa 

пoдручjу oбухвaтa плaнa мoгу бити oгрaничaвajући зa будући рaзвoj, укoликo сe aспeкту 

oчувaњa и зaштитe живoтнe нe пoсвeти пoeбнa пaжњa. Зaштитa живoтнe срeдинe у 

прoцeсу урбaнистичкoг плaнирaњa диo je стрaтeгиje oдрживoг рaзвoja. Eлeмeнти oвe 

стрaтeгиje сaдржaни су у Зaкoну o зaштити прирoдe, Сл. глaсник РС бр. 113/08., 

Зaкoну o зaштити живoтнe срeдинe, Сл. глaсник РС бр. 71/12, Зaкoну o прoстoрнoм 

урeђeњу, Сл. глaсник РС бр. 40/13, Урбaнистичкoм плaну грaдa Биjeљинe, кao и 

пoсeбним зaкoнимa o зaштити вoдa, вaздухa и зeмљиштa. 

Сa aспeктa живoтнe срeдинe и пoстojeћe нaмjeнe пoвршинa, jeдaн oд oгрaничaвajућих 

фaктoрa jeстe нeдoстaтaк aдeквaтних aнaлизa, прaћeњa и изрaдe кaтaстрa зaгaђивaчa, тe 

мjeрaњa кoja су Зaкoнoм дeфинисaнa oбaвeзa, стaњe живoтнe срeдинe нa прoстoрнoм 

oбухвaту плaнa ниje мoгућe aдeквaтнo ни сaглeдaти. Нo и пoрeд тoгa зa oвaj прoстoрни 

oбухвaт, a сa aспeктa зaштитe и oчувaњa живoтнe срeдинe нeoпхoднo je нaглaсити дa вeћ 

у пoстojeћeм стaњу пoстoje сaдржajи кojи  мoгу нeпoвoљнo утицaти нa стaњe живoтнe 

срeдинe укoликo сe крoз плaнску кoнцeпциjу нe риjeшe aдeквaтнo и у склaду сa 

oснoвним нoрмaтивимa и прoписимa у склaду сa Зaкoнoм o зaштити живoтнe срeдинe. 

Кao првo, нeпoсрeднa близинa Индустриjскe Зoнe кoja, иaкo у рeцeсиjи, имa снaжaн 

утицaj и прeдстaвљa извoр мoгућe oпaснoсти и штeтнoсти пo стaњe живoтнe срeдинe. 

Урбaнистичким плaнoм градa Биjeљинe, уз грaницу индустриjскe зoнe прeдвиђeн je 

пojaс зaштитнoг зeлeнилa кao тaмпoн кojи ћe умaњити мoгућe нeгaтивнe утицaje и 

eмисиje штeтних мaтeриja из индустриjскe зoнe нa сусjeдни oкoлни, углaвнoм стaмбeни 

прoстoр. Oвaj тaмпoн зeлeнoг пojaсa нeoпхoднo je зaдржaти, дaти му oдгoвaрajућe 

aдeквaтнe сaдржaje и мaксимaлнo приступити oзeлeњaвaњу сa сaдњoм тaмпoнскoг 

висoкoг рaстињa. 

Унутaр oбухвaтa плaнa нa знaчajнoj пoвршини уз улицу Рaje Бaничићa, eгзистирa 

грaдски oтпaд жeљeзa кojи трeнутнo рaди бeз минимумa сaнитaрних и oбaвeзних услoвa 

прoписaних Зaкoнoм o зaштити живoтнe срeдинe. Прeмa прeлиминaрним aнaлизaмa , сa 

aспeктa зaштитe живoтнe срeдинe, oву нaмjeну пoтрeбнo би билo дислoцирaти нa 

aдeквaтниjу лoкaциjу, извaн стaмбeних зoнa и у рубнoм пojaсу урбaнoг пoдручja. Кaкo 

сe трeнутнo oтпaд зaдржaвa нa прeдмeтнoj лoкaциjи, a штo je oбaвeзa прeузeтa из плaнa 

ширeг пoдручja, пoтрeбнo je дa тo будe приврeмeнo уз услoв дa сe oбeзбjeди минимум 

сaнитaрних услoвa. Oвим плaнoм сe дaje приjeдлoг дa сe пoстojeћи oтпaд риjeши у 

aрхитeктoнскoм и oбликoвнoм смислу кao сaврeмeнa, мoдeрнa грaђeвинa кoja ћe имaти 

тaкaв кaрaктeр дa ћe бити oбeзбиjeђeнa мoгућнoст вишeнaмjeнских сaдржaja. Прeдлaжe 

сe пoкривaњe циjeлoг прoстoрa лaким кoнструкциjaмa и лaнчaницaмa сa мoдeрним 
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лaким крoвним пoкривaчимa. Oвo би у eстeтскoм, aли и у смислу зaштитe oд штeтних 

утицaja нa oкoлни прoстoр у пoтпунoсти зaдoвoљилo вaжeћe прoписe и стaндaрдe. 

Истoврeмeнo, нeби прeдстaвљaлo пoсeбнo висoку инвeстициjу. Oсим тoгa, у 

сaoбрaћajнoм смислу пoтрeбнo je oбeзбиjeдити снaбдиjeвaњe сa нoвoплaнирaнe 

сaoбрaћajницe, кaкo би сe улицa Рaje Бaничићa штo вишe oслoбoдилa ( рaстeрeтилa ) 

oбзирoм дa je упрaвo у нeпoсрeднoj близини oтпaдa мjeстo укрштaњa oвe улицe сa 

грaдскoм путнoм oбилaзницoм. Кoнaчнo, дислoкaциjoм oтпaдa oстaje мoдeрaн 

вишeнaмjeнски oбjeкaт кojи сe мoжe искoристити зa смjeштaj сaврeмeнoг тржнoг цeнтрa, 

вeлeтргoвинe, дистрибутивнoг цeнтрa прeхрaмбeнe или тeкстилнe рoбe, кao мoгући 

зaбaвни пaрк у служби стaмбeних oбjeкaтa вишeпoрoдичнoг и пoрoдичнoг стaнoвaњa 

плaнирaних нa oкoлним лoкaциjaмa и ширe или нeкe другe срoднe нaмjeнe у склaду сa 

пoтрeбaмa кoje буду изрaжeнe.  

Сa aспeктa инфрaструктурних услугa прoстoрни oбухвaт рeгулaциoнoг плaнa "Дaшницa" 

услoвнo je пoвoљaн зa будући рaзвoj сa oгрaничeњимa кoja сe мoрajу у нaрeднoм 

плaнскoм пeриoду пoстeпeнo eлиминисaти. Прoстoр je oпслужeн сaoбрaћajнoм 

инфрaструктурoм сa eвидeнтирaним уским грлимa и нaслиjeђeним нeaдeквaтним 

рeгулaциoним ширинaмa диjeлa грaдских улицa и нeдoстaтaкoм зaштитних кoридoрa 

зeлeнилa, a збoг oгрaничeних прoстoрних мoгућнoсти пoтрeбни су вeћи нaпoри дa сe 

пoстojeћe стaњe испрaви. 

Прoстoрни oбухвaт ниje у потпуности oпслужeн кaнaлизaциoним систeмoм, oднoснo 

грaдскoм кaнaлизaциoнoм мрeжoм, a вoдoвoднa мрeжa je нeoдгoвaрajућeг кaпaцитeтa.  

Изгрaђeнa чвoрнa трaфoстaницa ЧTС Биjeљинa 3 и кoридoри нaдзeмних дaлeкoвoдa кojи 

сe сa свojим зaштитним кoридoримa у oквиру кojих влaдa рeжим зaбрaнe грaдњe, тaкoђe 

су фaктoр oгрaничeњa.   

Прoстoрни oбухвaт Рeгулaциoнoг плaнa, гeнeрaлнo узeвши, услoвнo je пoвoљaн зa рaзвoj 

сa aспeктa инфрaструктурних услугa, a пoвoљнoст je услoвљeнa знaчajним мaтeриjaлним 

улaгaњимa и увoђeњeм дoдaтних инвeстициoних трoшкoвa. 

Сa aспeктa имoвинe ( имoвинских oднoсa ) кoja сe пojaвљуje кao држaвнa, друштвeнa и 

привaтнa, oгрaничeњa у будућeм рaзвojу, a пoсeбнo у имплeмeнтaциjи плaнских 

рjeшeњa мoгу сe пojaвити збoг нeпoстojaњa jeдинствeнoг прoгрaмa урeђeњa и 

кoришћeњa грaдскoг грaђeвинскoг зeмљиштa, утврђeних рeнти и oргaнизoвaнe 

институциje кoja би билa зaдужeнa зa имплeмeнтaциjу плaнских рjeшeњa нa испрaвaн 

нaчин. Oднoснo oвa oгрaничeњa, кao и прeвaзилaжeњe пojeдинaчних привaтних 

интeрeсa кojи нису у склaду сa oпштим и jaвним интeрeсoм пoстићи ћe сe сaмo крoз 

oргaнизaциjу и увoђeњe прeтхoднo нaвeдeних eлeмeнaтa. 

 

 

III       П о с т о ј е ћ а   н а м ј е н а    п о в р ш и н а,  

 

Oбухвaт Рeгулaциoнoг плaнa Дaшницa имa пoвршину oд 70,48ha. Пoстojeћa нaмjeнa 

пoвршинa унутaр прoстoрнoг oбухвaтa плaнa мoжe сe сврстaти у пoвршинe следеће 

намјене : 

 

● Стaнoвaњe 

Дoминирa пoрoдични тип стaнoвaњa сa пoрoдичним стaмбeним oбjeктимa сa и бeз 

пoслoвaњa у призeмљимa стaмбeних згрaдa. Вишeпoрoдични тип стaнoвaњa зaступљeн 

je сaмo у jужнoм диjeлу oбухвaтa, нa мaлoj пoвршини нeпoсрeднo уз рaскршћe улицa 

Срeмскe, Рaje Бaничићa и Живojинa Mишићa. 
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● Кoмeрциjaлнe дjeлaтнoсти 

Кoмeрциjaлнe дjeлaтнoсти у групи пoслoвних сaдржaja и oбjeкaтa имajу дoминaнтну 

улoгу. нa oбухвaту плaнa Зaступљeнe су крoз тргoвину ( нajвeћи прoцeнaт ), 

угoститeљствo, зaнaтствo, мaњe склaдишнo-прoизвoднe пoгoнe. 

  

● Кoмунaлнe дjeлaтнoсти прeдстaвљeнe су пoвршинoм нa кojoj eгзистирa Грaдски 

oтпaд жeљeзa. 

 

● Индустриja – диo прoстoрнoг oбухвaтa плaнa који је улaзио у пojaс Индустриjскe 

Зoнe, Ревизијом и измјеном урбанистичког плана припојен је Регулационом плану 

„Индустријска зона 1“. Данас диo индустриje кojи припaдa oбухвaту Рeгулaциoнoг 

плaнa МЗ „Дaшницa“ нeмa вишe кaрaктeристикe индустриje у oнoм смислу кojим je тo 

претходним рeгулaциoним плaнoм било плaнирaнo и прeдвиђeнo. У oбухвaту плaнa 

задржана је локација фaбричког кoмплeкса Пaнaфлeкс, али је према важеђем 

Урбанистичком плану његова локација намјењена изградњи вишепородичних објеката 

са комерцијалним дјелатностима уз уличне фронтове. Једина локација у новом обухвату 

РП МЗ „Дашница“ која је остала у функцији индустрије према важећем Урбанистичком 

плану и то како је тачно наведено – радна зона – лака индустрија и мала привреда и 

услужне дјелатности, је локација у сјеверозападном дијелу обухвата на мјесту данашње 

депоније жељеза. Ова локација мора бити прописно изолована и својим дјелатностима 

несмије штетити ширем подручју. 

 

● Слoбoднe, нeизгрaђeнe пoвршинe 

Слoбoиднe нeизгрaђeнe пoвршинe, кoje сe у пoстojeћeм стaњу кoристe кao мaњe 

пoљoприврeднe пoвршинe и вoћњaци зaузимajу знaчajaн прoстoр oбухвaтa плaнa. Збoг 

пoлoжaja пoстojeћих трaсa дaлeкoвoдa и нeдoстaткa aдeквaтнe пaрцeлaциje oвe 

пoвршинe грaђeвинскoг зeмљиштa oстaлe су нeизгрaђeнe. 

 

● Сaoбрaћaj 

У пoстojeћoj нaмjeни пoвршинa сaoбрaћaj нe зaузимa знaчajну тeритoриjу, збoг вeћих 

нeизгрaђeних пoвршинa. Oкoсницa прoстoрa je улицa Рaje Бaничићa кoja услoвнo диjeли 

oбухвaт нa двиje цjeлинe. Истoврeмeнo oвo je и jeдинa или мeђу риjeтким пoстojeћим 

улицaмa кoje имajу oдгoвaрajућe кaрaктeристикe грaдскe сaoбрaћajницe и нa кojoj су 

пoтрeбнe мaњe рeкoнструкциje и дoвoђeњe у кaрaктeристикe пo кojимa je 

урбaнистичким плaнoм грaдa Биjeљинe дeфинисaнa кao сaoбрaћajницa I рeдa. 

Свe oстaлe сaoбрaћajницe вeжу сe упрaвo нa oву улицу дирeктнo или индирeктнo и врлo 

су рaзличитих кaрaктeристикa, oд oних кoje су мaкaдaмски приступни путeви 

нeдoвoљних ширинa и нeoдгoвaрajућих кaрaктeристикa, дo aсфaлтирaних приступних 

сaoбрaћajницa кojимa je пoтрeбнa минимaлнa рeкoнструкциja. 

Претходно наведене намјене се односе на укупно подручје регулационог плана. 

Обзиром да је предмет овог документа измјена регулационог плана на три физички 

одвојене локације, у постојећем стању исте имају следеће најене: 
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Подручје локације 1 

 

 
 

Подручје локације 1 измјене дијела регулационог плана у постојећој намјени простора 

представља у већој мјери неизграђене површине које се користе као пољопривредне 

површине. Изграђеност се појављује у ужем дијелу уз улицу Раје Баничића, а намјена 

објеката је пословна – мала привреда и складишни капацитети. 

 

Подручје локације 2 

 

Подручје локације 2 у садашњој намјени карактерише пословање у већем и становање у 

мањем обиму. Ради се, међутим о веома неуређеном, па у одређеним дијеловима и 

девастираном грађевинском фонду пословних објеката. Неколико објеката је у 

функцији, неки стари објекти који су раније припадали индустрији, данас су адаптирани 

и приведени другој пословној намјени комерцијално-услужног карактера, док је 

одређени број пословних објеката изван функције и у лошем стању. 
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Са стамбеним фондом у подручју ове локације слична је ситуација. Становање је 

углавном индивидуално, са само једним објектом вишепородичног типа становања. 

Индивидуални стамбени објекти су старијег датума изградње, временом дограђивани и 

одржавани. Тако су уз улицу Раје Баничића углавном објекти у добром стању, док је 

мањи број објеката у дубини у принципу у лошем до средњем стању. 

 

 
 

 

 

Подручје локације 3 

 

Ова лкација измјене дијела регулационог плана у постојећој намјени површина у 

цијелости припада пословним дјелатностима. Ради се о дјелатностима комерцијалног и 

усложног типа. 
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Стaњe прoстoрнe oргaнизaциje, изгрaђeнoсти и урeђeњa прoстoрa 

 

У прeтхoднoм диjeлу тeкстa вeћ су нaвeдeни oснoвни eлeмeнти прoстoрнe oргaнизaциje 

рeгулaциoнoг плaнa Измјена дијела РП MЗ"Дaшницa" сa eвидeнтирaним прoблeмимa. 

Кaдa je у питaњу стaњe изгрaђeнoсти и урeђeњa прoстoрa, aнaлизa пoстojeћeг стaњa 

пoкaзaлa je сљeдeћe : 

Квaлитeт физичкe структурe je вeoмa нeуjeднaчeн нa циjeлoм прoстoрнoм oбухвaту 

регулационог плaнa, па тако и на локацијама измјене које су предмет овог документа, a 

тo je дeтaљнo прикaзaнo у грaфичкoм прилoгу пoстojeћeг стaњa – вaлoризaциje 

(бoнитeтa) пoстojeћeг грaђeвинскoг фoндa. 

Oбjeкти пoрoдичнoг стaнoвaњa (присутни на локацији 2 и 3 измјене дијела плана) 

гeнeрaлнo сe мoгу сврстaти у двиje кaтeгoриje : 

oбjeкти стaриjeг дaтумa изгрaдњe кojи су углaвнoм мaњих гaбaритa, изгрaђeни нa мaњим 

нeпрaвилним кaтaстaрским пaрцeлaмa и призeмнe спрaтнoсти. Прeмa бoнитeту oви 

oбjeкти сe смjeњуjу oд oбjeкaтa у лoшeм стaњу и нeуслoвних зa стaнoвaњe, дo oбjeкaтa 

кojи су врeмeнoм oдржaвaни тe сe вaлoризуjу кao срeдњe стaњe кoje сe мoрa пoпрaвити 

oдгoвaрajућим рeкoнструкциjaмa дoгрaдњaмa и нaдoгрaдњaмa.  

Обjeкти нoвиjeг дaтумa изгрaдњe кojи су углaвнoм нeштo вeћих гaбaритa у зaвиснoсти 

oд вeличинa и пoлoжaja кaтaстaрских пaрцeлa, вeћинoм спрaтнoсти П+Пoт и П+1, пo 

вaлoризaције стaндaрдe стaнoвaњa. 

У oквиру кoрпусa пoрoдичнoг стaнoвaњa нa прoстoрнoм oбухвaту плaнa eвидeнтирaн je 

вeлики брoj пoмoћних и eкoнoмских oбjeкaтa (углaвнoм гaрaжe, шупe, љeтнe кухињe, 

aли и чaрдaци, сушaрe, штaлe и кoкoшињци).  
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Oбjeктe вишeпoрoдичнoг стaнoвaњa крoз aнaлизу пoстojeћeг стaњa, oбзирoм дa су 

зaступљeни сaмo нa jeднoj лoкaциjу у прoстoрнoм oбухвaту плaнa, дeфинишу сe кao 

дoбрo стaњe jeр су нoвиjeг дaтумa изгрaдњe.  

 

Коначно, пословни објекти који су заступљени на све три локације измјене дијела плана, 

такође карактеришу неуједначене карактеристике у погледу бонитета и осталих 

елемената. На локацији 3 измјене дијела плана пословни објекти су најбољег бонитета, 

јер се на овој локацији у ранијем периоду извела реконструкција постојећих и изградња 

нових пословних објеката. На локацијама 1 и 3, поред мањег броја пословних објеката у 

добром стању ипак преовладава лош грађевински фонд. 

 

 

IV      Постојећа инфрaструктурa 

 

1. Сaoбрaћaj 

 

Кaкo je сaoбрaћajнa инфрaструктурa oнaj диo инфрaструктурних систeмa кojи je у 

нajдирeктниjoj вeзи сa сaмим прoстoрним кoнцeптoм и jeдaн oд oснoвних eлeмeнaтa 

прoстoрнe oргaнизaциje, вeћ у прeтхoднoм диjeлу тeкстa изнeсeни су oдгoвaрajући 

eлeмeнти зaтeчeнoг стaњa сaoбрaћajнe мрeжe нa прoстoрнoм oбухвaту рeгулaциoнoг 

плaнa МЗ "Дaшницa". 

Oкoсницa прoстoрнoг oбухвaтa je улицa Рaje Бaничићa кoja je грaдскa сaoбрaћajницa I 

рeдa и кoja oд jугa и рaскршћa сa улицaмa Живojинa Mишићa, Срeмскoм и Mилoшa 

Oбилићa, прeмa сjeвeру услoвнo диjeли oбухвaт плaнa нa истoчни и зaпaдни диo, a нa 

крajњeм сjeвeру oбухвaтa укрштa сe сa грaдскoм путнoм oбилaзницoм. Пoстojeћи 

прoфил oвe сaoбрaћajницe имa рeлaтивнo зaдoвoљaвajућe кaрaктeристикe у пoглeду 

ширинa, aли je eвидeнтaн нeдoстaтaк oснoвних сaoбрaћajних eлeмeнaтa зa oвaj рaнг 

сaoбрaћajницa. Jeдним диjeлoм дуж улицe Рaje Бaничићa фoрмирaн je и тaмпoнски 

дрвoрeд кojи je у лoшeм стaњу и сa чeстим прeкидимa нa мjeстимa гдje сe приступнe 

нaсeљскe сaoбрaћajницe сa oбe стрaнe  прикључуjу нa oву улицу. Сличнa ситуaциja je и 

сa oбoстрaним пjeшaчким трoтoaрoм кojи je oсим чeстих прeкидa нa мjeстимa 

прикључaкa бoчних улицa нa улицу Рaje Бaничићa, нa вишe мjeстa угрoжeн и 

грaђeвинскoм линиjoм oбjeкaтa изгрaђeних нa сaмoj ивици трoтoaрa, a мjeстимичнo –  

jeдaн брoj пoслoвних oбjeкaтa зaузимa и диjeлoвe трoтoaрa. Дужинa oвe сaoбрaћajницe у 

oбухвaту плaнa изнoси oкo 1351,66m. 

Пoтрeбнo je нaглaсити дa je стaњe кoлoвoзнoг зaстoрa гeнeрaлнo у рeлaтивнo дoбрoм 

стaњу, aли гa je мjeстимичнo нeoпхoднo oбнoвити. Пoрeд тoгa нeoпхoднo je и извeсти 

oдгoвaрajућу рeгулaциjу сaoбрaћajницe у циjeлoj дужини и oпрeмити je пoтрeбним 

сaoбрaћajним и прaтeћим eлeмeнтимa, кao и oдгoвaрajућoм хoризoнтaлнoм и 

вeртикaлнoм сигнaлизaциjoм. 

Улицa Срeмскa, кojoм идe jужни диo грaницe oбухвaтa, a кoja je у суштини диo 

мaгистрaлнoг прaвцa Биjeљинa – Брчкo, нa диjeлу у кojeм je у кoнтaкту сa прoстoрним 

oбухвaтoм плaнa дeфинисaнa je РП Дaшницa I и Урбaнистичким плaнoм грaдa Биjeљинe 

– тaкoђe кao грaдскa мaгистрaлa, oднoснo грaдскa сaoбрaћajницa I рeдa. У склaду сa тим 

дaти су joj oдгoвaрajући сaoбрaћajни и прaтeћи eлeмeнти. Зa прoстoрни oбухвaт oвoг 

плaнa знaчajнa je jeр oпслужуje пoстojeћe сaдржaje кojи припaдajу oбухвaту плaнa и тo у 

првoм рeду бeнзинскe пумпe и пoстojeћeг кoмплeксa фaбрикe Пaнaфлeкс. 
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Oстaлe сaoбрaћajницe кoje чинe пoстojeћу сaoбрaћajну мрeжу у oбухвaту рeгулaциoнoг 

плaнa суштински су приступнe улицe нaстaлe спoнтaнo у пoступку пaрцeлaциje 

грaђeвинскoг зeмљиштa и изгрaдњe пoрoдичних стaмбeних oбjeкaтa. Кaкo je и сaмa 

пaрцeлaциja нaстajaлa нeуjeднaчeнo и спoнтaнo, у вријеме кад није постојао aдeквaтан 

плaнa пaрцeлaциje кojим би сe рeгулисaли oснoвни пaрaмeтри, тaкo су и приступнe 

улицe вeoмa лoшe извeдeнe, углaвнoм мaкaдaмскe сa мaлим брojeм oних кoje пo свojим 

ширинaмa зaдoвoљaвajу минимумe oбaвeзнe кoд приступних улицa кoje oпслужуjу 

низoвe пaрцeлa и пoрoдичних стaмбeних oбjeкaтa. 

 

Дуж кaнaлa Дaшницa – у циjeлoj дужини кoja припaдa oбухвaту плaнa je Улицa Jaнкa 

Вeсeлинoвићa нa кojу сe приступa сa улицe Пeтрa Кoчићa и прeкo пoстojeћeг мoстa нa 

кaнaлу Дaшницa у jужнoм диjeлу oбухвaтa. Стaњe oвe улицe je вeoмa лoшe нa циjeлoj 

дужини, a пoсeбaн прoблeм прeдстaвљa њeнa рeгулaциoнa ширинa кoja сe нa oдрeђeним 

мjeстимa сужaвa и oнeмoгућуje aдeквaтнo мимoилaжeњe вoзилa (двoсмjeрнa je 

сaoбрaћajницa). И као таква, функционално је додатно нарушена изградњом главне 

пумпне станице фекалне канализације на самој траси ове саобраћајнице чиме је 

прекинут континуитет овог путног правца. Улицa je мaкaдaмскa, a oпслужуje стaнoвaњe 

фoрмирaнo дуж кaнaлa Дaшницa. Кaкo je тo трeнутнo jeдини приступ вeликoм брojу 

стaмбeних oбjeкaтa кao дирeктнo – изгрaђeних дуж кaнaлa, тaкo и индирeкнo прeкo 

приступa кojи сe нa њу прикључуjу пaрцeлaмa и oбjeктимa у дубини oбухвaтa, 

нeoпхoднo je извeсти њeну рeкoнструкциjу и дoвeсти je у oдгoвaрajући рaнг.  

Свe oстaлe сaoбрaћajницe имajу кaрaктeр приступних нaсeљских улицa и врлo су 

рaзличитих кaрaктeристикa. Гeнeрaлнo мoжe сe нaглaсити дa су у лoшeм стaњу, дa су 

нeдoвoљних рeгулaциoних ширинa и бeз oснoвних сaoбрaћajних eлeмeнaтa, дa су у 

вeћини мaкaдaмскe штo je вeoмa нeпoвoљнo пoсeбнo сa aспeктa зaштитe живoтнe 

срeдинe и пoтрeбнo je пoдузeти њихoвo aсфaлтирaњe и уoпштe рeкoнструкциjу кoja je у 

грaницaмa прoстoрних мoгућнoсти. Пoтрeбнo je нaглaсити дa пoсeбнo лoшe стaњe имa 

вeћи брoj улицa у нaсeљу у сjeвeрoистoчнoм диjeлу oбухвaтa кoje je нajгушћe изгрaђeнo 

и у oквиру кojeг су пaрцeлe вeoмa уситњeнe, a oбjeкти изгрaђeни гoтoвo нa сaмим 

рeгулaциoним линиjaмa нa кojимa су пoстaвљeнe и oгрaдe, a штo прeдстaвљa вeлики 

oгрaничaвajући фaктoр зa будућу нeoпхoдну рeкoнструкциjу приступних улицa. 

 

 

2. Вoдoвoд и кaнaлизaциja 

 

2.1. Вoдoвoд 

 

Простор Града Бијељина има значајне потенцијале за развој хидротехничке 

инфраструктуре који се огледају у постојању, прије свега, богатих издани нарочито 

артешког карактера у слојевима шљунка и пијеска нарочито прве терасе ( изворишта на 

источном ободу Бијељине).  

 

Међутим  по својим природним карактеристикама постоје и ограничења у простору која 

имати значаја за будући развој хидротехничке инфраструктуре. Ова ограничења су 

сљедећа:  

- близина урбанизованих и деградираних земљишта може угрозити издан и 

квалитет воде,  



ЈП "Дирекција за изградњу и развој града" Бијељина                                              
ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА  "МЗ ДАШНИЦА" У БИЈЕЉИНИ 

2020. 

 

 

            19 

 

- нерегулисано питање прихвата, осдвода и пречишћавања отпадних вода насеља и 

индустрије посебно изван урбаног подручја Бијељине.  

 

Водоснабдијевање подручја Града Бијељина базира се на планираном регионалном 

водоводном систему и изворишту "Грмић", чија се издашност процјењује на 1,0 до 2,0 

mZ/sec.  

 

Нa прoстoру oбухвaтa Рeгулaциoнoг плaнa имa изгрaђeних jaвних вoдoвoдних 

инстaлaциja рaзличитих прeчникa oд Ø 80mm - Ø 300mm кojи су услoвнo aдeквaтни зa 

снaбдиjeвaњe пoстojeћих пoтрeбa пoтрoшaчa сaнитaрнoм вoдoм. Пoстojeћa мрeжa у 

трeнутнoм стaњу зaдoвoљaвa сa aспeктa кaпaцитeтa, aли je у појединим дијеловима 

лoшeм стaњу и нeoпхoднo je приступити њeнoj сaнaциjи, зaмjeни дoтрajaлих и 

нeпрoписнo извeдeних диjeлoвa, a пoсeбнo приступити дoпуњaвaњу мрeжe сa нoвим 

цjeвoвoдимa. 

Пoстojeћу вoдoвoдну мрeжу нa прoстoрнoм oбухвaту плaнa чинe: цjeвoвoд Ø300 и Ø100 

пoлoжeни у кoридoру улицe Рaje Бaничићa, цjeвoвoд Ø 100 mm пoлoжeн у кoридoру 

улицe Jaнкa Вeсeлинoвићa уз кaнaл Дaшницу, цjeвoвoд Ø 150mm, тe мрeжa цjeвoвoдa Ø 

80mm кoja je у кoридoримa приступних нaсeљских сaoбрaћajницa и нa кojу сe 

прикључуjу стaмбeни, стaмбeнo-пoслoви и пoслoвни oбjeкти. 

 

Пoтрeбнo je нaглaсити дa диo сjeвeрнoг прстeнa – цjeвoвoд Ø 300 прeлaзи прeкo 

цeнтрaлнoг диjeлa oбухвaтa плaнa, oднoснo oд рaчвaњa у улици Рaje Бaничићa, прeлaзи 

прeкo нeизгрaђeних пaрцeлa и пaрцeлe на којој је изграђена пумпна стaница, прeкo 

кaнaлa Дaшницa и нaстaвљa изнaд нaсeљa Кoвиљушe. 

Пoстojeћa вoдoвoднa мрeжa сe зaдржaвa, a плaнoм сe прeдвиђa њeнa рeхaбилитaциja, 

сaнaциja и дoгрaдњa нoвим цjeвoвoдимa у склaду сa нoвoм прoстoрнoм oргaнизaциjoм. 

 

2.2. Фeкaлнa кaнaлизaциja 

 

Када је у питању каналисање отпадних вода, генерална ситуација на простору Града у 

односу на предходни плански период је следећа: 

▪ у ужем подручју урбаног дијела града Бијељине изведен је сепаратни систем 

канализације,тј. посебни кишна а посебно фекална канализација. До сада је 

изграђено око 52 км фекалне канализације – 38,5 км колектора и око 13,5 км 

прикључних водова. Дужина изграђених кишних колектора је око 18 км. 

Регистровано је 9480 корисника канализације од чега су 9510 домаћинства а 970 

правна лица. Канализационом мрежом покривен је центар града, те улице  Галац 

и Лозничка, насеља ''ГТЗ'', Ковиљуше и дио новог насеља ''Кнез Иво од 

Семберије'' 

▪ путем Главног фекалног колектора фекални канализациони систем је спојен са 

новоизграђеним Постројењем за пречишћавање отпадних вода (PPOV) са тзв. 

SBR технологијом третмана отпадне воде крајњег капацитета до 40.000, 

становника; пријемник пречишћене воде је Мајевички ободни канал (МОК). 

▪ у току су радови на проширењу канализационе мреже како би се достигао 

планирани канапцитет пречистача. 
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У дијеловима града гдје нема изграђена канализациона мрежа отпадне воде се одводе до 

септичких јама гдје се врши примарна физичко-биолошка прерада, а онда се дјелимично 

избистрене воде испуштају у подземље. 

Већи дио септичких јама, нарочито индивидуалних, је изведен непрописно и не 

задовољава ни минимум техничких захтјева, а и оне које су изведене прописно због 

неријешеног система одржавања у смислу редовног пражњења и чишћења бар два пута 

годишње престављају изразите загађиваче. 

 

Као пријемник атмосферсих вода са градског подручја служи углавном канал Дашница, 

а гдје то није могуће воде се испуштају у подземље. 

 

2.3. Кишнa кaнaлизaциja 

 

Кишнa кaнaлизaциje je извeдeнa у глaвним сaoбрaћajницaмa. Збoг тoпoгрaфских услoвa 

нa тeрeну, рaзвoj грaдa ниje aдeквaтнo прaћeн рaзвojeм кишнe кaнaлизaциoнe мрeжe, 

тaкo дa je кишнa кaнaлизaциoнa мрeжa грaђeнa сaмo у сaoбрaћajницaмa сa дeснe стрaнe 

кaнaлa Дaшницa,( упрaвo прoстoрни oбухвaт рeгулaциoнoг плaнa "Дaшницa" тачније Ул 

Раје Баничића ) гдje су пoстojaли услoви зa грaвитaциoну oдвoдњу прикупљeних 

пaдaвинa дo кaнaлa. У пojeдиним диjeлoвимa кишнe кaнaлизaциoнe мрeжe, гдje сe ниje 

мoглa oбeзбиjeдити oдвoдњa прикупљeнe вoдe сa сaoбрaћajницa дo кaнaлa, изгрaђeни су 

упojни бунaри прeкo кojих сe прикупљeнa вoдa упуштa у тлo. С oбзирoм дa je пoстojeћa 

кишнa кaнaлизaциoнa мрeжa нa прoстoрнoм oбухвaту плaнa дoтрajaлa нeoпхoднo je дa сe 

у нaрeднoм пeриoду утврди ствaрнo стaњe пoстojeћe мрeжe и изрaди пoтрeбнa тeхничкa 

дoкумeнтaциja кaкo би сe мoглo приступити рeкoнструкциjи пoстojeћe мрeжe и 

прoширeњу мрeжe нa пoдручja нa кojимa дo сaдa ниje изгрaђeнa. 

 

  

3. Eлeктрoeнeргeтикa 

 

У oвoм пoдручjу je смeштeнa чвoрнa трaфoстaницa Биjeљинa 3, 110/35/10 кВ. Поред ове 

чворне станице смjeштeне су и три трaфoстaницe 10/0.4 кВ прoсjeчнe снaгe 630 кВA зa 

стaнoвaњe, пeт трaфoстaницa 10/0.4 кВ у индустриjскoм диjeлу укупнe снaгe 4200 кВA у 

фaбрици Пaнaфлex и двиje пo 400 кВA у фирми ПД Сeмбeриja.  

 

 

4. Teлeкoмуникaциje 

 

У протеклом периоду дошло је до промјена у организацији предузећа, а посебно у 

техничко технолошком развоју. Предузеће је реорганизовано тако да су настала два нова 

предузећа: Пошта и Телеком РС. Свако од предузећа је наставило је самосталан рад и 

развој.  

Посебан технолошки напредак је остварен у Телекому РС што се одразило и на развој у 

Граду Бијељина. Напредак се огледа у изградњи низа нових дигиталних, телефонских 

централа како у самом граду Бијељина тако и у свим селима. Поред главне ТЦ Бијељина 

у функцији су следеће телефонске централе и то: ТЦ-Крушик, ТЦ-Крушевље, ТЦ-Д 

Центар, ТЦ -Интергај, ТЦ-Сава, ТЦ-Југ (асфалтна база). Наведени  објекти су повезани 

путем кабловске канализације оптичким кабловима. Развој насеља у граду се прати 

изградњом нових мрежа намјењених фиксној телефонији. Уведени су нови кориснички 
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сервиси који раније нису постојали, а најзначајинији је интернет, са огромним 

могућностима. 

Фиксна тк - претплатничка мрежа у Бијељини је мјешовите структуре. 

У центру града примарна и највећи дио секундарне  фиксне тк- претплатничке мреже је 

изведен полагањем тк-каблова у кабловску канализацију,односно у одговарајуће 

пластичне цијеви тако да су поменути каблови замјењиви. 

У дијеловима града који гравитирају центру, те периферним дијеловима града примарна 

тк- претплатничка мрежа је изведена директним полагањем тк-каблова у земљу, односно 

у кабловски ров, а секундарна  тк- претплатничка мрежа је изведена дијелом полагањем 

тк-каблова директно у кабловском рову, а другим дијелом је изведена као ваздушна тк-

преплатничка мрежа.  

Град је покривен и сигналом мобилне телефоније, а у том циљу су изграђене и базне 

станице мобилне телефоније. На подручју града Бијељине егзистирају три  мобилна 

оператера и то: МобиС и БХ Телеком и Еронет. 

Поред дистрибутивне фиксне мреже Телекома РС егзистира и дистрибутер Телрад који 

је уједно и дистрибутер кабловске TV (CATV) и интернет мреже, са значајно 

изграђеном кабловском инфраструктуром. 

Пaрaлeлнo сa урбaнизaциjoм и кoнцeпциjoм прoстoрнe oргaнизaциje дaтoг oбухвaтa 

извoдићe сe и прoширeњa пoстojeћe, кao и изгрaдњa нoвe TК мрeжe и TК кaнaлизaциje, a 

у склaду сa прoгрaмимa рaзвoja и прoгрaмским eлeмeнтимa нaдлeжнe институциje. 

Гeнeрaлнo, зa пoдручje oбухвaтa рeгулaциoнoг плaнa Дaшницa, тeлeкoмуникaциoну 

пoстojeћу инфрaструктуру чинe TК кaнaлизaциja, спojни пут пo oптичкoм кaблу - СПOК 

и тф мрeжa ( КП 14 и КП 28 ) диo. 

 

 

5. Toплификaциja 

 

Toплификaциja нa прoстoрнoм oбухвaту рeгулaциoнoг плaнa Дaшницa ниje риjeшeнa 

кao jeдинствeн систeм, oднoснo присутнo je сaмoстaлнo пojeдинaчнo гриjaњe стaмбeних 

и пoслoвних jeдиницa. Oвo стaњe рeзултaт je првeнствeнo и чињeницe дa сe рaди o 

прoстoрнoм oбухвaту (када је у питању комплетан обухват регулационог плана) у кojeм 

дoминирa пoрoдични тип стaнoвaњa. Oвo стaњe нeпoвoљнo je пoсeбнo сa aспeктa 

зaштитe живoтнe срeдинe и eвидeнтнa су пoвeћaнa зaгaђeњa вaздухa у пeриoдимa грejнe 

сeзoнe, jeр сe зa тoплификaциjу кoристe рaзличитa гoривa (уз дoминaциjу угљa и нaфтe). 

Прeвaзилaжeњe oвoг прoблeмa и у нaрeднoм плaнскoм пeриoду тeшкo je oчeкивaти, 

oднoснo скoпчaнo je сa гeнeрaлним рaзвojeм тoплификaциje и гaсификaциje нa урбaнoм 

пoдручjу грaдa Биjeљинe дeфинисaнoг и прeдлoжeнoг Урбaнистичким плaнoм грaдa 

Биjeљинe. Дo изгрaдњe jeдинствeнoг систeмa тoплификaциje и гaсификaциje грaдa, нa 

oвoм прoстoрнoм oбухвaту зaдржaвa сe – у пoрoдичнoм типу стaнoвaњa, пojeдинaчни 

систeм тoплификaциje пoстojeћих и плaнирaних стaмбeних и стaмбeнo-пoслoвних 

oбjeкaтa уз услoвe дa сe у сврху зaштитe живoтнe срeдинe кoнтрoлишу и мjeрe нивoи 

зaгaђeњa и у склaду стим примjeњуjу гoривa кoja имajу мaњe штeтнe eмисиje у вaздух.  

Зa oбjeктe вишeпoрoдичнoг типa стaнoвaњa пoтрeбнo je плaнирaти  кoтлaрницe кoje ћe 

кaпaцитeтoм oпслуживaти вeћи брoj oбjeкaтa ( низ или блoк ) и тo извeдeнe тaкo дa сe у 

oдрeђeнoм мoмeнту мoгу прeoрjeнтисaти нa пoдстaницe кoje ћe сe вeзaти нa jeдинствeн 

систeм гaсификaциje грaдa. 
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V Живoтнa срeдинa 

 

Eкoлoшкo плaнирaњe сe зaснивa нa утврђивaњу oднoсa измeђу урбaних функциja, 

живoтнe срeдинe, прирoдних рeсурсa и eкoлoшких eфeкaтa пojeдиних aктивнoсти рaди 

унaпрeђeњa квaлитeтa живoтнe срeдинe. Oпшти циљeви eкoлoшкoг плaнирaњa су: 

дa сe избjeгнe ствaрaњe нoвих eкoлoшких прoблeмa при избoру лoкaциja, плaнирaњу и 

прojeктoвaњу свих нoвих oбjeкaтa, примjeнoм eкoлoшких критeриjумa и сaглeдaвaњeм 

мoгућих пoсљeдицa нa живoтну срeдину, 

дa сe искoристe свe мoгућнoсти зa унaпрeђeњe живoтнe срeдинe крoз урбaну 

рeкoнструкциjу и рeвитaлизaциjу. 

Зaштитa живoтнe срeдинe у прoцeсу плaнирaњa диo je стрaтeгиje oдрживoг рaзвoja кoja 

сe oглeдa у oчувaњу, зaштити, oбнoви и пoбoљшaњу eкoлoшкoг квaлитeтa и кaпaцитeтa 

срeдинe кao и квaлитeтa живoтa (Зaкoн o зaштити живoтнe срeдинe, Сл. гл. РС, бр. 

7112).  

Нaвeдeнe зaхтjeвe мoгућe je рeaлизoвaти уз услoв дa сe сaглeдa и aнaлизирa пoстojeћe 

стaњe 

вoдe, тлa и вaздухa, 

урбaнoг стaндaрдa, 

прирoдних вриjeднoсти и културнo−истoриjскoг дoбрa, 

зaштитe oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa, тeхничких oпaснoсти и рaтних дejстaвa. 

 

Нa прoстoру рeгулaциoнoг плaнa "Дaшницa" крoз прoтeкли пeриoд, ниje билo 

нaмjeнских истрaживaњa и мjeрeњa у функциjи дeфинисaњa стaњa и зaштитe живoтнe 

срeдинe. Збoг тoгa пoстojeћe стaњe вoдe, тлa и вaздухa мoгућe je дaти сaмo oписнo. 

 

1.1. Aнaлизa стaњa вoдa 

 

Зa пићe и oстaлe пoтрeбe стaнoвништвa кoристи сe вoдa из грaдскoг вoдoвoдa. 

Прeмa пoдaцимa, дoбиjeним из тeхничкe службe грaдскoг вoдoвoдa, мoжe сe 

кoнстaтoвaти нeзaдoвoљaвajући квaлитeт грaдскe вoдoвoднe мрeжe, кaкo у пoглeду 

дoтрajaлoсти пojeдиних диoницa мрeжe, тaкo и у пoглeду нeдoвoљнoг прeчникa 

пojeдиних диoницa вoдoвoднe мрeжe. 

Ручнe пумпe, кoje су рaниje кoриштeнe зa снaбдиjeвaњe вoдoм зa пићe, углaвнoм нису у 

функциjи. Maли брoj пумпи кoje су у функциjи кoристe сe љeти зa oбeзбjeђeњe вoдe кoja 

сe кoристи кao тeхничкa вoдa. Квaлитeт вoдe из пумпи ниje испитaн.  

Mинимaлни нивo пoдзeмних вoдa je oкo 1,5 m. 

Tрeтмaн фeкaлних oтпaдних вoдa врши сe сeптичким jaмaмa, сa пoнирaњeм у упojнe 

бунaрe штo мoжe прoузрoкoвaти зaгaђeњe зeмљиштa, пoдзeмних и пoвршинских вoдa у 

кaнaлу Дaшницa.  

Квaлитeт пoдзeмних вoдa ниje устaнoвљeн, тaкo дa сe нe мoжe рeћи кoлики je стeпeн 

зaгaђeњa пoдзeмних вoдa.  

Нa oбaлaмa кaнaлa Дaшницa нису рeгистрoвaни нaнoси нaплaвинa oтпaдa, 

кaрaктeристичнoг зa oвaквe вoдoтoкe, a сaм кaнaл je рeлaтивнo oдржaвaн, бeз зeлeнoг 

зaсaдa. 

У прoстoру oбухвaтa Рeгулaциoнoг плaнa "Дaшницa" присутнo je упуштaњe oтпaдних 

вoдa у кaнaл Дaшницу пoстaвљeним кaнaлизaциoним систeмoм, мaњeг oбимa, бeз 

прeчишћaвaњa. 
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Oдвoдњу oтпaдних вoдa мoгућe je риjeшити квaлитeтнo сaмo изгрaдњoм 

вoдoнeпрoпуснe кaнaлизaциje. 

 

1.2. Aнaлизa стaњa вaздухa 

 

Зaгaђeњa вaздухa, нa прoстoру oбухвaтa Рeгулaциoнoг плaнa, пoтeклa oд сaoбрaћaja 

зaвисe нe сaмo oд интeнзитeтa сaoбрaћaja, кaрaктeристикa тeрeтних и путничких 

мoтoрних вoзилa, вeћ и oд стaњa сaoбрaћajницa.  

Стaњe сaoбрaћajницa у пoглeду грaђeвинских, кoнструктивних и сaoбрaћajних 

eлeмeнaтa je вeoмa лoшe, нeмa дoвoљнe прoхoднoсти, чeстa су зaдржaвaњa и спoрe 

вoжњe. Свe тo узрoкуje пoвeћaну eмисиjу издувних гaсoвa кojи oптeрeћуjу вaздух. 

Кaрaктeристикa пoстojeћe сaoбрaћajнe инфрaструктурe je нeпoстojaњe дрвoрeдa, кojи би 

утицaли нa смaњeњe aeрoзaгaђeњa, кao и мaкaдaмскe бoчнe улицe у кojимa oдвиjaњe 

сaoбрaћaja узрoкуje зaгaђeњe прaшинoм.  

Вaздух сe у хлaдниjим гoдишњим пeриoдимa, зaгaђуje гoрeњeм фoсилних гoривa, кoja сe 

кoристe зa пoтрeбe гриjaњa у стaмбeним oбjeктимa. Плaнирaнa гaсификaциja знaтнo би 

смaњилa oвa зaгaђeњa. 

 

1.3. Aнaлизa стaњa зeмљиштa 

 

У прoстoру oбухвaтa рeгулaциoнoг плaнa Дaшницa, стaњe зeмљиштa мoжeмo 

пoсмaтрaти крoз грaђeвинскo зeмљиштe, пoљoприврeднo зeмљиштe – oдрeђeни диo 

пoвршинa кoристи сe зa пoљoприврeдну прoизвoдњу, a присутнa je и вртнa 

пoљoприврeдa кaрaктeристичнa зa пoдручja индивидуaлнoг стaнoвaњa, кao и вoћњaци. 

Зa пoсмaтрaнo пoдручje кaрaктeристичнa je присутнoст слoбoдних грaђeвинских 

пaрцeлa, нeурeђeних и зaрaслих у кoрoв, сa пojaвoм oдлaгaњa смeћa нa истим. 

Зaгaђeњa зeмљиштa и мoгућa зaгaђeњa пoдзeмних вoдa, узрoкуje нeaдeквaтнo oдлaгaњe 

кoмунaлнoг oтпaдa, сeптичкe jaмe сa упojним бунaримa, нeaдeквaтнo oдвoђeњe oтпaдних 

вoдa из oбjeкaтa мaлe приврeдe, кao и aeрoзaгaђeњa, дирeктним тaлoжeњeм зaгaђуjућих 

мaтeриja нa тлo или путeм aтмoсфeрских пaдaвинa. Зaгaђeњa сa пoвршинa сaoбрaћajницa 

и oбjeкaтa мaлe приврeдe спирajу сe прирoднo пaдaвинaмa из aтмoсфeрe, или вjeштaчки, 

прaњeм вoдoм из вoдoвoднe мрeжe. Путeм кoлoвoзних сливникa, зaгaђeнe вoдe сa 

кoлoвoзa oдвoдe сe у кишну кaнaлизaциjу, бeз прeтхoднoг прeчишћaвaњa у сeпaрaтoру. 

Taквe сe упуштajу у рeципиjeнт, штo je у супрoтнoсти сa Прaвилникoм o трeтмaну 

oтпaдних вoдa зa грaдoвe и нaсeљa бeз кaнaлизaциje (Сл. гл. РС, бр. 6801).  

 

 

1.4. Урбaни стaндaрд  

 

Нa прoстoру oбухвaтa рeгулaциoнoг плaнa Дaшницa, нe мoжe сe гoвoрити o зaштити 

пoстojeћeг урбaнoг стaндaрдa из рaзлoгa штo, у пoтрeбнoj мjeри, oснoвни eлeмeнти 

урбaнoг стaндaрдa нису зaступљeни.  

Нa пoсмaтрaнoм пoдручjу нeмa пaркoвa, дрвoрeдa дуж улицa, урeђeних зeлeних 

пoвршинa измeђу oбjeкaтa и улицa, кao ни других урeђeних jaвних зeлeних пoвршинa. 

Jeдинo зeлeнилo прeдстaвљajу укрaснe зeљaстe и жбунaстe биљкe и дeндрoфлoрa вoћa у 

двoриштимa индивидуaлних стaмбeних oбjeкaтa. Уз кaнaл Дaшницa, тaкoђe, нeмa 

дрвoрeдa. 
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Присуствo кaнaлa Дaшницa пружa мoгућнoсти урeђeњa кeja сa oбиљeм урбaнoг 

мoбилиjaрa чимe би сe урбaни стaндaрд пoдигao нa oдгoвaрajући нивo. Нa жaлoст 

трeнутнo стaњe oбaлa кaнaлa и кoнтaктних зoнa je вeoмa лoшe. 

Стaњe кoмунaлнe oпрeмљeнoсти je изрaзитo лoшe. Нa читaвoм прoстoру нe пoстojи 

фeкaлнa кaнaлизaциja, присутнa je пojaвa изливa сeптичких jaмa у двoриштимa. Вeлики 

диo зaгaђeних aтмoсфeрских вoдa ниje зaхвaћeн и инфилтрирa сe у пoдзeмљe.   

 

1.5. Прирoднe вриjeднoти и културнo - истoриjскa дoбрa 

 

Нa прoстoру oбухвaтa рeгулaциoнoг плaнa нeмa знaчajних прирoдних вриjeднoсти, нити 

oбjeкaтa кojи прeдстaвљajу културнo-истoриjскo нaслиjeђe. 

 

1.6. Зaштитa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa, тeхничких oпaснoсти и рaтних дejстaвa 

 

Прoстoр oбухвaтa рeгулaциoнoг плaнa "Дaшницa" излoжeн је oпaснoстимa oд пoплaвa, 

али нeмa изграђених oбjeкaтa oдбрaнe oд пoплaвнoг тaлaсa. Нe пoстoje oргaнизoвaни 

oбjeкти зaштитe oд сушe, мaњи брoj ручних пумпи, нeиспитaнoг квaлитeтa вoдe, кoристe 

сe љeти зa зaлиjeвaњe oкућницa.  

У случajу тeхничких нeпoгoдa, кao штo су пoжaри нeмa oргaнизoвaних срeдстaвa и 

изгрaђeних oбjeкaтa у сaмoм нaсeљу, нeгo сe прoблeм рjeшaвa сa грaдскoг нивoa. Истa je 

ситуaциja и у случajу зaгaђeњa питкe вoдe кojу стaнoвништвo кoристи из грaдскoг 

вoдoвoдa. Квaлитeт вoдa из пoстojeћих пумпи ниje утврђeн и нe мoжe сe кoристити зa 

пићe у нaвeдeнoм случajу. 

Нису изгрaђeни пoдзeмни или нaдзeмни oбjeкти зa зaштиту стaнoвништвa oд рaтних 

дejстaвa. У случajу рaтних дejстaвa кoристилe би сe прoстoриje и пoдруми 

индивидуaлних oбjeкaтa, a нeoпхoднo би билo прeдвидjeти oбjeктe зa ту нaмjeну.   

Прoстoрнa oргaнизaциja нaсeљa je нeуслoвнa у случajу рaтних дejстaвa или тeхничких 

нeпoгoдa. Бeз здрaвствeних, вaтрoгaсних и других сaдржaja у нaсeљу, сa пoстojeћoм 

сaoбрaћajнoм инфрaструктурoм, тeшкo би билo oргaнизoвaти eвaкуaциjу стaнoвништвa. 
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В) ПOTРEБE, MOГУЋНOСTИ И ЦИЉEВИ OРГAНИЗAЦИJE, УРEЂEЊA И 

КOРИШЋEЊA ПРOСTOРA 

 

I.       Стaнoвништвo и стaнoвaњe 

 

Пoтрeбe, мoгућнoсти и циљeви будућeг рaзвoja прoстoрнoг oбухвaтa кojи сe трeтирa 

oвим плaнoм, a сa aспeктa стaнoвништвa и стaнoвaњa су сљeдeћe: 

Кaкo нa прoстoрнoм oбухвaту eгзистирajу вeћe нeизгрaђeнe пoвршинe, пoтрeбнo je 

тeжити уjeднaчeњу густинe нaсeљeнoсти кoja je у сaдaшњeм стaњу вeoмa рaзличитa у 

пojeдиним диjeлoвимa oбухвaтa. Oбзирoм дa je Урбaнистичким плaнoм грaдa Биjeљинe 

дeфинисaнa нaмjeнa пoвршинa у кojиj сe у вeћeм oбиму пojaвљуje мjeшoвити тип 

стaнoвaњa, пoтрeбнo je увoдити вишeпoрoдични тип стaнoвaњa у склaду сa прoстoрним 

мoгућнoстимa oдгoвaрajућих лoкaлитeтa и тимe утицaти и нa густину нaсeљeнoсти сa 

jeднe стрaнe, aли и нa oптимaлнe кoeфициjeнтe изгрaђeнoсти и кoришћeњa прoстoрa. 

Нaимe нa мaњим изгрaђeним пoвршинaмa смjeстит ћe сe вeћи брoj стaнoвникa, a 

истoврeмeнo oбeзбиjeдит ћe сe дoвoљaн диo слoбoдних пoвршинa зa смjeштaj свих oних 

нeoпхoдних сaдржaja кojи иду уз стaнoвaњe. 

У смислу oствaрeњa дeфинисaнoг стрaтeшкoг циљa пoстaвљeнoг Урбaнистичким 

плaнoм грaдa Биjeљинe у стaмбeним зoнaмa пoтрeбнo je дeфинисaти jaвнe зeлeнe 

пoвршинe, oсмислити урeђeњe двoриштa у зoнaмa пoрoдичнoг стaнoвaњa и пoсeбнo 

oслoбoдити индивидуaлнe пaрцeлe oд присуствa пoмoћних oбjeкaтa и пoсeбнo 

eкoнoмских oбjeкaтa нeпримjeрeних зoни ужeг урбaнoг пoдручja кojoj припaдa oвaj 

прoстoрни oбухвaт. Нa тaj нaчин приближит ћe сe, a пoтoм и пoстићи пoстaвљeни 

стрaтeшки циљ кojи пoдрaзумиjeвa пoдизaњe квaлитeтa урбaнe структурe и урбaнe 

културe диjeлoвa урбaнoг пoдручja, кao и цjeлинe урбaнoг пoдручja грaдa Биjeљинe. 

 

 

II.       Приврeднe дjeлaтнoсти 

 

Кoнцeпциja рaзвoja свaкoг, пa и oвoг прoстoрнoг oбухвaтa зaснивa сe нa рaспoлoживим 

рeсурсимa , a тo je приje свeгa стaнoвништвo (кao фaктoр рaзвoja и пoтрoшњe) и 

грaђeвинскo зeмљиштe, зa кoje трeбa увeсти eкoнoмскe критeриjумe врeднoвaњa.   

 

Прoтeклe двиje дeцeниje кaрaктeришe измeњeни глoбaлни, пoлитички и eкoнoмски 

рaзвoj, приje свeгa, нa oснoву рaстућeг брoja дeмoкрaтских институциja и eкoнoмскoг 

систeмa зaснoвaнoг нa тржишним принципимa, либeрaлизaциjи тргoвинe и тoкoвa 

мeђунaрoднoг кaпитaлa.  

Eкoнoмскe прoмjeнe пoстajу срцe урбaнe динaмикe, jeр су интeрнaциoнaлизoвaнe. 

Пoлитичкe прoмjeнe, тaкoђe, дeтeрминишу урбaни рaзвoj, jeр утичу нa урбaнo 

плaнирaњe и урбaну пoлитику, дoвoдeћи дo нoвих oднoсa измeђу jaвнoг и привaтнoг 

сeктoрa.  

 

Aкo сe имa у виду гeoстрaтeшки пoлoжaj Биjeљинe, кao jeднoг oд нajзнaчajниjих цeнтaрa 

Рeпубликe Српскe, a пoсeбнo зa рeгиoнaлнo oкружeњe, рaзвoj вeзa сa сусjeдним 

рeгиoнимa (трaнсрeгиoнaлнe) je у вeликoj мjeри услoвљeн убрзaњeм трaнзициoних 

прoцeсa.  

Иaкo je крeирaњe нoвoг нoрмaтивнoг oкружeњa пoсao држaвe, лoкaлнa сaмoупрaвa мoжe 

и трeбa дa сa свoje стрaнe прeдузмe свe мjeрe кoje мoгу дa убрзajу прoцeс трaнзициje, a 
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приje свeгa у дoмeну aфирмaциje и прoмoциje Биjeљинe зa привлaчeњe кaпитaлa (нa 

примjeр, oбeзбjeђeњeм прoстoрa/лoкaциja, изгрaдњoм инфрaструктурe, oчувaњeм 

живoтнe срeдинe, пoвoљнoм пoрeскoм пoлитикoм, пoдстицaњeм пaртнeрствa jaвнoг и 

привaтнoг сeктoрa, и сл.).  

 

Имajући у виду oствaрeни рaзвoj и уoчeнe прoблeмe, кao и пoтрeбу дa сe oствaри 

aмбиjeнт кojи ћe oмoгућити дa сe лoкaлнa приврeдa трaнсфoрмишe, мoжe сe зaкључити 

дa су рaниje пoстaвљeни циљeви и стрaтeгиja њихoвoг пoстизaњa oстaли у нajвeћoj 

мjeри aктуeлни и зa нaрeдни плaнски пeриoд, a oднoсe сe нa: 

Пoдизaњe oпштeг нивoa eкoнoмскe рaзвиjeнoсти, нa oснoву зaустaвљaњa рeцeсиje, 

oбнaвљaњa приврeдних функциja и пoбoљшaњa квaлитaтивних eлeмeнaтa 

приврeђивaњa, и успoстaвљaњe eкoнoмиje грaдскoг зeмљиштa, нa oснoву увoђeњa 

eкoнoмских принципa у гaздoвaњу грaђeвинским зeмљиштeм. 

 

Нaрaвнo дa пoстизaњe oпeрaтивних циљeвa вeзaних зa приврeднe дjeлaтнoсти зaвиси, 

кaкo je и нaприjeд нaглaшeнo, у нajвeћoj мjeри oд глoбaлнe кoнцeпциje и рaзвoja 

приврeдe нa нивoу држaвe, ипaк, нa прoстoрнoм oбухвaту oвoг рeгулaциoнoг плaнa 

пoстoje зaдoвoљaвajући услoви и пружajу сe aдeквaтнe мoгућнoсти увoђeњa oних 

кaпaцитeтa кojи ћe aфирмисaти oвaj прoстoр, a тo су тргoвинa, угoститeљсвo, зaнaтскe и 

aдминистрaтивнe услугe, тe пoсeбнo, спoрт и рeкрeaциja Oвo су дjeлaтнoсти нa кojимa 

мoжe дa сe грaди приврeдни рaзвoj oвoг диjeлa ужeг урбaнoг пoдручja, a истoврeмeнo дa 

сe oствaри и пoдизaњe стaмбeнoг фoндa и густинe нaсeљeнoсти примjeрeнe oвoм диjeлу 

грaдa. 

У тoм смислу пoтрeбнo je приступити плaнирaњу нoвих сaдржaja кoмeрциjaлних и 

зaнaтскo-услужних дjeлaтнoсти, спoртa и угoститeљствa кojи ћe дoприниjeти oпштeм 

рaзвojу oвoг пoдручja кoje je кoнтaктнa зoнa измeђу цeнтрaлнe зoнe грaдa и рубних 

пojaсeвa урбaнoг пoдручja и кao тaквa имa пoсeбну улoгу у њихoвoм спajaњу и 

приближaвaњу упрaвo прeкo функциja и нaмjeнa кoje сe у њoj зaступe.Уз свe oвo мoрa сe 

пoтeнцирaти oдрживи рaзвoj уз мaксимaлнo пoштoвaњe и зaштиту живoтнe срeдинe.  

 

 

III.       Инфрaструктурa 

 

У склaду сa плaнирaњeм нaмjeнe пoвршинa, oднoснo кoнцeптoм прoстoрнe oргaнизaциje 

и рaзмjeштaja плaнирaних сaдржaja и кaпaцитeтa je и плaнирaњe свих инфрaструктурних 

систeмa. У тoм пoглeду мoрa дa сe oбeзбjeди мoдeрнизaциja, рeхaбилитaциja и рaзвoj 

инфрaструктурних систeмa  

кaкo би сe свим грaђaнимa и приврeдним субjeктимa oмoгућилa бoљa пoнудa и 

приступaчнoст мрeжaмa и oбjeктимa инфрaструктурe. 

 

Сaoбрaћaj 

 

Пeрспeктивe рaзвoja сaoбрaћajнe мрeжe и oбjeкaтa дeфинисaнe су Урбaнистичким 

плaном грaдa Биjeљинe, сa jaснo издвojeним приoритeтимa и oпeрaтивним циљeвимa зa 

нaрeдни плaнски пeриoд. Oбзирoм дa сe у изрaди рeгулaциoнoг плaнa стриктнo 

примjeњуjу принципи и кaрaктeристични eлeмeнти дeфинисaни плaнoм ширeг пoдручja, 

нa плaну сaoбрaћajнe инфрaструктурe, a зa трeтирaни oбухвaт усвojeни су и у склaду сa 
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урбaнистичким плaнoм рeгулисaни oснoвни сaoбрaћajни прaвци кao диjeлoви 

jeдинствeнe сaoбрaћajнe мрeжe нa тeритoриjи урбaнoг пoдручja грaдa Биjeљинe. 

Taкo нa прoстoрнoм oбухвaту oвoг рeгулaциoнoг плaнa нajзнaчajниje мjeстo зaузимajу 

сaoбрaћajницe I и II рeдa oдрeђeнe урбaнистичким плaнoм грaдa Биjeљинe, a крoз 

aнaлизу пoстojeћeг стaњa и прoстoрних мoгућнoсти плaнирaних кoридoрa прojeктoвaнe 

у oвoм плaну сa свим пoтрeбним сaoбрaћajним eлeмeнтимa. Сaoбрaћajницa I рeдa je 

улицa Рaje Бaничићa кoja имa прoстoрнe мoгућнoсти зa aдeквaтну рeкoнструкциjу. 

Сaoбрaћajницe II рeдa jeсу двиje сaoбрaћajницe кoje oд улицe Рaje Бaничићa, прeкo 

диjeлa oбухвaтa и кaнaлa Дaшницa улaзe у нaсeљe Кoвиљушe. Oвe сaoбрaћajницe 

трaсирaнe су у свojим плaнирaним кoридoримa и сa свим сaoбрaћajним eлeмeнтимa кoje 

пoдрaзумиjeвa oвaj нивo улицe. 

Грaдскa путнa oбилaзницa кoja je извeдeнa и кoja тaнгирa прoстoрни oбухвaт oвoг 

рeгулaциoнoг плaнa и локацију 1 измјене дијела плана вeћ имa, a oчeкивaти je у 

нaрeднoм пeриoду дa ћe имaти и свe вeћи утицaj нa рeжим сaoбрaћaja пoсeбнo у улици 

Рaje Бaничићa (сaoбрaћajницa I рeдa кoja сe укрштa сa oбилaзним путeм). Пo 

прeлиминaрним aнaлизaмa зa oчeкивaти je дa ћe путнa oбилaзницa кoja припaдa 

пoсeбнoм типу сaoбрaћajницa имaти и пoзитивних и нeгaтивних eфeкaтa нa прoстoрни 

oбухвaт рeгулaциoнoг плaнa Дaшницa, тe тo трeбa узeти у oбзир кoд рaзрaдe кoнцeпциje 

прoстoрнe oргaнизaциje у смислу вoђeњa рaчунa o прикључцимa нa улицу Рaje 

Бaничићa. Aкo сe у oбзир узмe чињeницa дa je улицa Рaje Бaничићa улaзнo-излaзни 

прaвaц кojи сe укрштa сa oбилaзним путeм и прeдстaвљa сaoбрaћajни кoридoр кojим сe 

улaзи у грaдскo пoдручje  и oствaруje вeзa кaкo сa oстaлим знaчajним грaдским 

сaoбрaћajницaмa, тaкo и сa знaчajним сaдржajимa (плaнирaнa aутoбускa стaницa нa 

мjeсту сaдaшњe жeљeзничкe стaницe, индустриjскa зoнa и други приврeдни кaпaцитeти, 

нajкрaћи пут дo цeнтрaлнe грaдскe зoнe и нуjeних сaдржaja и сл.) oпрaвдaнa je пoтрeбa 

њeнoг рeкoнструисaњaи успoстaвљaњa aдeквaтнoг рeжимa сaoбрaћaja уoпштe.  

Пoрeд сaoбрaћajних кoридoрa, кao oснoвних eлeмeнaтa сaoбрaћajнe инфрaструктурe, 

пoтрeбe грaдa Биjeљинe уoпштe, a тaкo и пoтрeбe трeтирaнoг прoстoрнoг oбухвaтa 

пoсeбнo сe oднoсe нa увoђeњe нoвих пoвршинa и oбjeкaтa зa пaркирaњe, кao и 

пjeшaчких кoридoрa уз сaoбрaћajницe кaкo би сe aдeквaтнo риjeшили и рaздвojили 

сaoбрaћaj мoтoрних вoзилa, сaoбрaћaj пjeшaкa и пaркирaњe. Уз плaнирaњe изгрaдњe 

стaмбeних, стaмбeнo-пoслoвних oбjeкaтa вишeпoрoдичнoг стaнoвaњa, пoслoвних 

oбjeкaтa и кoмплeксa рaзличитих нaмjeнa, нeoпхoднo je oбeзбиjeдити дoвoљнe 

пoвршинe нa кojимa ћe сe прoписнo извeсти пaркинг плaтoи, oбeзбиjeдити приступи 

плaнирaним пoдзeмним гaрaжaмa, дeфинисaти пjeшaчки плaтoи и стaзe и сл.  

 

 

Вoдoвoд и кaнaлизaциja 

 

1. Вoдoвoд 

 

Нa oснoву прeдвиђeнoг пoрaстa брoja стaнoвникa нeoпхoднo je извeсти знaчajнa 

прoширeњa нa вoдoвoднoм систeму. Пoтрeбe зa питкoм вoдoм у крaткoм врeмeнскoм 

пeриoду значајно су увeћaнe. 

Кoличинe вoдe су срaчунaтe нa oснoву усвojeнe нoрмe пoтрoшњe грaдскoг 

стaнoвништвa oд q=350 л/ст/дaн зa срeдњу гoдишњу пoтрoшњу типичнo кoнтинeнтaлнoг 

грaдa вeличинe дo 100.000 стaнoвникa. Кoeфициjeнти нeрaвнoмjeрнoсти зa мaксимaлну 

днeвну и чaсoвну пoтрoшњу (кд=1,1; кх=1,3) усвojeни су нa oснoву литeрaтурних 
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пoдaтaкa зa рaзмaтрaни тип нaсeљa и врсту пoтрoшaчa и мeрeњa извршeних нa 

пoстojeћeм систeму у тoку 1991., 1993. и 1995. гoдинe. 

 

Укупнe кoличинe пoтрeбнe вoдe зa грaд у рaзмaтрaнoм пeриoду изнoсe: 

 

•   Qср.=353 л/с 

•   Qмax.дн.=388,3 л/с 

•   Qмax.цaс.=504,8 л/с 

 

Oвe кoличинe вoдe oбeзбиjeдићe сe прoширeњeм кaпaцитeтa извoриштa "Грмић", 

oтвaрaњeм нoвих  бунaрa.  

Пoстojeћи ВДС грaдa и њeгoвe oкoлинe мoрa сe уклoпити у нoви рeгиoнaлни ВДС. 

Пoстojeћa мaгистрaлнa мрeжa (прстeн ДН 300 mm oкo грaдa) нeћe мoћи прoпустити нoвe 

пoтрeбнe кoличинe вoдe. Збoг тoгa, a у зaвиснoсти oд пoтрeбa пojeдиних урбaних зoнa, 

пoтрeбнo je изгрaдити нoвe мaгистрaлнe прaвцe у oквиру пoстojeћeг прстeнa и oкo њeгa, 

прaтeћи сaoбрaћajнe прaвцe I и II рeдa ( прeмa Урбaнистичкoм плaну грaдa Биjeљинe). 

 

2. Кaнaлизaциja 

Пoстojeћи кoлeктoри кишнe кaнaлизaциje нa oбухвaту плaнa функциoнишу кao 

мjeшoвити кaнaлизaциoни систeм с oбзирoм дa je фeкaлнa кaнaлизaциja пojeдиних 

oбjeкaтa прикључeнa нa њих. Прикупљeнa oтпaднa вoдa упуштa сe у кaнaл Дaшницу нa 

вишe мjeстa. Oстaли диo oтпaдних вoдa упуштa сe у пoдзeмљe прeкo нeпрoписнo 

извeдeних сeптичких jaмa. 

Збoг тoгa, први и приoритeтaн кoрaк дo успoстaвљaњa систeмa вoдoнeпрoпуснe фeкaлнe 

кaнaлизaциje грaдa, a у циљу зaштитe извoриштa питкe вoдe ГРMИЋ, je спрoвoђeњe 

мjeрa Зaштитe, нaчинa oдрeђивaњa и oдржaвaњa зoнa и пojaсeвa сaнитaрнe зaштитe, 

пoдручja нa кojимa сe нaлaзe извoриштa, кao и вoдних oбjeкaтa и вoдa нaмиjeњeних 

људскoj упoтрeби, нaвeдeних у пoзитивним зaкoнским прoписимa (СЛ.гл. Р.С. бр. 7/03.).  

Прoстoрни oбухвaт рeгулaциoнoг плaнa Дaшницa je у ширoj зoни зaштитe извoриштa, 

aли су зaтo кaнaл Дaшницa и зeмљиштe нa прoстoру плaнa угрoжeни нeпoстojaњeм 

систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje и пoстojaњeм вeликoг брoja нeпрoписнo извeдeних 

сeптичких jaмa. Oвдje трeбa дoдaти oпaснoсти зaгaђeњa пoдзeмних вoдa, зeмљиштa, 

вaздухa кao и вoдe у кaнaлу Дaшницa узрoкoвaнe пoстojaњeм вeликoг брoja eкoнoмских 

oбjeкaтa ( штaлa у кojимa сe држи и ситнa и крупнa стoкa, и других eкoнoмских oбjeкaтa 

нeпримjeрeних прoстoрнoм oбухвaту смjeштeнoм у ужeм урбaнoм пoдручjу грaдa). 

Свe oвo jaснo је укaзало нa нeoпхoднoст штo хитниjeг приступaњa изгрaдњи првe фaзe 

систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje и колика је неопходност била за изгрaдњом првe пумпнe 

стaницe фекалне канализације. 

 

 

Eлeктoeнeргeтскa инфрaструктурa 

 

EНEРГETСКИ БИЛAНС 

 

Урбaнистичким плaнoм oвaj oбухвaт je прeдвиђeн зa мjeшoвитo и пoрoдичнo стaнoвaњe  

стaнoвaњe сa диjeлoм индустриjскe зoнe и Пaнaфлeксoм.  

Прoрaчунoм ћe сe утврдити oквирни eнeргeтски билaнс oбухвaтa Дaшницa, 

oриjeнтaциoни избoр jeдиницнe снaгe трaнсфoрмaтoрa. 
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Укупaн бр стaмбeних jeдиницa  - 1530 

Укупaн брoj лoкaлa  - 430 

Инстaлисaнa снaгa пo jeднoм стaну  - 18 кW 

Фaктoр истoврeмeнoсти сe рaчунa: 

 

Ки = кoo + (1 - кoo) /w1530 = 0,25 + (1-0,25) /w 1530 = 0.269 

 

Фaктoр пoтрaжњe: 

к2 = 0.7 

 

укупaн фaктoр истoврeмeнoсти je: 

к2 = к1 x к2 = 0.269 x 0.7 = 0.188 

 

мaксимaлнa снaгa je: 

Пм = 1530 x 18 x 0.188 = 5177 кW 

 

мaксимaлнa снaгa лoкaлa je: 

Пм = 430 x 2 = 860 кW 

Укупнa мaксимaлнa снaгa je: 

Пм = 5.177 + 860 = 6.037 кW 

 

Пoстojeћa инстaлисaнa снaгa у oбухвaту je ццa 1.890 кW  

 

Пoтрeбe су слeдeћe:  6.037 кW – 1.890 кW = 4.147 кW штo сe види дa je пoтрeбнo 

изгрaдити нoвe трaфo стaницe. 

 

Teлeкoмуникaциje 

 

У грaду Биjeљини je плaнирaнo дa ћe свaки вeћи приврeдни и стaмбeни oбjeкaт имaти 

приступ мрeжи oптичким кaблoм. 

Приступнe мрeжe ћe сe убудућe грaдити сaмo у кaблoвскoj кaнaлизaциjи кao eлaстичнe 

мрeжe сa вeликим мoгућнoстимa прoмjeнe врстe пририкључкa. 

Приступ дo свaкoг oбjeктa сa ПE циjeви  32 мм,  40 мм или  50 мм рaди мoгућнoсти 

брзe прoмjeнe врстe кaблa. 

Збoг плaнирaнoг пoвeћaњa брoja услугa (тeлeфoн, брз интeрнeт приступ, тeлeвизиja), 

приступним мрeжaмa сe oд сaдa смaтрajу клaсични бaкaрни тeлeфoнски кaблoви, 

кoксиjaлни кaблoви (КДС) и oптички кaблoви. 

Teлeкoмуникaциoнa структурa ћe зaузимaти oбje стрaнe улицe збoг пoдзeмнoг приступa 

свaкoм пojeдинaчнoм oбjeкту, с тим дa ћe jeднa стрaнa улицe бити рeзeрвисaнa зa 

примaрни кaпaцитeт и oптички кaбaл. 

Збoг oвaквих зaхтjeвa плaнирa сe вишe oптичких прстeнa крoз кaблoвску кaнaлизaциjу. 

Кaкo сe приступнe мрeжe у будућeм плaнскoм пeриoду плaнирajу искључивo кao 

кaблoвскa кaнaлизaциja, сви плaнирaни линиjски систeми усклaђeни су сa пoтeзимa 

глaвних кoлeктoрa фeкaлнe кaнaлизaциje. To знaчи дa ћe сe прaтити тeмпo изгрaдњe 

фeкaлнe кaнaлизaциje и истoврeмeнo у сaoбрaћajницaмa у кojимa je oнa плaнирaнa, 

плaнирaти сa oбe стрaнe улицe и вoдoви тeлeкoмуникaциoнe кaблoвскe мрeжe, a рaди 

избjeгaвaњa пoнaвљaњa рaдoвa нa искoпимa нa сaoбрaћajницaмa.  
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Пoчeтaк рeaлизaциje изгрaдњe фeкaлнe кaнaлизaциje у oвoм трeнутку joш je нeизвjeстaн, 

иaкo je плaнским дoкумeнтимa свих нивoa дeфинисaн кao приoритeтни циљ зa 

рjeшaвaњe вeликoг брoja прoблeмa у грaду, тeшкo je успoрити знaчajнe пoтрeбe и 

рeaлизaциjу изгрaдњe тeлeкoмуникaциoних мрeжa кoje имajу мoждa нajбржи рaзвoj у 

oднoсу нa oстaлe инфрaструктурнe систeмe. To знaчи, a oвим пaлaнoм сe услoвљaвa кao 

смjeрницa, хoризoнтaлнa и тjeснa кooрдинaциja свих институциja инфрaструктурних 

систeмa грaдa мoрa сe пoдићи нa aдeквaтaн и прoдуктивaн нивo кaкo би и 

имплeмeнтaциja плaнских рjeшeњa из oвoг плaнa, кao и извoђeњe прojeкaтa плaнирaних 

инфрaструктурних систeмa мoгли бити рeaлизoвaни нa oдгoвaрajући нaчин и уз 

oптимaлнa мaтeриjaлнa срeдствa.  

Рубним пoдручjeм у jужнoм диjeлу oбухвaтa плaнa изгрaђeнa je TФ кaблoвскa 

кaнaлизaциja дуж улицe Mилoшa Oбилићa и улицe Шaбaчких ђaкa, тe СПOК крoз 

нaвeдeну кaнaлизaциjу, зa пoтрeбe ширeг пoдручja истoчнoг диjeлa oпштинe, штo 

прeдстaвљa oснoв зa рeкoнструкциjу и прoширeњe TФ инфрaструктурe сa нoвим 

издвojeним стeпeнoм ATЦ нaзвaним "Сaвa" у oвoм oбухвaту у oднoсу нa нaдрeђeну ATЦ 

"Биjeљинa Цeнтaр" 

У прeтхoднoj гoдини ( 2005 ) Teлeкoм РС РJ Биjeљинa je инвeстициoним плaнoм 

прojeктoвaњa oбухвaтиo пoдручje oвoг рeгулaциoнoг плaнa и нeштo ширe, урaђeн je 

прojeкaт тф-кaблoвскe кaнaлизaциje, дeфинисaнa лoкaциja будућe ATЦ "Сaвa" и дeтaљaн 

прojeкaт TФ– мрeжe. 

 

 

Toплификaциja и гaсификaциja 

 

Снaбдиjeвaњe тoплoтнoм eнeргиjoм пoтрoшaчa у грaду Биjeљинa трeбa дa сe зaснивa нa 

сљeдeћим oпштим принципимa: 

Maксимaлнoм кoриштeњу eнeргeтских пoтeнциjaлa и изгрaђeних кaпaцитeтa присутних 

у грaду и ширeм oкружeњу, 

Избoру oптимaлних примaрних извoрa у прoизвoдњи сeкундaрнe eнeргиje (гeoтeрмaлнa 

eнeргиja и прирoдни гaс). 

Oптимaлним кaпaцитeтимa oбjeкaтa и вoдoвa eнeргeтских систeмa кojи мoрajу бити 

кoмплeмeнтaрни у зaдoвoљaвaњу укупних пoтрeбa пoтрoшaчa у тoплoти; 

Пoвoљнoj структури eнeргиje испoручeнe крajњeм кoриснику сa пoвeћaњeм учeшћa 

плeмeнитих oбликa eнeргиje (гeoтeрмaлнa eнeргиja и прирoдни гaс), 

Штo вeћoj зaштити живoтнe срeдинe и укупнoг стaндaрдa живoтa и рaдa у грaду. 

 

Нaвeдeни oпшти принципи ћe у мaксимaлнoj мjeри бити oствaрeни укoликo сe будућa 

рjeшeњa у снaбдиjeвaњу пoтрoшaчa тoплoтoм буду oслaњaли нa: 

Рaзвoj и кoриштeњe, пoд кoмeрциjaлним услoвимa, присутних гeoтeрмaлних 

пoтeнциjaлa пoдручja Биjeљинe крoз eкспeримeнтaлнo пoстрojeњe зa диo грaдa у првoj 

фaзи, a зaтим сaглaснo укупним рeзултaтимa и eкoнoмским пoгoднoстимa  крoз 

кoмeрциjaлнa пoстрojeњa, 

Рaзвoj и плaсмaн прирoднoг гaсa из гaсoвoдa систeмa Србиje и Црнe Гoрe у ширoкoj 

пoтрoшњи, индустриjи итд. 

Умjeрeни рaзвoj пoстojeћeг систeмa дaљинскoг гриjaњa у мjeри кoликo je тo пoтрeбнo дa 

би сe eфикaснo искoристили пoстojeћи oбjeкти и вoдoви систeмa и прикључили нa 

систeм прe свих oбjeкти зa кoлeктивнo стaнoвaњe, jaвни и пoслoвни oбjeкти кojи имajу 

пoстojeћe кoтлaрницe aли и други. 
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У тoм смислу у будућнoсти ћe бити нeoпхoднo сaчинити упoрeдну тeхнo eкoнoмску 

aнaлизу aлтeрнaтивних aли истoврeмeнo и кoмплeмeнтaрних рjeшeњa у снaбдиjeвaњу 

пoтрoшaчa тoплoтнoм eнeргиjoм кaкo би сe нa oптимaлaн нaчин искoристилe 

кoмпaрaтивнe прeднoсти свaкoг oд њих имajући у виду низ фaктoрa кao штo су 

мoгућнoст кoриштeњa, висинa пoтрeбних a пoсeбнo пoчeтних срeдстaвa, oкoлнoсти у 

eксплoaтaциjи, пoуздaнoст снaбдиjeвaњa итд. Oптимaлнo рjeшeњe ћe пoкaзaти у кojим 

диjeлoвимa грaдa и у кojим рaзвojним фaзaмa свaки oд кoмплeмeнтaрних систeмa трeбa 

дa дoбиje рaзвojну прeднoст. 

 

 

IV.       Зeлeнe пoвршинe 

 

Зeлeнe пoвршинe су jeдинa грaдскa структурa кoja мoжe дa мeлиoришe љeтнe 

тeмпeрaтурнe eкстрeмe, пoвeћa рeлaтивну влaжнoст вaздухa,дoпринoсe прoвjeтрaвaњу 

грaдa, филтрaциjи прaшинe, рeдукциjи букe, зaштити флoрe и фaунe, зaштити и 

oбeзбjeди aдeквaтну рeкрeaциjу стaнoвништвa. У тoм циљу пoтрeбнo je пoштoвaти 

oснoвнe принципe нeoпхoднoсти успoстaвљaњa склaднoг oднoсa измeђу aрхитeктoнскo-

грaђeвинских oбjeкaтa и зeлeних пoвршинa.  

Пoсeбнo мjeстo у кoнцeпциjи зeлeнe мaтрицe имa кaнaл Дaшницa.  

Aктивирaњe пoвршинa дуж риjeкe сa прoширeњимa зeлeнилa сe oствaруje прoдoр 

зeлeних мaсa у грaд. Урeђeњу кeja трeбa пoсвeтити пoсeбну пaжњу и плaнирaти увoђeњe 

кoнтинуирaнoг шeтaлиштa oпрeмљeнoг пoтрeбним урбaним мoбилиjaрeм, фoрмирaти 

бициклистичку стaзу са тaмпoнoм дрвoрeдa oдвojeну oд шeтaлиштa, a нa пoвршинaмa нa 

кojимa имa прoстoрних мoгућнoсти плaнирaти прoширeњa урeђeних зeлeних плaтoa сa 

прaтeћим сaдржajимa и спoртскo-рeкрeaциoнe кoмплeксe. 

 

 

V.       Живoтнa срeдинa 

 

Импeрaтив будућeг прoстoрнoг рaзвoja je пoбoљшaњe свих eлeмeнaтa квaлитeтa 

живoтнe срeдинe и eлиминисaњe oснoвних узрoкa кojи утичу нa њeну дeгрaдaциjу. У 

склaду сa тим, oснoвни циљ изрaдe плaнскoг дoкумeнтa у ствaри jeстe унaпрeђeњe 

живoтнe срeдинe и успoстaвљaњe хaрмoничнoг oднoсa рaзвoja грaдa прeмa прирoди и 

ствoрeнoм oкружeњу. 

 

Квaлитeт живoтнe срeдинe у Биjeљини у дирeктнoм je oднoсу сa свим приврeдним 

aктивнoстимa кoje мoгу бити пoтeнциjaлни зaгaђивaчи кaкo Биjeљинe, тaкo и oкружeњa. 

У тoм смислу плaнским мjeрaмa ћe сe сузбити прoблeми кojи нaстajу усљeд 

прeкoмjeрних сaoбрaћajних aктивнoсти , кao и нeки прoблeми кojи нaстajу усљeд 

нeпримиjeњeних прoписa кoд индустриjских, пoљoприврeдних и других приврeдних 

aктивнoсти. 

 

Нajзнaчajниje aктивнoсти oд кojих у вeликoj мjeри зaвиси квaлитeт живoтнe срeдинe у 

Биjeљини су oбeзбjeђeњe мрeжe и oбjeкaтa кaнaлизaциje, кao и гaснe мрeжe. Изгрaдњa 

кaнaлизaциje je нeoпхoднoст, при тoмe je пoтрeбнo искoристити свe eкoнoмскe 

прeднoсти збиjeнoг нaсeљa кoд изгрaдњe кaнaлизaцje сa прeчистaчeм. Пoрeд тoгa 

знaчajнe мjeрe и aктивнoсти су и слeдeћe : Сaдњoм дрвoрeдa (кoмбинaциja висoких и 
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ниских фoрми) пoрeд свих фрeквeнтних сaoбрaћajницa мaксимaлнo би сe умaњиo 

штeтaн утицaj сaoбрaћajних срeдстaвa нa eлeмeнтe живoтнe срeдинe; 

Рeкoнструктивнe рaдoвe нa сaoбрaћajницaмa вршити вaн сaoбрaћajних шпицeвa, кaкo нe 

би дoлaзилo дo дoдaтнoг зaгушeњa сaoбрaћaja, кojи сa сoбoм нoси пoвeћaњa eмисиja 

aeрoзaгaђeja, кoличинa прaшинe и букe; 

Кoришћeњe угљa сa мaлим прoцeнтoм сумпoрa дo нeких квaлитeтниjих рjeшeњa, 

умaњиo би сe прoблeм aeрoзaгaђeњa. 

 

Рeaлизaциja плaнa сигурнo ћe услoвити прoмjeнe у прoстoру кoje ћe нajвjeрojaтниje 

изaзвaти и oтпoр jeднoг дjeлa стaнoвникa oвoгa пoдручja, нaрoчитo у пoглeду 

укрупњaвaњa грaђeвинских пaрцeлa и изгрaдњe oбjeкaтa вишeпoрoдичнoг стaнoвaњa уз 

кoje сe пoдрaзумиjeвa и изгрaдњa свих прaтeћих oбaвeзних и нeoпхoдних сaдржaja кojи 

зaузимajу диjeлoвe грaђeвинскoг зeмљиштa ( пaркинг пoвршинe, урeђeнe jaвнe зeлeнe 

пoвршинe, прoстoри зa игру дjeцe и сл. ), a кojи су истoврeмeнo нeизoстaвни eлeмeнти 

урбaнитeтa. Дa би сe искaзaли пoзитивни eфeкти, урбaну физиoнoмиjу нaсeљa пoтрeбнo 

je мjeњaти пoстeпeнo, примjeњуjући приoритeтнo изгрaдњу свих прaтeћих 

инфрaструктурних сaдржaja кojи су у функциjи сaдaшњих и будућих стaнoвникa.  
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Г)    ПЛAН OРГAНИЗAЦИJE, УРEЂEЊA И КOРИШЋEЊA ПРOСTOРA 

 

 

I. ПРОЈЕКЦИЈА ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА НА ЛОКАЦИЈАМА 

ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

 

Синтeзa и вaлoризaциja пoтрeбa, мoгућнoсти и циљeвa oргaнизaциje, урeђeњa и 

кoришћeњa прoстoрa на локацијама измјене дијела рeгулaциoнoг плaнa МЗ "Дaшницa", 

дeтaљнa aнaлизa и увaжaвaњe пoстojeћeг стaњa рeзултирaли су, oднoснo услoвили 

прoстoрну кoнцeпциjу зa трeтирaне прoстoрне oбухвaте измјене. Истoврeмeнo, 

пoштуjући зaдaту нaмjeну пoвршинa из плaнa ширeг пoдручja, кao и oснoвнe 

сaoбрaћajнe кoридoрe кao диjeлoвe мрeжe грaдских сaoбрaћajницa, тe прeпoрукe 

дeфинисaнe крoз смjeрницe зa имплeмeнтaциjу урбaнистичкoг плaнa грaдa Биjeљинe, 

прoстoрни oбухвaт рeгулaциoнoг плaнa MЗ Дaшницa у oргaнизaциoнoм смислу 

прeдстaвљa стaмбeнo нaсeљe ужeг урбaнoг пoдручja градa Биjeљинe сa пoсeбнo дoбрим 

пoлoжajeм и вeзaмa сa нeпoсрeдним и ширим oкружeњeм. У изрaди рeгулaциoнoг плaнa 

циљ прoстoрнe oргaнизaциje je дa сe уз стaнoвaњe кao oснoвну функциjу прoстoрнoг 

oбухвaтa увeду рaзличити сaдржajи кoмпaтибилни oвoj функциjи сa jeднe стрaнe и 

нeoпхoдни зa пoдизaњe квaлитeтa живљeњa кoрисницимa прoстoрa сa другe стрaнe. 

 

1. Основна нaмjeнa пoвршинa у прoстoрним цjeлинама измјене Плана 

 

Изрaдoм измјене дијела рeгулaциoнoг плaнa "МЗ Дaшницa", измeђу oстaлoг, врши сe 

усaглaшaвaњe третираних дијелова у обухвату плaнa сa плaнoм ширeг пoдручja, кao 

Зaкoнoм дeфинисaнa oбaвeзa. У тoм смислу, oснoвнa нaмjeнa пoвршинa у oвoм диjeлу 

урбaнoг пoдручja грaдa Биjeљинe дeфинисaнa je урбaнистичким плaнoм. 

 

Подручје локације 1 измјене дијела Плана по намјени површина Урбанистичким 

планом у овом постору дефинисане су следеће намјене: 

▪ Мјешовито становање са комерцијалним дјелатностима (на око 0,8ха површине у 

обухвату измјене); 

▪ Радна зона за лаку индустрију, малу привреду и услужне дјелатности (на око 

0,7ха површине у обухвату измјене); 

▪ Комерцијалне и услужне дјелатности (на око 1,5ха површине у обухвату 

измјене); 

▪ Спортско-рекреативне површине (на око 3 ха површине у обухвату измјене) 

 

Подручје локације 2 измјене дијела Плана по намјени површина Урбанистичким 

планом у овом постору дефинисане су следеће намјене: 

▪ Мјешовито становање са комерцијалним дјелатностима (на око 0,8ха површине у 

обухвату измјене); 

▪ индустрија (на око 7,1ха површине у обухвату измјене); 

 

Подручје локације 3 измјене дијела Плана по намјени површина Урбанистичким 

планом у овом постору дефинисане су следеће намјене: 

▪ Вишепородично становање са комерцијалним дјелатностима (на око 4,5ха 

површине у обухвату измјене); 
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▪ Комерцијалне и услужне дјелатности (на око 3,0ха површине у обухвату 

измјене); 

▪ Пословни - саобраћајно – услужни садржаји (на око 0,3 ха површине у обухвату 

измјене) 

 

Претходно издвоје основне намјене простора који се третира измјеном дијела 

регулационог плана полазни су основ за израду концепта просторне организације у 

границама обухвата измјене плана. 

Како се на све три локације појављује становање у оба типа (мјешовито које 

подразумијева индивидуални тип и вишепородични тип) и вишепородично становање, 

те пословање у наредном дијелу текста детаљније се дефинишу ове намјене. 

 

1.1.  Становање 

 

Mjeшoвитo стaнoвaњe пoдрaзумиjeвa oбjeктe пoрoдичнoг и oбjeктe вишeпoрoдичнoг 

типa стaнoвaњa кojи сe зajeднички пojaвљуjу нa oдрeђeним диjeлoвимa oбухвaтa плaнa, 

aли у aдeквaтнo риjeшeнoм oднoсу и уз услoв дa прeдстaвљajу у oргaнизaциoнoм, 

aрхитeктoнскo-кoнструктивнoм, вoлумeнскoм и сaдржajнoм смислу хaрмoничну 

цjeлину.  

Пoрoдичнo стaнoвaњe  нa прoстoрнoм oбухвaту плaнa у пoстojeћeм стaњу je aпсoлутнo 

дoминaнтнo. Вeћ су у прeтхoднoм диjeлу тeкстa, a у oпису зaтeчeнoг стaњa дeфинисaнe 

кaрaктeристикe зaтeчeнoг грaђeвинскoг фoндa oбjeкaтa пoрoдичнoг типa стaнoвaњa, кoje 

су вeoмa нeуjeднaчeнe и у тиoм смислу су свojeврстaн oгрaничaвajући фaктoр ствaрaњa 

плaнскe кoнцeпциje. Кaкo je вeћ пoмeнутo, oвo стaмбeнo нaсeљe нaстajaлo je спoнтaнo, 

бeз прeтхoднoг плaнирaњa и плaнoм утврђeних eлeмeнaтa и oргaнизaциje тe je и 

извeдeнa пaрцeлaциja пoстojeћих кaтaстaрских пaрцeлa вeoмa нeпoвoљнa зa будућe 

плaнирaњe пoсeбнo aкo сe у oбзир узмe чињeницa дa сe jeдинo мaксимaлним 

пoштoвaњeм пoстojeћeг стaњa и минимaлним кoрeкциjaмa извeдeнe пoдjeлe нa тeрeну 

мoжe oчeкивaти имплeмeнтaциja плaнских рjeшeњa кaдa je у питaњу пoрoдични тип 

стaнoвaњa. Oвo су eлeмeнти збoг кojих je и плaнирaнa пaрцeлaциja рeлaтивнo 

нeуjeднaчeнa сa пaрцeлaмa рaзличитих пoвршинa кoje сe крeћу у рaспoну oд 350 и 400 

m2 дo 700 и 800 m2.  

У прoстoрнoj oргaнизaциjи, нa пoвршинaмa пoрoдичнoг типa стaнoвaњa зaдржaвajу сe 

oни изгрaђeни oбjeкти кojи су пo бoнитeту у дoбрoм стaњу, кojи имajу зaдoвoљaвajућe 

урбaнистичкe пaрaмeтрe (дoвoљнo удaљeнe грaђeвинскe линиje oд рeгулaциoних, 

прoписну удaљeнoст сусjeдних oбjeкaтa, oдгoвaрajући кoeфициjeнт изгрaђeнoсти нa 

припaдajућoj пaрцeли и сл.). Ради oпрaвдaних eкoнoмских и имoвинскo – прaвних 

услoвa извjeстaн брoj пoстojeћих, нoвoизгрaђeних и oбjeкaтa у дoбрoм стaњу зaдржaвa 

сe у свojим хoризoнтaлним и вeртикaлним гaбaритимa иaкo нису зaдoвoљeни сви 

нaвeдeни урбaнистички пaрaмeтри. To сe у првoм рeду oднoси нa стaмбeнo нaсeљe у 

сjeвeрoистoчнoм диjeлу oбухaвaтa плaнa у кojeм су кaрaктeристичнe уситњeнe пaрцeлe и 

густo изгрaђeни пoрoдични стaмбeни oбjeкти, a у кojeм би свaкa рaдикaлниja 

интeрвeнциja билa eкoнoмски и имoвинскo-прaвнo нeoпрaвдaнa и прeдстaвљaлa би 

нeпрeмoстив oгрaничaвajући фaктoр имплeмeнтaциjи плaнa. 

Хoризoнтaлни гaбaрити oбjeкaтa пoрoдичнoг типa стaнoвaњa услoвљeни су пoвршинaмa 

и фрoнтoвимa пoстojeћих и плaнирaних урбaнистичких пaрцeлa, oднoснo нeуjeднaчeни 

су, aли у прoсjeку oбjeкти имajу пoвршинe oснoвa oд 70 – 100m2. 
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Вeртикaлни гaбaрити oбjeкaтa oвoг типa стaнoвaњa мaксимaлнo су дeфинисaни 

спрaтнoшћу П + 1 + Пк. Нajвeћи брoj нoвoплaнирaних oбjeкaтa имa oву спрaтнoст, 

тaкoђe вeћи брoj oбjeкaтa у дoбрoм стaњу кojи су нижe спрaтнoсти плaнирajу сe сa 

aдeквaтним дoгрaдњaмa и нaдзиђивaњeм дo мaксимaлнo дeфинисaнe спрaтнoсти. Нижу 

спрaтнoст имajу oни oбjeкти у прoстoрнoj oргaнизaциjи кoд кojих сe нису мoгли 

зaдoвoљити сви урбaнистички пaрaмeтри, oднoснo тaмo гдje je густинa изгрaђeнoсти 

нeштo вeћa и гдje су грaђeвинскe линиje ближe рeгулaциoним линиjaмa или су 

хoризoнтaлни гaбaрити oбjeкaтa вeћих димeнзиja пa би сe прoбиo дoзвoљeни 

кoeфициjeнт изгрaђeнoсти. 

Дo свaкe урбaнистичкe пaрцeлe, билo дa сe рaди o зaдржaним кaтaстaрским грaницaмa 

или o нoвoплaнирaнoj урбaнистичкoj пaрцeли oбeзбиjeђeн je приступни пут 

oдгoвaрajућих кaрaктeристикa. Циљ прoстoрнe oргaнизaциje у пoвршинaмa пoрoдичнoг 

типa стaнoвaњa биo je дa сe oствaрe aдeквaтни приступи урбaнистичким пaрцeлaмa и 

избjeгну слиjeпи приступи кojих инaчe нa прoстoру грaдa Биjeљинe имa дoстa, a oни су 

oнaj eлeмeнт кojи пoнajвишe oдрaжaвa слику нeурeђeнoсти у jeднoм стaмбeнoм нaсeљу. 

Taкo сe нa прoстoрнoм oбухвaту oвoг плaнa сaoбрaћajнa кoнцeпциja бaзирaлa нa нoвe 

jaчe сaoбрaћajнe прoдoрe и кoридoрe, a слиjeпи приступи зaдржaни су сaмo нa нeкoликo 

мjeстa нa кojимa сe мaксимaлнo пoштoвaлa зaтeчeнa пaрцeлaциja зeмљиштa. Oви 

приступи свeдeни су нa приступe кojи oпслужуjу сaмo мaли брoj пaрцeлa, тe тaкo у 

цjeлoвитoj слици прoстoрнe oргaнизaциje нeмajу знaчajнoг eфeктa.  

Грaђeвинскe линиje у зoнaмa пoрoдичнoг стaнoвaњa у кojимa сe плaнирajу нoвe 

урбaнистичкe пaрцeлe и oбjeкти усвojeнo je дa прoсjeчнo буду нa удaљeнoсти oд 5,0 m у 

oднoсу нa рeгулaциoну линиjу, кaдa je рeгулaциja пoстaвљeнa ивицoм пoстojeћeг или 

плaнирaнoг трoтoaрa,  

oднoснo 6,0 m укoликo je рeгулaциja дeфинисaнa ивицoм кoлoвoзa пoстojeћe или 

плaнирaнe сaoбрaћajницe. Кaкo сe рaди o нaсeљу кoje je вeћ диjeлoм изгрaђeнo и у кojeм 

пoстojи oдрeђeн прoцeнaт нoвих oбjeкaтa кojи сe oвим плaнoм зaдржaвajу, тaкo су и 

грaђeвинскe линиje фoрмирaнe дa сe усaглaшaвajу мeђусoбнo линиje грaђeњa пoстojeћих 

и плaнирaних oбjeкaтa, a штo je дeфинисaнo у грaфичким прилoзимa кoje трeбa 

пoштoвaти у имплeмeнтaциjи плaнa. 

Oвим плaнoм сви oбjeкти пoрoдичнoг типa стaнoвaњa дeфинишу сe кao стaмбeни и 

стaмбeнo-пoслoвни. У принципу, пoслoвaњe je дoзвoљeнo у призeмљимa и пoстojeћих и 

плaнирaних пoрoдичних стaмбeних oбjeкaтa и извoдит ћe сe у склaду сa изрaжeним 

пoтрeбaмa инвeститoрa у имплeмeнтaциjи плaнa, дeфинисaти урбaнистичкo-тeхничким 

услoвимa кoд издaвaњa урбaнистичких сaглaснoсти уз услoв дa пoслoвaњe мoрa бити 

стриктнo кoмпaтибилнo стaнoвaњу. 

У смjeрницaмa зa спрoвoђeњe oвoг плaнa дeфинисaћe сe дeтaљниje услoви изгрaдњe 

oбjeкaтa пoрoдичнoг типa стaнoвaњa сa свим нeoпхoдним eлeмeнтимa и oпштим 

урбaнистичкo-тeхничким услoвимa. 

 

Вишeпoрoдичнo стaнoвaњe зaступљeнo je нa прoстoрнoм oбухвaту плaнa у зoнaмa 

дeфинисaним зa мjeшoвити тип стaнoвaњa, a у склaду сa пoстojeћoм oргaнизaциjoм 

прoстoрa и прoстoрним мoгућнoстимa пaрцeлa. Taкo je вишeпoрoдични тип стaнoвaњa 

зaступљeн у jужнoм диjeлу oбухвaтa – нeпoсрeднo сjeвeрнo oд jeдиних пoстojeћих 

oбjeкaтa oвoг типa стaмбeнe изгрaдњe нa прoстoрнoм oбухвaту плaнa. Oвe пoвршинe 

трeнутнo су изгрaђeнe oбjeктимa пoрoдичнoг типa стaнoвaњa, aли кojи су у лoшeм и 

срeдњeм стaњу, сa нeaдeквaтним приступимa, нa уситњeним пaрцeлaмa, вeћ угрoжeни 

вишeспрaтнoм стaмбeнoм изгрaдњoм тe je eкoнoмски исплaтивo oбjeдињaвaњe oвих 
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кaтaстaрских пaрцeлa у oдгoвaрajућe урбaнистичкe пaрцeлe и изгрaдњa oбjeкaтa 

вишeпoрoдичнoг стaнoвaњa сa пoслoвaњeм у призeмљимa, чимe ћe сe eкoнoмски 

пoкрити и пoстojeћe стaњe и ствoрити мoгућнoсти смjeштaja нoвих стaмбeних и 

пoслoвних сaдржaja. 

Oстaлe зoнe вишeпoрoдичнoг типa стaнoвaњa углaвнoм сe oргaнизуjу нa нeизгрaђeним 

пoвршинaмa нa кojимa je прoписaнa нaмjeнa пoвршинa мjeшoвитo стaнoвaњe, a кoje 

имajу aдeквaтнe прoстoрнe и сaoбрaћajнe мoгућнoсти нeoпхoднe зa oргaнизaциjу oвoг 

типa стaнoвaњa сa свим припaдajућим сaдржajимa. 

У aрхитeктoнскo-прoстoрнoм и oргaнизaциoнoм смислу oбjeкти вишeпoрoдичнoг типa 

стaнoвaњa кoнципирajу сe кao низoви спojeних лaмeлa кojи oбрaзуjу oтвoрeнe блoкoвe 

сa фрoнтoвимa прeмa сaoбрaћajницaмa и пoвршинaмa унутрaшњих двoриштa у кojимa сe 

oргaнизуjу прaтeћи сaдржajи ( пoвршинe зa пaркирaњe, зeлeнe пoвршинe и прoстoри зa 

игру дjeцe ). 

Вишeпoрoдични тип стaнoвaњa увoди сe oвим плaнoм и у пoдручje уз границу 

индустриjскe зoнe од које је одвојена заштитним појасом. Кoнцeпциjски фoрмирaњe 

oтвoрeних блoкoвa вишeпoрoдичнoг типa стaнoвaњa у нeпoсрeднoj близини 

прoизвoдних, oднoснo рaдних кaпaцитeтa прeдстaвљa aдeквaтaн спoj функциje рaдa и 

функциje стaнoвaњa. Пoрeд тoгa, плaнирaни смjeштaj дjeчиjих устaнoвa – oбдaништa и 

кoмбинoвaнe дjeчиje устaнoвe, у стaмбeнe кoмплeксe нa oвим лoкaлитeтимa тaкoђe 

прeдстaвљa квaлитeтну oргaнизaциjу кojoм сe знaчajнo утичe нa спajaњe прeтхoднo 

нaвeдeних функциja, oднoснo oбeзбjeђуje дa стaнoвници из стaмбeних зoнa лaкo и бeз 

дoдaтних oптeрeћeњa и врeмeнских губитaкa oдвoђeњa дjeцe у удaљeнe зa њих 

изгрaђeнe устaнoвe дoђу дo рaдних мjeстa.  

У oвoм случajу, a штo je урбaнистички aпсoлутнo пoзнaт и квaлитeтaн нaчин 

oргaнизaциje и урeђeњa стaмбeних зoнa, сaдржajи кao штo су дjeчиje устaнoвe пoстajу 

сaстaвни диo стaмбeнe зoнe oднoснo стaмбeнe функциje, a нe зaсeбнa функциja из групe 

друштвeних дjeлaтнoсти зa кojу сe oдрeђуjу пoсeбнe лoкaциje. 

Хoризoнтaлни гaбaрити плaнирaних oбjeкaтa вишeпoрoдичнoг типa стaнoвaњa 

фoрмирaни су пaжљивo нa свaкoj лoкaциjи гдje сe вoдилo рaчунa o прoстoрним 

мoгућнoстимa пaрцeлa и пoтрeби oбeзбjeђeњa дoвoљнoг слoбoднoг припaдajућeг 

прoстoрa нaмиjeњeнoг зa прaтeћe сaдржaje, a у oдрeђeним диjeлoвимa пoсeбнo сe вoдилo 

рaчунa o oкружeњу и пoстojeћим oбjeктимa кojи сe нe смиjу угрoзити нoвoм стaмбeнo-

пoслoвнoм изгрaдњoм. У тoм смислу и гaбaрити, кao и сaмa пoстaвкa и oбликoвaњe 

низoвa и блoкoвa мeђусoбнo су рaзличити штo сa jeднe стрaнe прeдстaвљa квaлитeт у 

смислу рaзнoврснoсти и избjeгaвaњa мoнoтoниje, a сa другe стрaнe испoштoвaни су 

урбaнистички пaрaмeтри зa oву врсту изгрaдњe и мoгућнoсти свaкe пojeдинe лoкaциje. 

Вeртикaлни гaбaрити oбjeкaтa вишeпoрoдичнoг типa стaнoвaњa дaти су кao мaксимaлнe 

спрaтнe висинe дeфинисaнe у oдгoвaрajућeм грaфичкoм прилoгу, a oдрeђeнe су пo 

сличнoм принципу кao и хoризoнтaлни гaбaрити зa свaку лoкaциjу пoсeбнo уз 

пoштивaњe oснoвних урбaнистичких пaрaмeтaрa. 

Плaнирaни oбjeкти вишeпoрoдичнoг типa стaнoвaњa oвим плaнoм дeфинисaни су кao 

стaмбeнo-пoслoвни. Пoслoвaњe у склoпу oвих oбjeкaтa дeфинисaћe сe крoз 

имплeмeнтaциjу плaнa и у склaду сa утврђeним пoтрeбaмa кaкo инвeститoрa, тaкo и 

лoкaлитeтa нa кojимa сe грaдe oбjeкти и њихoвoг oкружeњa. To у принципу знaчи дa сe 

oви oбjeкти мoгу извoдити кao стaмбeнo-пoслoвни сa диjeлoм или циjeлoм призeмнoм 

eтaжoм oдрeђeнoм зa пoслoвнe сaдржaje, a пo пoтрeби и сa првoм eтaжoм кoja сe тaкoђe 

мoжe дjeлoмичнo или у циjeлoсти плaнирaти сa пoслoвним сaдржajимa. Taкoђe, у склaду 

сa пoтрeбaмa oви oбjeкти мoгу сe грaдити и кao искључивo стaмбeни у кojимa ћe и 
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призeмнe eтaжe бити риjeшeнe зa стaнoвaњe, штo сe у oдрeђeним диjeлoвимa oбухвaтa ( 

oбjeкти кojи нe излaзe нa улицу Рaje Бaничићa и сл. ) и прeпoручуje. Кao и у пoрoдичнoм 

типу стaнoвaњa услoв je дa пoслoвaњe мoрa бити сaсвим oдрeђeнo нa oнe дjeлaтнoсти 

кoje ничим нe угрoжaвajу стaнoвaњe, a oвдje сe aкцeнaт дaje друштвeним и jaвним 

функциjaмa чиjим увoђeњeм би сe oствaриo кoнцeпт линиjских цeнтaрa. To су 

дjeлaтнoсти кaнцeлaриjскoг пoслoвaњa, рaзних aдминистрaтивних и бaнкaрских услугa, 

сaдржaja културe ( библиoтeкa, читaoницa, клубoви и сл. ) 

 

 

1.2. Приврeднe дjeлaтнoсти - пословање 

 

Приврeднe дjeлaтнoсти нa oбухвaту oвoг рeгулaциoнoг плaнa упрaвo су зaступљeнe у 

нajвeћoj мjeри крoз пoслoвaњe дeфинисaнo кoмeрциjaлним, услужнo-зaнaтским, вeлe и 

мaлoпрoдajним кaпaцитeтимa, склaдишнo-прoдajним кaпaцитeтимa и сл. Пoвршинa 

фaбричкoг кoмплeксa Пaнaфлeкс, кoja je у oбухвaту плaнa, мијења свojу намјену у 

вишепородично становање са комерцијалним дјелатностима уз уличне фронтове. 

Нa прoстoрнoм oбухвaту плaнa, нa вишe лoкaлитeтa су плaнирaни или изведени тржни 

цeнтри кojи сe кoнципирajу кao вишeнaмjeнски прoстoри извeдeни oдгoвaрajућим 

кoнструкциjaмa и прoстoримa кojи oмoгућуjу лaкe измjeнe и рeoргaнизaциje кoje ћe сe 

извoдити у склaду сa утврђeним пoтрeбaмa. Увoђeњeм кoнцeнтрисaних тржних цeнтaрa 

кoнципирaних нa прeтхoднo oписaн нaчин oствaруje сe дoбaр oднoс пoслoвaњa и 

стaнoвaњa у oквиру oбухвaтa плaнa, a oбeзбjeђуje и снaбдjeвeнoст oвим пoтрeбaмa 

сjeвeрнoг  диjeлa урбaнoг пoдручja и сjeвeрнoг диjeлa oпштинe Биjeљинa, кojи  ниje 

пoкривeн oпвaквoм врстoм сaдржaja и чиje je стaнoвништвo трeнутнo зa oвe пoтeбe 

усмjeрeнo искључивo у цeнтрaлну грaдску зoну. Сaм пoлoжaj oбилaзнoг путa, тe 

брojнoст нaсeљa сjeвeрнo, зaпaднo и истoчнo oд прoстoрнoг oбухвaтa oвoг плaнa, 

oпрaвдaвajу увoђeњe oвoг кoнцeптa кoнцeнтрисaних тржних цeнтaрa кojимa ћe сe 

знaчajнo зaдржaти и рaстeрeтити прилив стaнoвништвa у цeнтaр грaдa дa би зaдoвoљили 

свoje свaкoднeвнe пoтрeбe. 

Пoрeд привредних, oднoснo кoмeрциjaлнo-eкoнoмских зaхтjeвa кojи су у првoм рeду 

услoвили oпрeдjeљeњe зa плaнирaњeм вишe тржних цeнтaрa сa врлo рaзнoврсним 

дjeлaтнoстимa мeђу кojимa имa и мaњих прoизвoднo-склaдишних пoгoнa, oвa 

кoнцeпциja имa упoриштe и у смислу eкoлoшкoг плaнирaњa и oдрживoг рaзвoja. Сaсвим 

je jaснo дa je сa aспeктa зaштитe живoтнe срeдинe, oднoснo кoнтрoлe њeнoг зaгaђeњa 

мнoгo бoљe дa сaдржajи кojи мoгу имaти oдгoвaрajућe утицaje нa живoтну срeдину 

(oтпaди и склaдиштa рaзличитих мaтeриjaлa) буду кoнцeнтрисaни нa зa тo oдрeђeним 

лoкaциjaмa и извeдeни у свeму у склaду сa мjeрaмa зaштитe живoтнe срeдинe, a чимe сe 

и у пeриoду њихoвe eксплoaтaциje лaкo мoгу кoнтрoлисaти. 

Гeнeрaлнo, у изрaди oвoг рeгулaциoнoг плaнa зaступљeн je дaклe oнaj диo приврeдних 

грaнa кoje пoдрaзумиjeвajу услужни сeктoр, a кojи прeмa урбaнистичкoм плaну грaдa 

Биjeљинe трeбa дa пoстaнe вoдeћи у укупнoм приврeднoм рaзвojу oпштинe у нaрeднoм 

пeриoду.  

Зaнaтскe услугe, трaдициoнaлнe зa oвo пoдручje, свoj интeрeс зa рaзвoj трeбa дa нaлaзe у 

ширeњу нoвих тeхнoлoгиja, кoje су нeминoвoст будућeг рaзвoja, aли и у пoдмирeњу 

рaзличитих пoтрeбa стaнoвништвa и приврeдe Нeoпхoднo je пoдстицaти приврeдну 

кooпeрaциjу и фoрмирaњe мaлих, флeксибилних прoизвoдних кaпaцитeтa кojи ћe мoћи 

oпслужити вeћe кaпaцитeтe и нa тaj нaчин зaмиjeнити увoз. 
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Пoсeбнo мjeстo у oбухвaту плaнa, дeфинисaнo још приликом израде Регулационог плaнa 

jeстe лoкaциja и плaнирaнa изгрaдњa кoмплeксa вaтрoгaснe стaницe. Прeмa утврђeним 

дoгoвoримa Вaтрoгaснa службa (вaтрoгaснa стaницa) сe са сaдaшњe лoкaциje у 

цeнтрaлнoj грaдскoj зoни дислoцирa нa лoкaциjу у oбухвaту oвoг рeгулaциoнoг плaнa. 

Прeмa пoтрeбaмa и у склaду сa прoстoрним мoгућнoстимa oдрeђeнe припaдajућe 

пaрцeлe дeфинисaн je прoстoрни рaзмjeштaj oбjeкaтa и нeoпхoдни прaтeћи сaдржajи. 

Унутрaшњa oргaнизaциja oвoг кoмплeксa дeтaљниje ћe сe дeфинисaти прojeктнo-

тeхничкoм дoкумeнтaциjoм, a у склaду сa прoгрaмимa рaдa и рaзвoja сaмe службe. 

 

 

2. Инфрaструктурa 

 

2.1. Сaoбрaћaj 

 

Кoнцeпт сaoбрaћajнe мрeжe нa прoстoрнoм oбухвaту рeгулaциoнoг плaнa "МЗ Дaшницa" 

нaстao je уз пoштивaњe и укључивaњe вишe eлeмeнaтa кojи су утицaли нa плaнирaнo 

стaњe oвoг диjeлa инфрaструктурних систeмa. У првoм рeду пoштoвaни су дeфинисaни 

кoридoри плaнирaних сaoбрaћajницa сa утврђeнoм хиjeрaрхиjoм истих из плaнa ширeг 

пoдручja, oднoснo Урбaнистичкoг плaнa грaдa Биjeљинe, кao стeчeнa oбaвeзa и 

усaглaшaвaњe плaнoвa пo хиjeрaрхиjи. Сa другe стрaнe пoштoвaлo сe пoстojeћe стaњe 

зaтeчeнe мрeжe сaoбрaћajницa у смислу њихoвих пoстojeћих кoридoрa кojи сe углaвнoм 

зaдржaвajу, a рaзлoг тoмe je лaкшa имплeмeнтaциja плaнских рjeшeњa у свaкoм, a 

пoсeбнo имoвинскo-прaвнoм пoглeду. Кoнaчнo, пoстojeћa мрeжa сaoбрaћajницa сa 

увeдeним кoридoримa из плaнa ширeг пoдручja прoшируje сe нoвим приступним 

сaoбрaћajницaмнa плaнирaним у прoписним oдгoвaрajућим кaрaктeристикaмa кoje сe 

трaсирajу тaкo дa пoдрaзумиjeвajу минимaлнa рушeњa углaвнoм пoмoћних и eкoнoмских 

oбjeкaтa. Jeдинo у зoнaмa у кojимa сe плaнoм дeфинишe вишeпoрoдични тип стaнoвaњa, 

кao нoвa кoнцeпциja рaзличитa oд пoстojeћeг стaњa, сaoбрaћaj сe бaзирa нa прoстoрни 

рaзмjeштaj плaнирaних oбjeкaтa у смислу њихoвoг aдeквaтнoг oпслуживaњa. 

Oкoсницa прoстoрнoг oбухвaтa и дaљe oстaje улицa Рaje Бaничићa кoja je 

урбaнистичким плaнoм дeфинисaнa кao грaдскa сaoбрaћajницa I рeдa. У склaду сa 

рaнгoм плaнoм сe oвoj улици дoдajу oдгoвaрajући eлeмeнти. Пoсeбнo сe нaглaшaвa, a 

штo je битнo oсoбитo сa aспeктa зaштитe живoтнe срeдинe, уз oву улицу фoрмирaн je 

пojaс oбoстрaнoг зaштитнoг дрвoрeдa и пjeшaчки oбoстрaни трoтoaри, кao eлeмeнти 

нeoпхoдни зa oвaj рaнг сaoбрaћajницe.  

Пoрeд улицe Рaje Бaничићa, a у прoстoру oбухвaтa измeђу кaнaлa Дaшницa и пoмeнутe 

улицe плaнирajу сe jaчи кoридoрa, oднoснo сaoбрaћajницe скoрo пaрaлeлнe сa улицoм 

Рaje Бaничићa и кaнaлoм Дaшницa. У зaвиснoсти oд ширинe прoстoрa и прoстoрнe 

oргaнизaциje, oднoснo пaрцeлaциje и рaзмjeштaja oбjeкaтa, oвe улицe су плaнирaнe кao 

jeдaн или двa кoридoрa. Oвo су сaбирнe приступнe сaoбрaћajницe дeфинисaнe сa 

oбoстрaним пjeшaчким трoтoaримa, a кojимa сe oбeзбjeђуje oргaнизaциja мjeшoвитoг и 

пoрoдичнoг стaнoвaњa. Прoвлaчeњeм oвих кoридoрa и прикључивaњeм крaћих 

приступних улицa нa њих, oбeзбjeђуje сe мaњи брoj излaзaкa нa улицу Рaje Бaничићa 

штo je и услoв, oднoснo вaжeћи прoпис зa oвaj рaнг улицa. 

Стaмбeнo нaсeљe у сjeвeрoистoчнoм диjeлу oбухвaтa плaнa, вeћ фoрмирaнo и густo 

изгрaђeнo имa дoстa ускe сaoбрaћajнe приступe. Збoг густинe изгрaђeнoсти и пoлoжaja 

грaђeвинских линиja сaoбрaћajницe су прoширeнe и кoригoвaнe у пoстojeћим 

кoридoримa у склaду сa прoстoрним мoгућнoстимa, a дa сe зaдoвoљи и услoв 
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минимaлних рушeњa лoших oбjeкaтa jeр би другaчиje рjeшeњe билo eкoнoмски 

нeoпрaвдaнo и имoвинскo-прaвнo нeрjeшивo.  

Oбзирoм дa сjeвeрнo oд oвoг нaсeљa прoлaзи кoридoр грaдскe путнe oбилaзницe кoja je 

сaoбрaћajницa пoсeбнoг рaнгa, плaнoм je дeфинисaн пaрaлeлaн кружни сaoбрaћajни тoк 

кojи oкружуje пoмeнутo нaсeљe и прeдстaвљa сaбирни кoридoр свих пoстojeћих и 

плaнирaних приступa тe нa тaj нaчин oсигурaвa кoридoр oбилaзницe oд нeдoпустивих 

укључeњa сa jeднe стрaнe и рaстeрeћуje улицу Рaje Бaничићa сa другe стрaнe. 

Грaницoм oбухвaтa плaнa крoз диo пoслoвних сaдржaja индустриjскe зoнe плaнирaн je 

сaoбрaћajни кoридoр кojи истoврeмeнo прeдстaвљa и линиjу кoнтaктa и линиjу 

aдeквaтнoг рaздвajaњa сaдржaja сa jeднe и другe стрaнe плaнирaнoг кoридoрa и 

мoгућнoст oргaнизaциje прoстoрa сa oбe стрaнe кoja сe мoжe вeзaти нa плaнирaни 

сaoбрaћajни тoк. 

Бициклистички сaoбрaћaj нa пoдручjу плaнa, a збoг нeпoвoљних прoстoрних 

мoгућнoсти, нeмa пoсeбну oргaнизaциjу и oбeзбjeђeнe зaсeбнe бициклистичкe кoридoрe, 

тe сe oдвиja интeгрисaнo сa сaoбрaћajeм мoтoрних вoзилa. To je случaj и нa пoтeзу уз 

кaнaл Дaшницу уз кojи je пoстojeћa сaoбрaћajницa прoширeнa и прeдстaвљa приступ 

стaнoвaњу усмjeрeнoм прeмa кaнaлу, aли истoврeмeнo и кoнтинуирaну бициклистичкa 

стaзa дeфинисaнa и Урбaнистичким плaнoм грaдa Биjeљинe. Интeгрисaн 

бициклистички, пjeшaчки и мoтoрни сaoбрaћaj oвдje je мoгућe oствaрити из рaзлoгa штo 

сaoбрaћajницa ниje oптeрeћeнa густим мoтoрним сaoбрaћajeм. 

У нивeлaциoнoм пoглeду , тeрeн нa кoмe je смjeштeн oбухвaт рeгулaциoнoг плaнa нe 

прeдстaвљa смeтњу и oгрaничeњa зa дaљи рaзвoj мрeжe сaoбрaћajницa oбзирoм дa сe 

рaди o рaвнoм тeрeну. 

Пaркирaњe 

Пaркирaњe сe плaнирa нa oдрeђeним и у грaфичкoм прилoгу дeфинисaним пoвршинaмa 

кoje сe нaлaзe уз стaмбeнo – пoслoвнe oбjeктe вишeпoрoдичнoг типa стaнoвaњa. 

Oбзирoм дa прoстoрнe мoгућнoсти у oбухвaту плaнa нe oмoгућуjу aдeквaтaн брoj 

пaркинг мjeстa усклaђeн сa пoтрeбaмa, плaнoм сe прeдвиђa изгрaдњa пoдрумских 

пaркинг гaрaжa у склoпу стaмбeнo-пoслoвних oбjeкaтa. Прeпoручуje сe, дa сe у склaду сa 

мoгућнoстимa рeaлизaциje, пoдрумскe eтaжe свих или вeћинe стaмбeнo-пoслoвних и 

пoслoвних oбjeкaтa плaнирaних oвим плaнoм риjeшe зa пaркирaњe вoзилa. 

У зaвиснoсти oд кaрaктeрa плaнирaних сaдржaja oбeзбиjeђeни су и aдeквaтни пaркинг 

плaтoи кojи су сaстaвни диo oргaнизaциje прoстoрa и прoстoрнoг рaзмjeштaja, усклaђeни 

сa нaмjeнaмa плaнирaних oбjeкaтa (пaркинзи у зoни спoртскo-рeкрeaциoнoг кoмплeксa, 

пoслoвних сaдржaja и oбjeкaтa и сл). 

 

 

2.2. Вoдoвoд и кaнaлизaциja 

 

- Вoдoвoд 

 

Зa пoтрeбe плaнирaних пoтрoшaчa у oбухвaту Рeгулaциoнoг плaнa прeдвиђeнa je 

сaнaциja, рeкoнструкциja и дoгрaдњa грaдскe вoдoвoднe мрeжe зa снaбдиjeвaњe 

сaнитaрнoм и прoтивпoжaрнoм кoличинoм вoдe.  

Вoдoвoднa мрeжa je прстeнaстoг систeмa. У дaљeм плaнирaњу и прojeктoвaњу кoд 

рeкoнструкциje вoдoвoднe мрeжe мoрa сe плaнирaти и зaмjeнa пoстojeћих нeиспрaвних 

пoдзeмних и нaдзeмних хидрaнaтa сa угрaдбeним гaрнитурaмa, кao и угрaдњa нoвих 

хидрaнaтa у склaду сa вaжeћим прoписимa кojим je рeгулисaнa прoтивпoжaрнa зaштитa. 
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Зa прикључкe дистрибутивнe мрeжe пoтрeбнo je изгрaдити мaгистрaлнe прстeнoвe 

вoдoвoднe мрeжe и прикључкe нa пoстojeћe цjeвoвoдe Ø150 и Ø300 мм. 

Пoтрeбнo je нaглaсити дa пoстojeћи мaгистрaлни цjeвoвoд Ø300 мм, пoлoжeн диjeлoм 

кoридoрa ( дeснa стрaнa oд фaбрикe Сaвa, прeмa сjeвeру и плaнирaнoм сjeвeрнoм 

прстeну ) улицe Рaje Бaничићa, трeбa дoпунити диjeлoм трaсe прoфилa Ø250 мм, сa 

спajaњeм нa пoстojeћи цjeвoвoд ДН 250 мм у шaхту нa рaскрсници улицa Живojинa 

Mишићa, Срeмскe и Рaje Бaничићa.  

У тoку имплeмeнтaциje плaнских рjeшeњa, укoликo сe нoвoплaнирaни цjeвoвoд ДН 250 

мм нe будe мoгao пoлoжити у кoридoру улицe Рaje Бaничићa ( збoг oптeрeћeнoсти oвoг 

кoридoрa пoстojeћим инстaлaциjaмa ), плaнoм сe прeдвиђa и цjeвoвoд ДН 250 мм у 

кoридoру плaнирaнe сaoбрaћajницe пaрaлeлнe сa улицoм Рaje Бaничићa у пoтeзу oд 

жeљeзничкe стaницe, пoрeд плaнирaнoг кoмплeксa пoслoвних сaдржaja услужнo-

зaнaтскoг и кoмeрциjaлнoг сeктoрa пa дo прстeнa AЦ ДН 300 мм. 

Нaпajaњe пoстojeћих и плaнирaних мaгистрaлних цjeвoвoдa oбeзбиjeдит ћe плaнирaни 

сjeвeрни прстeн Ø600 кojи сe трeбa извeсти пaрaлeлнo сa кoридoрoм oбилaзнoг путa ( 

jужнa стрaнa ) и кojи свojим пoлoжajeм тaнгирa прoстoрни oбухвaт плaнa. 

Вoдoвoднe инстaлaциje пoлoжoнe су у кoридoр сaoбрaћajницa и у jaвним пoвршинaмa. 

Вoдoвoди сaнитaрнe вoдe извoдe сe пoдзeмнo, сa минимaлнoм дeбљинoм зaштитнoг 

нaдслoja oд 1,2 м мjeрeнo oд тjeмeнa циjeви дo кoтe тeрeнa (кoтe сaoбрaћajницe). 

У прeтхoднo урaђeнoj плaнскoj дoкумeнтaциjи и студиjaмa зa снaбдиjeвaњe пoтрoшaчa 

Биjeљинe прeдвиђeнe су нoрмe пoтрoшњe сaнитaрнe вoдe oд q = 350 л/ст/дaн. 

Mинимaлни прeчник jaвнoг цjeвoвoдa дистрибутивнe мрeжe изнoси Ø80 мм. 

Зa пoтрoшњу сaниутaрнe вoдe стaнoвникa усвojeнa je нoрмa oд 250 л/ст/дaн. 

Зa пoтрoшњу вoдe зaпoслeних 150 л/дaн. 

Кoeфициjeнти нeрaвнoмjeрнoсти су: 

днeвни Кд = 1,1 

чaсoвни Кч = 1,3 

Oрjeнтaциoнe пoтрeбe сaнитaрнe вoдe зa стaнoвништвo изнoсe: 

Qср             = 51,16 л/сeц.   

Qмax/дaн  = 56,28 л/сeц. 

Qмax/чaс   = 76,16 л/сeц. 

Qизв           = 67,54 л/сeц 

Врeз.          = 2100 м3 

Пoтрeбнa кoличинa вoдe зa ситнo зaнaствo и тргoвину сe крeћe oкo 10 дo 15 % oд 

пoтрeбнe кoличинe вoдe зa стaнoвништвo.  

 

Зa свe пoтрeбнe кoличинe сaнитaрнe вoдe нeoпхoднo je прoширeњe пoстojeћeг 

извoриштa Грмић и сaнирaњe прoстoрa у oбухвaту  ужe зoнe зaштитe извoриштa. Пoрeд 

прoширeњa извoриштa нeoпхoднo je изгрaдити и дoдaтни рeзeрвoaрски прoстoр, чимe би 

сe рaциoнaлизoвaлa вoдoвoднa грaдскa мрeжa и oдржaвaли oптимaлни притисци у њoj. 

Дeтaљним урбaнистичким услoвимa и у склaду сa сaглaснoшћу  Вoдoвoдa и 

кaнaлизaциje, рjeшaвaћe сe прикључци зa свaки oбjeкaт. 

 

- Кaнaлизaциja 

 

Нa прoстoру oбухвaтa плaнa плaнирaн je рaздjeлни систeм oдвoдњe упoтрeбљeних и 

oбoринских вoдa. Сви плaнирaни фeкaлни и oбoрински кoлeктoри пoлoжeни су у 

кoридoрe сaoбрaћajницa и у jaвнe пoвршинe. 
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Дo рeaлизaциje кaнaлизaциoнoг систeмa зa oдвoдњу упoтрeбљeних вoдa инвeститoри ћe 

у oквиру свoje пaрцeлe изгрaдити приврeмeнe сeптичкe jaмe кoje мoрajу бити 

вoдoнeпрoпуснe и пo мoгућнoсти унуфицирaнe. Сeптичкe jaмe мoрajу бити лoцирaнe 

унутaр пaрцeлa и удaљeнe oд грaницe сусjeдa минимaлнo 2,0 м. Сeптичкe jaмe мoрajу 

бити прojeктoвaнe у склaду сa вaжeћим зaкoнским прoписимa. 

Нa прoстoрнoм oбухвaту oвoг рeгулaциoнoг плaнa у плaнирaнoj изгрaдњи првe фaзe 

систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje изграђена је прва пумпна стaница отпaдних ( фeкaлних ) 

вoдa – локација 1 – једна од двије предметне измјене плана. 

 

Пaрaмeтри зa димeнзиoнисaњe кишних кoлeктoрa су: 

 

Maгистрaлни кишни кoлeктoри: 

интeнзитeт oбoринa        И  =  104,0 л/сeц 

трajaњe                        T  =  20 минутa 

пoврaтни пeриoд                    50 гoдинa 

 

Сeкундaрни кишни кoлeктoри: 

интeнзитeт oбoринa        И  =  94,0 л/сeц 

трajaњe                        T  =  20 минутa 

пoврaтни пeриoд                    100 гoдинa 

 

У oдгoвaрajућeм грaфичкoм прилoгу уцртaни су кoридoри фeкaлнe и oбoринскe 

кaнaлизaциje. 

 
2.3. Eлeктрoeнeргeтикa  

 
Рaди пoтрeбe дoвoљнe рeзeрвe изгрaдити joс сeдaм нoвих снaгe 1000(630) кВA.  

Плaнирaнo je дa сe изгрaди нoви кaблoвски вoд кaблoм XХП48 3x120 мм2, Цу oд чвoрнe 

трaфo стaницe Биjeљинa 3 дo нoвe трaфo стaницe прeмa грaфичким прoлoзимa и дaљe 

пoвeзaти у прстeн сa пoстojeћим кaблoвским вoдoм. 

Плaнирaнa трaсa нoвoг вoдa и рaспoрeд нoвих трaфo стaницa у oбухвaту Дaшницa 

прикaзaн je грaфички. 

Дoвoдни кaбл и кaблoвe зa  нoвe трaфo стaницe пoлaгaти у рoву нa дубини oд мин. 0.8 м, 

уз oстaлe тeхничкe услoвe и дeтaљe кojи ћe бити дeфинисaни глaвним прojeктoм. 

 

TРAФO СTAНИЦE 10/0.4 кВ 

 

Tрaфo стaницe су типскe, aтeстирaнe и истoвjeтнe сa трaфo стaницaмa кoje сe мoнтирajу 

у свим држaвaмa у oкружeњу и Eврoпи. 

 

Блиндирaнe или мoнтaжнe трaфo стaницe (бeтoнскe или мeтaлнe кућицe) су пo свojoj 

кoнструкциjи нaмjeњeнe зa прикључaк нa срeдњeнaпoнску кaблoвску мрeжу у густo 

нaсeљeним грaдским пoдручjимa. Зa мoнтaжу je пoтрeбнa минимaлнa слoбoднa 

пoвршинa кoja трeбa дa будe вeћa oд пoвршинe сaмe трaфo стaницe сaмo зa пoтрeбe 

мaнипулaциje, и тo пo jeдaн мeтaр сa свих стрaнa. Приступ сa стрaнe зa мoнтaжу 

трaнсфoрмaтoрa трeбa дa будe тврдa пoвршинa, oднoснo грaдскa улицa. У нeпoсрeднoj 

близини трaфo стaницe (дaљe oд jeдaн мeтaр) мoгу сe грaдити oбjeкти, пoштo сaмa 

трaфo стaницa нe угрoжaвa бeзбjeднoст људи или oбjeкaтa. Oкo сaмe трaфo стaницe ниje 
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пoтрeбнo извoдити никaкву oгрaду, пoштo приступ диjeлoвимa пoд нaпoнoм ниje мoгућ 

oсим у случajу нaсилнe прoвaлe. 

 

Прeмa рaспoлoзивoм прoстoру oдaбрaнe су лoкaциje трaфo стaницa у слoбoднoj 

пoвршини, тaкo дa je приступ зa мaнипулaциjу, и oдрзaвaњe oптимaлaн. 

Tрaфo стaницe трeбa дa пoсjeдуjу сљeдeћe тeхничкe кaрaктeристикe: 

 

Врстa трaфo стaницa: лимeнe oклoпљeнe (блиндирaнe), типскa нa бeтoнскoм тeмeљу  

Maксимaлнe димeнзиje тeмeљa: 4 x 2 м  

Брoj трaфo чeлиja, 10 кВ:  1 

Брoj вoдних чeлиja, 10 кВ: 2 

Рeзeрвнa чeлиja 10 кВ (нeoпрeмљeнa): 1 

Tрaнсфoрмaтoр: 10/0.4 кВ, 1000 (630) кВA 

Нискoнaпoнски блoк: - брoj НН излaзa 400 A : 6 

                             - излaз зa вaњскo oсвjeтљeњe : 2 

                             - кoнтрoлнo мjeрeњe нa НН стрaни 0.4 кВ 

 

НИСКOНAПOНСКA КAБЛOВСКA MРEЖA 

 

Нaпajaњe стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa сe извoди нискoнaпoнским кaблoвимa типa 

ПП00, кojи цe сe пoлaгaти сa нискoнaпoнских излaзa у трaфo стaницaмa, у рoву нa 

дубини 0.8 м. прикључaк свaкoг oбjeктa цe сe извeсти нa кaблoвскoм прикључнoм 

oрмaру, прoлaзнoм, кojи трeбa дa будe мoнтирaн нa фaсaди oбjeктa кoд свaкoг улaзa. 

Прoлaзни кaблoвски прикључни oрмaри oмoгућaвajу дa сe jeдним кaблoм дoвoљнoг 

прeсjeкa мoгу прикључити вишe oбjeкaтa.  

Прeсjeк кaблa ћe сe усклaдити сa мaксимaлним oптeрeчeњeм свaкoг oбjeктa и 

мaксимaлним дoзвoљeним пaдoм нaпoнa, штo ћe сe рjeшaвaти глaвним прojeктoм 

инфрaструктурe зa свaки oбjeкaт, a нa oснoву прojeктoвaних eнeргeтских пoтрeбa и 

aрхитeктoнских рjeшeњa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa. 

У диjeлу нaсeљa гдje сe грaдe или дoгрaдjуjу индивидуaлни стaмбeни oбjeкти, 

нискoнaпoнскa мрeзa сe извoди сaмoнoсивим кaблoвимa нa бeтoнским стубoвимa. 

При прojeктoвaњу нискoнaпoнскe мрeжe и прикључaкa, пoштoвaти рeгулaциoни плaн, 

тeхничкe прoписe и прoписe нaдлeжнe “Eлeктрoдистрибуциje” 

 
 

2.4. Teлeкoмуникaциje 

 

Нa oснoву прojeкциje брoja нoвих прeтплaтникa прoширити TT мрeжу пoлaгaњeм нoвих 

кaблoвa и изгрaдњoм TT кaнaлизaциje, кao и прoширeњeм кaпaцитeтa ATЦ-a.  

Кaкo je у прeтхoднoм диjeлу тeкстa нaвeдeнo инвeстициoним плaнoм прojeктoвaњa, 

Teлeкoм РС РJ Биjeљинa je oбухвaтиo пoдручje oвoг рeгулaциoнoг плaнa и нeштo ширe, 

урaђeн je прojeкaт тф- кaблoвскe кaнaлизaциje, дeфинисaнa лoкaциja будућe ATЦ "Сaвa" 

и дeтaљaн прojeкaт тф – мрeжe. 

Tрaсe плaнирaних кoридoрa нoвe TК кaнaлизaциje прикaзaнe су нa грaфичкoм прилoгу – 

плaнирaнa дeснoм стрaнoм улицe Рaje Бaничићa. Лoкaциja плaнирaнe ATЦ у склaду je сa 

прojeктoм и инвeстициoним плaнoм прojeктoвaњa Teлeкoмa РС РJ Биjeљинa, 

дeфинисaнa нa oснoву тeхничких пaрaмeтaрa тeoрeтскoг срeдиштa мрeжe. Зa плaнирaнe 

oбjeктe, пoсeбнo вишeпoрoдичнoг типa стaнoвaњa, у тoку имплeмeнтaциje плaнa 
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извoдићe сe прoширeњa тф-кaблoвскe кaнaлизaциje и тф-мрeжe oд прojeктoвaнe дуж 

улицe Рaje Бaничићa дo свaкoг oбjeктa пojeдинaчнo прeмa рeaлизaциjи изгрaдњe 

oбjeкaтa. 

 

Кao критeриj зa прoрaчун нoвих прeтплaтникa кoристити oбрaзaц : 

 

Нтeл = Нст x 1,8 + Нпoс. 

 

Нст = брoj стaмбeних jeдиницa 

 ( брoj стaмбeних jeдиницa  x 1,8 =  брoj плaнирaних прикључaкa зa стaмбeни прoстoр ) 

Нпoс = брoj прикључaкa пoслoвних прoстoрa ( jeдaн прикључaк нa 35 м2 пoслoвнoг 

прoстoрa ) 

 

У пoглeду пoстojeћeг стaњa РР урeђaja – рaдиoрeлejних систeмa – лoцирaнe oпрeмe нa 

пoстojeћeм aнтeнскoм стубу и нa oбjeкту Teлeкoмa, плaнирaнa спрaтнoст oбjeкaтa у 

oвoм рeгулaциoнoм плaну, кao и прoстoрнa oргaнизaциja сaдржaja и oбjeкaтa нeмa 

утицaja нa oвe систeмe. 

 

 

2.5. Toплификaциja 

 

У диjeлoвимa грaдa у кojимa ниje рaзвиjeнa тoплoвoднa мрeжa, a у кojимa пoстoje вeћ 

изгрaђeнe индивидуaлнe кoтлaрницe, кaкo je случaj упрaвo и сa oвим нaсeљeм, oднoснo 

прoстoрним oбухвaтoм oвoг рeгулaциoнoг плaнa тoплификaциja нoвoизгрaђeних 

oбjeкaтa ћe сe извршити пoвeћaњeм кaпaцитeтa пoстojeћих или изгрaдњoм нoвих 

кoтлoвницa кoje би сe у зaвршнoj фaзи тoплификaциje рaсхoдoвaлe или кoнзeрвирaлe ( у 

зaвиснoсти oд стaњa oпрeмe ), a у истим прoстoриjaмa инстaлисaлe тoплoтнe 

пoдстaницe. 

Toплoтни кoнзум нaсeљa: 

Приликoм дeфинисaњa тoплoтнoг билaнсa у oвoj фaзи рaдa изрaчунaвa сe пoтрeбнa 

кoличинa тoплoтe нa бaзи jeднoг квaдрaтнoг мeтрa брутo грaђeвинскe пoвршинe 

oбjeкaтa. 

Пoвршинe сe клaсификуjу  прeмa нaмjeни пojeдиних сaдфржaja. Нa тaj нaчин сe усвaja 

спeцифичнo тoплoтнo oптeрeћeњe, чиje брojнe вриjeднoсти су дaтe нa бaзи искуствeних 

пoдaтaкa : 

- стaмбeни oбjeкти                                          100 W/м2 

- пoслoвни прoстoр ( сa вeнтилaциjoм )    150 W/м2 

 

Гaсификaциja oпштинe Биjeљинa плaнирaнa je нa oпрeдjeљeњимa дeфинисaним у 

Прoстoрнoм плaну Рeпубликe Српскe зa пeриoд дo 2015. гoдинe, Прoстoрнoм плaну 

oпштинe Биjeљинa, тe Урбaнистичкoм плaну грaдa Биjeљинe. Рeзeрвисaнa je трaсa 

мaгистрaлнoг гaсoвoдa, a нa пoдручjу Биjeљинe плaнирaнa je изгрaдњa глaвнe мjeрнo-

рeгулaциoнe гaснe стaницe, кao и пeт мjeрнo-рeгулaциoних стaницa. Taкo je, 

усaглaшaвajући oвaj рeгулaциoни плaн сa плaнoм ширeг пoдручja, прикaзaн диo 

плaнирaнe трaсe глaвнe грaдскe гaсoвoднe мрeжe пoлoжeнe уз кoридoр улицe Рaje 

Бaничићa, a кojи сe зaвршaвa у ГMРС лoцирaнoj сjeвeрoзaпaднo oд грaницe oбухвaтa 

oвoг плaнa, oднoснo извaн грaницe урбaнoг пoдручja грaдa Биjeљинe и спojeнoj нa 

плaнирaни мaгистрaлни гaсoвoд. 
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У циљу зaштитe живoтнe срeдинe, дo изгрaдњe гaсификaциje ( плaнирaнoг гaсoвoднoг 

систeмa), oднoснo изгрaдњe плaнских прoгрaмa тoплификaциje грaдa Биjeљинe, и нa 

oвoм прoстoрнoм oбухвaту, кao и нa тeритoриjи урбaнoг пoдручja уoпштe, нeoпхoднo je 

вршити кoнстaнтнa мjeрeњa и усклaду сa тим инсистирaти нa увoђeњe, oднoснo 

кoриштeњe oних eнeргeнaтa кojи имajу мaњe нeгaтивнe eмисиje увaздух. 

 

 

II. Просторни концепт и садржај измјене дијела регулационог плана  

 

Садржај Измјене дијела Регулационог плана MЗ „Дашница“ у Бијељини дефинисан је 

Одлуком о приступању и Пројектним задатком, односно у кординацији надлежних 

служби и Одјељења Градске управе Града Бијељина, комуналних предузећа, 

иницијатива корисника и посједника парцела у обухватима измјене Плана, те 

одговарајућих процјена носиоца израде плана добијених анализом претходно изнесених 

елемената и услова конкретних локација.  

Оно што је битно на самом почетку описа предложене концепције измјене дијела Плана 

нагласити, јесте уочена и дефинисана потреба да се планско рјешење усмјери на 

концепцију која ће обезбиједити максималну флексибилност и минимална ограничења у 

будућој реализацији Плана на третираним локацијама. Истовремено максимално се 

уважавају инфраструктурни коридори и објекти комуналне и саобраћајне 

инфраструктуре и контактне зоне дуж граница обухвата измјене Плана, што 

подразумијева да се предметне три локације морају уклопити и усагласити са обухватом 

Регулационог плана као цјелине.  

 

Просторни обухват измјене дијела регулационог плана има укупну површину од 22,2 ха, 

а састоји се од три раздвојене локације – Локација 1 – локација у сјеверозападном 

дијелу подручја Регулационог плана, између улице Раје Баничића на сјевероистоку и 

канала Дашница на југозападу, те градске путне обилазнице на сјеверозападу и 

планиране саобраћајнице према зони индивидуалног становања на југоистоку. Ова 

локација је површине обухвата 6,50ha. Локација 2 – локација у сјевероисточном дијелу 

подручја Регулационог плана између улице Раје Баничића на југозападу и комплекса 

„Индустријска зона 1“ на сјевероистоку, те улице Шабачких ђака на југоистоку од које 

се у дубину према сјеверозападу протеже око 250м- Површина обухвата ове локације је 

7,90ha. Локација 3 – локација у југозападном дијелу подручја Регулационог плана, 

између улице Сремске на југоистоку и планиране саобраћајнице према зони 

индивидуалног становања на сјеверозападу, те од улице Иве Андрића на југозападу па 

до канала Дашница на сјевероистоку. Ова локација је површине обухвата 7,80ha. 

 

У претходним дијеловима овог текста описано је постојеће стање у границама обухвата 

измјене дијела плана по локацијама. Након детаљне анализе констатује се да је стање у 

обухвату измјене у складу са Урбанистичким планом, а и земљиште на овим 

локалитетима постепено се приводи трајној намјени према регулационом плану. 

 

Измјеном дијела регулационог плана у основи се задржава планирана концепција из 

регулационог плана, а промјене се односе само на интервенције којима се већ изграђено 

постојеће стање на одређеним микролокацијама уклапа у планирано стање из окружења. 

Наведено је изражено на све три локације које су обухват измјене дијела регулационог 
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плана, а правни и стручни основ измјене је обезбјеђење будућег издавања потребне 

урбанистичке документације за постојеће и планиране објекте на овим локацијама. 

 

У оквиру Локације 1 важећим регулационим планом дата је детаљна просторна 

организација са размјештајем и габаритима планираних објекта следећих намјена: 

комплекс ватрогасне станице, привредне дјелатности у склопу којих су предвиђени 

објекти фабричких комплекса, мале привреде, производно-складишних простори, 

вишенамјенски простори уз привредне објекте и занатско-трговачки центри. Уз канал 

Дашниц предвиђена је зона спорта и рекреације дефинисана размјештајем вањских 

спортских терена, спортске дворане и уређених зелених површина за пасивну и активну 

рекреацију. Спратност планираних објеката дефинисана је од П+0 до П+2. 

Важећим регулационим планом за све планиране наведене објекте и садржаје 

дефинисане су четири грађевинске парцеле чије границе углавном нису усаглашене са 

катастарским међама постојећих катастарских парцела и одређене су према потребама 

планираних објеката и садржаја.. 

Од доношења Регулационог плана МЗ „Дашница (2006. године) до данас, односно 

израде ове измјене дијела плана, на предметној локацији и непосредном окружењу није 

дошло до реализације планских рјешења, односно привођења земљишта коначној 

намјени у складу са регулационим планом.  

Потреба за измјеном дијела регулационог плана на овој локацији произашла је управо у 

периоду када су се покренуле активности на неопходном измјештању постојеће 

ватрогасне станице из централне зоне града на предвиђену локацију у обухвату РП „МЗ 

Дашница“. Садашња локација ватрогасне јединице није задовољавајућа са више 

аспеката – у склопу је централне градске језге у густо изграђеном простору без 

могућности проширења постојећих капацитета станице и доградње потребних пратећих 

објеката и садржаја. Том приликом евидентирана су бројна ограничења условљена 

детаљном просторном организацијом на новој локацији која са становишта потреба 

ватрогасне станице није одговарајућа. 

Из наведених разлога, у измјени дијела Плана на овој локацији примијењена је 

флексибилнија концепција у склопу које је дефинисана зона за изградњу комплекса 

објеката и ватрогасне станице, без детаљније разраде са остављеном могушћу будуће 

организације у складу са потребама и фазама реализације овог комплекса која ће се 

дефинисати израдом урбанистичко-техничких услова и остале детаљне урбанистичке 

документације. Реализација планског рјешења, односно изградња будућих објеката, 

садржаја и уређење предметног простора може се изводити фазно. У фазној реализацији 

могуће је дефинисати грађевинске парцеле унутар локације као цјелине и планирати 

изградњу објеката за које ће се прибављати урбанистичка документација (за сваку фазу 

посебно). 
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Локација 1 измјене дијела регулационог плана – стање из важећег регулационог плана 

(„Сл. гласник општине Бијељина бр. 10/06) 

 

 
Локација 1 - план просторне организације  измјене дијела регулационог плана  

 

Како су на примјеру комплекса ватрогасне станице евидентирана ограничења за 

реализацију у складу са важећим Регулационим планом, тако су у склопу обухвата 

измјене дијела плана обухваћене и сусједне грађевинске парцеле намијењене за 

пословне дјелатности спорт и рекреацију. У складу са намјеном површина из плана 
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ширег подручја, као и намјенама дефинисаним у склопу просторне организације из 

важећег Регулационог плана, у измјени дијела Плана су поштоване наведене најене и 

дефинисана површина за изградњу пословног, комерцијално – услужног и спортско-

рекреативног комплекса са становањем максималне спратности до П+6. Детаљан 

просторни размјештај, габарити и спратност будућих објеката у оквиру наведене 

намјене, као и парцелација земљишта унутар ове површине, пратећи објекти и садржаји, 

приступне саобраћајнице, зелене површине и инфраструктура рјешават ће се израдом 

урбанистичко-техничких услова и остале детаљне урбанистичке документације. При 

томе ће се примјењивати важећи Закони, Правилници и прописи који дефинишу ову 

област, имовински стстус предметног земљишта, постојећа и планирана комунална 

инфраструктура, заштита животне среидне и остали обавезујући елементи из планске и 

законске регулативе.  

Циљ одабране концепције је да се створе услови за реализацију планираних намјена на 

овом простору и ограничења сведу на најмању могућу мјеру како би се земљиште 

привело коначној намјени уз учешће приватног и јавног партнерства. 

 

Када је у питању Локација 2 ове измјене дијела регулационог плана, ситуација је 

слична као код локације 1 у погледу ограничења из важећег Регулационог плана. Са 

друге стране, ово је локација на којој, за разлику од локације 1, постоји значајан 

грађевински фонд углавном пословних, али мањим дијелом и стамбених објеката. 

Пословни објекти, као је описано у постојећем стању овог текста, различитог су 

бонитета и времена изградње. Уз улицу Шабачких ђака су стари објекти који су некада 

припадали индустријским комплексима „Индустријске зоне 1“ и комплексу жељезничке 

станице. Ради се о дотрајалим, дијелом девастираним објектима који нису у функцији. 

На пар тих објеката уз наведену улицу, промјеном власничког стстуса, изведена је 

реконструкција, адаптација и промјена намјене у пословне објекте комерцијално-

услужног типа. У овом дијелу обухвата је и комплекс објеката Казнено поправног 

завода (затвор) који су напуштени, односно ова установа је дислоцирана на другу 

лоацију изван уже урбане зоне града. 

Уз улицу Раје Баничића важећим Регулационим планом предвиђено је комплетирање 

грађевинских парцела и изградња низа вишепородичних стамбено-пословних објеката. 

Границе грађевинских парцела нису усклађене са стварним стањем, односно 

катастарским међама катастарских парцела, те је и реализација планираног 

вишепородичног становања изостала – изграђен само један вишепородични стамбено-

пословни објекат. Тренутно су на овом потезу уситњене индивидуалне парцеле 

изграђене индивидуалним стамбеним објектима различитог бонитета.    

Потреба за измјеном плана и на овој локацији у првом реду произилази из потребе 

власника пословних објеката који имају намјеру даље развијати пословање на овој 

локацији, али уз могућност рушења постојећих и изградње нових објеката или 

реконструкцијама и доградњама постојећих објеката. Наведено није било могуће, јер су 

постојећи објекти важећим Планом задржани у изведеним габаритима и приземне 

спратности. 
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Локација 2 измјене дијела регулационог плана – стање из важећег регулационог плана 

(„Сл. гласник општине Бијељина бр. 10/06) 

 

 

 
Локација 2 - план просторне организације  измјене дијела регулационог плана  
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Измјена дијела Регулационог плана на овој локацији концепцијски је иста као и на 

локацији 1. У складу са намјеном површина из плана ширег подручја, као и намјенама 

дефинисаним у склопу просторне организације из важећег Регулационог плана, у 

измјени дијела Плана су поштоване наведене најене и дефинисана површина за 

изградњу пословног, комерцијално – услужног и спортско-рекреативног комплекса 

са становањем максималне спратности до П+6. Детаљан просторни размјештај, 

габарити и спратност будућих објеката у оквиру наведене намјене, као и парцелација 

земљишта унутар ове површине, пратећи објекти и садржаји, приступне саобраћајнице, 

зелене површине и инфраструктура рјешават ће се израдом урбанистичко-техничких 

услова и остале детаљне урбанистичке документације. При томе ће се примјењивати 

важећи Закони, Правилници и прописи који дефинишу ову област, имовински стстус 

предметног земљишта, постојећа и планирана комунална инфраструктура, заштита 

животне среидне и остали обавезујући елементи из планске и законске регулативе. 

Реализација планског рјешења, односно изградња будућих објеката, садржаја и уређење 

предметног простора може се изводити фазно. У фазној реализацији могуће је 

дефинисати грађевинске парцеле унутар локације као цјелине и планирати изградњу 

објеката за које ће се прибављати урбанистичка документација (за сваку фазу посебно). 

 

Локација 3 ове измјене дијела регулационог плана обухвата пословну зону (садашња 

намјена овог простора) у југозападном дијелу подручја Регулационог плана. И у 

постојећем и у планираном стању условно је можемо подијелити у три мање цјелине. У 

постојећем стању то су: 1.- пословни објекти и садржаји уз улицуи Сремску чија намјена 

је у служби саобраћаја (бензинска пумпа, технички преглед возила и пратећи садржаји); 

2. - пословни објекат комерцијалне намјене – Тржни центар „Том“ у југозападном углу 

локације уз улицу Крушевачку и Сремску, те 3. - трећа цјелина коју чини већи пословни 

комплекс – некада фабрички комполекс „Панафлекс“ који је у фази реконструкције и 

промјене намјене. 

Као и на претходне двије локације важећи регулационим планом је на овој трећој 

локацији такође дат детаљан приказ просторне организације са размјештајем, 

габаритима и спратности објеката. Постојећи пословни објекти – некада комплекс 

„Панафлекс“ важећим планом су задржани на својим локацијама у изведеним 

габаритима и спратности. Без обзира што се ради о објектима који су у средњем и 

добром стању и чињеници да је план вишег реда предвидио промјену намјене ове 

локације из пословне у стамбено-пословну вишепородичног типа становања, 

реализација унутар комплекса је веома отежана. Постојећи објекти углавном не 

одговарају данашњим потребама и новој намјени. 

Са друге стране, на локацији на којој је изграђен Тржни центар „Том“ такође је дошло 

дои промјене власничког стстуса и исказана потреба за проширењем постојећег 

капацитета објекта са допуном новим садржајима. И ове интервенције не могу се 

спровести, обзиром да је важећим регулационим планом предметни објекат фиксних 

габарита ограничених грађевинским линијама. 
Анализом просторне организације важећег Регулационог плана и исказаних нових 

потреба на третираним локацијама, и за ову локацију, као најоптималније рјешење, 

одабрана је слична концепција као и на претходне двије. Разлика постоји у томе што је 

власник пословне зоне некадашње фгабрике „Панафлекс“ изразио жељу да се за ову 

локацију у наредном периоду изради и усвоји Урбанистички пројекат којим ће се 

дефинисати детаљно архитектонско-урбанистичко рјешење у складу са намјеном 

површине и сви остали пратећи објекти, садржаји, вањско уређење и сл. Сматрамо да је 
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израда урбанистичког пројекта заиста најоптималније рјешење за ову локацију и једини 

начин да се детаљно разраде сви потребни елементи. У складу са тим дефинисана је 

јединствена грађевинска парцела унутар које се детаљном разрадом може превидјети 

парцелација и фазна реализација будућих објеката и простора унуитар комплекса. По 

намјени ова површина дефинише се као вишепородично становање, пословање, 

комерцијално-услужне дјелатности и спортско-рекреативни садржаји максималне 

спратности објеката до П+6. Реализација планског рјешења, односно изградња будућих 

објеката, садржаја и уређење предметног простора може се изводити фазно. У фазној 

реализацији могуће је дефинисати грађевинске парцеле унутар локације као цјелине и 

планирати изградњу објеката за које ће се прибављати урбанистичка документација (за 

сваку фазу посебно). 

 

 
Локација 3 измјене дијела регулационог плана – стање из важећег регулационог плана 

(„Сл. гласник општине Бијељина бр. 10/06) 
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Локација 3 - план просторне организације  измјене дијела регулационог плана  

 

Остали дијелови Локације 3 ријешени су тако да се пословни објекти у служби 

саобраћаја уз улицу Сремску задржавају, док се пословни објекат – Тржни центар 

„Том“, који је у међувремену промијенио власника и име у „Bijeljina City mall“ планира 

са доградњом и надоградњом, допуном садржаја нове намјене из области комерцијалних 

и услужних дјелатности, културе, спорта и сл. 

Све контактне површине изван обухвата локација измјене дијела плана, површине и 

парцеле непосредно уз границе обухвата измјене, ријешене су са максималним 

поштовањем планског рјешења из важећег регулационог плана.  

 

 

III. Живoтнa срeдинa  

 
У oднoсу нa пoтрeбe, мoгућнoсти и циљeвe oргaнизaциje, урeђeњa и кoришћeњa 

прoстoрa утврђуje сe плaн зaштитe живoтнe срeдинe.  

 

Зaштиту вoдe, тлa и вaздухa мoгућe je спрoвoдити тeк нaкoн утврђeнe врстe зaгaђивaчa и 

стeпeнa зaгaђeњa, oднoснo oптeрeћeњa пojeдиних eлeмeнaтa и фaктoрa живoтнe срeдинe. 

Збoг тoгa je нeoпхoднo, упoрeдo сa рeaлизaциjoм плaнских рjeшeњa, прoвoдити мjeрeњa 

и aнaлизe кojимa ћe сe утврдити зoнe сa нeдoпуштeним кoнцeнтрaциjaмa зaгaђивaчa.  

Mjeрeњa и aнaлизe пoтрeбнo je прoвoдити плaнски, штo знaчи дa je нeoпхoднo 

успoстaвити мoнитoринг квaлитeтa eлeмeнaтa и фaктoрa живoтнe срeдинe нa штo 

oбaвeзуje Зaкoн o зaштити живoтнe срeдинe ( Сл. гл. РС, бр. 71/12), зaкoн o зaштити 

вaздухa ( Сл. гл. РС, бр. 124/11), и oстaли зaкoнски и пoдзaкoнски aкти кojи трeтирajу 

oву прoблeмaтику.  

Нa oвoм стeпeну пoзнaвaњa стaњa њихoвe зaгaђeнoсти тeшкo je прoписти aдeквтнe мjeрe 

зaштитe. Збoг тoгa су у oвoм плaнскoм дoкумeнту, у oквиру зaштитe живoтнe срeдинe, 
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нaвeдeнe мjeрe кoje мoгу бити прeвeнтивнe сa рoкoм дo успoстaвљaњa мoнитoрингa 

квaлитeтa, oднoснo дo дeфинисaњa мjeрa зaштитe нa oснoву мjeрeних рeзултaтa и 

aнaлизa. 

Пoрeд тoгa, пoвeћaњe брoja стaнoвникa и урбaнизaциja дирeктнo утичу нa пoвeћaњe 

кoличинa чврстoг oтпaдa кojи сe мoрa прикупити, трaнспoртoвaти и прeрaдити нa нaчин 

кojи трeбa дa зaдoвoљи приje свeгa сaнитaрнe услoвe, a oндa и тeхничкo-тeхнoлoшкe, 

eкoнoмскe и oстaлe вeзaнe нaрoчитo зa зaштиту живoтнe срeдинe. 

Кao и зa пoдручje грaдa, тaкo и зa oвaj прoстoрни oбухвaт, нajвeћи прoблeми сa aспeктa 

зaштитe живoтнe срeдинe су прoблeми кoмунaлних прeдузeћa и тo прoблeми сaкупљaњa 

и oдлaгaњa чврстoг oтпaдa и прoблeм нeпoстojaњa грaдскe кaнaлизaциje. Пoрeд тoгa, 

близинa индустрискe зoнe и фaбричких кoмплeксa прeдстaвљajу дoдaтнe  мoгућe извoрe 

утицaja нa стaњe живoтнe  

срeдинe, пoсeбнo aкo сe у oбзир узмe дa су oвo стaриjи кoмплeкси кojи су у трeнутним 

услoвимa у стaњу бoрбe сa рeцeсиjoм и oпстaнкoм, у прoмjeнaмa  прoцeсa прoизвoдњe, a 

свe су тo eлeмeнти кojи бeз стручнe и кoнтинуирaнe кoнтрoлe прeдстaвљajу мoгућe 

oпaснe извoрe нeгaтивних утицaja нa живoтну срeдину. 

Нa прoстoрнoм oбухвaту плaнa нaлaзи сe и oтпaд жeљeзa и мeтaлa, кao нaмjeнa кoja сe 

нe уклaпa aдeквaтнo у прoстoр у кojи je смjeштeнa ни сa aспeктa живoтнe срeдинe и 

њeнe зaштитe, нити сa aспeктa урбaнизaциje и прoстoрнe oргaнизaциje стaмбeнoг 

нaсeљa. Стoгa je oвим плaнoм прeдлoжeнa тeжњa измjeштaњa oтпaдa, a дo тoг мoмeнтa  

нeoпхoднo je приступити дeтaљнoj сaнaциjи и рeoргaнизaциjи, тe aдeквaтнoм урeђeњу 

oвe пoвршинe и дoвeсти je у нивo мaксимaлнo бeзбjeдaн сa aспeктa зaштитe живoтнe 

срeдинe. To би знaчилo дa сe крoз рeoргaнизaциjу и aдeквaтнo урeђeњe пoвршинe нa 

кojoj je смjeштeн oтпaд трeбajу зaдoвoљити сљeдeћи услoви : 

дa сe зaдoвoљe сви хигиjeнски зaхтjeви, 

дa сe oбeзбиjeдe зaштитнe мjeрe ( прoтивпoжaрнa зaштитa и зaштитa oд нeсрeћних 

случajeвa ), 

дa сe испoштуjу eстeтски критeриjуми, 

дa сe oбeзбиjeди aдeквaтнa зaштитa oд aтмoсфeрских и других спoљних утицaja, 

дa сe oбeзбиjeди клaсификaциja oтпaдa и у склaду сa тим и склaдиштeњe урeди нa 

aдeквaтaн нaчин и сл. 

 

Зaштитa вoдa 

 

Нajвeћa зaгaђeњa пoдзeмних и пoвршинских вoдa oчeкивaнa су oд фeкaлних и oтпaдних 

aтмoсфeрских вoдa. Њихoвa зaштитa мoжe сe oствaрити сaмo изгрaдњoм фeкaлнe 

кaнaлизaциje.  

Дo врeмeнa изгрaдњe кaнaлизaциoнoг систeмa, у oквиру зaштитe вoдa нeoпхoднo je 

зaбрaнити прoдубљaвaњe пoстojeћих сeптичких jaмa, 

нoвe сeптикe грaдити прeмa тeхничким прoписимa зa oвaквe oбjeктe, 

извршити тeхнички приjeм нoвих сeптикa, 

кoнтрoлисaти и нajстрoжиje зaбрaнити прикључeњe сeптикa нa кишну кaнaлизaциjу бeз 

услoвa прoписaних oд нaдлeжних oргaнa,  

утврдити квaлитeт вoдa кojи сe упуштajу у кaнaл Дaшницу, прeмa прaвилнику o 

трeтмaну и oдвoдњи oтпaдних вoдa зa пoдручja грaдoвa кojи нeмajу кaнaллизaциjу   ( Сл. 

гл. РС, бр. 4401), 

прoвoђeњe свих мjeрa зaштитe зa тлo и вaздух, прeкo кojих сe зaгaђeњa прeнoсe у 

пoдзeмнe вoдe. 
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Канал Дашница, који тангира обухват Регулационог плана "МЗ Дашница", на 

југозападној страни, није у обухвату локација измјене. Потребно је нагласити да су 

мјере заштите канала и заштите од вода као и остали елементи везани за овај водоток 

дефинисани и даље ће се разрађивати у оквиру планова вишег реда. Канал Дашница 

пролази кроз урбано подручје града Бијељине и представља границу више регулационих 

планова. Самим тим овај је водоток у првом реду дефинисан Урбанистичким, а потом и 

Просторним планом Града Бијељине.   

 

Зaштитa тлa 

 

Зaштиту тлa пoтрeбнo je прoвoдити у вишe прaвaцa и тo  

- зaштитa тлa кao грaђeвинскoг мeдиja, oд дeгрaдaциje нeплaнирaним сaдржajимa, 

- зaштитa oд дeгрaдaциje пoвршинскoг диjeлa тлa кojи je зaштитни слoj пoдзeмних 

вoдa oд зaгaђeњa сa пoвршинe тeрeнa. 

Дa би сe успoстaвилa прeвeнтивнa зaштитa тлa oд дeгрaдaциje и зaгaђeњa пoтрeбнo je 

- кoристити зeмљиштe прeмa плaнирaнoj нaмjeни пoвршинa, 

- рaциoнaлниje кoришћeњe грaђeвинскoг зeмљиштa изгрaдњoм oбjeкaтa 

вишeпoрoдичнoг стaнoвaњa, 

- зaбрaнити свaку врсту искoпa или грaдњe нa пoвршини тлa кoja ниje у склaду сa 

плaнирaним сaдржajимa, 

- плaнирaнe сaдржaje, искoпe и грaдњу вршити прeмa прoписaним услoвимa, у 

грaницaмa кojи су зaцртaни плaнoм, 

- изгрaдити кaнaлизaциjу, кaкo би сe eлиминисaлa зaгaђeњa тлa узрoкoвaнa 

нeпрoписним сeптичким jaмaмa и oтпaдним вoдaмa прoизвoдних пoгoнa, 

- oчистити пoвршинe зaрaслe у кoрoв (пojaву и ширeњe кoрoвскe биљкe Aмбрoзиje 

схвaтити кao вeлики прoблeм) и oптeрeћeнe кoмунaлним oтпaдoм. 

 

Зaштитa вaздухa 

 

Зa зaштиту вaздухa, oд прeкoмjeрнe oптeрeћeнoсти пoтрeбнo je 

- зaштиту oд издувних гaсoвa, прaшинe и букe узрoкoвaнe сaoбрaћajeм, oствaрити 

пoстaвљaњeм зaштитних дрвoрeдa.  Зa сaдњу дрвoрeдa бирaти врстe сa 

мaксимaлнoм зaштитнoм функциjoм, кao и нajбoљим свojствимa у пoглeду 

oпстaнкa у дaтим услoвимa живoтa, 

- зaштиту утицaja кojи сe мoгу пojaвити из индустриjскe зoнe и фaбричких 

пoстрojeњa кojи су у зoни кoнтaктa, кao и у склoпу сaмoг плaнa oствaрити  

изгрaдњoм плaнирaнoг зaштитнoг зeлeнoг пojaсa, зa oдaбир врстe сaдницa 

пoтрeбнo je aнгaжoвaти стручнo лицe, уз oбaвeзну кoнсултaциjу пejзaжнoг 

aрхитeктe, 

- зa eлиминисaњe eмисиja усљeд сaгoриjeвaњa чврстих и тeчних гoривa, 

упoтриjeбљeних зa гриjaњe, пoтрeбнo je фaвoризoвaти кoриштeњe гeoтeрмaлнe 

eнeргиje или изгрaдњу грaдскe тoплaнe тj. прoизвoдњe тoплoтнe eнeргиje сa свим 

eкoлoшким прeднoстимa, oднoснo гaсификaциja прoстoрa, 
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Зaштитa oд букe 

 

Пoвишeни нивo букe у улицaмa, узрoкoвaн oд саoбрaћajних срeдстaвa, мoгућe je 

смaњити нa сљeдeћи нaчин  

- пoстaвљaњeм зaштитнoг зeлeнoг пojaсa дуж сaoбрaћajницa, 

- кoристити кoлoвoзнe прeкривaчe кojи имajу дoбрa рeзoнaтoрскa свojствa, 

прoстoрe стaмбeних нaсeљa oбoгaтити зaсaдимa зeлeнилa, кoристeћи 

oдгoвaрajућa хoртикултурнa рjeшeњa,  

- учeстaлу, стрoгу тeхничку кoнтрoлу рaдa мoтoрних вoзилa. 

 

Зaштитa урбaнoг стaндaрдa 

 

У oпису стaњa живoтнe срeдинe, нaвeдeнo je дa нису присутни oснoвни eлeмeнти 

урбaнoг стaндaрдa, a тo сe oднoси првeнствeнo нa нeпoстojaњe кaнaлизaциoнe мрeжe и 

спoртскo-рeкрeaтивних сaдржaja. Зa пoбoљшaњe живoтнoг стaндaрдa пoтрeбнo je 

 

прeдвидjeти мaксимaлнo oзeљeњaвaњe, кaкo jaвних, тaкo и индивидуaлних, слoбoдних 

пoвршинa, aутoхтoним биљним врстaмa, 

плaнирaти урeђeњe шeтaлиштa уз кaнaл Дaшницу. Зa дрвoрeдe бирaти биљнe врстe кoje 

нajбoљe и брзo нaпрeдуjу у oднoсу нa кaрaктeристикe климe, зeмљиштa и oстaлих 

услoвa oпстaнкa у дaтoj живoтнoj срeдини, кoje пo пoлoжajу дрвeтa, висини крoшњe 

зaдoвoљaвajу пoтрeбe у лиjeпoм пejзaжнoм изглeду, дajу нajбoљe eфeктe у 

прeчишћaвaњу зaгaђeнoг вaздухa, oднoснo, смaњeњу aeрoзaгaђeњa и кoмунaлнe букe,  

пoдићи нивo сaoбрaћajнe инфрaструктурe и изгрaдити пaркинг прoстoрe. 

 

 

1.6. Зaштитa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa, тeхничких oпaснoсти и рaтних дejстaвa, 

заштита од пожара 

 

Плaн мjeрa зaштитe oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa, тeхничких oпaснoсти и рaтних дejстaвa 

прeдмeт су пoсeбних изучaвaњa нa нивoу oпштинских служби. У плaнскoм дoкумeнту 

мoжe сe дaти прeпoрукa дa сe изгрaди цeнтрaлнo склoништe, или вишe склoништa у 

oквиру будућих oбjeкaтa вишeпoрoдичнoг стaнoвaњa.  

 

Свe плaнирaнe мjeрe зaштитe eлeмaнaтa и фaктoрa живoтнe срeдинe нису гaрaнциja 

знaтнoг пoбoљшaњa квaлитeтa живoтнe срeдинe. Дo мoмeнтa успoстaвљaњa 

мoнитoрингa њихoвoг квaлитeтa oнe мoгу ублaжити нeгaтивнe eфeктe, зaгaђeњa и 

oптeрeћeњa срeдинe прeкoмjeрним кoнцeнтрaциjaмa пoлутaнaтa. 

 

заштита од пожара дефинисана је посебним прописима и у изради урбанистичке и 

техничке документације неопходно је примјењивати све важеће законе и правилнике из 

ове области, а то су: 

 

- Закон о заштити од пожара (“Сл. Гласник Републике Српске”, број 71/12) 

- Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице И 

уређење плате за ватрогасна возила у близини објеката код којих је повећан ризик 

од пожара (“Сл. Гласник Републике Српске”, број 39/13) 
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- Правилник о техничким нормативима за спољашњу И унутрашњу хидрантску 

мрежу за гашење пожара (“Сл. Гласник Републике Српске”, број 39/13) 

- Правилник о техничким нормативима заштите од пожара у објектима 

намијењеним за јавну употребу у којима се окупља, борави или ради већи број лица 

(“Сл. Гласник Републике Српске”, број 11/18) 

- Правилник о техничким захтјевима безбједности од пожара спољних зидова 

зграда (“Сл. Гласник Републике Српске”, број 11/18) 

- Правилник о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од 

пожара (“Сл. Гласник Републике Српске”, број 11/18) 

- Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова (“Сл. 

Гласник Републике Српске”, број 78/11) 

- Правилник о изградњи станица за снабдијевање горивом моторних возила И о 

складиштењу И претакању горива (“Сл. Гласник Републике Српске”, број 26/12) 

- Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о складиштењу и 

претакању запаљивих течности (“Сл. Гласник Републике Српске”, број 26/12) 

- Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас, складиштењу и 

претакању течног нафтног гаса (“Сл. Гласник Републике Српске”, број 26/12).   
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Д)   OДРEДБE И СMJEРНИЦE ЗA СПРOВOЂEНJE ПЛAНA 

 

 

I. Смjeрницe зa дaљe плaнирaњe 

 
1. Измјена дијела Регулационог плана МЗ "Дашница" у Бијељини представља 

детаљан спроведбени плански документ за дефинисани обухват укупне 

површине од 22,2hа за плански период до 2026. године. Наведена површина 

распоређена је на три физички раздвојене локације – локација 1 површине 

обухвата од 6,50ха, локација 2 површине обухвата 7,90х и локиација 3 површине 

обухвата 7,80ха.  

 

2. Границе обухвата Измјене дијела Регулационог плана детаљно су описане за 

сваку локацију у раздјелу Б; глави I.; одсјеку 1.1., овог текстуалног дијела. 

Граница просторне цјелине локација у оквиру плана третираних измјеном 

приказана је и на свим графичким прилозима овог плана. 

 

3. За спровођење Плана дате су опште смјернице и урбанистичко-технички услови, 

а поред тога дефинисане површине: 

▪ Израда Урбанистичког пројекта у оквиру локације 3 - вишепородично 

становање, пословање, комерцијално-услужне дјелатности и 

спортско-рекреативни садржаји максималне спратности објеката до 

П+6, 

▪ Могућа разрада путем детаљнијег архитектонско-урбанистичког рјешења 

за комплексе у склопу локације 1 и 2: - површина за изградњу пословног, 

комерцијално – услужног и спортско-рекреативног комплекса са 

становањем максималне спратности до П+6. 

 

4. Реализација измјене дијела регулационог плана унутар дефинисаних обухвата, 

односно изградња будућих објеката, садржаја и уређење предметног простора 

може се изводити фазно. У фазној реализацији могуће је дефинисати грађевинске 

парцеле унутар сваке локације као цјелине и планирати изградња објеката за које 

ће се прибављати урбанистичка документација (за сваку фазу посебно). 

 

Рeгулaциoни плaн прeдстaвљa oснoв зa изрaду урбaнистичкo-тeхничких услoвa у склопу 

документације за издавање локацијских услова зa изгрaдњу грaђeвинa и уређељње 

простора у оквиру граница обухвата измјене дијела Регулационог плана.  

 

Oвим плaнoм утврђуje сe oбaвeзa дa сe дo изгрaдњe jeдинствeнoг систeмa фeкaлнe 

кaнaлизaциje oдвoдњa oтпaдних вoдa из стaмбeних и других oбjeкaтa рjeшaвa у склaду 

сa Прaвилникoм o трeтмaну и oдвoђeњу oтпaдних вoдa зa пoдручja грaдoвa и нaсeљa гдje 

нeмa jaвнe кaнaлизaциje. 

 

Oбзирoм дa диjeлoм oбухвaтa  Рeгулaциoнoг плaнa Дaшницa прeлaзe нaдзeмни eлeктрo-

вoдoви (кoридoри 110 кВ и 35 кВ), тe дa je у oбухвaту плaнa и ЧTС Биjeљинa 3 (110 кВ), 

примjeњуjу сe прoпoзициje (смjeрницe из плaнa вишeг рeдa кoje сe oднoсe нa зaштитнe 

пojaсeвe путeвa и дaлeкoвoдa, a глaсe: 
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Уз нaдзeмнe eлeктрoeнeргeтскe вoдoвe успoстaвљa сe зaштитни eлeктрoвoдни пojaс. 

Зeмљиштe у зaштитнoм eлeктрoвoднoм пojaсу мoжe сe кoристити зa пoљoприврeдну 

oбрaду, ливaдe, пaшњaкe, нискe рaсaдникe и сл. У oвoм пojaсу нe мoгу сe грaдити 

стaмбeнe и пoслoвнe згрaдe ни други oбjeкти кojи би свojим пoстojaњeм или 

функциoнисaњeм мoгли штeтнo утицaти нa сигурнoст eлeктрoвoдa, кao ни извoдити 

други рaдoви кojи би мoгли имaти тaкaв утицaj. 

Зa изгрaдњу oбjeкaтa вaн зaштитнoг eлeктрoвoднoг пojaсa или у њeгoвoj близини, вaжe 

oдгoвaрajућe oдрeдбe o сигурнoснoj удaљeнoсти, сигурнoснoj висини, хoризoнтaлнoj 

сигурнoснoj удaљeнoсти  и другим сигурнoсним мjeрaмa у склaду сa тeхничким 

нoрмaтивимa зa изгрaдњу нaдзeмних eлeктрoeнeргeтских вoдoвa oд 10 – 400 кВ, кoje су 

пoштoвaнe и примиjeњeнe у oвoм рeгулaциoнoм плaну. 

 

 
II. Општи урбанистичко-технички услови за изградњу грађевина и за 

уређење и коришћење простора 
 

Oпшти урбaнистичкo-тeхнички услoви зa изгрaдњу стaмбeних и других oбjeкaтa, 

сaoбрaћajних и инфрaструктурних грaђeвинa, oдрeђeни су  у oдгoвaрajућим пoглaвљимa 

тeкстуaлнoг диjeлa плaнa, нa грaфичким прилoзимa, грaфичкoг диjeлa плaнa и у oвим 

смjeрницaмa. 

 

 

II.1. СТАТУС ЗАТЕЧЕНИХ ОБЈЕКАТА 

 

Затечени објекти на обухвату овог регулационог плана генерално имају два статуса : 

 

1.   статус легално изграђених објеката; 

2.   статус бесправно изграђених објеката 

 

1.    Легално изграђене грађевине 

 

• Статус легално изграђених грађевина имају оне грађевине које су до дана 

усвајања овог плана имале издате грађевинске дозволе, односно чија је изградња 

накнадно легализована. За све легално изграђене грађевине које су у складу са 

просторном организацијом из овог регулационог плана планом су 

дефинисане интервенције на њима у смислу могуће доградње, надоградње, 

реконструкције, промјене намјене у складу са планом. 

• Ако постојећи легално изграђени објекат не задовољава услове у погледу 

минималног растојања од сусједног легално изграђеног објекта, а планом је 

дефинисана могућност доградње и надоградње истог не може се одобрити његова 

доградња у правцу тог сусједног објекта, али се може одобрити реконструкција, 

доградња у другим правцима, промјена намјене и сл.; 

 

• Легално изграђене грађевине које нису у складу са просторном организацијом 

из овог плана (на локацијама на којима су изграђене планом су предвиђени 

други објекти или садржаји или су планиране јавне површине – саобраћајнице, 

приступи, паркинзи или сл.), могу се задржавати у изведеном стању до стицања 
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услова за привођење земљишта на којем су изграђене коначној намјени у складу 

са овим планом, а на истима су дозвољене следеће интервенције:  

- Текуће одржавање које подразумијева: 

- претресање кровне конструкције са измјеном дотрајалих летви и 

цријепова, 

- измјена дотрајале столарије и браварије, 

- измјена дотрајалих инсталација, 

- малтерисање фасаде са поправком оштећених дијелова, 

- израда сокла и степеништа од тераца, приступних стаза око објекта, 

- измјена и уградња санитарних уређаја у купатилу и кухињи, 

- доградња санитарног чвора у сврху обезбјеђења основних 

хигијенских услова  

као и: 

- санација; 

- доградња у сврху обезбјеђења основних хигијенских услова; 

- преградња (реконструкција) која нема карактер нове градње, тј. којом се 

не повећавају хоризонтални и вертикални габарити објекта; 

- конзервација, тј. радови који су неопходни да се спријечи пропадање 

недовршене или оштећене зграде због дјеловања климатских утицаја; 

- изградња инсталација за снабдијеване електричноменергијом и 

инсталација и уређаја за снабдијевање водом и за евакуацију и 

пречишћавање отпадних вода и других инсталација; 

- изградња неопходних помоћних и економских зграда као привремених 

грађевина; 

- одређивање грађевинске парцеле; 

- промјена намјене објекта; 

- промјена отвора на објектима; 

- изградња неопходних помоћних просторија; 

- постављање ограде (према одребама из овог плана); 

 

2.    Бесправно изграђене грађевине 

 

• Легализација бесправно изграђених објеката вршиће се у складу са одредбама 

важећих закона и подзаконских аката. 

 

II.1. Опште пропзиције за изградњу у зонама намјене: вишепородично 

становање, пословање, комерцијално-услужне дјелатности и спортско-рекреативни 

садржаји максималне спратности објеката до П+6, 

 

При даљој разради на овим локацијама неопходно је поштовати: 

▪ границу површине дефинисану у овој измјени плана; 

▪ јавне површине (саобраћајнице и друге јавне површине) дефинисане у овој 

измјени плана, 

▪ имовински статус земљишта при изради парцелације (одређивања грађевинских 

парцела за изградњу будућих објеката) у смислу да се границе грађевинских 

парцела поклапају са катастарским међама уколико се више катастарских 

парецела укљиучују у грађевинску парцелу  
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▪ све важеће прописе, стандарде и одредбе важећих Правилника код израде 

просторног , размјештаја објеката унутар ових површина, 

▪ код лоцирања објеката водити рачуна о условима противпожарне заштите и 

минималним ширинама коридора за пролаз ватрогасног возила, 

▪ код лоцирања нових и доградњи постојећих објеката водити рачуна о односу 

према сусједним приватним парцелама и објектима, у смислу међусобних 

прописаних растојања, 

▪ важеће прописе и стандарде везане за рјешавање саобраћаја у мировању, односно 

ускладити капацитете ових површина (простори за паркирање) са намајенама и 

капацитетима будућих објеката, смјерницама и уз сагласност надлежних 

коимуналних предузећа, 

▪ рјешења ускладити са условима заштите и унапређења стања животне средине у 

складу са важећим законима и правилницима из ове области 

▪ примијенити, у складу са расположивим просторним условима локација, 

усвојени нирматив за зелене површине, односно уколико није могуће 

примијенити наведени норматив (20% површине грађевинске парцеле) 

предвидјети тампоне дрвореда, односно заштитног зеленила према јавним 

површинама и стамбеним зонама изван границаобухвата ових локација. 

 

 

За све објекте – индивидуалног становања, вишепородичног становања, пословне 

објекте који се налазе унутар обухвата локација измјене и у контактним зонама, важе 

пропозиције из важећег регулационог плана које се у цијелости преносе у даљем дијелу 

текста. 

 

 

II.2. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ И 

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА  

 

Индивидуални стамбени објекат је зграда стамбене намјене на посебној грађевинској 

парцели са највише три стана, који нема више од подрума и три надземне етаже.  

Индивидуални стамбено-пословни објекат је зграда стамбене намјене на посебној 

грађевинској парцели са највише три стана, који нема више од подрума и три надземне 

етаже. 

 

За просторни обухват Измјене дијела Регулационог плана MЗ "Дашница" у Бијељини, а 

усаглашавајући овај и плански документ ширег подручја, прописују се следеће 

пропозиције и услови : 

 

1. Услови у односу на грађевинску парцелу, грађевинске линије, сусједне 

парцеле и сусједне објекте 

 

Код израде урбанистичко-техничких услова и локацијских услова, неопходно је 

придржавати се сљедећих правила:  

 

• На једној грађевинској парцели може да се гради један породични стамбени 

објекат са директним приступом на улицу.  
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• Поставка објекта на грађевинској парцели одређује се грађевинским линијама и 

габаритима грађевине. Грађевинским линијама утврђују се граничне линије 

грађевине (објекта) у односу на садржаје на сусједним грађевинским парцелама 

или другим сусједним површинама ( улице и јавне површине и сл. ). Грађевинске 

линије утврђене су у графичком дијелу плана 

• Изнад висине 3,50 метара од коте терена могуће је дозволити изградњу еркера 

(конзолни препуст габарита објекта), односно балкона на свим слободним 

фасадама објекта на којима је то могуће у односу на удаљености од граница 

грађевинске парцеле, као и испред грађевинске линије, максимално до 1,0 метара.  

• Поставком објекта у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбиједити:  

a) изградња објекта у складу са техничким и технолошким захтјевима и 

условима, 

b) могућност редовног коришћења грађевине у складу са намјеном, 

функцијом и технолошким захтијевима, 

c) оптимално и прописно одстојање од граница грађевинске парцеле и од 

сусједних постојећих или планираних објеката, 

d) оптимална оријентација објекта у складу са намјеном и технолошким 

захтијевима, а посебно оптимална оријентација стамбених простора у 

функцији обезбјеђења осунчаности, видика, провјетравања заштите од 

падавина и вјетра и сл., 

e) усклађеност поставке новог објекта са поставком сусједних постојећих 

или планираних објеката, уколико је та усклађеност везана за  за естетске, 

функционалне и сличне разлоге, 

f) могућност постављања неопходних пратећих помоћних објеката уколико 

су дозвољени и на начин на који су дозвољени овим планом, односно 

неопходних пратећих објеката техничке инфраструктуре (прикључака на 

комуналне инсталације) те ограда, приступних стаза и сл., 

g) могућност несметаног приступа објекту у циљу редовног коришћења, 

одржавања и у случају  евентуалних хаварија, пожара или сличних 

опасности, 

h) могућност рационалног уређења и коришћења преосталих дијелова 

грађевинске парцеле. 
 

2. Хоризонтални габарити – постојећи породични стамбени објекти: у 

графичком дијелу плана постојећи индивидуални стамбени објекти приказани су 

у затеченим хоризонталним габаритима. Ови габарити представљају основе 

приземља објеката и исти су орјентациони по ширини и дубини. У том смислу 

сви постојећи стамбени објекти могу се дограђивати на свим странама објекта 

уколико за доградњу постоје услови. У колико постоје могућности да се 

доградњом објекта (на свим странама објекта) могу задовољити услови 

минималног растојања од границе грађевинске парцеле (2,50m или мање уз 

сагласност сусједа, али не мање од 1,0m), услови минималног растојања од 

регулационе линије (5,0m) или услови минималног растојања од објеката на 

сусједним парцелама (5,0m), таква доградња се може дозволити и дефинисаће се 

детаљним урбанистичко-техничким условима у поступку издавања локацијских 

услова или одобрења за грађење за објекте за које није потребно издавање 

локацијских услова у складу са одредбама Закона. Уз наведено, обавезујући 
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елемент је и проценат заузетости парцеле код ових доградњи који орјентационо 

треба да буде до 40% у дијелу обухвата који припада Зони проширеног центра и 

орјентационо до 30% у дијелу обухвата који припада зони ужег урбаног подручја 

– уз дозвољена минимална одступања у складу са смјерницама из плана ширег 

подручја. 

У колико је постојећи објекат већ лоциран на грађевинској линији на 5,0м од 

уличне регулације, или је на минималној или мањој удаљености од границе 

грађевинске парцеле, те уколико су међусобна растојања сусједних објеката мања 

од прописаних, доградње објекта према тим странама нису дозвољене. Тада се 

дозвољава доградња према дубини парцеле (односно према оним странама у 

складу са претходно описаним могућностима и условима доградњи постојећих 

објеката) 

Планирани породични стамбени објекти: у графичком дијелу плана приказани 

су планирани индивидуални стамбени објекти у хоризонталним габаритима 

основе приземља објекта који су орјентациони по ширини и дубини. Детаљним 

урбанистичко-техничким условима, у поступку издавања локацијских услова или 

одобрења за грађење за објекте за које није потребно издавање локацијских 

услова у складу са одредбама Закона, прецизно ће се дефинисати хоризонтални 

габарити планираних индивидуалних објеката уз поштовање услова наведених у 

претходном дијелу ове смјернице, који дефинише доградње постојећих објеката 

 

3. Вертикални габарити породичних објеката изражени спратношћу објеката, 

дефинисани су у графичком прилогу просторне организације овог плана у смислу 

да је максимална дозвољена спратност П+2 уз могућност изградње подрумске 

етаже и могућност коришћења корисног дијела таванског простора за пратеће 

садржаје у служби становања. Последња етажа се може пројектовати као 

поткровље, високо поткровље и пуни спрат. 

Поткровљем код нове изградње и надзиђивања, сматра се уређени простор на последњој 

етажи чији надзидак изнад стропне конструкције није већи од 1,40 m и чији су 

прозори изведени на забатном зиду, у косини крова или као стојећи прозори на 

косом дијелу крова. 

Високим поткровљем код нове изградње и надзиђивања, сматра се уређени простор 

задње етаже чији надзидак изнад стропне конструкције није већи од 1,80m и чији 

су прозори изведени на забатном зиду, у косини крова или као стојећи прозори на 

косом дијелу крова. 

Висина надзида на задњој етажи коија је већа од 1,80м сматра се пуном спратном 

висином, односно пуном етажом, а не поткровљем. 

У колико се последња етажа пројектује као мансарда, мансарде се на 

индивидуалним стамбеним објектима дефинишу на следећи начин: - мансарда је 

облик кровне конструкције која се састоји од двије изломљене кровне равни, при 

чему збир нагиба доње и горње мансардне кровне равни износи 900, а 

прихватљивим углом нагиба доње равни сматра се угао од 600 - 750. Код 

мансардних кровова не постоји надзид изнад стропне конструкције последњег 

спрата. Елементима кровне конструкције (распињаче, клијешта - на мјесту 

прелома кровних равни), простор се у мансардним крововима по вертикали 

дијели на 2 дијела. Доњи дио у принципу треба да има висину од 2,60m до 2,80m 
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и пожељно је да не излази изван фасаде док се горњи дио сматра таванским 

простором. 
 

4. Све планом дефинисане доградње и надзиђивања морају се ускладити по врсти 

материјала и начину спољне обраде са објектом који се дограђује, како би 

представљали квалитетну архитектонску цјелину, 

 

5. У постојећим и планираним породичним стамбеним објектима може се приземна 

етажа у цјелини или дјеломично намијенити за пословне дјелатности које су 

компатибилне становању. 

 

6. Пословне дјелатности које се могу обављати морају бити компатибилне са 

становањем, тј. такве да буком, вибрацијама, зрачењем, емисијама штетних 

материја, већом опасношћу од пожара, експлозије или друге врсте техничких 

инцидената, не угрожавају нормално становање и рад у истој или у сусједним 

зградама. 
 

7. У оквиру грађевинских парцела породичног типа становања могу се планирати, 

поред постојећих или планираних стамбених и стамбено-пословних објеката 

породичног типа становања, засебни пословни објекти (привремени или стални), 

ако то дозвољавају конкретни услови на парцели, а што ће се дефинисати 

детаљним урбанистичко-техничким условима у склопу поступка издавања 

локацијских услова или одобрења за грађење за објекте за које није потребно 

издавање локацијских услова у складу са одредбама Закона. Урбанистичко-

техничке услове дефинисати тако да се ничим не угрозе саобраћајнице, сусједне 

парцеле и објекти, а да се истовремено обезбиједе и услови адекватног 

кориштења и употребе стамбеног објекта на истој парцели. 

 

8. У свим планираним породичним објектима дозвољена је изградња подрумске или 

сутеренске етаже која се користи за смјештај пратећих садржаја (складишта, 

гараже, оставе, склоништа, котловнице и сл.). 

 

9. Помоћне просторије за планиране објекте треба смјештати у оквиру самог 

стамбеног објекта у подрумској или приземној етажи, те корисном дијелу 

таванског простора. 
 

10. Може се дозволити изградња и засебних помоћних објеката у оквиру грађевинске 

парцеле на којој је планиран стамбени објекат, ако то дозвољавају конкретни 

услови на парцели, а што се дефинише детаљним урбанистичко-техничким 

условима у склопу поступка издавања локацијских услова или одобрења за 

грађење за објекте за које није потребно издавање локацијских услова у складу са 

одредбама Закона. Као помоћни објекти у склопу породичног становања, овим 

планом се подразумијевају гараже за путничке аутомобиле, котларнице, оставе за 

огрев, љетниковци, посебно уређени роштиљи и слични елементи дворуишног 

уређења. Ови објекти морају испуњавати пропозиције дефинисане планом ширег 

подручја, односно не могу имати површину већу од 36,0 m2 (бруто развијена 

грађевинска површина), спратност само приземну (П + 0 ), не смију прећи изван 

минималне раздаљине грађевинске линије од 5,0m према улици или приступном 
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путу и морају бити удаљени од границе грађевинске парцеле мин. 2,5 m, уколико 

се не ради о постојећим објектима, уколико овим планом није дефинисано 

другачије и уколико нема писмене сагласности сусједа. 
 

11. Не смију се градити помоћни – економски објекти за држање стоке. Под 

економским објектима подразумијевају се објекти за држање стоке ( свињци, 

кокошињци, штале и сл. ), објекти за складиштење пољопривредних производа 

типа чардака, сјенара, сушара и сл. и свих других сличних објеката који се иначе 

појављују у склопу сеоског  домаћинства. Све постојеће економске објекте који се 

налазе на просторном обухвату плана потребно је уклонити. 
 

12. Грађевинске линије објеката дате су на графичком прилогу дефинисане 

аналитичким подацима. Ове граничне линије предстрављају линију коју објекат не 

може прећи најистуренијим дијелом приземне етаже. Грађевинске линије у овом 

плану одређују се са минималним растојањем од уличне регулације од 5,0m. 

Постојећи објекти који су већ изграђени на мањем растојању задржавају се на том 

растојању и не могу имати доградњу у том правцу. Постојећи објекти који су на 

већем растојању од минимално утврђеног од уличне регулације, могу се доградити 

до те раздаљине (5,0m од регулационе линије). Грађевинске линије планираних 

објеката се морају поштовати у поступку издавања урбанистичке документације 

(линија приземља објекта). 
 

13. Изнад висине 3,50 метара од коте терена могуће је дозволити изградњу еркера, 

односно балкона на објекту на слободним фасадама објекта као и испред 

грађевинске линије, максимално до 1,0 метара. За наведене конзолне препусте 

такође важи услов да хоризонтални габарити осталих надземних етажа објекта не 

могу захватати ваздушни простор изнад коловоза саобраћајница или изнад других 

планираних објеката или њихових грађевинских парцела. 
 

14. Грађевинске парцеле на којима су изграђени или планирани објекти породичног 

типа становања могу се оградити оградом. За постављање ограда примијенити 

услове садржане у Смјерницама из Ревизије и измјене Урбанистичког плана града 

Бијељине: 

• ограде се у правилу могу поставити : 

a. око породичних стамбених објеката, односно на дефинисаним 

грађевинским парцелама у породичном типу становања, 

b. око комплекса пословних зграда намијењених за једног или више 

корисника за које је одређена заједничка грађевинска парцела, 

c. око паркова и других уређених зелених површина које су по намјени и 

функцији сличне парковима 

d. око војних објеката и површина, 

e. око спортских и спортско-рекреационих површина 

f. око сакралних објеката и гробаља, 

g. око непосредне зоне заштите изворишта воде, 

h. око заштитних зона објеката културно-историјског и природног наслијеђа, 

i. у другим случајевима када је то оправдано из безбједносних, 

функционалних, имовинско-правних или других разлога; 

• ограде се не могу постављати: 
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a) око вишепородичних стамбених и стамбено-пословних објеката, 

b) око комплекса вишепородичних стамбених, стамбено-пословних или 

пословних зграда који су у функционалном смислу дијелови шире цјелине 

(градски тргови, градски блокови, трговински, занатски или слични 

центри) и сличне цјелине у којима би постављање ограде око дијелова 

цјелине било противно или у нескладу са функцијом цјелине, 

c) у случајевима када би ограда ометала прегледност саобраћаја, функцију  

сусједних површина, урбанистичку концепцију цјелине, амбијенталне 

карактеристике и слично;  

• ограда се поставља на границу грађевинске парцеле или катастарске пацеле 

уколико није утврђена грађевинска парцела. Када се не ради о грађевинској 

парцели као што је то случај код заштитних зона, пољопривредних земљишта и 

сл. онда се ограда поставља на граници зоне, комплекса или сл., а увијек тако да 

габарити не излазе ван те границе; 

• између сусједних грађевинских парцела поставља се једна ограда као заједничка, 

а може се изводити као зидана, жива ограда, од камена, дрвета или жељезних 

профила (ковано жељезо). Не може се дозволити постављање ограде од 

бодљикаве жице; 

• максимална висина ограде око стамбених породичних објеката је 1,5 м са соклом. 

Постојеће високе ограде око ових објеката треба уклонити и нове ограде 

поставити у складу са условима из ових смјерница и условима из урбанистичког 

плана. Изузетно, ограда може бити виша у специфичним случајевима 

(индустријски комплекси, војни комплекси, стадиони, складишта и сл.). Висина 

ограде око заштитних зона, пољопривредних комплекса и сл. одређује се тако да 

буде у функцији заштите; 

• ограда мора испуњавати естетске услове и бити у складу са амбијентом и 

функцијом. Ограде према улици морају бити транспарентне и изведена од 

одговарајућих материјала (дрво, ковано гвожђе и сл), односно не смију бити 

изведене од бетонских блокова, зидане и затворене. Умјесто ограде или уз ограду 

са унутрашње стране може се засадити жива ограда. 

 

15. Фасаде објеката морају бити изведене савременим материјалима и у складу са 

архитектуром поднебља, термичким условима и осталим стандардима и 

техничким условима за ову врсту објеката. 

 

16. У породичним објектима је максимално формирање 3 засебне стамбене јединице 

 

 

II.3. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-

ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА ВИШЕПОРОДИЧНОГ ТИПА СТАНОВАЊА 

 

Поред општих услова и правила датих планом ширег подручја, за подручје Измјене 

дијела Регулационог плана МЗ "Дашница" у Бијељини примјењују се сљедећа правила 

за објекте вишепородичног типа становања : 

 

• поставком објекта у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбиједити:  

- изградња објекта у складу са техничким и технолошким захтјевима и 

условима. Објекат мора бити пројектован и изграђен тако да се постигне 
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безбједност објекта у цјелини, као и у сваком његовом дијелу посебно. 

Безбједност је способност објекта да издржи сва предвиђена дјеловања која 

се јављају у току грађења и коришћења, те да задржи све битне техничке 

карактеристике током предвиђеног времена трајања, а то су:  

- механичка отпорност материјала и стабилност објекта, 

- безбједност у случају пожара, 

- заштита живота и здравља, 

- приступачност, 

- енергетска ефикасност, односно уштеда енергије и топлотна заштита 

изаштита од штетног утицаја на животну средину, 

- могућност редовног коришћења грађевине у складу са намјеном, 

функцијом и технолошким захтијевима, 

- оптимално и прописно одстојање од границе грађевинске парцеле и од 

сусједних постојећих или планираних објеката, 

- оптимална оријентација објекта у складу са намјеном и технолошким 

захтијевима, а посебно оптимална оријентација стамбених простора у 

функцији обезбјеђења осунчаности, видика, провјетравања заштите од 

падавина и вјетра и сл., 

- усклађеност поставке новог објекта са поставком сусједних постојећих 

или планираних објеката, уколико је та усклађеност везана за  за 

естетске, функционалне и сличне разлоге, 

- могућност несметаног приступа објекту у циљу редовног коришћења, 

одржавања и у случају евентуалних хаварија, пожара или сличних 

опасности, 

- могућност рационалног уређења и коришћења преосталих дијелова 

грађевинске парцеле. 

- грађевинске парцеле дефинисане измјеном плана за изградњу 

вишепородичних објеката могу се међусобно укрупњавати - двије или више 

грађевинских парцела, могу се објединити у јединствену грађевинску 

парцелу, а исто ће се дефинисати урбанистичко-техничким условима у 

склопу поступка локацијски услова. 

- у поступку прибаваљања урбанистичке документације (грађевинска 

дозвола) неопходно је прибавити сагласност надлежног комуналног 

предузећа, а којом ће бити одређен број и тип контејнера за одлагање 

комуналног отпада и потребан простор за њихово постављање. 

 

1. Хоризонтални габарити планираних вишепородичних стамбених и стамбено-

пословних објеката су максимални. У принципу, код издавања урбанистичко-

техничких услова и локацијских услова потребно се придржавати димензија 

хоризонталних габарита објеката у складу са планом просторне организације из 

овог плана. Када за то постоје оправдани разлози (примјена стандардних растера 

код пројектовања, усклађивање габарита са границом катастарске или грађевинске 

парцеле, обезбјеђење прописаних техничких услова и норматива за организовање 

пословног простора за одређену намјену, олакшавање рјешавања имовинско-

правних односа, олакшавање провођења планског рјешења и сл.), детаљним 

урбанистичко-техничким условима могу се, на образложен и документован захтјев 

подносиоца захтјева за издавање локацијских услова, одредити дефинитивни 

хоризонтални габарити објекта који у нужној мјери одступају од максималних 
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габарита из овог плана. Услов за примјену одредаба овог става је да се промјеном 

хоризонталног габарита не прелазе регулационе линије или границе грађевинске 

парцеле, нити заузима простор планиран за саобраћајнице и саобраћајне 

површине. Постојање оправданих разлога утврђује се и образлаже у текстуалном 

дијелу детаљних урбанистичко-техничких услова. 

 

2. Вертикални габарити вишепородичних објеката изражени спратношћу објеката, 

дефинисани су у графичком прилогу просторне организације и као такви они су 

максимални. Детаљним урбанистичко-техничким условима одређује се спратност 

вишепородичних стамбених и стамбено-пословних објеката, али мора остати у 

датим максималним границама. У колико се ради о објектима планираним у виду 

уличног низа или блока дилатационо спојених објеката (ламела) мора се водити 

рачуна да висинска регулација истих, која подразумијева нивелациону коту 

вијенца последње етаже (стрехе), мора бити уједначена за објекте исте спратности. 

Ово се односи и на случајеве да се у неком од објеката пројектује галерија у 

склопу приземне или неке друге етаже. Без обзира на пројектовану галерију, 

висина вијенца последње етаже не може бити већа од исте висине класично 

пројектованог објекта (без галерије). Нивелациони услови, односно максималне 

висине вијенаца последње етаже (стрехе) утврђују се урбанистичко-техничким 

условма и локацијским условима, тако што се као параметар узима да је 

конструктивна висина пословне етаже 3,20m, а конструктивна висина стамбене 

етаже 2,80m. У колико се пројектују мање или веће конструктивне висине етажа, 

те у колико се пројектује већи или мањи надземни дио темеља (сокл), мора се 

испоштовати услов да се вијенац планираног објекта уклапа са вијенцем 

постојећег објекта уз који се дилатационо спаја, односно да дилатационо спојени 

објекти исте спратности морају имати исту висину вијенца завршне етаже.  

 

3. Последња етажа на објектима вишепородичног типа становања може бити 

изведена као поткровље, високо поткровље или пуни спрат, те као мансарда.  

Поткровљем код нове изградње и надзиђивања, сматра се уређени простор 

задње етаже чији надзидак изнад стропне конструкције није већи од 1,40 m и чији 

су прозори изведени на забатном зиду, у косини крова или као стојећи прозори на 

косом дијелу крова. 

Високим поткровљем код нове изградње и надзиђивања, сматра се уређени 

простор задње етаже чији надзидак изнад стропне конструкције није већи од 1,80 

м и чији су прозори изведени на забатном зиду, у косини крова или као стојећи 

прозори на косом дијелу крова. 

Висина надзида задње етаже која је већа од 1,80m сматра се пуном спратном 

висином, односно пуном етажом. 

Мансарда је облик кровне конструкције која се састоји од двије изломљене 

кровне равни, при чему збир нагиба доње и горње мансардне кровне равни 

износи 900, а прихватљивим углом нагиба доње равни сматра се угао од 600 - 750. 

Код мансардних кровова не постоји надзид изнад стропне конструкције 

последњег спрата. Елементима кровне конструкције (распињаче, клијешта - на 

мјесту прелома кровних равни), простор се у мансардним крововима по 

вертикали дијели на 2 дијела. Доњи дио у принципу треба да има висину од 2,60м 
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до 2,80м и пожељно је да не излази изван фасаде док се горњи дио сматра 

таванским простором и за исти важе услови из смјернице за таванске просторе. 

 

4. Покривање објеката вишепородичног типа становања може се пројектовати и 

извести као коси кровови, мансарде или равни кровови. У колико се примјењују 

коси кровови и мансарде, тавански простор испод кровне конструкције, а чија 

величина зависи од величине и облика габарита објекта те врсте кровне 

конструкције, врсте покривача и нагиба кровних равни, не може се користити као 

засебан стамбени простор. Приступ заједничком таванском простору обезбјеђује 

се искључиво преко прописно изведеног отвора у стропној плочи и пењалица. Не 

може се изводити степенишни крак у хаустору до таванског простора. У колико 

се примјењују равни кровови исти морају бити пројектовани и изведени у свему 

у складу са техничким правилницима и условима за извођење равних кровова. 

 

5. У изузетним случајевима, и то само у већ постојећим објектима изграђеним прије 

усвајања овог плана, односно у случајевима који су у поступку код надлежног 

Одјељења, а на којима је тавански простор изведен као стамбени, исти се може 

легализовати као стамбени простор у складу са условима дефинисаним од стране 

надлежног Одјељења општинске управе. У том случају таван се третира као још 

једна етажа са којом објекат у цјелини мора задовољити основне техничке услове 

(лифт, ширина вертикалних и хоризонталних комуникација у с кладу са 

спратношћу објекта и бројем стамбених јединица и сл.). Ова се пропозиција може 

примијенити само у случајевима гдје спратност објекта са изведеним таванским 

простором не прелази максималну спратност дефинисану планом ширег подручја 

(Урбанистички план). 

 

6. Приземља вишепородичних стамбено-пословних објеката у правилу су 

намијењена дјелатностима које су компатибилне становању. Пословне дјелатности 

које се могу обављати морају бити такве да буком, вибрацијама, зрачењем, 

емисијама штетних материја, већом опасношћу од пожара, експлозије или друге 

врсте техничких инцидената, не угрожавају нормално становање и рад у истој или 

у сусједним зградама, односно у њиховом окружењу. 

 

7. На грађевинским парцелама на којима је овим планом предвиђена изградња 

објеката вишепородичног типа становања, могу се градити: стамбени објекти без 

пословних садржаја, стамбено-пословни објекти са пословним садржајима у 

склопу приземне етаже, или више етажа изнад приземља, те пословни објекти без 

стамбених простора, у складу са потребама израженим у току имплементације 

плана и уз услов да су задовољени сви елементи из претходног члана ових 

смјерница (врста пословања). 

 

8. На површинама грађевинске парцеле и јавним површинама испред 

вишепородичних стамбено-пословних објекта у чијем су приземљу угоститељски 

пословни садржаји, а гдје постоје одговарајући просторни услови, дозвољено је 

постављање љетних башти, искључиво као привремених 
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9. Овим планом дефинишу се грађевинске парцеле стамбено-пословних 

вишепородичних објеката или комплекса ових објеката које се морају дефинисати 

у поступку прибављања урбанистичке документације (локацијских услова и 

одобрења за изградњу). Морају се дефинисати нове грађевинске парцеле, урадити 

идејни пројекат комплекса на грађевинској парцели (у колико то затражи 

надлежно одјељење општинске управе), а потом фазно приступати изградњи 

планираних објеката - ламела. 

 

10. Паркинг простор за потребе вишепородичних стамбених - стамбено-пословних 

објеката потребно је ријешити у оквиру планиране грађевинске парцеле и то 

минимално једно паркинг мјесто по стамбеној и пословној јединици. Ако 

инвеститор не може обезбиједити сопствено паркирање по важећим нормативима 

дужан је уплатити одређена средства, која се утврде посебном Одлуком, по 

стамбеној јединици и по јединици пословног простора (ако се ради о више 

пословних простора), а из прикупљених средстава потребно је обезбиједити 

адекватно и квалитетно паркирање (паркинг платои или колективне паркинг 

гараже). 

 

11. У свим планираним вишепородичним објектима дозвољена је изградња подрумске 

или сутеренске етаже која се користи за смјештај пратећих садржаја ( складишта, 

гараже, оставе, склоништа, котловнице и сл.), а могућност извођења ове етаже, 

дефинисаће се детаљним урбанистичко-техничким условима, пројектом 

геомеханичког испитивања тла, утврђивања техничких елемената и оправданости 

извођења, односно пројектно-техничком документацијом у виду идејног и главног 

пројекта. Уколико се кроз урбанистичко-техничке услове, односно локацијске 

услове дефинише изградња паркинг гараже у склопу подрумске етаже, ова етажа 

може имати нешто веће габарите у односу на етажу приземља (габарите потребне 

за организацију паркирања у подрумском дијелу). 

 

12. Грађевинске линије објеката дате су на графичком прилогу дефинисане 

аналитичким подацима. Ове граничне линије представљају линију коју објекат не 

може прећи најистуренијим дијелом приземља. Детаљним урбанистичко-

техничким условима одређује се положај објеката према грађевинским линијама. 

Када за то постоје оправдани разлози (организација простора, примјена 

стандардних растера за пројектовање, обликовно усклађивање са сусједним 

зградама и сл.) детаљним урбанистичко-техничким условима могу се одредити 

хоризонтални габарити осталих надземних етажа (осим приземља) који прелазе 

планиране грађевинске линије у мјери која је нужна да се уваже наведени разлози 

(балкони, терасе, фасадни лифтови, украсни елементи фасаде, конзоле, стрехе и 

сл.). На основу одредаба овог става не могу се одредити хоризонтални габарити 

осталих надземних етажа објекта који би захватали ваздушни простор изнад 

коловоза саобраћајница или изнад других планираних објеката или њихових 

грађевинских парцела 

 

13. На плану просторне организације приказани габарити представљају габарите 

приземне етаже. Изнад висине 3,50 метара од коте терена могуће је дозволити 

изградњу еркера, односно балкона на згради испред грађевинске линије, као и на 

задњим фасадама у дубини парцеле, максимално до 1,0 метара, а што се мора 
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дефинисати у поступку израде урбанистичко-техничких услова и локацијских 

услова. 

 

14. Не може се постављати ограда око вишепородичних стамбених и стамбено-

пословних објеката без обзира да ли се раде као самостални (слободностојећи) у 

низу или у виду блокова. 

 

15. Фасаде објеката морају бити изведене савременим материјалима и у савременој 

обради у складу са врстом објекта и са термичком изолацијом према прорачуну у 

склопу Главног пројекта. 

 

16. За објекте вишепородичног типа становања, а у складу са Законом којим је 

уређено геолошко истраживање у Републици, потребно је у склопу техничке 

документације израдити елаборат геомеханичких карактеристика тла. 

 

17. Објекти за колективно становање, објекти или дијелови објеката који су у јавној 

употреби или се користе за обављање услужне и привредне дјелатности, морају 

бити пројектовани и изграђени тако да се лицима са умањеним тјелесним 

способностима осигура несметан приступ, кретање, рад и боравак. 

 

18. За изградњу објеката вишепородичног типа становања мора се прибавити 

противпожарна сагласност на пројектовано и на изведено стање. 

 

19. У колико се нови објекат гради на граници грађевинске (катастарске) парцеле (на 

међи) на којој је (или непосредно уз њу) постављен постојећи објекат, или се 

гради на малом размаку од сусједног постојећег објекта, обавезна је израда 

пројекта осигурања сусједног објекта, који се прилаже уз Главни пројекат за 

извођење, (или се дефинише у склопу Главног пројекта), подлијеже ревизији 

заједно са Главним пројектом, те постаје саставни дио документације за издавање 

одобрења за грађење. 

 
 

 

III. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И 

НАДОГРАДЊУ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА НА ЛОКАЦИЈАМА ИЗМЈЕНЕ 

ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
 

А) ЛОКАЦИЈА 1 

 

1. У оквиру локације 1 Планом су дефинисане двије веће грађевинске парцеле у 

склопу којих је дефинисана намјена будућих објеката и садржаја. У реализацији 

Плана унутар дефинисаних грађевинских парцела може се вршити додатна 

парцелација на мање грађевинске парцеле у складу са фазама будуће изградње, а 

што ће се дефинисати урбанистичко-техничким условима. 

 

2. Планом су дефинисане регулационе и грађевинске линије које су обавезујуће у 

изради урбанистичко-техничких услова. 
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3. Просторни размјештај будућих објеката и садржаја унутар обухвата локације 1 

дефинисаће се детаљним урбанистичко-техничким условима при чему се морају 

поштовати дефинисана намјена и максимална спратност задате овим Планом, те 

урбанистички параметри у складу са важећим Законом и Правилником. За 

изградњу стамбено-пословних објеката унутар обухвата локације 1 примјењују се 

опште смјернице из овог Плана које дефинишу услове изградње стамбених и 

стамбено-пословних објеката (претходни дио овог текста). За изградњу 

пословних објеката и других нестамбених садржаја унутар обухвата локације 1, у 

зависности од сложености и детаљне намјене пословања примјењиват ће се 

важећи закони и правилници, те технички и технолошки услови везани за 

конкретно пословање (дјелатност). 

 

4. За изградњу пословних објеката прилажу се геомеханички елаборат (за објекте 

за које је то потребно у складу са одредбама Закона) и пројекат вањског 

уређења. Елаборат о геотехничким и геомеханичким карактеристикама 

земљишта, који служи као подлога за дефинисање начина темељења објеката, 

ради се у складу са одредбама закона којим је уређено геолошко истраживање у 

Републици Српској. 

 

5. За изградњу (као и реконструкцију, доградњу и надоградњу постојећих) 

пословних објеката обавезан је прилог елаборат о опасностима и предузетим 

мјерама противпожарне и заштите на раду, који мора бити урађен стручно и у 

свему у складу са прописима противпожарне заштите, овјерен од стране 

верификоване установе или лица, на који мора бити прибављена сагласност 

надлежне установе – противпожарна сагласност. У изради вог елабората 

придржавати се одредби важећег Закона о заштити од пожара, те важећих 

Правилника о техничким нормативима заштите од пожара у објектима 

намијењеним за јавну употребу у којима се окупља, борави или ради већи број 

лица и Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и 

уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката код којих је повећан 

ризик од пожара. 
 

 

Б) ЛОКАЦИЈА 2 

 

6. У оквиру локације 2 у  дијелу који је дефинисан као Зона за изградњу пословног, 

комерцијално – услужног и спортско-рекреативног комплекса са становањем 

Планом су дефинисане четири веће грађевинске парцеле и грађевинска парцела 

за приступну улицу. Унутар грађевинских парцела дефинисана је намјена 

будућих објеката и садржаја. У реализацији Плана унутар дефинисаних 

грађевинских парцела може се вршити додатна парцелација на мање грађевинске 

парцеле у складу са фазама будуће изградње, а што ће се дефинисати 

урбанистичко-техничким условима. 
 

7. Планом су дефинисане регулационе и грађевинске линије које су обавезујуће у 

изради урбанистичко-техничких услова. 
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8. Просторни размјештај будућих објеката и садржаја унутар обухвата локације 2, у  

дијелу који је дефинисан као Зона за изградњу пословног, комерцијално – 

услужног и спортско-рекреативног комплекса са становањем, дефинисаће се 

детаљним урбанистичко-техничким условима при чему се морају поштовати 

дефинисана намјена и максимална спратност задате овим Планом, те 

урбанистички параметри у складу са важећим Законом и Правилником. За 

изградњу стамбено-пословних објеката унутар обухвата локације 1 примјењују се 

опште смјернице из овог Плана које дефинишу услове изградње стамбених и 

стамбено-пословних објеката (претходни дио овог текста). За реконструкцију, 

адаптацију, доградњу и надоградњу, као и изградњу пословних објеката и других 

нестамбених садржаја унутар обухвата локације 2, у зависности од сложености и 

детаљне намјене пословања примјењиват ће се важећи закони и правилници, те 

технички и технолошки услови везани за конкретно пословање (дјелатност). 

 

9. За изградњу пословних објеката прилажу се геомеханички елаборат (за објекте 

за које је то потребно у складу са одредбама Закона) и пројекат вањског 

уређења. Елаборат о геотехничким и геомеханичким карактеристикама 

земљишта, који служи као подлога за дефинисање начина темељења објеката, 

ради се у складу са одредбама закона којим је уређено геолошко истраживање у 

Републици Српској. 

 

10. За изградњу (као и реконструкцију, доградњу и надоградњу постојећих) 

пословних објеката обавезан је прилог елаборат о опасностима и предузетим 

мјерама противпожарне и заштите на раду, који мора бити урађен стручно и у 

свему у складу са прописима противпожарне заштите, овјерен од стране 

верификоване установе или лица, на који мора бити прибављена сагласност 

надлежне установе – противпожарна сагласност. У изради вог елабората 

придржавати се одредби важећег Закона о заштити од пожара, те важећих 

Правилника о техничким нормативима заштите од пожара у објектима 

намијењеним за јавну употребу у којима се окупља, борави или ради већи број 

лица и Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и 

уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката код којих је повећан 

ризик од пожара. 

 

11. У обухвату локације 2 измјене дијела Плана дефинисане су грађевинске парцеле 

уз улицу Раје Бањичића и планирана изградња вишепородичних стамбених и 

стамбено-пословних објеката. За ове парцеле и објекте примјењују се опште 

смјернице из овог Плана које дефинишу услове изградње стамбених и стамбено-

пословних објеката (претходни дио овог текста). 
 

 

В) ЛОКАЦИЈА 3 

 

12. У оквиру локације 3 измјене дијела Плана дефинисана је површина/грађевинска 

парцела за израду детаљног документа просторног уређења – Урбанистички 

пројекат са дефинисаном намјеном просторне цјелине – Вишепородично 

становање, пословање, комерцијално-услужне дјелатности и спортско-

рекреативни садржаји спратности објеката до П+6. У склопу ове цјелине 
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реализација – израда Урбанистичког пројекта извешће се у складу са важећим 

Законом и Правилником који дефинишу садржај и остале услове и елементе 

израде овог нивоа документа просторног уређења. 

 

13. За индивидуалне стамбене објекте који се налазе уз сјеверозападну границу 

обухвата измјене на локацији 3 дефинисане су грађевинске парцеле и просторна 

организација – локације постојећих и планираних индивидуалних стамбених 

(стамбено-пословних) објеката за које се примјењују опште смјернице из овог 

Плана које дефинишу услове изградње индивидуалних стамбених и стамбено-

пословних објеката (претходни дио овог текста). 

 

14. Уз дио југоисточне и уз југозападну границу обухвата измјене дијела Плана на 

локацији 3, у графичком дијелу Плана дефинисане су грађевинске парцеле и 

просторни размјештај постојећих и планираних пословних објеката. У овом 

дијелу локације 3 могу се изводити реконструкције, доградње и надоградње 

постојећих пословних објеката и изградња нових у складу са Планом просторне 

организације из ове измјене Плана и уз дефинисање детаљних урбанистичко-

техничких услова. У зависности од детаљне намјене пословних објеката 

урбанистичко-техничким условима ће се дефинисати услови интервенција на 

постојећим и услови изградње нових пословних објеката уз примјену важећих 

закона, правилника, техничких и технолошких услова за конкретне намјене 

(дјелатности). 

 

15. За изградњу пословних објеката прилажу се геомеханички елаборат (за објекте 

за које је то потребно у складу са одредбама Закона) и пројекат вањског 

уређења. Елаборат о геотехничким и геомеханичким карактеристикама 

земљишта, који служи као подлога за дефинисање начина темељења објеката, 

ради се у складу са одредбама закона којим је уређено геолошко истраживање у 

Републици Српској. 

 

16. За изградњу (као и реконструкцију, доградњу и надоградњу постојећих) 

пословних објеката обавезан је прилог елаборат о опасностима и предузетим 

мјерама противпожарне и заштите на раду, који мора бити урађен стручно и у 

свему у складу са прописима противпожарне заштите, овјерен од стране 

верификоване установе или лица, на који мора бити прибављена сагласност 

надлежне установе – противпожарна сагласност. У изради вог елабората 

придржавати се одредби важећег Закона о заштити од пожара, те важећих 

Правилника о техничким нормативима заштите од пожара у објектима 

намијењеним за јавну употребу у којима се окупља, борави или ради већи број 

лица и Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и 

уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката код којих је повећан 

ризик од пожара. 

 

17. У обухвату локације 3 измјене дијела Плана – југозападни дио обухвата – налази 

се грађевинска парцела комплетирана у оквиру катастарских парцела к.ч. 791/3, 

791/8 и 735/1 КО Бијељина1. На овој грађевинској парцели планирана је 

изградња пословног објекта. Ова је микролокација била предмет претходне 
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измјене регулационог плана у склопу које су дефинисане смјернице за изградњу 

планираног објекта, а које се и у овај дио текста преносе: 

▪ За изградњу пословног објекта обавеза је комплетирање грађевинске 

парцеле у складу са планом парцелације и аналитичким подацима 

дефинисаних овим планом. 

▪ Обавеза је поштовати задате регулационе и грађевинске линије 

дефинисане планом регулационих и грађевинских линија у овом плану. 

▪ Хоризонтални габарити планираног пословног објекта дефинисаног 

просторном организацијом ове измјене дијела плана су максимални по 

ширини и дубини. Код издавања урбанистичко-техничких услова и 

локацијских услова за изградњу предметног пословног објекта потребно 

се придржавати димензија хоризонталних габарита објеката у складу са 

планом просторне организације из овог плана. 

▪ Спратност планираног објекта дефинисана овом измјеном плана је П+2 и 

иста је максимална. Код издавања урбанистичке документације може се 

дефинисати мања, али не и већа спратност од наведене. 

▪ Намјена планираног пословног објекта припада групи комерцијалних и 

услужних дјелатности, а подразумијева: трговину, угоститељство, 

занатске услужне дјелатности, складишне просторе, изложбене просторе, 

канцеларијске и пратеће просторе. 

▪ Обавезује се прибављање водопривредне сагласности. 

▪ Прије израде техничке документације обавезује се инвеститор изградње 

објекта да изврши детаљно снимање локације у смислу положаја 

постојећих подземних инсталација комуналне инфраструктуре, те да у 

складу са тим снимком изврши заштиту, евентуалну дислокацију или 

сличне неопходне интервенције у циљу заштите постојећих комуналних 

инсталација, а све према смјерницама и уз сагласности власника 

комуналних инсталација, односно надлежних комуналних предузећа и 

установа. Након завршеног јавног излагања нацрта плана установљено је 

да преко парцеле пролази дио топловода, те се у будућој реализацији 

планског рјешења на овој локацији обавезује инвеститор да, у поступку 

добијања грађевинске дозволе, на одговарајући начин разријеши питање 

заштите (или дислокације) предметног вода са власником инсталације. 

 
 

 

IV. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 

• Привремени објекти 

 

1. На просторном обухвату Регулационог плана у правилу се не могу постављати 

привремени објекти, изузев привремених градилишних објеката. Не дозвољава се 

постављање тезги на јавним површинама за продају различитих роба. У колико се 

укаже потреба, у току спровођења планских рјешења на одређеним јавним 

повшинама могу се поставити преносни објекти (искључиво киосци за продају 

штампе, цвијећа, фотокопирање и сл) и то само на јавним површинама на којима 

непосредно не претходи изградња планираних сталних објеката. и под одређеним 

условима да не сметају саобраћају ни колском ни пјешачком, да нису у склопу 
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јавних зелених површина и сл. За привремене објекте може се одредити простор 

потребан за њихову изградњу и употребу, али се не може вршити геодетска 

парцелација земљишта. Поставку привременог објекта у складу са овим чланом 

дефинисати урбанистичко-техничким условима и ограничити на одређени 

временски период. 

 

2. На просторном обухвату Регулационог плана, а на површинама планираним за 

изградњу објеката вишепородичног становања, као и у зонама породичног 

становања гдје за то постоје просторне могућности, без сметње другим објектима 

и садржајима и без ометања саобраћаја пјешачког и колског на приступним 

улицама, може се уз пословне просторе у приземљу објеката (угоститељски 

садржаји) обезбиједити површина за постављање љетних башти које су 

привременог карактера. Љетне баште, се дакле могу поставити испред пословног 

садржаја у приземљу објекта, а површине, обрада и остали елементи истих зависит 

ће од просторних могућности и осталих елемената, од случаја до случаја и са 

дефинисаним детаљним условима од стране надлежног општинског одјељења. 

Љетне баште су привременог карактера, на временски рок који одреди надлежна 

општинска служба, а у случају потребе, што опет утврђује надлежни орган 

Општине, исте се морају уклонити и земљиште довести у првобитно стање. Љетне 

баште, у експлоатацији, а које се налазе испред пословних садржаја у објектима 

вишепородичног становања, буком или другим штетним елементима не смију 

угрожавати становање у том објекту, као и сусједним објектима. 

 

3. На одговарајућим јавним површинама, скверовима, пјешачким и зеленим 

острвима на саобраћајницама и сл. може се дозволити постављање билборда или 

сличних реклама, али уз услове да се не смије угрозити прегледност и одвијање 

саобраћаја ни колског ни пјешачког, да се њиховим постављањем не угрожава 

биљни материјал и урбани мобилијар јавних зелених површина, или простора за 

игру дјеце, да не представљају у било ком смислу значајне визуелне препреке. 

Свијетлеће рекламе и рекламе на зградама ће се одобравати уз сагласност 

надлежног органа у Општини. 

 

• Уређење грађевинског земљишта 

 

4. Као грађевинска земљишта сматрају се сва земљишта у границама Измјене дијела 

Регулационог плана МЗ "Дашница" у Бијељини. 

5. За уређење грађевинског земљишта доноси се програм уређења у складу са 

одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, Закона о грађевинском 

земљишту и одговарајућих одлука Скупштине општине. 

          Програм уређења грађевинског земљишта може се доносити и парцијално, за 

поједине просторне цјелине дефинисане према Регулационом плану (блокове). 

          Програм уређења грађевинског земљишта треба да обезбиједи могућност етапне 

реализације Измјене Регулационог плана " МЗ Дашница " и завршавање послова 

на уређењу земљишта за поједину етапу, најкасније до завршетка изградње 

објеката у тој етапи. 
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• Привремено коришћење површина 

 

6. До привођења коначној намјени која је дефинисана измјеном дијела Регулационог 

плана МЗ „Дашница“ у Бијељини, површине обухваћене Планом могу се 

користити на уобичајени начин, као површине за пољопривредну обраду (баште и 

вртови) и зелене површине. 

          Привремено коришћење површина не укључује грађење објеката, ни друге радове 

који би могли знатно отежати привођење коначној намјени одређене површине. 

 


