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ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ 
ПЛАНА  »ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА« У ДЕРВЕНТИ 

 
А. УВОДНИ ДИО               
 

Према одредбама Закона о уређењу простора (»Службени гласник Републике 
Српске«, број  19/96, 25/96, 10/98, 53/02 и 64/02) регулациони план представља просторно 
плански акт на основу којег се у оквиру одређене територијалне заједнице проводе мјере и 
активности на усклађивању општих и посебних потреба свих корисника простора  у циљу 
обезбјеђења услова за становање, рад и рекреацију и за живот у здравој цјелини. 

Провођење ових мјера и активности одвија се кроз низ процеса који уважавајући 
друштвене планове и програме развоја територијалних заједница, почињу просторним и 
урбанистичким планирањем и који се преко архитектонског и грађевинског планирања 
завршавају процесом грађења. 

У садашњем времену, процеси просторног и урбанистичког планирања одвијају се у 
сложеним условима које карактеришу  значајне промјене као што су: транзиција друштвено – 
политичког система, увођење тржишног привређивања, самоодрживог привредног система, 
промјена демографске структуре, пад животног стандарда становништва итд.  

Директне посљедице свих ових промјена су нове потребе и захтјеви корисника 
простора, како у већим територијалним заједницама, тако и на простору који се налази у 
границама обухвата  Ревизије дијела Регулационог плана »Индустријска зона« у Дервенти. 
 

I. Подаци о планирању    
 

Скупштина општине Дервента је  у складу са Законом о уређењу простора донијела 
Одлуку о приступању изради Регулационог плана »Индустријска зона« у Дервенти. 
(»Службени гласник општине Дервента«, број 8/06). 

Израда Ревизије дијела Регулационог плана »Индустријска зона« у Дервенти ради  се 
на основу одредби Урбанистичког плана града Дервента, као плана вишег реда и у складу са 
одредбама Закона о уређењу простора (»Службени гласник Републике Српске«, број 84/02., 
члан 46, 47, 48, 49. и 50).  

План је садржајно и методолошки усклађен и са одредбама Правилника о садржају 
планова (»Службени гласник Републике Српске«, број 7/03), а на основу овог плана радиће се 
општи  урбанистичко-технички услови 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. 

Прије приступања изради ревизије овог Регулационог плана урађено је ажурирање 
геодетских подлога, на којима су даље рађене све активности везане за израду Плана. 

Простор Ревизије дијела Регулационог плана »Индустријска зона« у Дервенти налази 
се у ужем урбаном подручју града Дервентa, а заузима само један дио ширег просторног 
обухвата који је по одредбама поменутог Урбанистичког плана одређен као индустријска зона. 

Територија овог регулационог плана као сегмент ужег урбаног подручја,  обухвата 
простор на коме се већ у једном дијелу, а посебно уз постојеће саобраћајнице, налазе 
изграђени индустријски објекти, док  у другом дијелу обухвата постоје значајне резерве   у 
неизграђеним површинама.   
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Будућим планским рјешењима треба предвидјети даљи наставак интензивне 

изградње. Стога је у процесу планирања неопходно усаглашавање овог плана са 
урбанистичким планом као планом вишег реда, као и међусобно усаглашавање са другим 
регулационим плановима који третирају контактна подручја. Међусобно усаглашавање 
планова нормирано је чланом 36. Закона о уређењу простора. 

Овај Регулациони план је резултат заједничког рада носиоца припреме и носиоца 
израде Плана.  Значајан допринос у изради овог Плана имали су начелник и сви стручни 
сарадници  Одјељења за просторно уређење Дервента. 
 

1. Извод из урбанистичког плана насеља са интерпретацијом  
релевантних планских рјешења из тих планова  
 

За израду Ревизије дијела овог Регулационог плана израђени су слиједећи изводи из 
Урбанистичког плана града Дервента: 

• План организације простора (намјена површина)  и 

• План саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре.  
 

1.1. Организација простора и намјена површина у границама обухвата плана 
 
Увидом у план просторне организације (намјену површина) Урбанистичког плана града 

Дервента, може се констатовати да је комплетан простор  који се налази у границама обухвата 
овог плана генерално намијењен за индустријске зоне, али се у истој налазе раније изграђене 
мање или веће групације (енклаве) индивидуалних стамбених објеката.  Према смјерницама 
договореним са Носиоцем припреме плана, ове затечене групације индивидуалних, 
једнопородичних стамбених објеката  треба задржати, тако да се предметни просторни 
обухват условно може подјелити на 

• зону индустрије и 

• стамбену зону. 
 

1.1.1. Зона  индустрије 
 

Према намјени површина која је дата УП-ом града Дервентa може се констатовати да 
је  око 93%  простора предметног обухвата овог плана намијењен за зону индустрије.  

Западно и југозападно од просторног обухвата овог регулационог плана налазе се већ 
изграђени комплекси индустријских објеката од којих су неки у употреби и по 20 до 30 година.  

У границама просторног обухвата овог плана налази се изграђен само један 
индустријски објекат који ће се задржати. Величина парцеле која је одређена за овај објекат 
даје могућност да се исти може доградити или да се на слободном дијелу парцеле изврши 
изградња новог објекта који би по габаритима и функцији био идентичан постојећем. 

 

1.1.2. Стамбена  зона 
 

У југозападном дијелу просторног обухвата овог плана налази се групација стамбених 
објеката која са још тири мање енклаве таквих објеката заузима површину од укупно 2,5 ha, 
или око 6,5% укупне територије овог простоног обухвата.  Анализом изграђених физичких 
структура може се констатовати да у овој стамбеној зони преовлађује изградња мањих 
једнопородичних, слободностојећих, стамбених објеката спратноси од П+0 до макс. П+1+Пк, 
средњих бонитетних категорија. Урбанистичким планом града Дервенте и Пројектним 
задатком није предвиђено даље ширење ове зоне. 
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2.   Констатација о обавезности или факултативности доношења 
      регулационог плана  

 

 Обавеза израде и доношења регулационих планова прописана  је чланом 35. став 1. 
тачка г. Закона о уређењу простора (»Службени гласник Републике Српске«,  број 84/02). 
 Израда и доношење регулационог плана спада у категорију оних планских аката чија је 
израда обавезна јер је  њихово доношење прописала скупштина општине у складу са Законом 
о просторном уређењу и у складу са одредбема планова вишег реда. 
 Поступак израде и садржај регулационих планова прописан је Правилником о садржају 
планова (»Службени гласник Републике Српске«,  број 7/03). 
 

3.   Важећи регулациони план 
 

Регулациони план »Индустријска зона« усвојен је 1982. године. У образложењу Одлуке 
о приступању изради Ревизије дијела Регулационог плана »Индустријска зона« у Дервенти. 
(»Службени гласник општине Дервента«, број 8/06) наведено је: 

• да важећи Регулациони план из 1982. године није никада ревидован,  

• да је Законом о уређењу простора прописано да се обавезна ревизија регулационих 
планова врши најмање сваких 10 година,  

• да је од усвајања тог плана прије 27 година, до данас дошло до битних промјена у 
погледу права располагања градским грађевинским земљиштем,  

• да земљиште у границама обухвата тог плана није приведено планираној намјени због 
немогућности рјешавања имовинско правних односа,  

• да у ранијим фазама реализације важећи регулациони план није у довољно уважавао 
постојеће стање и власничке односе на земљишту, а у садашње вријеме тај план не 
одражава потребе будућих инвеститора, 

• да би сада провођење овог плана из 1982. године било врло отежано јер исти не 
садржи елементе прописане Правилником о садржају планова који је донесен у скорије 
вријеме (»Службени гласник Републике Српске«,  број 7/03), 

• да постоји изражен интерес будућих инвеститора да им се омогући додјела 
грађевинског земљишта ради грађења пословних и производних објеката, чиме би се 
створили услови за запошљавање већег броја радника. 
Све горе наведене чињенице оцијењене су као оправдан разлог за усвајање Одлуке о 

приступању изради Ревизије дијела Регулационог плана »Индустријска зона«. 
 

4. Извод из идејног рјешења регулационог плана 
 

Идејно рјешење  Регулационог плана »Индустријска зона« није рађено.  
У фази израде Нацрта овог плана који је рађен прије овог рјешења, а према упутама 

добијеним од стране Носиоца припреме плана, било је понуђено рјешење са знатно ширим 
просторним обухватом у оквиру којег је била дата просторна организација са већим бројем 
парцела намијењених за  изградњу индустријских објеката. Површине тих парцела кретале су 
се у границама од око 2.000 до 3.000 m², с тим да је по потреби за веће индустријске 
капацитете, било могуће једном инвеститору додијелити двије или више сусједних парцела.  

На приједлог Носиоца припреме плана од овог концепта се одустало.   
 
 
 
 



ОПШТИНА ДЕРВЕНТА – Измјена и допуна дијела Регулационог плана »ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА« у Дервенти 
________________________________________________________________________________________________ 

 
"ДОБОЈИНВЕСТ" ДОБОЈ  Акционарско друштво за организовање изградње и уређење насеља, 
ул. Краља Петра I бр. 15, Добој, тел : (053) 224-122, факс 241-757, e mail: dobojinvest@rojal.net 

4 

 

5. Одлука о изради регулационог плана 
 

 На основу члана 55. Закона о уређењу простора и члана 37. Статута општине 
Дервента, Скупштина општине Дервента је на сједници одржаној 27.06.2006. године донијела 
Одлуку о  приступању изради Ревизије дијела Регулационог плана »Индустријска зона«  у 
Дервенти. Овом одлуком утврђено је подручје планирања, временски период за који се 
утврђују плански параметри, рок израде, обезбјеђењје средстава, носиоца припреме плана и 
обавезу сарадње и усаглашавања са субјектима из члана 57. Закона о уређењу простора. 
 Границе подручја планирања дате су орјентационо, са напоменом да ће се исте 
утврдити у току израде измјена и допуна плана. 
 

6.   Плански период 
 

 Правни основ утврђивање планског периода за вршење ревизије регулационих 
планова садржан је у члану 55. став 3. алинеја 3., Закона о уређењу простора (»Службени 
гласник Републике Српске«, број 84/02). Поступајући по том основу, Скупштина општине 
Дервента је чланом 2 Одлуке о приступању изради Ревизије дијела Регулационог плана 
»Индустријска зона« прописала да се исти  доноси за плански период од  2006. до 2016. 
године.  
 Годину дана прије истека утврђеног  планског периода,  скупштина општине ће у 
складу са чланом 68. став 5. Закона о уређењу простора, прописати обавезну ревизију овог 
просторно планског акта. 
 

7. Просторна цјелина за коју се израђује план, са подацима о 
власничкој,   корисничкој и посједовној структури земљишта и 
објеката 

 

  Према Одлуци о изради Ревизије дијела Регулационог плана »Индустријска зона« у 
Дервенти, просторни обухват овог регулационог плана састоји се из два дијела од тзв. »Јужног 
појаса« површине од сса 13 ha  и »Сјеверног појаса« површине од сса 22,70 ha. 
 Чланом 1 став 2 наведене Одлуке, границе просторног обухвата »Сјеверни појас« 
чине: Улица Книнска – (од Дубичке до раскршћа на заобилазници) дио жељезничке пруге до 
стамбених објеката – граница иза »Механике«, Искре и ЗЗ »Братство« и линија ријеке Укрине 
до Дубичке улице. 
 Границе просторног обухвата »Јужни појас« чине: Дио Жељезничке улице од Творнице 
обуће »Шпринт«, а  по дубини до линије земљишта »Технорада«. 
 Границе просторног обухвата овог плана дате су на свим гарфичким прилозима. 

У Пројектном задатку – програмским тезама за израду ревизије дијела Регулационог 
плана »Индустријска зона« којег је дало Одјељење за просторно уређење Дервента дописом 
од августа 2006. године, наведено је да су предмет регулације двије просторне цјелине 
дефинисане као »Сјеверни појас« површине од сса 60,0 ha и »Јужни појас« површине од сса 
13,0 ha, што укупно износи сса 73 ha. 

У члану 1. тачка 1. Уговора о изради Ревизије дијела Регулационог плана 
»Индустријска зона« у Дервенти,  закљученим дана 30.06.2006. године, наведено је да 
површина овог плана износи 36  ha, а што је знатно мање од површина које су дате  у Одлуци 
о изради Ревизије дијела Регулационог плана »Индустријска зона« и Пројектном задатку – 
програмским тезама добијеним од Одјељења за просторно уређење Дервента. 

Без обзира на велику разлику у површини обухвата која је дефинисана Уговором и 
површини  датој Пројектним задатком (ради се о разлици од сса 37 ha или преко 100%),  
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»Добојинвест« АД Добој је као Носилац израде овог просторно планског акта израдио 

Нацрт  ревизије дијела Р.П. »Индустријска зона« и исти доставио Носиоцу припреме плана у 
циљу стављања истог на јавни увид јер је постојао начелни договор уговорних страна о 
плаћању разлике у цијени уз претходно закључивања Анекса уговора о изради ревизије овог 
плана. 

Дописом (записником) Одјељења за просторно уређење Дервента број: 07-40-538 од 
06.07.2009. године, »Добојинвест« АД Добој је обавијештен да је Одјељење за просторно 
уређење након консултација са Начелником општине закључило да због ограничења 
средстава у општинском буџету није у могућности да прихвати потписивање Анекса на 
основни уговор, те да је неопходно да се заједнички одреди нова граница обухвата у складу са 
површином од 36 ha која је одређена основним Уговором од 30.06.2006. године. 

»Добојинвест« АД Добој је прихватио ово образложење, па су заједнички усвојене 
корекције свих предложених граница обухвата, тако да коначна и укупна површина овог  плана 
износи сса 35,70 hа. 

 

8. Носилац припреме и носилац  израде плана 
 

 Према Одлуци о приступању изради ревизије дијела Регулационог плана 
»Индустријска зона« Дервента, за носиоца припреме израде  измјена и допуна Плана, 
одређено је Одјељење за просторно уређење Дервента. 
 Избор носиоца израде ове ревизије проведен је у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама у Босни и Херцеговини, па је Општина Дервента затражила да 
»Добојинвест« АД Добој, АД »Пројект« Бања Лука и ДОО »Град пројект« Бања Лука дају своје 
понуде у складу са достављеним конкурентским захтјевом.   
 Након проведене процедуре, за носиоца израде измјена и допуна овог плана одређено 
је АД “Добојинвест”  из Добоја. 
 

9.   Савјет плана  
 

Скупштина општине Дервента није именовала Савјет плана који би пратио процес 
израде и усвајања овог просторно планског акта. 

 

10.   Радни тим за израду плана 
 

Бојанић Доброслав, дипл.инж.арх., урбанистичко рјешење и координатор радног тима, 

Николетић Срђан, дипл.инж.арх., урбанистичко рјешење, 

Аћимовић Драгана, дипл.инж.арх., урбанистичко рјешење, 

Ђурић Златко, дипл.инж.грађ. - саобраћајно рјешење 

Стјепановић Бранимир, дипл.инж грађ. - ВиК мрежа 

Стјепановић Александар, дипл.инж.елект. - електроенергетска и ТТ мрежа 

Радовановић Младен, дипл.инж.машинства – термоенергетика, 

Ветмић Бошко, инж.орг. – заштита од пожара 

Прешић Бранко, дипл. правник - правни основ 

Ђурић Смиљана, дипл.економ. - економски аспект 

Нарић Мирославка, грађ. техничар 
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Славуљица Свјетлана, грађ. техничар 

Јокановић Радојка, грађ. техничар 

Божановић Снежана, грађ. техничар 

Товиловић Жељко, ел. техничар 

Пејић Раденко, грађ. техничар 

Пушељић Славица, комерц. техничар, обрада текста 

 

11.   Подаци о сарадњи и усаглашавању ставова са органима и 

                     организацијама и мишљења и сагласности тих органа и организација 
 

У току израде измјена и допуна овог регулационог плана, Носилац припреме плана 
вршио је усаглашавање ставова са плановима и програмима развоја надлежних органа и 
комуналних организација као и прибављања мишљења и сагласности од стране истих.  

Званично, у току јавног увида који је био организован од 26.11.2009. до 25.12.2009. 
године  и стручне расправе, представници ЗП »Електро Добој« а.д. Добој - Радна јединица 
Дервента као и АД »Водовод и канализација Дервента« и других комуналних предузећа, нису 
имали ниједну примједбу на Нацрт измјена и допуна овог плана. 

Накнадно, након истека рока одређеног за јавни увид, АД »Водовод и канализација 
Дервента« доставило је карте са уцртаним постојећим трасама хидротехничке 
инфраструктуре, које су у односу на раније достављене такве карте допуњене у извјесним 
детаљима, а које су у коначној верзији овог просторно планског акта у потпуности узете у 
обзир. 
 

12. Јавни увид и стручна расправа о нацрту плана 
 

Нацрт Измјена и допуна дијела Регулационог плана »Индустријска зона« стављен је на 
јавни увид у периоду од 26.11.2009. до 25.12.2009. године. Стручна расправа и јавни увид у 
Нацрт овог плана организовани су у просторијама Скупштине општине Дервента. 

За вријеме трајања јавног увида није запримљена ниједна писмена примједба од 
стране физичких или правних лица, као и од надлежних комуналних или других организација. 

 
13. Приједлог плана 
 

Носилац припреме плана и орган који је по прописима надлежан за подношење 
приједлога скупштини која доноси план, споразумно су утврдили да Приједлог измјена и 
допуна дијела Регулационог плана »Индустријска зона« у Дервенти, буду достављени 
Скупштини општине Дервента на усвајање на сједници која је одржана дана .................2010. 
године. 

 
14. Сагласност на приједлог плана 
 

Прибављање сагласности Министра за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију  на приједлог измјена и допуна овог плана није потребно. 
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15. Преглед информационо документационе основе плана 
                           

• Закон о уређењу простора (»Службени гласник Републике Српске«, број  19/96, 
25/96,10/98, 53/02 и 64/02), 

• Правилник о садржају планова  (»Службени гласник Републике Српске«, број  07/03),  

• Закон о грађевинском земљишту Републике Српске (»Службени гласник Републике 
Српске«, број  19/96, 112/06), 

• Одлука о грађевинском земљишту општине Дервента, (»Службени гласник општине 
Дервента«, број  12/09), 

• Закон о пољопривредном земљишту (»Службени гласник Републике Српске«, број  
14/04), 

• Закон о шумама (»Службени гласник Републике Српске«, број 66/03), 

• Закон о водама (»Службени гласник Републике Српске«, број 50/06), 

• Закон о заштити животне средине (»Службени гласник Републике Српске«, број 
53/02), 

• Закон о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине (»Службени 
гласник Републике Српске«, број 109/05), 

• Закон о јавним путевима (»Службени гласник Републике Српске«, број 11/95), 

• Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ (»Службени лист 
БиХР«, број  62/05), 

• Закон о геолошким истраживањима (»Службени гласник Републике Српске«, број 
51/04), 

• Просторни план Републике Српске 1996 – 2015 (Урбанистички завод Републике 
Српске АД, Бања Лука), 

• Урбанистички план »Дервента 1989«  (Усвојен 1990. године), 

• Одлука скупштине општине Дервента, број 01-022-101 од 27.06.2006. године, о  
изради Ревизије дијела Регулационог плана »Индустријска зона« у Дервенти. 

• Допис Општине Дервента - Начелник општине Дервента,  бб од 01.06.2005. године, 
којим су дати Програмски елементи за допуну и ревизију плана »Индустријска зона« 
и смјернице о  Модуларном систему планирања,   

• Статистички годишњаци, 

• Планирање и пројектовање саобраћајница у градовима (Др. Михајло Малетин, 
издавач »Орион арт« 2005. године). 

• Одлука  о  усвајању  Измјена и допуна дијела Регулационог плана »Индустријска 
зона« у Дервенти (»Службени гласник  општине Дервента«, број ..../10). 
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Б.     СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 

I.       Просторна цјелина 
 

1.      Територија просторне цјелине и становништво  
 

У претходном раздјелу наведено је да се просторна цјелина коју обухвата Ревизија 

дијела Регулационог плана »Индустријска зона« налази у ужем урбаном подручју града 
Дервента  и да  његова бруто површина износи cca 35,70  hа. Опис граница овог просторног 
обухвата дат је такође у претходном раздјелу.  

Као што је познато, у периоду рата од 1992. до 1995. године као и у времену након 
рата, дошло је до већих миграција становништва на подручју цијеле републике, па и на 
подручју општине и града Дервента. У том времену знатно је измјењена демографска 
структура становништва.  

Процес миграције још увијек траје и уско је везан са рјешавањем имовинских права. 
Општина и град Дервента  сврстани су у ред оних средина у којима се и поред огромних 
напора локалне управе процеси рјешавања (враћања) имовинских права релативно споро 
одвијају. Повратак у предратна мјеста боравка је двосмјеран процес и не зависи само од 
активности једне локалне заједнице. 

 У граду и општини Дервента егзистира приличан број породица које су у току рата 
прогнане и расељене, а које се због споријег рјешавања имовинских права у њиховим 
домицилним општинама не могу вратити у предратна мјеста боравка. 

Један број породица је у току рата изгубио раније стечене услове за егзистенцију. У 
ову категорију спадају војна и цивилна инвалидна лица, породице палих бораца, као и 
породице досељених из ближих или удаљенијих руралних средина. Већина ових породица 
може се у извјесном смислу сматрати социјално угроженим.  

Појачаним инвестирањем и донацијама локалне заједнице и међународних 
институција треба приоритетно рјешавати проблеме становања и запошљавања, како би те 
социјално угрожене породице брже прихватале  колективне навике градског становништва и 
лакше адаптирале на нову животну средину.  

Изналажењем просторних могућности за уређење нових површина за лоцирање 
индустријских капацитета, стварају се основни предуслови за интензивније запошљавање 
локалног радно активног становништва.  

Задњи попис становништва извршен је 1991. године. Попис становништва након рата 
није вршен тако да нема релевантних и потпуних података о становништву на подручју цијеле 

републике, па стога овај сегмент израде Ревизије дијела Регулационог плана »Индустријска 
зона« није могуће на адекватан начин у потпуности обрадити. 
 

2.     Положај, мјесто  и  улога просторне цјелине у урбаном подручју   
        и однос према сусједним просторним цјелинама или насељима     

 

Просторна цјелина коју обухвата овај регулациони план заузима сјевероисточни дио 
града Дервенте и иста је у просторном и функционалном смислу подијељена на двије 
подцјелине које су омеђене и међусобно раздвојене примарним и секундарним 
саобраћајницама. 

Просторни обухват овог регулационог плана чини саставни дио и већим дјелом 
граничи са постојећим индустријским објектима који такође припадају простору који је по 
одредбама Урбанистичког плана града Дервенте намијењен за индустријске зоне, док  на  
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источној страни ово подручје граничи са површинама пољопривредног земљишта које 
припадају простору ширег урбаног подручја града Дервенте. 

Анализом постојећих физичких структура може се констатовати да одређене (мање) 
просторне цјелине унутар ове индустријске зоне заузимају индивидуални једнопородични 
стамбени објекти и само један постојећи индустријски објекат. 

Подручје Ревизије дијела Регулационог плана »Индустријска зона« не може се ни 
просторно, а ни функционално посматрати изоловано од осталих градских подручја јер се 
свака промјена у централном градском подручју, непосредно или посредно одражава на ову 
зону града и обрнуто.  

У функционалном смислу, ова цјелина и просторне цјелине које је непосредно окружују 
немају исте садржаје, па се стога исте међусобно допуњавају. У контексту повезивања и 
интеракција ове индустријске зоне и зоне ужег градског центра, посебно важну улогу има 
саобраћај.  

 

3.     Организација просторне цјелине и основне физичке структуре у 
                 цјелини 
 

У границама обухвата предметне просторне цјелине која заузима површину од сса 
35,70 hа, око 93,5% простора  намијењено је за изградњу индустријских објеката, док се на 
преосталом дијелу, на око 6,5% простора, задржава постојећа стамбена зона. 
 Као што је већ наведено, просторни обухват овог плана чине Јужни и Сјеверни појас 
које међусобно раздваја Mагистрални пут М – 14.1 дионица Дервента – Дервента (Жировина). 
 Ван граница,  у контактним зонама овог просторног обухвата, налазе се већ изграђени 
индустријски објекти од којих су неки у скорије вријеме реконструисани. Ови објекти чине 
нуклеус будуће индустријске зоне града Дервента.  
 Постојеће стање просторне цјелине која је означена као »Сјеверни појас« карактерише 
неизграђеност свих планираних површина. У овом дијелу обухвата до сада је предвиђена 
само локација нове градске топлане. 

У западном дијелу просторне цјелине »Јужни појас«  налазе се једна нешто већа група 
и  три издвојене енклаве индивидуалних једнопородичних стамбених објеката, уситњених 
хоризонталних габарита и мале спратности.   

Овакав начин изградње у градским зонама није рационалан, у првом реду због ниског 
степена искоришћености градског грађевинског земљишта као посебно важног ресурса, па је 
Урбанистичким планом града  била предвиђена експропријација тих објеката. 

 Разматрајући проблем експропријације поменутих објеката у овој зони, оцијењено је 
да би тај процес сада био тешко проводив и финансијски нерационалан, јер је од  доношења 
Урбанистичког плана до данас дошло до битних промјена у погледу рјешавања имовинско 
правних односа. Из тих разлога, прихваћен је приједлог да се будућим планским рјешењима  
објекти у овој зони задрже, под условом да им се обезбједи нешто виши степен урбанитета 
кроз комплетирање саобраћајне и комуналне инфраструктуре и побољшање санитарних 
услова становања, без  знатнијег повећавања њихове вриједности. 

Пројектним задатком наглашена је потреба да се посебно води рачуна о власничкој 
структури, те да се будућа изградња усмјери на неизграђене површине које имају статус 
градског грађевинског земљишта у власништву општине. 

Осим валоризације грађевинског фонда, анализом физичких структура постојећег 
стања долази се до закључка да управо ове неизграђене површине карактерише недостатак 
објеката комуналних инсталација и неправилна мрежа интерних саобраћајница која углавном 
прати постојећу (стихијску) парцелацију. 
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Садашње стање изграђених физичких структура на овом простору не иду у прилог   
организованом развоју овог дијела града. Стога се значајнија урбана реконструкција  у 
просторном  обухвату овог плана намеће као потреба кроз коју ће се формирати амбијенти 
врло атрактивне индустријске зоне са уједначенијом структуром изграђених објеката,  
функционалнијом мрежом интерних  саобраћајница и остале комуналне инфраструктуре као и 
и атрактивним  пословним садржајима.  
 

II.    Природни услови и ресурси 
 

1. Климатске карактеристике  
 

Просторни обухват ове ревизије дијела регулационог плана, као саставни дио урбаног 
подручја града Дервента, припада ширем простору који чини саставни дио перипанонске 
макрорегионалне цјелине.   

На овом подручју влада умјерено континентална клима са средњом годишњом 
температуром ваздуха од око 11ºЦ и просјечном годишњом количином падавина у границама 
од око 890 мм. 

Просјечно мала количина  годишњих падавина на овом подручју не утиче у већој мјери 
неповољно на развој вегетације  јер су падавине равномјерно распоређене и јер се годишњи 
максимуми јављају управо у интензивним вегетационим периодима,  посебно пољопривредних 
култура. 

На ширем подручју града и општине  Дервента просјечна релативна влажност креће се 
у врло умјереним границама од 75 до 80%  што веома повољно утиче на развој вегетације и 
здравље људи. 

Инсолација од 1800 до 1900 часова годишње је такође врло умјерена, а годишњи 
максимуми се региструју у јулу и августу, док вјетрови спадају у категорију слабијих ваздушних 
струјања код којих је учесталост јављања најчешћа из сјеверног и сјеверозападног смјера. 

Новија истраживања локалне климе у контексту глобалних промјена, указују на могући 
раст температура ваздуха, смањење годишњих количина падавина и пораст учесталости и 
интензитета екстремних вриједности климатских фактора. Ово ће у термичком режиму 
резултирати чешћим превазилажењем досадашњих апсолутних екстремних вриједности и 
повећањем учесталости таласа топлог времена, посебно у љетном периоду.  

У режиму падавина могуће су чешће олујне непогоде са краткотрајним, али 
интензивним кишама. Такође је могућа повећана учесталост и других непогода 
карактеристичних за овај регион, као што су ледена киша, поледица и магла. 

Све  наведене климатске појаве и промјене сигурно ће утицати на промјену квалитета 
животне средине, здравља људи и комфора становања, па стога климатске факторе треба 
имати у виду у процесима планирања, пројектовања и изградње насеља и објеката.  
 

2. Морфолошке  карактеристике терена 
 

Подручје града Дервента припада простору који чини прелаз између периферних 
дијелова Панонске низије и брдско-планинске унутрашњости. У морфолошкој структури ово 
подручје карактеришу ниска побрђа која преко брежуљкастих терена прелазе у алувијалне 
равни.  

Географски положај града Дервенте је врло повољан јер ово подручје чини транзитну 
спону и природно чвориште магистралних путева у којем доминира путни правац који се 
развио долином ријеке Укрине.  
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У висинском погледу, уже градско подручје заузима нешто виши положај са просјечном 
надморском висином од око 160 m, док се подручје  просторог  обухвата Ревизије дијела 
Регулационог плана »Индустријска зона« налази  на  знатно нижем терену који припада широј  
алувијалној равни  формираној уз ријеку Укрину чија се надморска висина креће у границама 
од око 103 до 106 м.  
 

3. Инжењерско-геолошки услови  
 

Инжењерско геолошки услови за простор  који се обрађује овим планом базирају се на 
подацима који су дати Урбанистичким планом града Деервента као планом вишег реда, као и у 
складу са одредбама Закона о уређењу простора, Закона о геолошким истраживањима, 
другим законима и подзаконским актима. 

Инжењерско-геолошке карактеристике и услови терена  на подручју општине Дервента 
обрађени су према подацима из Инжењерско-геолошке карте размјере 1:500.000, Основне 
геолошке карте размјере 1:100.000, хидрогеолошке карте размјере 1 : 500.000, и  друге 
кориштене документације.  

 

4.  Геолошки састав и грађа терена 
 

У изградњи површинског дијела терена у обухвату Ревизије дијела Регулационог плана 
»Индустријска зона« највећим дијелом учествују алувијалне и дилувијалне седиментне 
наслаге које по генетском типу припадају седиментима  плавних подручја. 

У петрографском смислу, заступљене су површине са мекшим алувијалним 
седиментима које углавном чине глиновита и иловачаста тла, затим шљунци различитог 
петрографског и гранулометријског састава и лапори, са мјестимичним појавама глинених и 
лапоровитих шкриљаца, пјешчара, конгломерата и кречњака.  

Испод наведених површинских седимената, на дубинама од око 6 м и већим,  налазе 
се чвршћи седименти изграђени од пјешчара, кречњака, глинаца и сличних стијена, а који су 
углавном добро услојени. 
 

5.  Инжењерско-геолошке карактеристике  
 

Различито консолидоване седиментне наслаге које се налазе испод површинских 
слојева имају различиту водопропусност и у хидрогеолошком смислу представљају колекторе. 
Како је већ наведено, ове наслаге су шљунковите и пјесковите, а каратерише их 
интергрануларна порозност, док су заглињене и глиновите дијелове  карактерише слаба 
водопропусност до водонепропусност. 

Цјелокупан терен у обухвату овог плана изграђен је од литолошких чланова и 
комплекса са сталним петрографским и физичко механичким својствима која се не мијењају 
дјеловањем геолошких процеса и  човјека. Према категоризацији терена по стабилности, 
генерално се може закључити да је у природним условима овај терен у падинским дијеловима 
града нестабилан до условно стабилан, док  су равничарски дијелови терена стабилни.  

Обзиром да се у конкретном случају ради о простору у  ужем урбаном подручју, могуће 
је да се локално, на дубини и до 2 м  појави површински измјењен састав тла са материјалом 
од разних насипа, ископа, грађења и сл. 
 

6. Геотехнички услови   
 

Због недовољне истражености терена који је у границама овог регулационог плана, 
није могуће прописати геотехничке услове за пројектовања и изградње објекта.  
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Прије пројектовања и изградње објеката треба урадити  детаљна геотехничка 
испитивања која су прописана чланом 82. Закона о уређењу простора  и одредбама  Закона о 
геолошким истраживањима, а у циљу утврђивања стабилности терена, дозвољеног 
оптерећења темељног тла и хидрогеолошких података. 
 

7. Хидрографске карактеристике 
 

Како је већ наведено, подручје  Дервенте по годишњој количини падавина од 890 mm 
спада у сушнија подручја. Водотоци са овог подручја имају нивално-плувијални режим са 
максимумом протока у априлу и мају и најнижим протоком у августу или септембру.  

Сливно подручје ријеке Укрине чини дио црноморског ријечног слива. Ријека Укрина 
управо на овом потезу прелази у  равничарску ријеку са пуно меандара.  

На овим равничарским дијеловима слива ријеке Укрине и њених притока водни режим 
варира тако да у периодима максималног протока долази до изливања ријеке и плављења 
пољопривредног земљишта.   

На мјерној станици Дервента нулта кота је на 103,80 m/nmv, а ниво велике воде је на 
коти 108,32 m/nmv.  У сушним периодима евидентан је недостатак воде што неповољно утиче 
посебно на потребе индустрије и пољопривреде.  

Подручје просторног обухвата ове ревизије изложено је такође честим поплавама 
изазваних, између осталог, и деградацијом земљишта у приобалном појасу ријеке Укрине.  

Обзиром на горе наведене податке о просјечним висинским котама терена и коте 
велике воде, појављује се као нужна потреба да се планиране површине заштите од поплава, 
изградњом одбрамбених насипа или насипањем комплетног простора до изнад коте велике 
воде. И у једном и у другом случају, биће нужно изградити прецрпну станицу која ће се 
аутоматски укључивати и радити у вријеме када водостај ријеке Укрине порасте изнад 
просјечне коте терена планираног за изградњу индустријских објеката. 
 

8. Сеизмичке карактеристике 
 

По подацима из сеизмолошке карте Правилника о техничким нормативима за 
изградњу објеката високоградње, подручје Дервенте припада  зони са максимално очекиваним 
интезитетом потреса од VII° МSК скале за повратни период од 500 година, односно зони са 
максимално очекиваним интезитетом потреса од VIII° МSК скале, за повратни период од 1000 
година.  

За ово подручје карактеристично је и то да се поред сопствених сеизмичких жаришта 
исто побуђује и потресима из сусједних подручја (нпр. са планине Диљ из Хрватске), па се 
локалне сеизмодинамичке карактеристике могу рачунати са прирастом од ± 1º МSК скале у 
односу на основни степен. 

 
III.      Становање 

 

Код систематизације ресурса просторног обухвата »Индустријска зона«, треба имати 
у виду да ради о ресурсима који су лоцирани у ужем урбаном подручју или у његовој 
непосредној гравитационој зони. 

Ресурси у сировини простора у оваквим просторним цјелинама користе се кроз 
примјену ренте у експлоатацији грађевинског земљишта и других видова ренте (градска, 
економска, позициона и њихови диференцијали). У валоризацији тих ресурса треба нагласити 
да ово градско подручје учествује са економско рентабилним функцијама примарног сектора 
као што је индустрија. 
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Изградња стамбених објеката у просторном обухвату  »Индустријска зона« не 
представља значајан потенцијал, јер већина изграђених стамбених објеката по намјени 
припада једнопородичном (индивидуалном) становању које нема перспективу ширења.  

Вишепородични објекти типа колективног становања са већим хоризонталним 
габаритима и већом спратношћу нису уопште заступљени у обухвату овог плана.  

  Постојећи фонд грађевинских објеката валоризован је према ажурним геодетским 
подлогама и обради података добијених анкетирањем на лицу мјеста.  

Сви објекти сврстани су у четири бонитетне категорије, зависно од грађевинских 
карактеристика, конструкције,  материјала, времена изградње, услова одржавања и 
евентуално од степена оштећења. 

Од укупног броја анкетираних објеката око 55% објеката припада I. И II. бонитетној 
категорији, док се око 45% објеката сврстано у III. и IV. категорију. 

 

КАТЕГОРИЈА БРОЈ % 

Објекти I категорије 13 25,50 

Објекти II категорије  15 29,40 

Објекти III категорије 9 17,60 

Објекти IV категорије 14 27,50 

УКУПНО 51 100 

 
IV.    Инфраструктура  
 
1. Хидротехника 
 
1.1.    Мрежа водоводних инсталација 

 

Град Дервента, скупа с привредом града, те велики дио дијела општине се 
снабдијева водом за пиће путем јавног водоводног система који користи природна 
врела као изворе питке воде, док су се до уназад петнаестак година, користиле и 
подземне воде са изворишта у приобаљу ријека Саве и Укрине, односно локалитети 
Кораће и Ново Село који су данас у фази ремонта.  Користе се каптирана врела 
Лупљаница и Билића врело. Са оба ова подситема се тренутно обезбјеђује 40-60 л/с. 
Са ових подсистема вода се допрема до три резервоара и то: Гаковац, Врхови и 
Томасово Брдо. Са изворишта која су тренутно у фази ремонта, Кораће и Ново Село 
допремано је око 110 л/с у резервоаре Бабино Брдо и Бијело Брдо. Дистрибутивна 
мрежа подијељена је у три висинске зоне водоснабдијевања. 

У самом граду Дервенти број становника који су прикључени на јавни водовод је 
стопостотан, док је прикључак на канализациону мрежу знатно мањи.  

Пријератни растур, односно губитак воде из мреже, се кретао око 20%, па је и 
данашња ситуација слична. 

У водоводном систему Дервенте су чести прекиди снабдијевања питком водом у 
сушним периодима године. Када се сагледају сви фактори који утичу на 
водоснабдијевање питком водом (губици у мрежи, неадекватни профили и врста 
цијеви, немогућност коришћења свих изворишта, неадекватни положаји резервоара, те 
неконтролисана потрошња воде) видљиво је да је тренутна количина воде недовољна.  
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Границом обухвата овог регулационог плана пролазе два цјевовода:    Ø100 mm 
и Ø200 mm. Цјевовод  Ø100 mm положен је дуж Првомајске улице, док је цјевовод        
Ø160 mm изграђен уз постојећу индустријску саобраћајницу.Трасе ових цјевовода 
уцртане у графичком дијелу.   

 

1.2. Мрежа канализационих инсталација 
 

Отпадне воде од становништава и индустрије се прикупљају путем мјешовитог 
канализационог система и без пречишћавања испушатју у ријеку Укрину. Сама 
одводња обавља се преко више примарних колектора, гравитационо, односно преко 
главног колектора Ø1000 mm - Ø2000 mm на који се спајају грански колектори пречника 
Ø200 mm – Ø1000 mm. Због конфигурације терена, систем одводње на лијевој обали 
ријеке Укрине захтијева препумпавање. 

У зони обухвата регулационог плана постоји изграђен дио канализационог 
колектора Ø 2000 mm. Друга изграђена канализација не постоји.  
 

2. Електро енергетика 
 

Постојеће стање електро енергетске мреже углавном задовољава тренутне потребе 
потрошача који су лоцирани у границама предметног просторног обухвата.  

Развод садашње електроенергетске мреже рађен је једним дијелом подземно, док је 
један дио урађен ваздушно.  Ова мрежа неће моћи пружити адекватно напајање за планиране 
објекте, па ће бити потребно да се у складу са новим планским рјешењима изврши 
проширење, комплетирање и даљи развој електро енергетских инсталација комуналне 
инфраструктуре.  

Планско опредјељење развоја дистрибутивне мреже је постепени прелаз  са 10 кV  на 
20 кV напонски ниво. Квалитетније напајање смањује и губитке у мрежи и трошкове њеног 
одржавања.  

Код планирања напајања нових производно-пословних објеката треба тежити ка 
подземном напајању, а смјештај трафо станица вршити у самим објектима или у границама 
властитих земљишних парцела, уколико то услови дозволе. 
 

3. Телекомуникације 
 

На планираном обухвату предвидјети полагање телекомуникационих водова у 
зависности од потреба за поменути обухват. Према досадашњим препорукама при планирању 
телекомуникационе инфраструктуре потребно је водити рачуна о обезбијеђивању довољног 
броја парица за новоинсталисане односно новопланиране субјекте. Код планирања морамо 
узети у обзир и тенденције данашње технологије те правце развоја телекомуникационе 
инфраструктуре.   

Због сталног напретка технологије у области телекомуникација треба предвидјети 
полагање и  оптичких каблова за повезивање већих стамбених и пословних  објеката.  

Данашњи степен технологија дају могућност кориштења интегрисаних дигиталних 
линија ISDN те постепено увођење нових технологија на нашим просторима као што су ADSL, 
VDSL итд. Све ове технологије дају могућност за пренос поред телефонског говорног сигнала 
и широк спектар других сигнала, података, видеа, покретних слика , IPТV, VоIP итд.  

Правећи нову телефонску канализацију потребно је предвидјети будуће потребе за 
кабловском канализацијом те тако на вријеме оставити потребне резерве цијеви за увлачење 
или оптике или неких других преносних медија.  
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4.    Термоенергетика 
 

4.1.  Топлификација и гасификација 
 

На подручју града Дервенте раније је постојао изграђен систем даљинскога гријања. 
Овај систем сачињавао је објекат градске топлане са изграђеном примарном и 

секундарном мрежом која је покривала углавном уже урбано подручје града и дијелове већ 
изграђене индустријске зоне који се налазе ван граница предметног просторног обухвата.  

У процесу приватизације дошло је до промјене власништва на локацији на којој се 
налазио објекат градске топлане и који је након тога престао са радом, тако да након тога 
загријавање постојећих стамбених блокова, јавних установа, културно-спортских објеката и др. 
данас није ријешено на нивоу града. 

Постојећи једнопородични стамбени и стамбено-пословни објекти, загријавају се из 
сопствених котловница, које користе чврсто или течно гориво. У просторном обухвату ревизије 
овог плана нису регистровани примјери рационалнијег рјешавања проблема загријавања ових 
објеката, тј. да  једна котловница представља извор топлотне енергије за два или више 
објеката груписаних на једном локалитету.  

Код мањег броја објеката ове врсте, загријавање боравишних простора се остварује 
помоћу електричне енергије, као секундарног извора топлоте. Са енергетског, а и других 
становишта, ово је неповољна и скупа варијанта. 

Вишепородични стамбено и стамбено пословни објекти нису заступљени у обухвату 
овог плана. 

У границама обухвата ревизије овог плана постоји само један производно пословни 
објекат који има ријешено загријавање радних простора из властите котловнице која 
задовољава потребе овог објекта. 
 

5.    Саобраћај 
 

 Чланом 1. став 2.  Одлуке о изради Ревизије дијела Регулационог плана »Индустријска 
зона« одређено је да границе просторне цјелине означене као »Сјеверни појас« чине: Улица 
Книнска – (од Дубичке до раскршћа на заобилазници) дио жељезничке пруге до стамбених 
објеката – граница иза »Механике«, Искре и ЗЗ »Братство« и линија ријеке Укрине до Дубичке 
улице, је просторну цјелину »Јужни појас« омеђавају: дио Жељезничке улице који почоње од 
Творнице обуће »Шпринт« и који по дубини иде до линије земљишта »Технорада«. 
 Грђевинско земљиште унутар поменутог обухвата по одредбама Урбанистичког плана 
града, намјењено је за зону индустрије у оквиру које се задржава мања просторна цјелина 
једнопородичних стамбених објеката. 

Постојећа саобраћајна мрежа унутар обухвата је непотпуна и геометријски неуређена, 
што за посљедицу има некомфоран и неефикасан саобраћај. Посебно су дефицитарне 
површине за стационарни саобраћај  и пјешаке. 
  Обухват захтијева нову изградњу, дјеломичну урбану реконструкцију као и већи степен 
урбанитета свих саобраћајних површина. 
 

5.1. Градске саобраћајнице 
 

 Окосницу саобраћајне мреже која се налази у границама обухвата ревизије дијела 
Регулационог плана »Индустријска зона« чини траса магистралног пута М – 14.1, дионица 
Дервента – Дервента (Жировина), а која међусобно раздваја овај просторни  обухват на двије 
мање просторне цјелине означене као Јужни и  Сјеверни појас.  
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 Обзиром ова дионица магистралног пута у границама обухвата ове ревизије пролази 
кроз насељено мјесто, то иста по одредбама Закона о путевима, има статус градске улице. 
 Друга по значају је само дјеломично уређена саобраћајница која иде трасом 
напуштене жељезничке пруге и која такође има статус градске улице. 
 Остале дијелове саобраћајне инфраструктуре чине неправилно распоређени краћи 
потези уских, неуређених и неасфалтираних приступних путева чији правци углавном прате 
постојећу (стихијску) парцелацију земљишта.   

Општа каректеристика градских саобраћајница је да су улице ријешене са једном 
траком по смјеру, да су видљиве подужне и попречне деформације и мрежаста оштећења 
коловоза, недовољна ширина регулација и непотпуност геометријских елемената попречног 
профила, недовољно одржавање објеката за одводњу атмосферских вода и недовољно 
обиљежена саобраћајна сигнализација. Геометријски елементи осовина постојећих 
саобраћајница у већем дијелу не задовољавају важеће нормативе и прописе. 
 

5.2. Раскрснице 
 

 Све раскрснице су изведене у нивоу, а саобраћај је регулисан хоризонталном и 
вертикалном саобраћајном сигнализацијом. На појединим раскрсницама геометријски 
елементи саобраћајница нису адекватно ријешени, присутно је смицање осовина прикључних 
саобраћајница. 
 

5.3. Паркирање 
 

 Евидентан је недостатак паркинг простора и углавном нерегулисано паркирање. То 
изазива конфликтне ситуације са колским саобраћајем и пјешачким токовима. На постојећим 
паркинзима нису обиљежена паркинг мјеста за паркирање возила чији су власници лица са 
умањеним тјелесним способностима. Према томе, паркинзи не задовољавају потребе. 
 

5.4. Пјешачке површине 
 

 У границама просторног обухвата ове ревизије не постоје изграђени улични тротоари и 
пјешачки прелази који би имали функцију да омогуће безбједно кретање  пјешака. Овај 
недостатак је посебно изражен у раскрсницама и зонама уз магистрални пут гдје је 
фреквенција аутомобилског саобраћаја врло велика. 

Постојеће стање  тротоара, пјешачких прелаза и прилаза јавним објектима, ни у 
најмањој мјери не одговара потребама за безбједно кретање дјеце и лица са умањеним 
тјелесним способностима. 
 

5.5. Јавни превоз 
 

У граду Дервенти као и у сличним градовима у окружењу, карактеристична је слаба  
повезаност градских центара и периферних дијелова урбаних подручја редовним линијама 
градског превоза (аутобусима и минибусима).   

Обзиром да је након рата нагло повећан број путничких аутомобила у приватном 
власништву и да та појава има тенденцију константног раста, карактеристична је и слаба 
организација и низак ниво услуга такси службе. 

У просторном обухвату ове ревизије не постоје изграђени почетни терминали и 
аутобуска стајалишта за јавни превоз путника који би индустријску зону повезивали са осталим 
градским и приградским подручјима и омогућавали уредно организован превоз радника на 
посао и са посла. 
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V. Привредне дјелатности 
 

Општина Дервента прије рата сврставана је у ред индустријски развијених општина у 
Босни и Херцеговини.   

Стање привредних дјелатности  било је отежано све до 1974. године и  до те године 
био је евидентан застој у развоју општине Дервента у односу на просјечан развој у Босни и 
Херцеговини.   

Период од 1974. до 1987. године представља квантитативну и квалитативну 
прекретницу у структури друштвено економског развоја, тако да је по нивоу привредне 
развијености општина Дервента у том периоду сврставана у средње развијене општине у 
републици, са релативно добром структуром привреде. 

 Уз развијену производњу обуће, кожне галантерије, готових текстилних производа и 
тканина у структури  привредних дјелатности доминирала је металопреређивачка и црна 
индустрија и производња саобраћајних средстава. 

Осим развијене индустријске производње, наглашену улогу имала је и пољопривреда 
чији се развој базирао на кориштењу ресурса плодног равничарског земљишта овог дијела 
босанске Посавине.  

У периоду  након рата, од 1995. до 2005. године, кроз транзицију друштвено – 
економског система и процесе приватизације, успостављање макроекономске стабилности и 
самоодрживог економског развоја текло је релативно споро, а што је резултирало социјалним 
раслојавањем и сиромашењем становништва. 

Ова кретања на економском плану директно су утицала на урбани развој града, а 
самим тим и на подручје које обухваћено  регулационим  планом  »Индустријска зона«. 

Урбано подручје Дервенте је по структури доста разуђено. Урбанистичким планом који 
је усвојен 1989. године одређене су површине за индустријске погоне  у сјевероисточном 
дијелу града. За ове потребе Урбанистичким планом одређена је већа индустријска зона која 
заузима око 15 до 20% површине укупног простора који припада урбаном подручју  Дервенте.  

На простору који заузима око 40% од укупне површине планиране  индустријске зоне 
извршена је концентрација индустријских и привредних капацитета тако да су готово све радне 
организације лоциране у југозападном и централном подручју ове, добрим дијелом већ 
изграђене зоне.   

У оквиру преосталог простора који заузима око 60% планом предвиђене индустријске 
зоне, налази се просторни обухват који је предмет ове ревизије, као и неизграђене површине 
које се могу тетирати као резервисани простори за будуће потребе индустрије. 

У обухвату ревизије овог дијела регулационог плана , осим једног индустријског објекта 
и неколико мањих производних погона, за сада не постоје изграђени други привредни објекти 
који би могли генерисати значајнији привредни развој и убрзати процес запошљавања.   
 

VI. Јавне службе и друге друштвене дјелатности 
 

Као што је већ наведено, просторни обухват овог регулационог плана представља 
саставни дио урбаног подручја града Дервенте.  

Анализирајући садашње стање урбаног развоја поменутих подручја, може се 
констатовати да су индустријска зона и зона центра града у непосредном контакту, те да се 
исте у функционалном смислу међусобно допуњавају. Стога се у анализама функционалних 

цјелина подручје Ревизије дијела Регулационог плана »Индустријска зона« не може  
посматрати изоловано од осталих градских подручја, јер се свака промјена у сусједним 
подручјима,  непосредно или посредно одражава на стање у границама овог плана  и обрнуто.  

Остали објекти јавних служби и других друштвених дјелатности нису заступљени у 
просторном обухвату овог регулационог плана. Неким ранијим плановима који су се базирали 
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на подизању стандарда социјалне заштите радника, истицана је дефицитарност садржаја као 
што су нпр. амбуланте здравствене заштите, јаслице и обданишта, трговине и сл. 

Пројектним задатком и Програмским елементима за допуну и ревизију плана 
»Индустријска зона«, проблем дефицитарности друштвених дјелатности на овом подручју није 
уопште помињан.  
 

VII. Животна средина 
 

1. Градско зеленило  
 

Урбанистичким планом града Дервенте наглашено је да зелене површине у граду 
представљају један од значајнијих елемената које је потребно штитити, унапређивати и 
проширивати. 

На подручју овог регулационог плана не постоји ни једна уређена зелена површина 
која би у складу са општеприхваћеним урбанистичким критеријима могла имати статус 
градског парка. Осим тога у овом дијелу града не постоји ни једна градска улица са 
формираним дрворедима, док су зелене (травнате) површине уз главне саобраћајнице 
изграђене  мјестимично и у кратким потезима. 

У границама обухвата овог плана,  планом вишег реда није предвиђено формирање 
нових парковских површина. У дијеловима овог обухвата уз магистрални пут, сервисне  
саобраћајнице и парцеле за индустријске објекте, постоје неангажоване и неуређене 
површине које би било могуће довести на ниво уређених зелених површина у складу са 
предложеним урбанистичким рјешењима.  

Паралелно са урбаном реконструкцијом стамбене зоне која се задржава без 
могућности ширења, потребно је анализирати постојеће стање појединачних и груписаних 
стабала, а затим рјешити која од њих треба задржати, а која замјенити новим, намјенски 
произведеним садним материјалом. 

 

2. Воде, тло, ваздух 
 

Процесе урбанизације овог дијела града, карактерише неконтролисана промјена 
природних услова. Овакво стање има узрок  у стихијској експлоатацији природних ресурса које 
резултира општом кризом  у животној средини,  а која се манифестује у различитим облицима 
као што су: 

• загађивање површинских и подземних вода, 

• нагомилавање чврстог отпада, 

• загађивање ваздуха и атмосфере    и 

• загађивање комуналном буком. 
На простору које је обухваћено овим планом, квалитет подземних вода углавном 

задовољава  услове Правилника о заштити воде за пиће, па је тај квалитет неопходно 
сачувати и у будућим процесима планирања и експлоатације простора. 

Како је већ наведено, постојећа водоводна и канализациона мреже су у доста лошем 
стању, а сви дијелови обухвата нису покривени неопходним објектима комуналне 
инфраструктуре. 

Отпадне воде у градском дијелу скупљају се и проводе канализационим системом, са 
испуштањем  у ријеку Укрину, без њиховог претходног пречишћавања.  
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Становништво које живи у обухвату овог плана у једнопородичним стамбеним 
објектима отпадне воде укључује у септичке јаме или исте слободно испушта у отворене 
канале, мање водотоке и околни терен.  

Посљедњих година регистрована је повећана контаминираност земљишта тешким 
металима, што за директну посљедицу има контаминираност пољопривредних производа, 
односно хране.  

Нагло повећање броја аутомобила на путевима довео је до загађења ваздуха 
сагорјелим и несагорјелим дериватима фосилних горива. Те честице таложењем загађују  
земљиште и воду,  из којих даље процесом  кружења материја у природи, доспјевају у све 
облике биљног и  животињског свијета. 

Дужи низ година (посебно за вријеме  и након рата) у појединим дијеловима града 
формиране су дивље депоније комуналног и другог отпада које су  посредно или непосредно 
утицале на деградацију основних природних елемената, како овог подручја,  тако и шире. У 
исто вријеме изостало је и вршење  квалитативних и квантитативних анализа загађеносати  
воде, тла, и ваздуха као елемената природне средине.   

Комунална бука у стално повишеним нивоима јавља се као проблем у свим урбаним 
срединама, посебно уз трасе транзитног и градског саобраћаја. Овај вид загађења природне 
средине захтјева систематско праћење стања и провођење разних видова заштите. 

 
На крају, може се генерално констатовати да у обухвату овог плана у претходним 

периодима нису вршене и систематски уређене квалитативне и квантитативне анализе 
загађености ваздуха у погледу основних и специфичних индикативних вриједности. 
 
 

VIII. Биланси коришћења површина, ресурса и објеката 
 

• ПОВРШИНА ОБУХВАТА.....................................................................35,70 hа 

• БРОЈ СТАНОВНИКА...............................................................................137 

• БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА .........................................................................39  

• ПРОСЈЕЧАН БРОЈ ЧЛАНОВА ПО ДОМАЋИНСТВУ............................3,50 

• УКУПАН БРОЈ ОБЈЕКАТА...................................................................... 51 

• БРОЈ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА 

- колективни................................................................................................. - 

- индивидуални...........................................................................................26 

• БРОЈ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА................................................................2 

• БРОЈ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТ............................................................................- 

• БРОЈ  ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА.......................................................1 

• БРОЈ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА.................................................................23 

• БРОЈ НЕАНКЕТИРАНИХ ОБЈЕКАТА (темељи и сл)................................1 

• УКУПНА  БГП  СВИХ   ОБЈЕКТА……….............................................4.541,00 m2 

• БГП  СВИХ  СТАНОВА................................................................. .....2.802,00 m 2 

• БГП  ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА ..............................................................20,00 m 2 

• БГП  ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА ........................................................................ 
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...- 

• БГП   ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА ................................................1.051,00 m 2 

• БГП  СВИХ  ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА И ПРОСТОРА.......................628,00 m 2 

• БГП  НЕАНКЕТИРАНИХ ОБЈЕКАТА (темељи и сл.)...........................40,00 m 2 

• УКУПНА ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТИМА...(приземља)...................3.268,00 m 2 

• КОЕФИЦИЈЕНТ ИЗГРАЂЕНОСТИ (БГП / П обухгвата)........................0,01         

• КОЕФИЦИЈЕНТ ИСКОРИШТЕНОСТИ (СП под обј. / П обухвата).......0,91% 

• ГУСТИНА НАСЕЉЕНОСТИ.....................................................................4ст/h 

 

IX. Оцјена стања организације, уређења и кориштења простора 
 

Анализом и валоризацијом  постојећег стања природних и створених услова, добија се 
поуздана представа о могућностима бољег кориштења ресурса грађевинског земљишта у 
границама обухвата овог плана. 

Идентификацијом потенцијала и анализом природних и створених услова могуће је 
доћи до информација о мањим просторним цјелинама (површинама)  и факторима који пружају 
повољне,  условно повољне или неповољне услове за будући развој и даљу изградњу. 

Анализом постојећег стања  природних и створених услова развоја могу се извести и 
оцјене оних стања која могу битно утицати на утврђивања циљева развоја и креирање 
програмско-просторног концепта. 

У категорији природних услова анализирани су: климатски фактори, морфологија 
терена, инжењерско геолошке и хидролошке карактеристике и услови, носивост и стабилност 
терена и сеизмичност. 

Категорија створених услова анализирана је у погледу постојећих намјена површина, 
степена изграђености и  опремљености грађевинског земљишта. За ову категорију 
карактеристично је да: 

• постојеће саобраћајнице и комуналне инсталације опслужују и углавном 
задовољавају потребе већ изграђених објеката, 

• постоји недостатак сервисних саобраћајница  и комуналних инсталација на 
просторима  предвиђеним за будућу изградњу,  

• постоји повећана потражња пословних простора - складишта за трговину и 
угоститељске објекте, 

• постоји низак степен уређености и обраде манипулативних и слободних површина 
у границама обухвата ове ревизије, 

• квалитет архитектонског обликовања објеката и урбаног амбијента стално опада, 

• јавне и зелене површине и површине за пјешаке имају низак степен уређености,  

• већина инвеститора самовољно одступа од одобрених пројеката, 

• постоји појава бесправне градње. 
Што се тиче неизграђених површина које су намијењене за индустријске објекте, 

постојеће стање изграђености комуналних инсталација и саобраћајница не даје добру основу 
за даље квалитетно уређење предметног простора.  Стога је Пројектним задатком наглашена 
потреба да се изврши потпунија урбана реконструкција и предвиди изградња нових сервисних 
саобраћајница, тротоара, пјешачких стаза, паркинга и поплочаних површина. 
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У стамбеној зони коју каратеришу објекти претежно средњих бонитетних категорија и 
чије окружење чине површине планиране за изградњу индустријских објеката, све упућује на 
закључак да  исту треба задржати у затеченом стању, тим прије јер се и Урбанистичким 
планом града не предвиђа даље ширење ове зоне. 

На крају, у оцјени стања организације, уређења и коришћења простора треба 
нагласити да се обухват овог регулационог плана као саставни дио ужег урбаног подручја, 
односно најужег центра града Дервенте, мора схватати и третирати у контексту ширења и 
развоја централног градског ткива.  
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В.   ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА 
      И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 

I. Становништво и становање  
 

Као што је већ наведено, изградња стамбених објеката у просторном обухвату  
»Индустријска зона« не представља значајан потенцијал, јер већина изграђених стамбених 
објеката по намјени припада једнопородичном (индивидуалном) становању које нема 
перспективу ширења.  

Вишепородични објекти типа колективног становања са већим хоризонталним 
габаритима и већом спратношћу нису уопште заступљени у обухвату овог плана, а Пројектним 
задатком није ни исказана потреба за објектима тог типа.  

Постојећи једнопородични стамбени објекти су средњих категорија грађевинског 
бонитета, са малом густином насељености која се  крећe до границе од  57 становника по 
једном хектару. 

Према упутама добијеним од Носиоца припреме овог плана, у овој зони потребно је  
обезбједити нешто виши степен урбанитета, у првом реду кроз изградњу и комплетирање 
објеката саобраћајне и комуналне инфраструктуре.  

Сагледавајући садашње стање и будуће потребе власника једнопородичних објеката у 
овој условно названој стамбеној зони, а посебно чињеницу да ће поменути објекти бити у 
окружењу индустријских објеката и без перспективе ширења, констатовано је да на том 
простору треба успоставити режим забране изградње нових објеката.   

Такође је констатовано да је на постојећим објектима потребно успоставити режим 
ограниченог грађења у којем би биле могуће само интервенције за обезбјеђење санитарног 
минимума (доградња и уређење санитарних чворова), или евентуално, искориштавање 
таванских простора за становање (без промјене облика крова и подизања надзидка), а све са 
циљем да се знатније не повећавају вриједност тих објеката и густина становања.   

Поменутим интервенцијама биће могуће добити максимално око 50%, или око 1400 m² 
новог стамбеног простора у једнопородичним објектима.  

Према упутама добијеним од Носиоца припреме овог плана, све горе наведене 
интервенције у простору у овој зони проводе се у циљу обезбјеђења  вишег степена 
урбанитета, у првом реду кроз изградњу и комплетирање објеката саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре.  
 

II. Привредне дјелатности  
 

Концепција развоја привредних дјелатности на подручју обухвата овог плана не може 
се посматрати изоловано од утврђене политике и општих услова у овој области у ширем 
окружењу - на цјелокупном подручју града и општине Дервента.  

У оквиру ове индустријске зоне потребно је развијати концепт „унапређеног 
пословања” који се развија  у градовима у окружењу, а који подразумијева улагање у 
инфраструктуру и амбијеталну атрактивност таквих зона како би се привукли будући 
инвеститори за куповину земљишних парцела за изградњу индустријских објеката и 
производно-пословних простора.  

Према перспективним плановима  остваривање развоја привредних дјелатности треба 
да се састоји у прилагођавању свих аспеката локалног пословања стратешким привредним 
циљевима као што су: 
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• развој  локалних  удружења  предузетника  и  послодавца  из  групације малих и 
средњих предузећа, 

• побољшање институционалне подршке развоју малих и средњих предузећа, 

• успостављање јединствене базе података о тржишту рада те осталих база 
података које би обједињавале кључне  економске и социјалне  податке потребне за  одлуке о 
економском  развоју, тржишту рада, запошљавњу и сл., 

• стимулисање развоја предузетништва  и нових бизниса (стварање механизма  
подстицаја, суфинансирања, пројеката самозапошљавања  и пројеката реактивирања домаће 
радиности и традиционалних заната). 

• активирање подршке извозу (искориштење расположивих финансијских и 
трговинских шема, увођење техничких стандарда Европске уније и сл.).  

Имајући у виду напријед наведено, кроз реализацију овог регулационог плана требају 
се дати просторни оквири који ће позитивно утицати на будуће инвеститоре и брже провођење 
општих стратешких циљева.        

Да би се реализовали планирани циљеви изградње индустријских и производно 
пословних објеката у границама обухвата ове ревизије, прихваћен је концепт планирања без 
стриктног одређивања хоризонталних и вертикалних габарита објеката.  

Положајно у односу на јавне саобраћајнице, нови објекти биће дефинисани 
регулационим и грађевинским линијама, док ће крајњи габарити објеката бити одређени (и 
лимитирани) коефицијентима изграђености и искориштености површина датих на нивоу 
комплетне зоне и сваке парцеле појединачно. 

У границама обухвата овог плана, постоје потребе и могућности да ове дјелатности   у 
приватном и друштвеном сектору  удовољавају потребама грађана, како са аспекта пружања 
квалитетних услуга, тако и у погледу могућности рјешавања проблема запошљавања.  

Пројектним задатком за израду овог  плана препоручено је да се на предметном 
простору фаворизује изградња тзв „чистих“ дјелатности које у већој мјери не загађују околину 
као и да се искључују садржаји који нису компатибилни са преовлађујућом намјеном простора  
(погони тешке индустрије, бензинске пумпе, складишта отпада и сл). На овај начин дата је 
предност стварању бољих претпоставки за планирање и реализацију  оних дјелатности које ће 
генерисати услове које су карактеристика развијених регионалних центара. 

 

III. Јавне службе и друге друштвене дјелатности  
 

На простору регулационог плана »Индустријска зона« сада нису заступљени објекти 
јавних служби и других друштвених дјелатности.  

Као што је већ наведено, Пројектним задатком и Програмским елементима за допуну и 
ревизију плана »Индустријска зона«, проблем дефицитарности друштвених дјелатности на 
овом подручју није уопште помињан.  

Ове функције града значајније су заступљене просторним обухватима планова који 
покривају централне дијелове града.   
 

IV. Инфраструктура  
 

1. Саобраћај  
 

У процесу просторног планирања неопходно је поставити одређене циљеве који се 
желе постићи и утврдити стандарде из појединих области којима се тежи. У овом случају, а  
имајући у виду садашњи ниво изграђености простора, одређени су слиједећи циљеви: 
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• реконструисање постојећих  и доградња нових елемената путне мреже унутар 

обухвата, са јасном хијерархијском класификацијом сабирних и приступних улица, 
који ће обезбједити квалитетно и ефикасно одвијање саобраћаја,  

• дефинисање површина за безбједне и ефикасне пјешачке токове, 
• рјешавање потреба паркирања, у складу са захтјевима проистеклим из намјене 

планираних објеката, са усмјеравањем инвеститора да изградњу паркинг мјеста 
врше у оквиру властитих парцела.  

 
2.     Хидротехничка инфраструктура  

 

У обухвату подручја овог регулационог плана разматрани су сљедећи актуелни 
аспекти хидротехничке инфраструктуре: 

• снабдијевање водом за санитарне, пожарне, евентуалне технолошке и остале 
потребе - водовод, 

• сакупљање и одвођење отпадних вода - фекална канализација, 

• сакупљање и одвођење површинских вода од падавина у насељу - кишна 
канализација.  

Са аспекта снабдијевања водом оцјењено је да постојеће инсталације јавног градског 
водовода представљају добру основу за квалитетно снабдијевање потрошача санитарном и 
хидрантском водом. Постојеће трасе цјевовода опслужују  дати обухват и на њих је потребно 
везати планирану дистрибутивну мрежу - секундарне цјевоводе уз претходну реконструкцију 
појединих дионица. 

Постојећи мјешовити канализациони колектори су димензионисани на сливно 
подручије којем не припада предметна локација. Такође на постојећем канализационом 
систему, за вријеме великих падавина, јавља се преоптерећење због немогућности да 
постојећи профил колектора прими сву употребљену и оборинску воду - недовољан профил 
колектора (намеће се потреба реконструкције дионица канализације у којим се јавља 
преоптерећење).  

У обухвату Плана треба планирати канализацију сепаратног типа, којом се посебно  
врши прикупљање и одвођење фекалних и оборинских вода. Фекалне воде са предметне 
локације је могуће усмјерити ка постојећим мјешовитим колекторима, али јавља се проблем 
везан за оборинске воде. Урбанизациојом подручја, које је сад великим дијелом неизграђено, 
значајно се повећава коефицијент отицаја и јавља се опасност од плављења терена за 
вријеме падавина јаког интензитета.  

Фекалну канализацију и употребљене технолошке воде треба засебним 
канализационим системом сакупити и водити до уређаја за пречишћавање. Локација уређаја 
за пречишћавање планирана је уз корито ријеке Укрине, непосредно уз сјевероисточну  
границу обухвата овог плана. 

За реализацију садржаја који су планирани у границама обухвата овог плана, потребна  
је изградња оборинских колектора којим би се прихватале оборинске воде са цјелокупног 
сливног подручја. Колектори би били положени на најнижим дијеловима хидролошке цјелине, 
а  прикупљене воде би се упуштале у ријеку Укрину.  
 

3. Електроенергетика  
 

Посматрајући постојећу електроенергетску инфраструктру на подручју предметног 
плана долази се до података да иста не задовољава услове испоруке електричне енергије јер 
су постојећи ВН далеководи и НН мрежа дотрајали а ТС и СТС мале снаге и не могу 
задовољити тренутне потребе. 
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Имајући наведено у виду као основни циљ овог планског документа поставља се 

задатак изградње нове и реконструкција постојеће електроенергетске инфраструктуре а све у 
циљу обезбјеђења боље испоруке електричне енергије потрошачима. 

У план се мора ући са реално очекиваном потрошњом, а иста ће се одредити на бази 
подлога за димензионирање електроенергетских мрежа на подручју БиХ. 

 
Осим наведеног у овом планском документу поставља се задатак изградње нове 

средње напонске 10 kV кабловске мреже и нових 10/04 kV трафо-станица јер је на овом 
подручју  усвојен 10 kV напон. Као главне напојне тачке за напајање у обухвату овог плана 
предвиђају се ТС 110/10 kV  или  ТС 35/10 kV. 

Кроз ревизију овог плана треба предвидјети израду јавне расвјете у свим постојећим и 
планираним улицама. 
 
3. Телекомуникације  
 

На основу постојећих и планираних садржаја предметног обухвата - броја станова, 
броја пословних простора и основних пратећих садржаја, односно према укупној БГП обухвата, 
треба планирати просјечно по 1,5 телефонских прикључака за сваки пословни објекат и по 1 
телефонски прикључак за сваки једнопородични стамбени објекат, уз процјену да у 
комплетном обухвату треба обезбједити укупно још око 75 телефонских прикључака за 
наведени обухват.  

Процјена потреба корисника пословних телефонских прикључака које треба 
обезбједити у границама обухвата овог плана, не може се заснивати на грубој процјени у 
однсу на укупне површине под пословним објектима. Обзиром да се ради о индустријској зони, 
а не о објектима са стамбено-пословним садржајима, код процјене броја телефонских 
прикључака треба узети у обзир и специфичне потребе сваког предузећа појединачно.  

Допунске потребе и виши ниво телекомуникационих услуга могуће је обезбједити 
примјеном мобилних телефона.  
 

5. Топлификација и гасификација  
 

  Као основа за израду Регулационог плана  »Индустријска зона« Дервента, послужио 
је, усвојени и верификовани, Урбанистички план (УП) града Дервенте. У оквиру Просторног 
плана Републике Српске и предвиђених циљева развоја, предвиђена је изградња 
магистралног гасовода из правца Бијељине, односно државе Србије.  

Кроз текстуални дио Урбанистичког плана града Дервента (гасификација и 
топлификација-планирано стање), наглашено је, да би питање изградње магистралног 
гасовода требало да буде познато у периоду од пет година. Исто тако, наглашено је (»да је с 
обзиром на то потребно у првом етапном плану урадити студију гасификације, или у 
супротном, студију топлификације уколико буде извјесно да се магистрални гасовод неће 
градити«).  

Носилац израде Урбанистичког плана града Дервента, предлаже као 
најрационалније и најсадржајније рјешење израду Студије гасификације за простор цијелога 
града и шире околине самог града (ниво општине). 

Поменутом Студијом гасификације и неопходном пратећом документацијом, сви 
третирани простори и обухвати би били на најквалитетнији начин подвргнути одговарајућим 
анализама и рјешењима (економско-финансијским, техничко-технолошким, еколошким, 
социјалним и др.).  

У случају одустајања или кашњења изградње магистралног гасовода, а самим тим и 
планиране изградње гасификационе мреже града, реално би било очекивати израду Студије  
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топлификације града Дервенте и околине. Тим документом извршио би се избор 
најоптималнијег начина централне производње, дистрибуције и регулисања грејног флуида, 
као носиоца топлоте. 

Планирање и одређивање положаја траса дистрибутивне нископритисне гасне 
мреже инсталација или планирање и одређивање положаја траса и профила примарне 
(вреловодне) мреже даљинског гријања, кроз, евентуално, урађене Студије, обухватило би  
израду садржајне и планске пројектно-техничке документације на простору, не само града 
Дервенте, него и шире околине. 

За планирање будућих траса за дистрибуцију природног гаса, вреле воде или другог 
носиоца топлотне енергије (топлоноше), потребан је свеобухватнији увид и детаљнији 
преглед просторних ситуација. Свеобухватнији увид просторних ситуација односи се на већи 
број обухвата регулационих планова, или најбољег нивоа просторног обухвата 
Урбанистичког плана града Дервента. Детаљнији преглед просторних ситуација се односи на 
неопходне и квалитетне податке о садржају и намјени простора и објеката за становање, 
индустријске процесе, распоред постојећих и планираних саобраћајних и других 
инфраструктурних садржаја, бруто грађевинска површина и др. 

Простор дијела општине Дервента који је обухваћен израдом ревизије Регулационог 
плана »Индустријска зона«, подијељен је у двије мање просторне цјелине које су означене 
као Јужни и Сјеверни појас. У Јужном појасу предвиђено је задржавање затечених 
једнопородичних стамбених објеката Постојеће једнопородичне објекте потребно  је 
снабдијевати топлотном енергијом, неопходном за загријавање боравишних простора, за 
топлу потрошну воду, за кување и друге потребе. 

За све једнопородичне стамбене објекте треба планирати изградњу котловница за 
централно гријање, које ће бити смјештене у тим објектима. У ту сврху се препоручује 
коришћење лаког лож уља као енергента, за котлове централног гријања. Коришћење лож-
уља као енергента се препоручује ради мањег загађења атмосфере димним гасовима, 
високог степена искориштености котлова, добре регулације и др.  

На основу података о намјени и величини планираних (будућих) и постојећих 
објеката слиједи приказ (пресјек) процијењене потребне снаге (количине топлоте) за 
загријавање индустријских објеката по просторним цјелинама: 

 

• ЈУЖНИ ПОЈАС   (БГП -   35.880,00 m²)   .............................5.000  kW 

• СЈЕВЕРНИ ПОЈАС   (БГП -   68.375,00 m²)   .......................9.600  kW 
                    СВЕ УКУПНО                                                                        14.600 kW   

 
Приближно одређена количина топлоте је процијењена у складу са спољном 

пројектном температуром (СПТ) града Дервента и околине. Стварна потребна енергија за 
загријавање ће бити и мања, што ће овисити о стварној спољној температури, осим у 
ријетким случајевима када стварна спољна температура достигне пројектну или буде нижа 
од пројектне температуре. Процијењена топлотна снага по просторним цјелинама искључиво 
се односи на неопходну количину енергије за загријавање објеката.  

У прелазном периоду, до реализације планираног програма гасификације или 
топлификације, биће потребно обезбиједити алтернативни извор топлотне енергије за 
загријавање као привремено рјешење.  

За све производне и пословне објекте треба пројектним рјешењима дефинисати 
положаје и мјеста котловница у објектима, зависно од динамике, редослиједа, приоритета и 
заинтересованости потенцијалних инвеститора за изградњу одређеног објекта. 
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Експлоатацију електричне енергије за електро котлове у сврху централног гријања, у 

принципу треба користити само по посебном одобрењу и уз јасно дефинисане услове за 
испоруку електричне енергије које ће одредити надлежно дистрибутивно предузеће. 

 Потребна топлотна енергија за припрему топле потрошне воде, кување и сл., до 
изградње гасоводне дистрибутивне мреже би се, привремено, обезбиједила електричном 
енергијом или, дијелом, помоћу уграђених бојлера потрошне воде на котловима за 
централно гријање. 

Као варијанте додатних, допунских или прелазних рјешења загријавања објеката и 
већим дијелом обезбјеђивања топле потрошне воде, сагледати могућност кориштења 
топлотних пумпи и соларне енергије, као најчистијих извора неопходне енергије. 

У фази пројектовања и изградње термоенергетских и термотехничких инсталација, 
испоштовати прописане законе, норме, стандарде и препоруке из ове области. 

Динамику, начин, редослијед и услове под којима се врши изградња и прикључење 
објеката на гасификационе, односно топлификационе системе, регулисаће и прописати 
надлежно предузеће у области транспорта и дистрибуције носиоца топлотне енергије 
(природног земног гаса, вреле воде, засићене паре и сл.).  

Опште и техничке услове прикључења, транспорта и дистрибуције носиоца топлотне 
енергије, на овом простору дефинише, или ће бити неопходно да дефинише, надлежно 
комунално предузеће или неки други стручни орган или институција. 

 

V. Животна средина  
 

У приступу проблемима  уређења и заштите животне средине захтјева се 
континуирано праћење степена загађености ваздуха, вода, тла, флоре и фауне, хигијенског и 
здравственог стања људи, као и свих штетних емитовања буке, вибрација, разних зрачења и 
других појава које указују на стање животне средине. 

Генерални критеријуми за заштиту животне средине полазе од међународно утврђених 
еколошких стандарда који се могу свести на: 

• Политику заштите животне средине која се заснива на превентивним мјерама, а 
што подразумијева благовремено спречавање еколошки негативних утицаја на животну 
средину, умјесто уклањања њихових посљедица; 

• Доношење одлука о изградњи привредних и инфраструктурних објеката након 
претходно урађених студија и анализа са  јасно утврђеним утицајима, односно позитивним и 
негативним  посљедицама,  које посматрани објекти и садржаји  могу имати у односу на 
квалитет животне средине. 

Како би сви предвиђени захтјеви били испуњени, овим Регулационим планом 
дефинишу се одређена рјешења заснована на  заштити природних елемената, слободних 
простора, градитељског наслијеђа, пејзажних вриједности и др. 

Потребе и циљеви заштите животне средине у оквиру реализације ревизије овог 
Плана могу се постићи остваривањем више појединачних задатака, као што су: 

• Заштита вода од загађења, (каналисање и пречишћавање отпадних вода из 
објеката), 

• Заштиту ваздуха од загађења (обезбјеђењем јединственог система топлификације, 
контролисањем аерозагађења од саобраћаја, као и поштовање мезо и микроклиматских 
услова при избору локација за потенцијалне загађиваче), 

• Заштиту земљишта од загађења (адекватном примјеном вјештачких ђубрива и 
хемијских средстава за заштиту биља, спречавањем депоновања отпада ван планираних и 
уређених депонија, итд.), 
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• Заштиту од буке, вибрација и осталих штетних емитовања (правилним 
планирањем саобраћајница и локација производних погона који у процесима рада могу 
емитовати прекомјерну буку, неугодне мирисе и др., као  и провођењем мјера на спречавању 
ширења свих штетних утицаја у околину). 

• Заштиту зелених површина (чувањем постојећег и повећањем укупног фонда 
градског зеленила  у складу са планираним рјешењима). 

Потреба заштите животне средине резултира из потреба стварања услова  здравог и 
удобног живота  у  урбаном амбијенту, као и очувања општих природних и створених добара  
која у ширем смислу чине оквир за боравак, рекреацију и посебно за рад људи у здравој и 
заштићеној животној средини. 

 

VI. Биланс потреба и могућности  
 

Биланс потреба и могућности у овом простору није егзактно исказан приликом 
дефинисања Пројектног задатка, али је он у суштини дефинисан кроз могућности које 
разматрани простор у првом реду пружа за изградњу и уређење нових индустријских и 
производно-пословних објеката и садржаја. 

Пројектним задатком наглашена је потреба да се потенцијали датог простора 
максимално искористе како би се реализацијом објеката у овом дијелу градске индустријске 
зонеостварили што бољи економски ефекти. 

Потребно је максимално очувати све слободне јавне површине и адекватно их 
уредити. Неопходно је повећати број паркинг мјеста и реорганизовати моделе паркирања на 
одређеним локалитетима. 

Цијенећи ограничене просторне могућности у (затеченој) зони једнопородичних 
стамбених објеката, а која нема перспективу даљег ширења, оцијењено је да потребе за 
грађевинским земљиштем за ту намјену треба свести на најмању мјеру, те да се дијелови 
изграђених структура који својим нивоом уређења не одговарају значају локалитета, 
контролисаним режимом ограниченог грађења и посебно реконструкцијом објеката комуналне 
инфраструктуре доведу на виши ниво урбанитета. 

 

1. Грађевинско земљиште  
 

У границама  просторног обухвата ревизије овог дијела плана, ресурси грађевинског 
земљишта лоцирани су у најужем центру града или у његовој непосредној гравитационој  зони. 

У погледу обезбјеђења слободних површина грађевинског земљишта за будућу 
изградњу у границама обухвата ове ревизије, Урбаснистичким планом града и важећим 
регулационим планом, значајне површине предвиђене су за изградњу индустријских објеката, 
па се стога обезбјеђивање грађевинског земљишта за стамбене објекте по приоритету не 
може  изједначавати с тим потребама.  

 

2. Стамбени и радни простори  
 

Пројектним задатком за израду ревизије овог плана указано је на потребу је да се у 
постојећој стамбеној зони изврши урбана реконструкција у циљу повећања урбаног стандарда. 
Овом ревизијом није планирана изградња било каквих нових стамбених објеката.  По потреби, 
и ако је то у грађевинском смислу могуће, на постојећим индивидуалним стамбеним објектима 
могу одобравати измјене тавана у стамбене просторе, без измјене облика крова као и без  
подизања висине надзидака, као и мање интервенције у циљу побољшавања санитарних 
услова становања, али све без знатнијег повећавања вриједности тих објеката.  
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У циљу стварања што бољих услова које треба обезбједити за изградњу радних 

простора за економски рентабилне гране и сектора привреде, у обухвату овог плана 
искључена је могућност планирања отворених и затворених складишта, индустријских погона, 
бензинских пумпи, складиштење отпада и сличних садржаја.  

Ограничавањем изградње наведених објеката и садржаја који у свом радном процесу 
могу емитовати прекомјерна загађења,  стварају се услови за благовремено спречавање 
еколошки негативних утицаја на животну средину 

 
3. Саобраћај  

 

  Циљеви и задаци које саобраћајни систем треба задовољавати у границама обухвата 
овог регулационог плана, заснивају се на поставкама које су дате одредбама Урбанистичког 
плана града Дервенте. 

Обзиром да овај обухват представља дио урбане зоне у којој је приоритетна изградња  
индустријских објеката, саобраћајни систем треба да задовољи потребе горе наведених 
основних намјена, па су у том погледу дефинисани  слиједећи циљеви: 

• стварање претпоставки за ефикасно повезивање овог дијела града са осталим 
дијеловима града, водећи рачуна о компатибилности саобраћајних система, 

• формирање основне мреже сервисних саобраћајница у функцији планираног 
размјештаја производно-пословних дјелатности  и становања, 

• обезбјеђење потребних капацитета за саобраћај у кретању и мировању, 

• остваривање потребног нивоа безбиједности саобраћаја и еколошке заштите, 

• обезбјеђење резервисаних коридора  за смјештај објеката и водова осталих 
видова линијске инфраструктуре, 

• Усклађивање геометријских елемената саобраћајница и раскрсница са генералним 
рјешењима саобраћаја која су дата Урбанистичким планом, нормативима и прописима. 

Сва ова рјешења треба да буду у рационалним границама коштања за ову врсту 
објеката, али морају одговарати условима који се базирају на савременим стандардима  
грађења и заштите животне средине. Све постављене циљеве треба реализовати у потпуној 
корелацији и садејству са намјеном површина. 

 

4. Вода и третман отпадних вода и оборинских вода и чврстог отпада  

 
Као што је већ наведено, подручје града Дервенте снабдијева се водом са изворишта 

Лупљаница, Билића Врело и Кораће, лоцираних ван урбаног подручја града Дервенте.  Вода 
се од изворишта транспортује потисним цјевоводом  до резервоара који се налазе на 
локалитетима  »Сичине« и »Врхови« и даље се гравитационо, примарном и секундарном 
мрежом дистрибуира на сва подручје града. 

 Обзиром на старост дистрибутивне мреже, губици у транспорту до крајњих потрошача 
су посебно изражени, па постоји потреба да се осим изградње нових дијелова мреже, 
константно врши и реконструкција њених дотрајалих дијелова. 

Количине питке воде добијене са градских изворишта задовољава садашње потребе 
потрошача на подручју града. Резервне количине још ће извјесно вријеме омогућавати 
нормално снабдијевање нових стамбених блокова и индустријских погона,  уз услов да се у 
тим дијеловима града изврши изградња нових дијелова дистрибутивне мреже. 
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У овој индустријској зони потребно је обезбједити довољне количине питке и 
технолошке воде као и воде за гашење пожара. Према садашњим подацима ова вода ће се и у 
будуће обезбјеђивати са градских изворишта.  

 
Обзиром да се простор овог дијела градске индустријске зоне налази у приобалном 

дијелу ријеке Укрине, постоји могућност да се за нове индустријске објекте технолошке воде и 
воде за гашење пожара обезбјеђују из бунара лоцираних на властитим парцелама. 

Постојећа канализациона мрежа у Дервенти је мјешовитог типа, па у вријеме већих 
падавина систем канализације функционише доста отежано. Наталожени наноси чврстог   
отпада у кориту ријеке Укрине успоравају њен ток,  па исте треба периодично уклањати како 
би се обезбједио нормалан протицај.  

Град Дервента за сада нема изграђене пречистаче отпадних вода, па се све отпадне 
воде без претходног третмана директно упуштају у ријеку Укрину.  

Проблем централног уређаја за пречишћавање отпаднох вода биће ријешен у 
перспективи на нивоу града и општине, у складу са  Урбанистичким планом града, а локација 
самог уређаја је већ одређена и налази се ван граница просторног обухвата ове ревизије, 
непосредно уз његову сјевероисточну границу. 

Сакупљање и одвоз чврстог отпада на подручју овог дијела градске индустријске зоне, 
вршиће се у складу са методолошким упутством за процјену продукције отпада која се заснива 
на стратегији управљања чврстим отпадом у БиХ, односно у складу са одредбама Закона о 
управљању отпадом (»Службени гласник Републике Српске«, број 53/02).  

Западно од просторног обухвата ове ревизије, а у оквиру ширег обухвата градске 
индустријске зоне, налази се локација недавно изграђеног Центра за рециклажу секундарних 
сировина и чврстог отпада који ће опслуживати и задовољавати потребе комплетне градске 
индустријске зоне и града Дервенте, тако да не постоји потреба да се слични капацити 
обезбјеђују (дуплирају) у оквиру просторног обухвата ове ревизије. 
 

5. Енергија  
 

Планско опредјељење развоја дистрибутивне мреже је постепени прелаз  са 10 kV  на 
20 kV напонски ниво. Квалитетније напајање смањује и губитке у мрежи и трошкове њеног 
одржавања. Постојеће стање дистрибутивне мреже не може пружити адекватно напајање 
објеката планираних у обухвату овог плана, па је стога потребно планирати даљи развој 
електроенергетске инфраструктуре.  

Поједини дијелови постојеће електроенергетске мреже  рађени су подземним 
водовима, док су други дијелови тог истог система разведени ваздушним водовима. Код 
планирања напајања нових производно-пословних објеката треба тежити ка подземном 
напајању , а смјештај трафо станица вршити у самим објектима, уколико то услови дозволе. 

  

6. Телекомуникације  
 

У границама планираног обухвата већ постоји изграђена телекомуникациона 
канализација. У овом систему постоје знатне резерве и добре техничке могућности за 
полагање (увлачење) нових телекомуникационих водова који ће у будућности обезбјеђивати 
довољан броја телефонских прикључака. Приликом планирања нових капацитета треба 
водити рачуна о савременим достигнићима у области телекомуникација. 

 

7. Зелене површине  
 

У просторном обухвату овог плана, преовлађује изградња једнопородичних стамбених 
и стамбено пословних објеката са стихијски извршеном парцелацијом и неправилном мрежом 
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интерних саобараћајница. Овакав ниво уређења простора  карактерише недостатак уређених 
зелених површина – дрвореда и зелених (травнатих) површина. 

 
 
У погледу обезбјеђења површина урбаног зеленила, у највећој мјери треба 

задовољити потребе корисника ових простора и у том погледу допунити функцију производно-
пословних зона и објеката максимално користећи све расположиве могућности, чак и оне које  
се могу реализовати уређењем мањих дијелова парцела који су лоцирани у заштитним 
појасевима магистралног пута или уз сервисне саобраћајнице. 

Приоритетан циљ у рјешавању система градског зеленила је и формирање нових 
дрвореда и травнатих површина уз транзитне и сервисне саобраћајнице и паркинг просторе. 

 Дрвореди и травнате површине доприносе смањењу утицаја буке и прашине  као и 
прегријавања асфалтираних и поплочаних површина. 
 

8. Шуме и шумско земљиште  
 

Површине под шумама и шумско земљиште не налазе се у обухвату овог плана, а 
Смјерницама за израду овог  плана није предвиђено формирање истих. 
 

9. Пољопривредне површине  
 

Пољопривредно  земљиште у смислу формирања већих комплекса за интензивну 
пољопривредну производњу, не налази се у овом обухвату, а исто није ни предвиђено 
Пројектним задатком за израду овог  плана.  

Земљишне површине које се тренутно налазе у границама овог плана, а које су 
добиле статус градског грађевинског земљишта и које су предвиђене за будућу изградњу,  
користиће се као обрадиве површине, све до привођења тог земљишта његовој трајној 
намјени. 
 

10. Остале потребе и могућности  
 

Наглашена потреба  да се у обухвату овог плана изврши урбана реконструкција,  може 
кроз даљу разраду и провођење смјерница овог плана, указати  на нова питања која за сада 
нису дефинисана. 
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Г.   ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 

l.   Организација простора 
 

Концепт уређења и коришћења простора у обухвату ове ревизије, заснива се на  
постојећој намјени површина,  карактеру већ изграђених цјелина у окружењу, као и већ 
постављеним правцима изградње индустријских и производно пословних објеката у зони која 

је Урбанистичким планом Дервенте  и Пројектним задатком управо одређена за ту намјену. 
Највећи дио предметног простора (око 93,5%) предвиђен је за изградњу индустријских 

и производно-пословних објеката. На овом простору предвиђено је формирање  27 нових 
парцела чије се површине крећу у распону од 2.360 до 29.310 m² и чија просјечна површина  
износи 10.750 m². 

Пројектним задатком – програмским тезама за израду ревизије дијела Регулационог 
плана »Индустријска зона« и Програмским елементима за допуну и ревизију плана 
»Индустријска зона« предложено је да се приликом израде планских рјешења, осим 
уважавања основних поставки датих Урбанистичким планом града, правила струке, одредби 
Закона о грађевинском земљишту, положају локације и новонасталих услова у привређивању 
размотри, између осталог  још и планирање парцела за потребе изградње пословних садржаја 
на начин да се према потреби могу додјељивати веће или мање површине парцела према 
конкретним потребама инвеститора, са јасно дефинисаним саобраћајницама и коридорима за 
комуналне инсталације. 

У току рада на фазама које су претходиле овом Нацрту, у договору са Носиоцем 
припреме плана, прихваћен је приједлог да се осим нове парцелације земљишта дају положаји 
грађевинских и регулационих линија у односу на јавне саобраћајнице, без одређивања 
коначних габарита будућих објеката. Ово је предложено из разлога што још увијек не постоје 
конкретни приједлози и исказане потребе будућих инвеститора на основу којих би се поближе 
дефинисали хоризонтални и вертикални габарити, намјене и садржаји будућих основних 
(производно-пословних објеката) и пратећих садржаја.  

Цијенећи ове околности, усвојен је принцип да се у овој фази израде планских 
рјешења одреди крајња граница односно максимални коефицијент изграђености за сваку 
парцелу појединачно.  

Постојеће саобраћајнице задржане су и планиране за реконструкцију у смислу 
проширења коловоза, изградње тротоара, уређења банкина као и  пратећих инсталација 
комуналне инфраструктуре.  

Обзиром на недостатак одговарајућих саобраћајница које су предуслов за добру 
организацију простора у овом обухвату, предложена је и изградња нових сервисних 
саобраћајница са геометријским елементима који задовољавају стандардне услове за 
насељена мјеста као што је  Дервента и за просторне цјелине као што су индустријске зоне. 

Мрежом постојећих (реконструисаних) и планираних саобраћајница, унутрашњост 
обухвата овог плана повезана је преко осталих дијелова примарне градске  мреже са главним 
магистралним и регионалним правцима.  

Осим садржаја који су предвиђени у складу са Пројектним задатком, ревизијом овог 
просторног обухвата одређена је и локација уређаја за уређај за пречишћавање отпадних вода 
са дијелом цјевовода кроз предметну индустријску зону (према изводу из пројекта пречистача 
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отпадних вода) као и локација Мјерно разводне станице  (МРС) »Плинара« (према изводу из 
идејног пројекта плинифилације града Дервенте.  

Обе ове локације налазе се ван граница просторног обухвата Измјене и допуне дијела 
Регулационог плана »Индустријска зона«, па стога нису посебно обрађиване. 

 

1.  Основна намјена површина у просторној цјелини –  
грађевинско,  пољопривредно и шумско земљиште и водне 
површине 
 

Према одредбама Урбанистичког плана Дервентa, комплетан простор у обухвату овог 
плана, по основној намјени површина намијењен је за индустријску зону.  

На терену у вријеме обраде података налазила су се 22 једнопородична стамбена 
објекта у једној групацији, док се још 5 оваквих објеката налазило у другим дијеловима овог 
обухвата. У договору са Носиоцем припреме плана, одлучено је да ове објекте треба 
задржати, тако да се грађевинско земљиште које се налази у предметном просторном 
обухвату по намјени може условно подјелити на зону индустрије и стамбену зону. 

Укупна (бруто) површина грађевинског земљишта које припада просторној цјелини 
»Јужни појас« је сса 13 ha, док је површина грађевинског земљишта у »Сјеверном појасу« сса 
22,70 ha. Ове двије просторне цјелине међусобно раздваја траса магистралног пута.   

Површине намијењене за пољопривредно и шумско земљиште као и и водне 
површине које се дефинишу у смислу одредби Правилника о садржају планова, не налазе се у 
обухвату овог плана. Границе обухвата овог плана дате су на свим гарфичким прилозима. 
 

2. Уже просторне цјелине 
 

Како је већ наведено, Измјеном и допуном дијела Регулационог плана »Индустријска 
зона«, планирано је да се комплетан простор у обухвату овог плана у просторном и 
функционалном смислу подијели  на двије мање просторне цјелине – Јужни и Сјеверни појас 
који су међусобно разграничени трасом магистралног пута. 

Према плану парцелације, за индустријску зону као зону примарне намјене коју треба 
приоритетно рјешавати, у јужном појасу планиранo je 15 грађевинских парцелa, дој је у 
сајеверном појасу обезбјеђено још 12 парцела. 

Укупно остварена (нето) површина свих грађевинских парцела  за индустријске објекте 
који ће се градити у оквиру ужих просторних цјелина Јужни и Сјеверни појас, износи 290.900,00 
m² (или 29,09 ha), а површине тих парцела дате су у слиједећим табелама: 

 
 

1. ЈУЖНИ ПОЈАС:     2. СЈЕВЕРНИ ПОЈАС: 
парцела m² ha парцела m² ha 

1 9.110 0,91 16 5.830 0,58 

2 2.690 0,27 17 10.040 1,00 

3 5.920 0,59 18 16.300 1,63 

4 7.130 0,71 19 14.550 1,46 

5 13.200 1,32 20 18.560 1,86 

6 2.360 0,24 21 20.150 2,02 

7 9.810 0,98 22 21.050 2,11 

8 10.400 1,04 23 20.100 2,01 

9 5.050 0,50 24 13.880 1,39 

10 3.620 0,36 25 11.630 1,16 

11 5.720 0,57 26 28.810 2,88 

12 4.260 0,43 26а 7.760 0,77 
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13 10.230 1,02 укупно 188.660 18,87 

14 7.470 0,75    

15 5.270 0,53  

УКУПНО (1+2) = 290.900 m²  или 29,09 ha укупно 102.240 10,22 

 
 

3.  Детаљна намјена површина 
 

3.1. Зоне централних функција и садржаја 
 

Према одредбама Урбанистичког плана града, на простору ревизије дијела 
регулационог плана »Индустријска зона«, осим индустријске зоне и мање, условно датe зоне 
једнопородичних стамбених објеката,  нису планиране зоне централних функција, као ни 
стамбено пословне зоне са објектима  јавних служби и других друштвених дјелатности.  

Ове функције града значајније су заступљене просторним обухватима планова који 
покривају централне дијелове града.   

Пројектним задатком, Програмским елементима за допуну и ревизију плана 
»Индустријска зона« и Урбанистичким планом града, проблем дефицитарности зона 
централних функција на овом подручју није посебно разматран.  

У случајевима изградње објеката од ширег друштвеног интереса, кроз наредне фазе 
реализације овог плана и израду детаљних урбанистичко техничких услова, будућим 
инвеститорима треба дати могућност извјесног одступања од предложених рјешења и то по 
посебно аргументованом и образложеном захтјеву.  

 

3.2. Зоне становања мањих, средњих и већих густина, односно  
  зоне  индивидуалног, мјешовитог и колективног становања 
 

 У анализи већ изграђених (затечених) физичких структура обухвата једног дијела 
ревизије овог плана, може се издвојити мања група једнопородичних стамбених објеката 
(условно названа као зона становања), а који су окружени ширим простором планиране 
индустријске зоне.  
 Како се реализација планова данас одвија у условима ограниченог привредног раста и 
како  се у конкретном случају ради о релативно малој групи објеката са малом густином 
насељености, оцијењено је  

• да је овакав систем грађења нерационалан због ниског степена 
искоришћености градског грађевинског земљишта, 

• да по важећем регулационом плану и Урбанистичком плану града, ова зона 
нема перспективу даљег ширења    и 

• да у овој зони није предвиђена замјенска изградња вишепородичних објеката 
колективног становања, са средњом или већом густином насељености. 

Имајући у виду све наведено, а посебно чињеницу да би уклањање ове зоне и 
рјешавање имовинско правних односа у циљу обезбјеђивања локација за изградњу 
индустријских објеката, било нерационално и дуготрајно, закључено је да се иста задржи и у 
овој ревизији плана.  

Посебним одредбама овог плана биће ријешен статус затечених (постојећих)  објеката. 
   

3.3. Стамбено пословне зоне 
 

Имајући у виду да је простор у обухвату овог плана намијењен првенствено за 
индустријску зону као и да затечена зона једнопородичних објеката има врло ограничене 
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просторне могућности, закључено је да би формирање стамбено пословне зоне у овом 
обухвату било у супротности са намјеном површина која је дата Урбанистичким планом града. 

 
 
 

3.4. Пословне, односно радне зоне, по врстама привредних    
 дјелатности, јавних служби и других друштвених дјелатности 
 

Генерално, у просторном обухвату ове ревизије фаворизује се изградња индустријских 
и производно пословних објеката »чисте индустрије«, односно дјелатности код којих се у 
производно технолошком процесу не емитују отпадне материје које угрожавају или могу 
угрожавати природну средину.  У овој индустријској зони треба посебно водити рачуна о 
компатибилности производних процеса, како међусобно унутар саме зоне, тако и у односу на 
стамбене и остале објекте у окружењу. 

Пројектним задатком за ревизију овог дијела плана није предвиђено да се у овом 
обухвату као мање функционалне цјелине формирају  строго одвојене радне зоне истих или 
сродних дјелатности. 

Даљом разрадом овог просторно планског акта, а у првом реду кроз израду 
урбанистичко техничких услова, треба настојати да се ипак врши груписање сродних 
дјелатности, првенствено због олакшавања услова привређивања будућим корисницима ових 
простора.  

Ово олакшање односи се на изградњу заједничких објеката линијске инфраструктуре, 
енергетсих објеката, привремених депонија секундарних сировина, уређаја за таложење и 
пречишћавање отпадних и употребљених технолошких вода и сл. 

Изузетно, и у посебно образложеним захтјевима, у појединим дијеловима обухвата 
ревизије овог плана може се одобрити обављање  пословних дјелатности, као што су трговина 
и угоститељство.    

Формирање зона јавних служби и других друштвених дјелатности као засебних 
функционалних цјелина у оквиру ове индустријске зоне није предвиђено. 

У границама обухвата овог плана искључена је могућност планирања отворених и 
затворених складишта, »прљавих« индустријских погона, бензинских пумпи, складиштење 
отпада и сличних садржаја.  Овом ограничавајућом мјером дају се веће могућности да се у 
оквиру индусатријске зоне могу реализовати атрактивнији амбијенти који би стимулисли и 
привукли потенцијане инвеститоре. 

  

3.5. Зоне урбаног зеленила, по врстама уређених зелених површина 
 

Пројектним задатком за израду ове ревизије и Урбанистичким планом града 
Дервентa наглашено је да зелене површине у свим дијеловима града представљају један од 
значајнијих елемената које треба штитити, унапређивати и проширивати. 

Опредјељење да је највећи дио предметног простора намијењен за изградњу 
индустријских и производно пословних објеката не умањује значај уређења зелених 
површина у овој индустријској зони. Ипак остаје чињеница да је приоритет за кориштење 
простора дат за рад и индустрију, а што је у границама обухвата ове ревизије резултирало 
ограничавањем могућности планирања и уређења зоне урбаног зеленила као засебне 
функционалне цјелине. 

Уређене зелене површине у индустријским зонама, једнако као и такви простори у 
градским центрима, представљају слободне јавне површине које осим естетских вриједности 
чине и један од основних хигијенских елемената који утичу на побољшање микроклиматских 
услова живота и рада и пружају заштиту од вјетра, прекомјерне инсолације, прашине и буке. 
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Уз све постојеће и будуће саобраћајнице треба засадити дрвореде са стручно 
одабраним садним материјалом, кога осим високих стабала чине групације средњих и 
ниских жбунова и сезонског цвијећа, а уз једнопородичне стамбене објекте треба урадити 
предбаште, цвијетњаке, травњаке, живе ограде и сл. 

 
Ревизијом овог плана прихваћен је концепт планирања без стриктног одређивања 

хоризонталних и вертикалних габарита објеката.  
Нормативи за димензионисање зелених површина у индусатријским зонама нису 

егзактно утврђени. По препорукама разних аутора, у индустријским и радним зонама треба 
обезбједити најмање око 30% површине која се налази под објектима такве намјене. 

У стамбеној зони са једнопородичним објектима, зелене површине  као што су 
предбаште, цвијетњаци, травњаци, живе ограде и сл. заузимају  (по процјени) око 25% од 
укупне површине те зоне. Посматрано по врстама уређених зелених површина, у овом 
обухвату могуће је реализовати:  

•   2.320 m¹    уличних дрвореда 

•   3.480 m²    травњака уз саобраћајнице 

• 44.000 m²    зелених површина ограниченог кориштења (уз индустријске објекте), 

•   7.500 m²    зелених површина ограниченог кориштења (уз једнопородичне објекте). 
 

3.6. Рекреационе и рекреационо спортске зоне, по врстама и  
намјенама 
 

У границама обухвата ове ревизије нису планиране рекреационе и рекреационо 
спортске површине као посебне просторне цјелине. Програмским елементима за допуну и 
ревизију овог плана, као дијелом пројектног задатка, тражено је преиспитивање плана намјене 
површина, посебно у дијелу рекреативног спорта и пратећих садржаја.  

Како је већ наведено у Подацима о планирању, површина  овог просторног обухвата је 
знатно смањена у односу на првобитно одређени обухват, тако да је поменута зона  
рекреативног спорта и пратећих садржаја остала ван граница предметног простора.  

Површине за одмор, рекреационо спортски објекти и спортски објекти 
такмичарског карактера планирани су у другим подручјима града. Проблем 
рекреационих зона у овој индустријској зони не може се посматрати изоловано од осталих 
градских подручја, јер постоје добри услови (саобраћајна повезаност) да се зоне различитих 
намјена међусобно допуњавају.  

 

3.7. Заштићена подручја и објекти природног и културног  
наслијеђа, са мјерама за коришћење, очување, ревитализацију 
или реконструкцију 
 

Заштита и очување наслијеђа проводи се на основу прописа о плнирању и уређењу 
простора, изградње објеката и заштити животне средине, првенствено прописане  Законом о 
заштити културног и природног наслијеђа и Закона о уређењу простора. 

Заштићена подручја природног и културног наслијеђа, као засебне урбане зоне  не 
налазе се у границама овог плана, а Пројектним задатком и Урбанистичким планом града није 
предвиђено њихово формирање.  

У границама овог плана нису регистровани објекти или амбијенталне цјелине који би 
се могли сврстати у категорију објеката природног или културног наслијеђа. 

Уколико се у току извођења радова на изградњи нових индустријских и производно 
пословних објеката, саобраћајница и комуналних инсталација наиђе на објекте који могу да 
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имају обиљежје природног или културно-историјског наслијеђа, инвеститор и извођач радова 
дужни су да без одлагања поступе у складу са одредбама Закона о уређењу простора.               

 
 
 

3.8. Водне површине, са заштитним зонама и појасевима, и са  
 мјерама за њихово успостављање, заштиту и коришћење 
 

У границама обухвата не постоје водне површине и њихове  заштитне зоне а 
Пројектним задатком за израду ревизије овог  плана није предвиђено њихово формирање. 

Просторни обухват ревизије овог плана са сјевероисточне стране ограничен је коритом 
ријеке Укрине која на овом потезу има карактер  равничарске ријеке која се излива и плави 
околно земљиште.   

На мјерној станици Дервента нулта кота је на 103,80 m/nmv, а ниво велике воде је на 
коти 107,50 m/nmv.  Имајући у виду овакво стање, намеће се као нужна потреба изградња 
одбрамбеног насипа или насипање комплетног простора до изнад коте велике воде.  

У оквиру провођења мјера за заштиту од поплава биће потребно изградити прецрпну 
станицу са аутоматском регулацијом рада у вријеме пораста водостаја ријеке Укрине изнад 
просјечне коте терена планираног за изградњу објеката у овој индустријској зони. 

 

3.9. Саобраћајне површине и објекти, са заштитним зонама и  
 појасевима, и мјерама за њихово успостављање, заштиту и  
 коришћење 
 
Окосницу саобраћаја у овој градској индустријској зони чини траса магистралног пута 

М – 14.1 дионица Дервента – Дервента (Жировина). Заштитни појас овог магистралног пута 

формиран је у складу са одредбама Закона о јавним путевима Републике Српске (»Службени 

гласник Републике Српске«,  број 03/04). Осим заштитног појаса, у зонама раскрсница које овај 
пут чини са новим сервисним саобраћајницама потребно је, такође у складу са Закона о јавним 
путевима, обезбједити троуглове прегледности. 

Остале саобраћајнице као што је пројектована сервисна саобраћајница и 
саобраћајница која ће се такође градити на траси напуштене жељезничке пруге имају 
секундарни значај у односу на поменути магистрални пут.  

Посебни заштитни појасеви неће бити формирани уз сервисне саобраћајнице.  
Профил сервисних саобраћајница чини: коловоз за двосмјерни саобраћај са тракама 

ширине 2 х 3,00 m¹, појасеви заштитног зеленила ширине 2 х 1,50 m¹ са дрворедима и травом  
обострано, тротоари ширине 2 х 1,5 m¹ обострано, као и бициклистичка стаза за двосмјерну 
вожњу укупне ширине 2,5 m¹ која је дата само са једне стране сервисних саобраћајница. 

Изградња грађевинских објеката и њихов положај на грађевинској парцели биће 
регулисани грађевинским линијама датим на одређеном растојању од магистралног пута и 
сервисних саобраћајница. 
 

3.10. Површине за изградњу објеката и за пролаз водова линијске  
 инфраструктуре, са заштитним зонама и појасевима, и са  
 мјерама за њихово успостављање, заштиту и коришћење 
 

Објекти линијске инфраструктуре као и њихови заштитни појасеви који би могли бити 
од ширег значаја, не налазе се у границама обухвата овог плана, нити је изградња истих 
предвиђена  планским рјешењима која су дата овим планом.  
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Објекти комуналне (линијске) инфраструктуре, који су изграђени или који ће бити 
изграђени, биће рјешавани у профилима градских улица, према детаљним урбанистичко 
техничким условима и пројектној документацији. 
 
 

3.11. Резервисане површине (коридори) за пролаз водова линијске  
 инфраструктуре, чије осовине и профили не могу бити 

 дефинисани на нивоу регулационог плана, укључујући и 
 њихове заштитне појасеве 
 

Резервисане површине (коридори) за пролаз водова линијске инфраструктуре, чије 
осовине и профили не могу бити дефинисани на нивоу регулационог плана, укључујући и 
њихове заштитне појасеве, који су од ширег значаја, не налазе се у обухвату плана  и нису 
планирани рјешењима датим овим планом.  

 

3.12. Зоне пољопривредног и шумског земљишта 
 

Зоне пољопривредног  и шумско земљиште не налазе се у обухвату плана, а 
Пројектним задатком за израду овог  плана није предвиђено формирање истих. 

 

3.13. Зоне лежишта и експлоатације минералних сировина 
 

Зоне лежишта и експлоатације минералних сировина не налазе се у обухвату плана, а 
Пројектним задатком за израду овог  плана није предвиђено формирање истих. 
 

3.14. Зоне урбане санације или реконструкције 
 

Како је већ наведено, око 93,5% простора у  обухвата овог регулационог плана 
намијењено је за индустријску зону.  

На преосталом дијелу који заузима око 6,5% укупне површине, планирано задржавање 
постојећих једнопородичних, слободностојећих стамбених објеката мале густине насељености. 

Пројектним задатком за израду овог плана није предвиђено даље ширење ове зоне, 
али је утврђена потреба да се на овом подручју успостави режим ограничене градње са 
могућом реконструкцијом стамбених објеката, саобраћајница и комуналних инсталација, без 
знатнијег повећавања вриједности стамбених објеката. 
 

3.15. Зоне од значаја за будући развој, без детаљно одређене  
намјене површина (резервисане) површине  из чл. 8. и 9.  
Закона) 
 

Зоне од значаја за будући развој, без детаљно одређене намјене површина 

(резервисане) површине, не налазе се у обухвату плана, а Пројектним задатком за израду овог  

плана није предвиђено формирање истих. 
 

3.16. Зоне за друге намјене 
 

Зоне за друге намјене не налазе се у обухвату плана, а Пројектним задатком за израду 
овог  плана није предвиђено формирање истих. 
 

II.    Становање 
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На простору  обухвата овог плана  преовлађује једнопородично становање мале 

густине насељености (до 60 ст/ha), које обзиром да се налази у окружењу индустријске зоне, 
нема перспективу даљег ширења.  

 
По пројектном задатку, овим објектима треба дати могућност побољшања услова 

становања у смислу обезбјеђења санитарног минимума, као и изградњу објеката саобраћајне 
и комуналне инфраструктуре, без знатнијег повећавања тржишне цијене тих објеката. 

Уз претпоставку да један стан користи једно домаћинство,  а рачунајући са податком 
да једно домаћинство броји просјечно 3,5 члана, те да по усвојеним нормативима за једног 
члана треба обезбједити по 20 m² стана, долази се до податка да су у оваквим зонама станови 
просјечне површине по 70 m². 

Према подацима са терена, у једнопородичним објектима у овој зони живи око 140 
становника у 40 стамбених јединица, а укупна бруто грађевинска површина свих станова 
износи око 2.800 m². 

Према планираним рјешењима, уз примјену режима ограничене изградње, без 
интерполирања нових једнопородичних објеката, нови стамбени простори добијаће се 
углавном претварањем тавана у стамбене просторе, без промјене облика крова и без 
подизања висине надзидака.На овај начин добија се око 1.400 m² нових стамбених површина, 
или 50% више у односу на постојеће стање. 

Према горе датим нормативима на поменутој површини од 1.400 m² биће могуће 
изградити још 20 станова просјечне површине по 70 m² у којима ће живјети око 70 становника. 

У укупном билансу, у овој условно названој стамбеној зони, у 40 постојећих и 20 нових 
станова, укупно ће живјети 210 становника, а сама зона ће са бројем од 84 ст/ha и даље 
остати у категорији мале густине насељености. 
 

III.   Привредне дјелатности 
 

Развој привредних дјелатности на подручју обухвата овог плана треба да се одвија у 
складу са утврђеном општом политиком, условима и правцима развоја привреде у ширем  
окружењу. У овом смислу треба подржавати концепт »унапређеног пословања« који има циљ 
да се улагањима у развој инфраструктуре афирмише амбијентална атрактивност таквих зона 
како би се привукли будући инвеститори за куповину земљишних парцела за изградњу 
индустријских објеката и производно пословних простора. 

Да би се реализовали планирани циљеви изградње индустријских и производно 
пословних објеката, у границама овог обухвата прихваћен је концепт планирања без стриктног 
одређивања хоризонталних и вертикалних габарита објеката. 

Овако усвојен концепт на један начин ће убрзати активности на реализацији овог 
плана, посебно у процесу рјешавања имовинско правних односа који се у принципу проводе 
релативно споро и отежано. 

Одређени број потенцијалних инвеститора већ је показао интерес да инвестира на 
подручју ове зоне, али у том правцу, осим нове градске топлане, до сада нема јасних програма 
или исказани потреба уобличених у форми идејних пројеката. 

Недостатак података о потенцијалним инвеститорима за сада ограничава могућност 
планирања просторних потреба по привредним дјелатностима.  У овом погледу једино је 
конкретно опредјељење да се ограничи изградња »прљавих« индустријских погона као 
потенцијалних загађивача природне цјелине. 

Планирање простора без стриктног одређивања габарита и за (још увијек) непознате 
инвеститоре, на други начин резултираће одређеним недоумицама које ће сигурно успоравати 
жељену динамику реализације овог плана.  
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Чињеница да се конкретно ради о неизграђеном простору, обавезује све учеснике у 
планирању и припреми, да своје активности интензивирају посебно у правцу опремања 
грађевинског земљишта приступним саобраћајницама и инсталацијама комуналне 
инфраструктуре. 

 
Имајући у виду намјену простора, оцијењено је да изградња индустријских и 

производно пословних објеката има приоритетан значај, па је у том циљу  датим планским 
рјешењима формирано 27 нових парцела са површинама које се крећу у границама од 2.360 
до 29.310 m², а чија укупна површина износи 290.900 m², или 29,09 ha. 

Релативно велики распон у површинама датих парцела, условљен је постојећом 
парцелацијом земљишта, односом према постојећим саобраћајницама и садржајима у 
непосредном окружењу. Овакав приступ говори и о разноврснијој понуди према будућим 
инвеститорима.  У сваком случају, не ограничавају се могућности да се по потреби врши 
повезивање двије или више мањих парцела у једну. 

Цијенећи све горе наведено, а посебно принцип да се површине индустријских и 
производно пословних објеката дефинишу на посредан начин и то положајно – грађевинским 
линијама и квантитативно – коефицијентом изграђености и степеном искориштености, усвојена 
је норма да је: 

• коефицијент изграђености 0,75   и 

• степен искориштености од 40 до макс. 50%. 
 

Напомена: Дефиниције појмова »коефицијент изграђености« и »степен  
искориштености« дате су у члану 3. Правилника о садржају планова (»Службени гласник 
Републике Српске«,  број 7/03), 

Према горе усвојеним нормативима - коефицијенту изграђености и степену  
искориштености, у просторном обухвату ревизије овог плана, на 27 грађевинских парцела 
биће могуће изградити укупно око 218.000 m² (БГП) простора у надземним етажама 
планираних објеката, а који ће заузимати укупно 50% или око 145.000 нето површине 
планираних парцела. 

Све планиране активности требају омогућити повољније рјешавање просторних 
потреба за изградњу индустријских објеката у овој зони, а што ће у коначном резултирати 
интензивнијим развојем привредних дјелатности, повећањем квалитета услуга и посебно 
повећању могућности за рјешавање проблема запошљавања. 

 

IV   Јавне службе и друге друштвене дјелатности 
 

Отежани услови финансирања јавних служби утичу на њихово нормално 
функционисање. У циљу развоја јавних служби треба стимулисати сарадњу јавног и приватног 
сектора. Такође треба подржавати развој сектора невладиних организација и то посебно оних 
програма који могу позитивно утицати на бољи квалитет живљења  у локалној средини.   

Као што је већ наведено, Пројектним задатком и Програмским елементима за допуну 
ревизије плана »Индустријска зона« проблем дефицитарности јавних служби и друштвених 
дјелатности на овом подручју није предмет разматрања. Ове градске функције значајније су 
заступљене просторним обухватима планова који покривају централне дијелове града. 

 

V.     Инфраструктура 
 

1.   Саобраћај 
 

1.1.  Увод 
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 Израда Регулационог плана »Индустријска зона« везана је за обухват који се према 
Одлуци о изради Ревизије дијела Регулационог плана »Индустријска зона« у Дервенти састоји 
од двије просторне подцјелине, од тзв. »Јужног појаса« површине од сса 13 ha и »Сјеверног 
појаса« површине од сса 22,70 ha. 
 

Границе просторног обухвата. »Јужни појас« чине: Дио Жељезничке улице од 
Творнице обуће »Шпринт«, а  по дубини до линије земљишта »Технорада«.  
 Границе просторног обухвата »Сјеверни појас« чине: Улица Книнска – (од Дубичке до 
раскршћа на заобилазници) дио жељезничке пруге до стамбених објеката – граница иза 
»Механике«, Искре и ЗЗ »Братство« и линија ријеке Укрине до Дубичке улице. 
 Регулациони план »Индустријска зона« рађен је у складу са  Урбанистичким планом 
града Дервентa као и у складу са Пројектним задатком за израду Измјене и допуне дијела 
Регулационог плана »Индустријска зона«. 
 
  1.2. Планирано саобраћајно рјешење и улична мрежа 
 

   Један од најважнијих сегмената инфраструктуре је градска путна мрежа. Под појмом 
градске путне мреже подразумијева се систем објеката који има функцију обезбјеђења 
кретања и мировања свих видова саобраћаја и приступа урбанистичким садржајима, те 
резервисање коридора за смјештај објеката и водова линијске инфраструктуре. 

При изради Регулационог плана »Индустријска зона« поред стандардних правила 
просторног планирања водило се рачуна да се обезбједе: 

• капацитети за стационарни и динамички саобраћај за планиране садржаје, 

• потребни нивои безбједности саобраћаја, 

• приступи објектима различите намјене, 

• међусобни контакти саобраћаја различитог ранга, 

• принципи поштовања власништва земљишних парцела и 

• компатибилност овог плана са сусједним регулационим плановима. 
По функционалном значају и улози, градска путна мрежа се дијели на примарну и 

секундарну. Основни задатак примарне мреже је да омогући кретања и она преставља 
најважнији елемент саобраћајне основе градског система.  

Секундарна (локална) путна мрежа је у потпуности подређена функцији обезбјеђења 
приступа урбаним цјелинама и садржајима. Ова два система су међусобно повезана сабирним 
улицама и на тај начин чине цјеловит и уређен саобраћајни систем. 

Планирана примарна путна мрежа дефинисана је Урбанистичким планом града 
Дервентa и уклопљена је у овај Регулациони план. Примарну путну мрежу чине траса 
магистралног пута која се на овоој дионици може у складу са одредбама  Закона о јавним 
путевима  Републике Српске, сматрати као градска улица.  

Саобраћајни профили свих примарних саобраћајница дати су у графичким прилозима.  
Секундарна саобраћајна мрежа која је планирана у овом обухвату представља 

типизирану саобраћајну мрежу која опслужује планиране садржаје пословно-производних 
активности и становања и која се повезује са примарном саобраћајном мрежом. 

Приликом планирања поштовани су важећи нормативи и прописи који се односе на 
геометријске елементе ситуације градских саобраћајница. 
 

1.3. Раскрснице 
 

 Сва укрштања примарне и секундарне саобраћајне мреже планирана су у нивоу, а 
саобраћај регулисан вертикалном и хоризонталном саобраћајном сигнализацијом. 
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 Планирано је квалитетније рјешење раскрснице коју чини магистрални пут и 
секундарна саобраћајница која иде трасом напуштене жељезничке пруге.     

У реализацији овог плана треба посебно водити рачуна да се на свакој раскрсници 
изведе адекватно освјетљење и обиљежавање свим неопходним елементима за безбједно 
одвијање саобраћаја. 
 

1.4.  Паркирање  
 

Ревизијом овог плана усвојен је концепт планирања без стриктног одређивања 
хоризонталних и вертикалних габарита објеката. Како примјеном овог концепта (без 
дефинисаних габарита) не би било могуће планирати организацију простора на новим 
парцелама, прихваћен је приједлог Носиоца припреме плана, да будући корисници 
индустријских и производно пословних објеката проблем паркирања рјешавају у границама  
властитих парцела. 

Организацију интерног саобраћаја приступних и пожарних путева, паркинга и 
манипулативних површина, треба обавезно рјешавати урбанистичко техничким условима у 
даљој разради овог плана, водећи рачуна да се задовољи стандард да се на сваких 45 m² БГП 
планираних објеката обезбједи по једно паркинг мјесто као и да у тим рјешењима. У принципу, 
паркинге треба пројектовати вертикално у односу на саобраћајнице, са димензијама паркинг 
мјеста 2,50х5,00 m¹. 

Паркирање и гаражирање за потребе индивидуалног становања биће рјешавано у 
границама припадајућих  парцела. 

Обзиром на поменути усвојени концепт планирања, за сада није могуће дати биланс 
остварених паркинг мјеста у обухвату овог плана. 

 
1.5 Јавни превоз  
 

Повезаност Градских центара и периферних дијелова урбаних подручја редовним 
линијама градског превоза (аутобусима и минибусима) је слаба, а ово стање је 
карактеристично за град Дервенту и за сличне градове у окружењу. 

Број приватних путничких аутомобила нагло је повећан и има тенденцију константног 
раста што у многом утиче на слабу организацију и низак ниво услуга у јавном превозу, 
укључујући ту и такси службу. 

У просторном обухвату ове ревизије не постоје изграђени почетни терминали и 
аутобуска стајалишта за јавни превоз путника, који би ову индустријску зону повезивали са 
осталим подручјима града и омогућавали организован превоз радника на посао и са посла. 
 

1.6 Урбанистичко-технички услови за саобраћај 
 

 Овим урбанистичко-техничким условима прописују се општи технички услови које је 
потребно испунити да би планирани саобраћајни садржаји били доведени у услове 
квалитетног и поузданог коришћења у траженом обиму. Да би  квалитет саобраћајних рјешења 
био доведен најмање до нивоа датог овим урбанистичко-техничким условима треба: 

• све хоризонталне елементе (осовине и габарите) приказати у графичким прилозима и 
исти требају бити обавезујући за пројектанте и извођаче радова, 

• пројектовати саобраћајнице у складу са важећим прописима и стандардима, на основу 
геотехничких и геомеханичких каректеристика терена добијених од стране институције 
овлаштене за такву врсту послова, 

• димензионисати коловозне површине у складу са очекиваним саобраћајним 
оптерећењем и по важећим прописима, 
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• нивелацију нових колских и пјешачких површина ускладити са околним простором и 
садржајима као и са планираним котама насипања и издизања терена, 

• одводњу оборинских вода ријешити путем сливника и цјевовода, а избор сливника 
ускладити са обрадом површине на којој се налази (коловоз или пјешачка стаза), 

• завршну обраду коловозних застора свих планираних и реконструисаних 
саобраћајница извести асфалтирањем, 

 

• површинску обраду тротоара и паркинга извести асфалтирањем, или поплочавањем 
природним или вјештачким префабрикованим елементима, 

• оивчење коловоза и пјешачких површина извести уградњом бетонских 
префабрикованих ивичњака, 

• на свим пјешачким стазама ширине веће од 2.00 м поставити физичке препреке ради 
онемогућавања моторних возила да користе те стазе.  

• да се при пројектовању саобраћајних површина (саобраћајница, паркинга и пјешачких 
стаза) обавезно примјењују одредбе Правилника о условима за планирање и 
пројектовање грађевина за несметано кретање дјеце и особа са умањеним тјелесним 
способностима (»Службени гласник Републике Српске«, број  02/03), 

• да се са становишта безбједности саобраћаја обавезно пројектује и изведе квалитетна 
и адекватна расвјета свих саобраћајних површина, а посебно раскрсница, 

• да пројектовање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације буде обавезно 
у складу са одредбама Закона о основама безбједности саобраћаја. 

 
2. Хидротехничка инфраструктура 
 

2.1. Мрежа водоводних инсталација 
 

За снабдијевање водом комплетног обухвата овог плана, задржава се постојећа 
концепција снабдијевања водом из градског водоводног система који припада првој висинској 
зони водоснадбијевања. 

Предвиђеном реконструкцијом постојећег система водоснабдијевања обезбиједиће се 
веће количине воде за потребе града, а планирано је  да се том реконструкцијом ријеше и 
тренутне потребе за питком водом.  

Прорачун потребних количина воде тренутно није могуће направити јер не постоје 
адекватни показатељи потрошње. Овај проблем треба ријешити приликом израде главних 
изведбених пројеката водоводне мреже. 

Постојећу изграђену водоводну мрежу од AC цијеви треба замијенити PE или PVC 
цијевима пречника Ø100 mm, а спајање водоводних цијеви обавезно вршити у шахтовима.  

Дуж саобраћајница планираних овом ревизијом, треба извести нове водоводне трасе 
са прикључцима на постојећу примарну водоводну мрежу, тако да се омогући стални доток 
воде из два правца до сваке нове парцеле и објекта.  

Хидрантску мрежу треба развијати заједно са постављањем нових инсталација 
водовода и то подземно и у комплетној дужини нових цјевовода, са максималним растојањем 
од 80 m¹ од хидранта до хидранта. 

Сви нови цјевоводи требају бити постављени у заленом појасу уз саобраћајнице или у 
тротоарима.  Наведена планирана мрежа је предвиђена да задовољи потребе за санитарном, 
технолошком и пожарном водом.  

Развод свих водоводних инсталација дат јеу графичком прилогу. 
 
2.2. Мрежа канализационих инсталација 
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На предметном подручју усваја се мјешовити систем одводње оборинских вода, пошто 
се пројектована канализација прикључује на постојећу која је такође мјешовитог типа. Уколико 
се створе услови до реализације овог Регулационог плана за сепаратним системом одводње, 
предлаже се да се и за овај обухват усвоји сепаратни систем одводње, док би трасе одвојених 
канализација биле постављене у складу са предложеним рјешењима траса. 

 
 
У овом рјешењу је планирано да се оборинске воде са тротоара и улица спајају на 

канализацију пошто постоји велика површина зеленила која може да прихвати оборинске воде. 
У зони обухвата овог регулационог плана постоји изграђен главни градски колектор 

Ø2000 mm који ће се продужити до мјеста изградње уређаја за пречишћавање отпадних вода. 
Мјесто изградње пречистача отпадних вода је назначено у графичком дијелу. 

У склопу планираних саобраћајница изградиће се сабирни колектори Ø800 и Ø500 mm 
који ће  отпадне и индустријске воде проводити до главног градског колектора.  
 

2.3. Заштита од високих вода  
 

Обухватом регулационог плана који је раније урађен извршена је регулација корита 
ријеке Укрине. Приликом последње поплаве која се десила 2001. године, дошло је до 
плављења и дијела  терена који се налази у обухвату овог Регулационог плана. Поплаве 

настају када ниво ријеке Укрине пређе коту 107,5 m/nmv. Стога се у циљу заштите од високих 
вода предлаже се изградња одбрамбеног насипа. На мјестима спајања мањих канала са 
главним каналом, у одбрамбеним насипима треба поставити тзв. клапне које се у вријеме 
појаве великих вода аутоматски  затварају. 
 

2.4. Општи услови  
 

Нивелете цјевовода водоводне и канализационе мреже треба водити са што мање 
ломова, водећи рачуна о конфигурацији терена у овом обухвату, а  на свим мјестима спајања 
треба обавезно поставити шахтове.  

Канализациони развод у правилу треба водити осовинама саобраћајница, или зеленим 
површинама уз саобраћајнице.  Код пројектовања и израде водоводне и канализационе мреже 
обавезно користити шахтове са поклопцима димензионисаним за тешки саобраћај.  

Водоводне инсталације у правилу треба водити испод тротоара и зелених површина. 
Ако постоји потреба да се ове инсталације воде и кроз саобраћајне површине, треба настојати 
да такви потези буду што краћи.  

Приликом пројектовања хидротехничких инсталација као смјернице узети усвојене 
пречнике цијеви и њихов положај, а радове обавезно изводити само по условима које одреди 
надлежно комунално предузеће. 

За израду овог ревизије Регулационог плана кориштени су подаци из Урбанистичког 
плана и раније усвојеног Регулационог плана за комплетну индустријску зону. Овом ревизијом 
задржан је концепт рјешења датих у поменутим плановима. 

Ранијим плановима као трајно рјешење проблема снабдијевања питком водом било је 

предвиђено прикључење града Дервенте на Регионални систем водоснадбијевања »Сјеверна 
Босна«.  Изградња овог система је неизвјесна, па се за трајније рјешење снадбијевања питком 
водом предлаже  изградња нових изворишта у приобалном појасу ријеке Саве, или изградња  
фабрике за прераду воде на ближим локацијама. 
 

3. Електроенергетска инфраструктура 
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3.1. Енергетика 
 

Потребе домаћинстава за електричном енергијом захтијевају при планирању 
електроенергетске мреже узимање у обзир тенденције развоја подручја те непрестано 
повећање потрошње електричне енергије по домаћинству. На основу тих потреба потребно је 
изградити квалитетну електроенергетску мрежу са довољним бројем трансформаторских 
станица.  

 
Биланс бруто грађевинских површина према намјени: 

 

укупно бруто површина обухвата                                  290.900 m2 
 

Процјена потреба за изградњом нових електроенергетских објеката рачуна се на 
основу једновременог оптерећења те типу насеља. Претпоставка је потребе за енергијом за 
пословне објекте снаге 0.02-0.07 kVA/m2 . За стамбене објекте се максимално једновремено 
оптерећење рачуна по обрасцу: 

 

 

 
 

гдје је n број стамбених јединица.   
 

Називна снага трансформатора се бира тако да његово оптерећење у нормалним 
условима износи око 80% од његове називне снаге. Потребна снага за пословне просторе 
рачуна се на основу бруто грађевинског земљишта намјењеног за ову сврху по просјечној 
потрошњи од 0.02 до 0.07 kVA/m2, а као средња вриједност узима се 0.05 kVA/m2. 

Са усвојеним степеном изграђености дате бруто грађевинске површине од 70% и 
просјечном потрошњом од 0.05 kVA/m2, може се орјентационо израчунати да је за  планиране 
пословно производне  просторе са површином од 202.750 m2 потребно обезбједити: 

 

 10137.505P kVA  
  

На основу предходног резултата можемо извршити подјелу снаге према захтјеву 
инвеститора. Планирана снага представља процјењену снагу потребну за дати обухват. При 
томе треба имати на уму различите захтјеве и потребе за снагом у зависности од типа 
производње планиране за дати обухват.  
 

3.2.   Телекомуникациона инфраструктура 
 

Потребан број телефонских прикључака могуће је одредити према површини 
планираној за пословне објекте и броју стамбених јединица. Ако се усавоје нормативи да је за 
пословне објекте потребно обезбједити 1 прикључак на 15 m2 пословног простора и по 1.5 
прикључакн за једну стамбену јединицу, број  прикључака би се рачунао по обрасцу : 
 

ntel.= nstam.  x 1,5 + npp     гдје је 
 

nstam.  - број стамбених јединица 
npp       - број прикључака по пословном простору 
 

Горе наведени образац неће се користити за одређивање броја прикључака у овом 
дијелу индустријске зоне, јер би се примјеном истог добио непотребно  велики број парица. 
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Пошто је простор у планираном обухвату првенствено намијењен за пословне 
дјелатности, број прикључака за стамбене објекте треба уврстити у укупни план као мали дио 
укупног броја прикључака.  

При анализи можемо се користити искуственом методом те потребама за поједине 
објекте.  Пошто се ради о 70%- тној изграђености поменутог обухвата који износи површину од 
202000 m2, према горе наведеној формули број потребних парица би износио: 
 

 
202000

13466
15

n    

  

 
Овај број парица је прецијењен, па је усвојен искуствени норатив да се за  површину 

од сса 1000 m2 обезбјеђује просјечно по 50 парица по субјекту што би у коначном износило око 
1100 парица за комплетан обухват. 

За коначно рјешење потребно је претходно извршити консултације са инвеститорима о 
њиховим потребама, при чему треба имати на уму још и потребе за широкопојасним 
приступом интернету, телефонији, видеу итд. За будућа рјешења треба планирати полагање 
цијеви за увлачење оптичких каблова са осигурањем и одређених резерви. По могућности, ове 
радове треба ускладити са динамиком извођења  радове на изградњи саобраћајница. 

 

4. Топлификација / гасификација 
 

4.1.  Увод 
 

У складу са климатским условима и спољном пројектном температуром за зимски 
период, евидентна је велика потреба за топлотном енергијом. Обзиром на нерационалну и 
непланску потрошњу енергетских ресурса, потребно је рационализовати потрошњу, 
примјеном савремених технологија у регулацији, аутоматизацији и оптимизацији 
термотехничких производних, дистрибутивних и потрошачких система, као и могућности 
коришћења топлотних пумпи, соларне енергије и сл..  

Имајућу у виду све ове претпоставке, питање квалитетног централног загријавања 
радних и боравишних простора на подручју Дервенте (топлификација и гасификација),  
треба ријешити на прихватљив начин. 
 

4.2.  Топлотна енергија  
 

На основу биланса укупне бруто грађевинске површине (218.000 m2) у обухвату, који 
је третиран кроз Измјене и допуне дијела Регулационог плана »Индустријска зона«, 
процијењено је да је ће од дијела који заузима укупно 80% нето грађевинске површине, 
проблем загријавања требати ријешити за око 60% површине радног простора, док се око   
40 % површина (складишта и других помоћних простора) неће загријавати.  

За површине које ће се загријавати усвојен је ниво просјечне специфичне потрошње 
енергије за гријање (140 W/m2) из чега слиједи да потребна топлотна енергија за постојеће 

објекте износи: 14.600 kW,  или W  14,6 MW. 
Усвојена просјечна специфична потрошња енергије за гријање је доста велика. У 

неким случајевима је она и испод реалне. Поједини објекти (првенствено индивидуално 
становање) не поштују стандарде о топлотним карактеристикама, уштедама енергије и сл..  

Значајан и висок утрошак топлотне енергије резултат је непримјењивања 
савремених технологија из области регулације, аутоматизације и оптимизације 
термотехничких производних, дистрибутивних и потрошачких система. 
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Просјечна специфична потрошња енергије за гријање, у развијеним европским 
земљама, има тенденцију сталног пада, јер те земље посвећују велику пажњу уштеди 

енергије и њеној оптималној употреби. 
 

VII. Животна средина 
 

1. Систем зелених површина 
 

Уређене зелене површине у индустријским зонама заузимају слободне  површине 
које осим естетских вриједности имају функцију и једног од основних хигијенских елемената 
за побољшање микроклиматских услова живота и рада и које пружају заштиту од вјетра, 
прекомјерне инсолације, прашине и буке. 

 
Овим планским рјешењима приоритет за кориштење простора дат је просторима 

намијењеним за рад и индустрију, а што је резултирало ограничавањем могућности 
планирања и уређења зоне урбаног зеленила као посебне функционалне цјелине. 

Планирани концепт уређења зелених површина заснива се на формирању истих на 
слободним дијеловима  грађевинских парцела намијењених за индустријске и производно 
пословне објекте.  Овако конципирано уређења зелених површина доприносиће повећању   
амбијенталних вриједности цјелокупног простора, као и повећање свих позитивних утицаја 
које зеленило пружа. 

Уређене зелене површине у овој индустријској зони могу се класификовати као:  

• зелене површине јавног кориштења које чине дрвореди и травњаци уз саобраћајнице и 

• зелене површине ограниченог кориштења као што су цвијетњаци,  травњаци, живе 
ограде и сл., а које се налазе у границама парцела индустријских и индивидуалних 
стамбених објеката.  

 
1.1. Зелене површине јавног кориштења 
 

У границама обухвата овог регулационог плана не постоје уређене зелене површине 
типа градског парка и већих површина блоковског зеленила, а  Пројектним задатком није ни 
предвиђено формирање таквих површина. 

Овом ревизијом дата су рјешења у којима дрвореди представљају изузетно важан 
елеменат у структури зелених површина јавног кориштења.  

Добро формирани дрвореди у зонама рада и уз саобраћајнице, посебно ако су 
изведени у комбинацији са травњацима и цвијетњацима, омогућавају продирање свјежих 
ваздушних маса које ублажавају температурне екстреме у периоду  љетних жега, а исти веома 
повољно утичу  и на смањење нивоа буке и количине прашине.  

Даљом разрадом планских рјешења потребно је у циљу смањења негативних утицаја 
повећане инсолације, посебно зонама већих паркинга, вршити интерполирање група стабала 
уз поменуте просторе.  

Овим планом преферира се изградња »чистих« индустријских погона,  па стога није ни 
предвиђен избор садног материјала који би посебно био отпоран на повећане емисије 
специфичних видова загађивања природне средине, али се ипак код избора садног материјала 
за зелене површине јавног кориштења препоручују врсте отпорне на утицаје соли (NaCl), 
прашине и издувних гасова са несагорјелим дериватима нафте. 

 
1.2. Зелене површине приватних парцела 
 

Ова категорија зелених површина условно се може назвати још и као зелене површине 
ограниченог кориштења, а које се  дијеле на зелене површине у границама парцела за:  
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• индустријске објекте   и 

• индивидуалне стамбене објекте.   
Прву категорију уређених зелених површина ограниченог кориштења представља 

зеленило  у границама парцела индустријских објеката.  Ово зеленило заузима све слободне 
површине које се не налазе под објектима, манипулативним површинама, интерним 
саобраћајницама и паркинзима, а исто представљају травњаци, цвијетњаци, групације 
високих, средње високих и ниских стабала, грмља и живе ограде. 

Примјењујући норматив да се за ову врсту зеленила треба обезбједити око 30% 
површине под тим објектима, планираним рјешењима датим у просторном обухвату ревизије 
овог плана, обезбјеђено је  укупно око 44.000 m² уређених зелених површина. 

Другу категорију зелених површина ограниченог кориштења чини зеленило уз 
индивидуалне стамбене објекте, а у које се убрајају предбаште и баште. 

 
 Предбаште чине уређени простори између објеката и улица и исте у односу на баште 

имају већи значај у смислу формирања угоднијих амбијената у стамбеним зонама. Предбаште 
карактерише декоративно растиње, цвијетњаци, травњаци, живе ограде и мобилијар углавном 
израђен од природних материјала, дрвета и камена.   

Баште су углавном лоциране иза стамбених објеката, али без обзира на сву њихову 
корист, те површине не улазе у укупни биланс градског зеленила. 

Предбаште са цвијетњацима, жбуњем, травњацима и живим оградама уз 
једнопородичне стамбене објекте заузимају  око 25% од укупне површине стамбене зоне, 
што значи да је у границама обухвата ове ревизије обезбјеђено   укупно око 7.500 m² те 
категорије уређених зелених површина. 
 

2. Воде, тло и ваздух 
 

Немарна и неконтролисана промјена природних услова изазвана процесима 
урбанизације резултира кризом у животној средини која се манифестује кроз: 

• загађивање површинских и подземних вода 

• загађивање тла 

• загађивање ваздуха. 
Имајући у виду сталну обавезу да се у обављању свих дјелатности посебна пажња 

треба посветити унапређењу услова живота и рада у здравој и заштићеној природној средини, 
константно вршење квалитативних и квантитативних анализа загађености  воде, тла и ваздуха 
као елемената природне средине, треба бити  један од приоритетних задатака свих субјеката 
– учесника у процесима планирања, изградње и уређења простора.  

 

2.1. Заштита вода  
 

Заштита вода остварује се првенствено правилним одвођењем отпадних вода. 
У границама обухвата овог плана искључена је могућност планирања отворених и 

затворених складишта, индустријских погона, бензинских пумпи, складиштење отпада и 
сличних садржаја, па је тако смањен број потенцијалних загађивача вода и животне средине.  

Постојећа кaнализациона  мрежа мора бити проширена на подручје комплетног 
обухвата овог плана. Пројекат пречишћавања отпадних вода град Дервента рјешаваће у  
складу са Урбанистичким планом и према динамици која ће зависити првенствено од 
могућности обезбјеђења материјалних средстава за тај пројекат.  

Све мјере и активности на заштити вода треба проводити у складу са  Законом о 
заштити вода,  (»Службени гласник Републике Српске«, број  53/02) и Законом о водама 
Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број  50/06) 
 



ОПШТИНА ДЕРВЕНТА – Измјена и допуна дијела Регулационог плана »ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА« у Дервенти 
________________________________________________________________________________________________ 

 
"ДОБОЈИНВЕСТ" ДОБОЈ  Акционарско друштво за организовање изградње и уређење насеља, 
ул. Краља Петра I бр. 15, Добој, тел : (053) 224-122, факс 241-757, e mail: dobojinvest@rojal.net 

49 

2.2. Заштита тла  
 

Посљедњих година регистрована је повећана контаминираност земљишта тешким 
металима и сагорјелим и несагорјелим дериватима фосилних горива, а на деградацију 
основних природних елемената  утичу и дивље депоније комуналног и другог отпада.  

Емитовани штетни полутанти таложењем загађују  земљиште и воду,  из којих даље 
процесом  кружења материја у природи, контаминирају пољопривредне производе, односно 
храну, и на тај начин доспјевају у све облике биљног и  животињског свијета.  

Све мјере и активности на заштити тла треба проводити кроз примјену низа закона и 
прописа који првенствено уређују превентивно дјеловање у овој области, а посебно у складу 
са одредбама Закона о пољопривредном земљишту (»Службени гласник Републике Српске«, 
број  13/97) и Закона о заштити природне средине  (»Службени гласник Републике Српске«, 
број  53/02). 
 

2.3. Заштита ваздуха 
 

Проблем заштите ваздуха јавља се код одређивања намјене површина и утврђивања 
локација могућих извора полутаната, јер у пракси најчешће не постоје системи мониторинга и 
управљања квалитетом ваздуха. 

Посебну пажњу на  заштити ваздуха треба посветити код одређивања локација већих 
објеката за производњу топлотне енергије и избору горива које ће ти објекти користити. 
Правилним избором смањују се  емисије штетних материја из поменутих енергетских извора. 

Реализација изградње гасификационог система на нивоу града Дервенте  
резултирала би максималним смањењем емисије штетних материја како на подручју цијелог 
града тако и у границама обухвата овог плана. 

Све мјере заштите ваздуха треба проводити у складу са  Законом о заштити ваздуха 
(»Службени гласник Републике Српске«,  број  53/02).  
 

3. Управљање чврстим отпадом 
 

Ограничавањем изградње отворених и затворених складишта, индустријских погона, 
бензинских пумпи, складиштење отпада и сличних садржаја на подручју ове индустријске зоне, 
смањиће се могућност неконтролисане продукције отпадног материјала, а сви остали 
корисници (посебно пословних простора) морају имати хигијенски безбједне  локације за 
привремено депоновање отпада из властитих објеката.  

Како је већ наведено, у контактној зони предметног просторног обухвата налази се 
локација Центра за рециклажу секундарних сировина и чврстог отпада који ће опслуживати и 
задовољавати потребе комплетне градске индустријске зоне и града Дервенте, тако да не 
постоји потреба да се слични капацити обезбјеђују (дуплирају) у оквиру просторног обухвата 
ове ревизије. 

Сакупљање и евакуацију чврстог отпада са подручја обухвата овог плана треба 
вршити на начин који је уобичајен у том дијелу града, односно како то врши надлежно 
комунално предузеће, а што све треба бити у складу са методолошким упутством за процјену 
продукције отпада која се заснива се на стратегији управљања чврстим отпадом у БиХ, 
односно у складу са одредбама Закона оуправљању отпадом (»Службени гласник Републике 
Српске«, број 53/02). 

Локације за привремено депоновање отпада морају бити на прописаном растојању од  
најближих стамбених или пословних објеката, а исте ће појединачно бити рјешаване приликом 
израде детаљних урбанистичко техничких услова. 
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Превентивно, појачаном контролом и у сарадњи са грађанима, треба настојати да се у 
појединим градским блоковима не формирају дивље депоније отпадног материјала, посебно у  
данима празника и у зимском периоду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlll.    Планирани биланси  
 

• ПОВРШИНА ОБУХВАТА.....................................................................35,70 hа 

• БРОЈ СТАНОВНИКА...............................................................................210 

• БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА .........................................................................60 

• ПРОСЈЕЧАН БРОЈ ЧЛАНОВА ПО ДОМАЋИНСТВУ............................3,50 

• УКУПАН БРОЈ ОБЈЕКАТА...................................................................... 51 

• БРОЈ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА 

- колективно становање............................................................................. - 

- индивидуално становање........................................................................27 

• БРОЈ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА...............................................................2 

• БРОЈ  ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА......................................................1 

• БРОЈ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА................................................................23 

• УКУПНА  БГП  СВИХ   ОБЈЕКТА………...........................................221.711  m2 

• БГП  СВИХ  СТАНОВА..........................................................................4.202  m 2 

• БГП  ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА .................................................................20  m 2 

• БГП   ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА ...............................................217.230  m 2 

• БГП  СВИХ  ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА И ПРОСТОРА.............................668  m 2 

• УКУПНА ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТИМА...(приземља)..................148.089  m 2 

• КОЕФИЦИЈЕНТ ИЗГРАЂЕНОСТИ (БГП / П обухгвата)........................0,62         

• КОЕФИЦИЈЕНТ ИСКОРИШТЕНОСТИ (СП под обј. / П обухвата)......40,48% 

• ГУСТИНА НАСЕЉЕНОСТИ (на нивоу стамбене зоне)........................84 ст/h 

• ГУСТИНА НАСЕЉЕНОСТИ (на нивоу обухвата ревизије плана).........6 ст/h 
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Д.   ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 

I.  Смјернице за даље планирање (орјентационо дефинисање ужих  
  просторних цјелина за које треба донијети урбанистичке 
  пројекте, одређивање обавезности или факултативности  
  њиховог доношења у смислу Закона, стручне смјернице за  
  њихову израду и др. 

 
 Пројектним задатком за  израду овог плана нису дефинисане уже просторне цјелине за 
које треба донијети урбанистичке пројекте или одредити обавезност или факултативност 
њиховог доношења.  

У консултацијама са  Носиоцем припреме - Одјељењем за просторно уређење, у току 
израде овог плана, закључено је да за његово провођење није потребна израда даљих 
планских докумената, тј. урбанистичких пројеката, па према томе, овим планом нису ни 
дефинисане уже просторне цјелине за које би требало радити урбанистичке пројекте. 

Скупштина општине може, на иницијативу органа управе надлежног за послове 
уређења простора или будућих инвеститора, одлучити да се за поједине уже просторне 
цјелине  изради  и урбанистички пројекат. 

 

II. Општи урбанистичко технички услови за изградњу грађевина и 
других објеката и за уређење и кориштење простора. 

 

      Урбанистичко технички услови су обавезни дио сваке урбанистичке сагласности, а 
истим се у оквиру одговарајућег плана разрађују, конкретније одређују и допуњавају услови за 
изградњу и коришћење грађевина и земљишта. 
 Иако се урбанистико техничким условима непосредно не конституишу стварна права 
на одређеном земљишту, они ипак представљају урбанистичку основу за конституисање тих 
права у складу са прописима  којима се та права уређују. 
 Урбанистичко техничким условима дефинишу се су сви релевантни регулативно - 
урбанистички елементи за пројектовање и изградњу објеката у подручју обухвата плана. 
Текстуални и графички дио плана су јединствен документ који обавезује све субјекте без 
обзира у којој фази реализације плана учествују. 
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 Утврђивање обавезних елемената и садржаја урбанистичко техничких услова врши се  
се у складу са одредабама члана 72 Закона о уређењу простора. Општи урбанистичко-
технички услови за изградњу грађевина и других објеката као и  за уређење и кориштење 
простора одређени су у поглављу Г. текстуалног дијела Плана и  овим одредбама. 

Хоризонтални и вертикални габарити свих индустријских објеката у обухвату овог 
плана, одређиваће се урбанистичко техничким условима на основу датог коефицијента 
изграђености и степена искориштености и то за сваку парцелу појединачно.  Нормирани 
показатељи -  коефицијент изграђености и степен искориштености дати су као максимални, а 
исти ће дефинитивно бити одређивани детаљним урбанистичко-техничким условима.  

Растојање између два сусједна индустријска објекта лоцираних на парцелама које нису 
у истом власништву, мора износити  1,5 висине вишег објекта,   или најмање 8,0 m¹ међусобно, 
с тим да  најмања удаљеност тих објеката не смије бити мања од 4,0 m¹ од заједничке међе.  

Међусобна растојања објеката који се граде на сусједним парцелама као и растојања 
тих објеката у односу на заједничку међу, не смију се смањивати ни у случају када власници  
сусједних парцела један другом дају писмену сагласност за изградњу својих објеката на 
мањим растојањима од горе наведених. 
 

Око свих објеката потребно је обезбједити простор ширине од најмање 4,0 m¹ за 
пожарне путеве, (мјерено између објекта и ограде парцеле). Пожарни путеви не морају бити 
асфалтирани и исти могу имати земљани (макадамски) застор који у погледу носивости треба 
задовољавати услове за кретање ватрогасног возила - цистерне. 

У случају када постоје оправдани разлози као што су примјена стандардних растера 
код пројектовања, усклађивање габарита са границом катастарске или грађевинске парцеле, 
обезбјеђење прописаних техничких услова и норматива за организовање 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 инвеститора, одредити дефинитивни хоризонтални 
габарити који у нужној мјери, односно максимално  у границама толеранције од ±0,5 м¹, 
одступају од планом датих габарита.  

Услов за примјену одредаба претходног става је да се промјеном хоризонталних 
габарита не прелазе дате регулационе и грађевинске линије, границе грађевинских парцела, 
као и да се не заузимају простори планирани за интерне и пожарне саобраћајнице. 

Постојање оправданих разлога утврђиваће се у текстуалном дијелу детаљних 
урбанистичко техничких услова. 

Хоризонтални габарити саобраћајница су по правилу фиксни.  Детаљним урбанистичко 
техничким условима могу се одредити минимална одступања од тих габарита, ако то захтјевају 
оправдани технички разлози образложени идејним пројектом, или други оправдани разлози 
као што су фазна изградња саобраћајнице, фазно рјешавање имовинско правних односа и сл. 

Детаљним урбанистичко-техничким условима одређују се дефинитивни вертикални 
габарити зграде. 

Све дјелатности    које   ће се  обављати у производно-пословним просторима морају 
обавезно испуњавати услов да буком, вибрацијама, зрачењем, емисијама штетних материја, 
већом опасношћу од пожара, експлозије или друге врсте техничких инцидената, не угрожавају 
нормалне услове рада  у  том објекту као и у сусједним објектима. 

Сви помоћни простори за планиране зграде требају бити смјештени у саставу главне 
зграде, у приземној, сутеренској или подрумској етажи. Смјештање помоћних простора у 
засебним помоћним објектима, ван главне зграде,  дозвољено је само ако је  то планом 
предвиђено. 
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Изградња нових, засебних помоћних објеката дозвољена је само у изузетним 
случајевима, ако је то неопходно за функционисање главног објекта, и то само  у границама  
властите парцеле. 

Сваки појединачни случај изградње засебног помоћног објекта мора бити детаљно 
образложен и дефинисан кроз израду урбанистичко-техничких услова. 

Претварање помоћних објеката у пословне објекте није дозвољено. 
Постављање транспарентних металних и  дрвених ограда, затим ограда од 

префабрикованих бетонских производа и  зелених (живих) ограда, могуће је само по 
границама парцела индивидуалних стамбених и стамбено пословних објеката. Максимална 
висина напријед наведених ограда (скупа са парапетом) је 1,20 m ¹. Постављање масивних 
зиданих или бетонских ограда и ограда од бодљикаве жице  није дозвољено. 

Грађевинске линије зграда, приказане на карти бр. 11, представљају граничну линију  
коју не може прелазити најистуренији дио приземља зграде. Детаљним урбанистичко-
техничким условима одређује се положај зграде према грађевинским линијама. 

У циљу постизања атрактивније архитектонске пластике фасада, истурање пуних 
еркера преко грађевинске линије дате за приземље, може износити највише до 1/3 укупне 
развијене површине фасадног платна свих етажа изнад приземља зграде. 

 
 
На образложен приједлог инвеститора,  детаљним урбанистичко-техничким условима 

може се одредити фазна (етапна) изградња за зграде које се састоје од двије и више ламела. 
По потреби, на образложен захтјев инвеститора, а у циљу олакшавања рјешавања 

имовинско-правних односа, могуће је  детаљним урбанистичко-техничким условима одредити 
да се јединствена грађевинска парцела подијели на више самосталних грађевинских парцела, 
према броју ламела, односно фаза (етапа) реализације, или да се више сусједних парцела, 
детаљним урбанистичио-техничким условима споји у једну грађевинску парцелу. 

Приликом израде детаљних урбанистичко техничких услова за појединачне ламеле 
мора се водити рачуна о неопходном степену усклађености са осталим изграђеним или 
неизграђеним дијеловима (ламелама) исте зграде и о обликовању зграде као цјелине. 

Детаљним урбанистичко-техничким условима могу се са минималним одступањима 
кориговати границе грађевинских парцела које су дате овим планом и то само у циљу лакшег 
рјешавања имовинско-правних односа. Овим кориговањем не смију се угрожавати услови 
кориштења  сусједних  објеката, сусједних парцела и прилазних путева 

Осим горе наведеног, детаљним урбанистичко техничким условима одређују се 
материјали и завршна обрада фасада, затим начин прикључења на саобраћајнице и  
комуналне инсталације, као и  услови у погледу обезбјеђења несметаног кретања  лица са 
умањеним тјелесним способностима и др. 

Детаљни урбанистичко-технички услови за остале зграде, саобраћајнице и 
саобраћајне површине, инсталације комуналне инфраструктуре,  уређење јавних и зелених 
површина и сл., израђују се, по правилу, за поједине објекте, односно за поједине површине. 

Детаљни урбанистичко-технички услови служе као стручна подлога за издавање 
урбанистичке сагласности и пројектовање, а  израђују се као посебан елаборат, у складу са 
регулационим планом  и одредбама Закона о уређењу простора. 

Надлежни орган може по властитој иницијативи као и на иницијативу комисије за 
просторно уређење одлучити да се прије израде (или истовремено са израдом)  детаљних 
урбанистичко-техничких услова за јавне зграде,  јавне површине или друге значајније 
грађевине, израде идејна рјешења или идејни пројекти објеката за које се ти услови израђују. 

Орган управе надлежан за просторно уређење може по потреби одлучити о обавези 
израде идејног рјешења или идејног пројекта и након израде детаљних урбанистичко-
техничких услова, а прије издавања урбанистичке сагласности. 
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III. Смјернице за интерпретацију и примјену плана путем израде 
детаљних урбанистичко техничких услова за изградњу и 
кориштење одређених објеката или за  изградњу и кориштење 
одређених површина. 

 
1.   Привремени објекти 

 

На простору у обухвату овог плана,  не могу се по правилу, постављати привремени 
објекти. Узузетак чине привремених градилишни, типски, преносни објекти (киосци или 
контејнери) који ће служити као портирнице, телефонске централе или слични садржаји. 

Сви помоћни радни простори за планиране објекте требају бити смјештени у саставу 
главног објекта, у приземној, сутеренској или подрумској етажи.  

Смјештање помоћних радних простора у засебним помоћним објектима, ван главне 
зграде,  могуће је само иза датих грађевинских линија. 

Доградња или изградња пословних простора (предулази, вјетробрани и сл.) испред 
грађевинских  линија није дозвољена, посебно у случајевима када се таквом доградњом омета 
нормално обављање дјелатности или право на видик сусједним објектима. 

 
Прије постављање привремених  објеката на планираним парцелама треба обавезно 

одредити рок трајања привремене намјене и обавезу довођења земљишта у првобитно стање, 
укључујући и уклањање привремене грађевине. Рок трајања привремене намјене може се 
одредити најдуже до привођења планиране површине трајној намјени.  

Лоцирање привремених типских преносних објеката (киоска или контејнера) на јавним 
површинама (ван датих парцела),  могуће је на локацијама које су за ту сврху одређене овим 
регулационим планом и у складу са  детаљним урбанистичко - техничким  условима.  У 
правилу ови објекти требају бити груписани на одређеним локацијама, односно на простору 
који не представља грађевинску парцелу и који није предмет парцелације.    

Детаљним урбанистичко - техничким  условима.  прецизније треба дефинисати 
намјену, габарите, положај, изглед и тип преносних објеката (киоска или контејнера), а ове 
услове утврђиваће надлежни орган управе за просторно уређење. 

 
2.   Привремено коришћење земљишта 

 

Површине земљишта у обухвату овог плана могу се привремено користити на затечени 
или други начин, (нпр. као пољопривредно обрадиво земљиште, складиштење роба на 
отвореном простору и сл.), с тим да се не онемогућава или битно не отежава реализација 
планских рјешења.  Привремено коришћење земљишта на овакав начин, могуће је све до 
привођења планиране површине трајној намјени. 

 

IV. Статус  затечених грађевина и других објеката 
 

У границама просторног обухвата ове ревизије регулационог плана постоји већ 
изграђен 51 објекат од чега је 27 једнопородичних стамбених објеката, 2 пословна и 23 
помоћних објеката.   

Ревизијом овог плана сви постојећи објекти се задржавају.  
За све једнопородичне стамбене објекте и помоћне објекте уз исте, важи посебан и 

ограничен урбанистички режим, који има за циљ да се омогући нормално коришћење ових 
зграда према њиховој садашњој намјени, а да се тиме не онемогући или знатно не отежа 
реализација одговарајућег планског рјешења када се за то створе услови. 
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Власници или корисници постојећих  зграда које се задржавају, имају у погледу тих 
зграда право на: 

• текуће одржавање зграда, уређаја, приступа, инсталација и земљишта које служи  
      згради,  

• доградњу у циљу обезбјеђења основних хигијенских услова (купатило и WC), 

•  преградњу која нема карактер нове градње,  

• конзервацију грађевине, 

• доградњу или изградњу, као привремених грађевина, неопходних просторија за  
становање или обављање дјелатности и неопходних помоћних просторија (оставе, 
гараже, котловнице, предулази, вјетробрани, надстрешнице и сл.), под условима 
наведеним у поглављу о привременим објектима. 

• привремену промјену намјене зграде, или дијелова зграде, укључујући и  
адаптацију таванског или подрумског простора у стамбени, пословни или помоћни 
простор, без подизања висине надзитка,  

• замјену крова, без подизања висине надзитка, 

• извођење прикључака на комуналне инсталације, 

• постављање привремене ограде на границама земљишта које се користи уз 
зграду, 
 

• друге мање интервенције на згради, уређајима и инсталацијама, у правилу као 
привремене, којима се обезбјеђује нормално коришћење зграде или земљишта које 
се користи уз зграду, а не онемогућује или знатно не отежава   реализација 
планског рјешења. 

Под термином »друге интервенције« у смислу претходног става, не сматрају се веће 
интервенције  (реконструкција, надзиђивање једне или више етажа,   реконструкција или 
замјена крова са подизањем надзитка, изградња нових грађевина сталног карактера и сл.). 

 

V.  Остале одредбе и смјернице за провођење плана. 
  

Уређење фасада вршиће се према смјерницама датим у измјени и допуни овог 
Регулационог плана, као и у складу са  детаљним урбанистичко техничким условима 
утврђеним на основу увида на лицу мјеста, уз примјену уобичајених  обликовно архитектонских 
елемената и уз усклађивање са амбијентом у ближем окружењу. 

Промјена вањског изгледа постојећих објеката и фасаде подлијеже претходном 
издавању урбанистичке сагласности. 

У реализацији Регулационог плана »Индустријска зона«, пројектовање и изградњу свих 
објеката треба обавезно ускладити са одредбама  Правилника о условима за планирање и 
пројектовање грађевина за несметано кретање дјеце и особа са умањеним тјелесним 

способностима (»Службени гласник Републике Српске«,  број 02/03). 
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