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С А Д Р Ж А Ј: 
 
 

ТЕКСТУАЛНИ ДИО 
 

A. УВОДНИ ДИО 
 
I  Подаци о планирању 

 
1. Подаци из планске документације вишег реда 
2. Програмски елементи за израду Регулационог плана 
3. Законска обавеза доношења регулационог плана 
4. Постојећи регулациони план 
5. Обавезност доношења регулационог плана 
6. Одлука о измјени регулационог плана 
7. Плански период  
8. Просторна цјелина  
9. Носилац припреме и носилац израде планa 
10. Претходне активности 

 11.  Јавни увид , стручна расправа и приједлог Плана 
12. Преглед информационо-документационе основе  за израду плана 
  
Б.  СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА 

 
I  Просторна цјелина  

 
1. Територија просторне цјелине и становништво 
2. Положај, улога и мјесто просторне цјелине у урбаном подручју 
3. Организација просторне цјелине и основне физичке структуре 

 
II   Природни услови и ресурси  
III  Становање 
IV  Саобраћај и инфраструктура 
V   Пословна дјелатност 
VI  Јавне службе и друге друштвене дјелатности 
VII  Животна средина 
VIII Биланси кориштења површина, ресуса и објеката 
IX  Оцјена стања организације уређења и кориштења простора 
 
В.  ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА    
      И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА  

   
I   Становништво и становање 

  II  Привредне дјелатности и пословање 
  III Jавне службе и друге друштвене дјелатности 
  IV Саобраћај и инфраструктура 

V  Животна средина 
VI Биланс потреба и могућности 

            1. Грађевинско земљиште 
2. Стамбени и радни простори 
3. Саобраћај 
4. Хидротехничка инфраструктура  
5. Електроенергетика и телекомуникације 
6. Зелене површине 
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Г.  ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА 

 
 I    Организација простора 
 

   1. Основна намјена површина и просторна организација 
   1.1.План просторне организације 
 
   2.Зона централних функција и садржаја 
   3.Зоне намјењене индивидуалном становању 
   4.Зона колективног становања 
   5.Пословно-складишна зона уз улицу Книнску 
   6.Спортско-рекреативна зона 
   7.Зона намјењена објектима социјалне заштите 
   8.Зоне урбаног зеленила - Систем зелених површина 
   9. Саобраћајне површине 

 
II    Становање 
III   Пословање 
IV   Социјална заштита 
V    Јавно зеленило 
VI   Зaшита од ратих дејстава  и  елементарних непогода 

  VII  Инфраструктура 
  VIII Oпшти  урбанистичко-технички услови 
  IX   Саобраћaј    
  X    Животна   средина 

XI   Биланс површина и урбанистички показатељи 
  

 
Д.  ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
I.   Смјернице за даље планирање 
II.  Општи урбанистичко-технички услови 
III. Смјернице за интерпретацију и примјену плана 
IV. Статус затечених грађевина 
V.  Остале одредбе и смјернице 
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ГРАФИЧКИ ДИО 
 
 
1.  Геодетска подлога                                        Р = 1:1000 
2.  Постојећа намјена и спратност објеката    Р = 1:1000                                                 
3. Валоризација грађевинског фонда     Р = 1:1000                                                             
4. Бонитет постојећих објеката       Р = 1:1000                                                 
5. Карта рушења         Р = 1:1000                                                 
6. Извод из «Урбанистички план Дервенте»     Р = 1:5000                                                 
7. Инжињерско геолошка карта       Р = 1:1000                                                 
8. Власничка структура земљишта      Р = 1:1000                                                 
9. План намјене површина       Р = 1:1000                                                 
10. План просторне организације       Р = 1:1000                                                 
11. План саобраћаја и нивелације       Р = 1:1000                                                 
12. План инфраструктуре-електроенергетика и телекомуникације  Р = 1:1000                                                 
13. План инфраструктуре-хидрдотехника     Р = 1:1000                                                 
14. План инфраструктуре-синтезна карта      Р = 1:1000                                                 
15. План грађевинских и регулационих линија     Р = 1:1000                                                 
16. План парцелације(површине парцела)    Р = 1:1000                                                 
16а.План парцелације (координате тачака границе парцеле)  Р = 1:1000                                                 
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А.    УВОДНИ  ДИО 
 
Просторни обухват уз улицу Св.Саве до канала и простор уз улицу Книнску до границе 
са Планом парцелације  површине 35.7hа је подручје за који је донесена одлука о 
изради Регулационог плана.Обухваћени дио простора поред наведених саобраћајница 
граничи са западне стране  са подручјем стамбеног насеља Луг и са  сјеверне стране 
Бабиним брдом  и постојећим каналом.Одлука  о изради овог плана подразумјева  и 
ревизију Регулационпог плана Сервисно-комунални центар из 1985 год. 
Због свог положаја на раскршћу магистралних путева и близине централне зоне града 
Дервенте предметна локација има значајне предуслове за развој како стамбених тако и 
централних градских функција. 
 
Иницијатива за израду овог планског документа потекла је од стране Oпштине  
Дервента односно Одјељења за просторно уређење. 
На простору обухвата постоје индивидуални стамбени објекти изграђени у периоду од 
1971 до 2003. Већина објеката је изграђена као резултат реализације плана из 1985 
год који је до недавно био важећи план за дио предметног подрјучја.На терену постоји 
и један број објеката који су у фази изградње.Власници тих објеката су углавном 
расељена лица из других општина којима је додјељено земљиште на овом локалитету 
за изградњу индивидуалних стамбених објеката.На локацији постоји и одређен број 
објеката који су изграђени донаторским средствима и додјељени расељеним 
породицама. На самој раскрсници путева се налазе приземни пословни објекти 
различитог бонитета.Преостали дио повшине се користи као пољопривредне 
површине.Катастарске парцеле које су у приватном власништву су изграђене док на 
државном  земљишту нема изграђених објеката. 
С обзиром да је већина површине која се планира неизграђена чињеница је да је 
простор атрактиван са становишта планерске струке.   

 
У циљу уређења и коришћења предметног простора приступило се изради овог 
планског документа на основу Одлуке о приступању изради бр.01-022-45 од 25.03.2004  
год.донесене од стране Скупштине Општине Дервента.У одлуци се наводи да ће се 
израдити нови регулациони план у склопу кога ће се урадити ревизија постојећег плана 
Сервисно-комунални центар. 

  

Предметни простор није у цијелости покривен планском документацијом.За површину 
од 16hа постоји регулациони план чија се ревизија планира новим планским 
документом. 
Урбанистички план Дервенте је усвојен 1989 год. 
Обухват плана граничи са западне стране са   Планом парцелације за насеље Луг. 

 
Како се  простор налази рубно у односу на ужи центар града по свом положају 
заслужује да се усмјери у одређене планске оквире и спријечи неадекватно коришћење 
овог простора које би било у супротности са његовим значајем и положајем у односу на 
близину дијела трасе МП  Бања Лука – Дервента 16.1, МП Дервента-Србац 14.1 као и 
близину центра града. 
У нивелационом смислу терен је раван са благим нагибом према сјеверу и истоку и 
висинском разликом од 1.50м.Висинска кота земљишта се креће од 105.90 до 107.50м. 
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I.  П о д а ц и   о   п л а н и р а њу  
 

1. Подаци из планске документације вишег реда 
 
Урбанистичким планом Дервенте из 1989.год на предметној локацији је планирана 
изградња централних градских функција у једном дијелу обухвата односно на самом 
раскршћу магистралних путева. У преосталом дијелу обухвата планира се развој 
стамбених и стамбено-пословних функција. 
  
2.Програмски елементи за израду Регулационог плана 
 
 Програмски елементи за израду Регулационог плана  достављени од стране 
инвеститора дефинишу основну концепцију планиране изградње. 
Овом приликом исказане су потребе инвеститора за формирање резервисане 
површине за будући центар насеља са објектима друштвеног стандарда, пословне 
садржаје компатибилне са становањем уз улицу Книнску  и улицу Св. Саве као и  
колективно и индивидуално становање на осталом дијелу обухвата. 
  
3. Законска обавеза доношења регулационог плана  

 
Законом о уређењу простора- Пречишћени текст ( Сл.гл.РС бр.84/02) је регулисао за 
која подручја су општине обавезне да доносе регулационе планове. У члану 46. 
утврђена је обавеза да се регулациони планови доносе и за насеља градског 
карактера и индустријске и привредне зоне, што је конкретан случај. 

 
4. Постојећи регулациони план 
 
Простор обухвата је раније дјелимично био третиран планском 
документацијом.Регулациони план чија је ревизија укључена у израду планског 
документа је покривао простор од 16hа из 1985 год.Поменути план је предвиђао 
изградњу на овом локалитету стамбено-пословних  као и пословно- складишних 
објеката. 
Поред овог плана постоји и план парцелације који је важећи за подручје које тангира 
предметни обухват са западне стране.  
 
Иницијатива за израду планске документације за овај обухват потекла је од Општине 
Дервента са циљем унапређења функција становања ,пословања и мале привреде на 
предметном локалитету. 
 
5. Одлука о измјени регулационог плана 
 
Одлуком о приступању изради ревизије  Регулационог плана Сервисно-комунални 
центар и израде плана за простор уз улицу Св Саве до канала и простор уз улицу 
Книнску до границе са Планом парцелације израдиће се нови план који ће обухватити 
поменуте локације( у даљем тексту План) План ће бити урађен за обухват површине 
35.7ха.Одлука о изради плана је донесена дана 25.03 2004 год. на сједници Скупштине 
Општине Дервента. 

 
6.  Плански период  
 
Плански период на који се доноси овај план је 10 година тј,од 2004 до 2014.  
Плански период је дефинисан у одлуци о изради плана. 
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7. Просторна цјелина  
 
Просторна цјелина за коју се ради регулациони план налази се у сјеверном дијелу 
града Дервенте на простору између старог корита ријеке Укрине са источне 
стране,Бабиног брда и канала на сјеверу ,стамбеног насеља Луг са западне стране и 
МП 16.1 са јужне стране. 
Површина обухвата је 35.7ха. 

 
8. Носилац припреме и носилац израде плана  
 

Одлуком о приступању изради Плана је одређено да је Носилац припреме Одјељење 
за просторно уређење општине Дервента, а носилац израде је АГ пројект Д.О.О. 
предузеће за пројектовање и планирање.  
 
9. Претходне активности 
 
У склопу припреме за израду Плана сагледани су постојећи захтјеви везани за 
предметно подручје, снимљене су промјене на терену и урађен је аналитички дио који 
подразумјева попис постојећег грађевинског фонда ради вредновања постојећих 
физичких структура као и попис становништва како би се стекао увид у социјалну 
структуру становништва. Све наведене активности су урађене са циљем бољег увида у 
предметни простор и добијање квалитетнијег рјешења. 
 
10. Јавни увид ,стручна расправа и приједлог Плана 
 
Нацрт Плана је прошао процедуру усвајања на скупштини и био је  изложен на јавном 
увиду у трајању од тридесет дана.Након  датих одговора на примједбе које су уграђене 
у План и проведене стручне расправе предлог Плана је усвојен на Сједници скупштине 
града 20.05.2004год. 
 
12. Преглед информационо-документационе основе измјене плана 
 
Као информационо документациуона основа коришћени су подаци добијени 
анкетирањем становника,пописом постојећег грађевинског фонда,подаци о власничкој 
структури на подручју обухвата плана.  
Подаци о валоризацији постојећих објеката који обухватају податке о намјени, 
спратности, грађевинском бонитету, инсталацијама инфраструктуре и сл. третирају се 
као саставни дио аналитичко-документационе основе. 
Просторно плански документи који су кориштени као планска документација су: 
Важећи Урбанистички план Дервенте. 
Регулациони план Комунално-сервисни центар из 1985.   
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Б.  СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА 
 
Предметни простор је углавном изграђен у дијелу гдје је Регулациони план Сервисно-
комунални центар из 1985 год. предвидио стамбено-пословне објекте. Реализован је и 
одређен број објеката на парцелама које су додјељене расељеним грађанима у циљу 
рјешавања њиховог стамбеног питања. 
Већи дио обухвата је земља у државном власништву која је неизграђена.    
Изграђени објекти који су лоцирани уз МП 16.1 су пословно-складишни објекти лошег 
квалитета са неадекватним спољним уређењем. 
 

 
 

I  Просторна цјелина 
  
1.Територија просторне цјелине и  становништво 
 
Како је предметна локација са западне стране ограничена стамбеним насељем Луг у 
коме преовладава индивидуално становање а са јужне и источне стране магистралним 
путевима организација садржаја се на овом локалитету се намеће као наставак 
функционалне организације околног простораЛокација на раскршћу магистралних 
путева,близина центра града Дервенте указује на потенцијалне могућности развоја 
овог простора као стамбеног насеља и организовања центра насеља  који опслужује 
шире подручје.Тренуто изграђене физичке структуре на овом простору као и власничка 
структура иду у прилог таквом развоју. 
На овом простору тренитно живи око 200 становника.На подручју обухвата постоје 84 
радна мјеста у постојећим пословним објектима.Већина становника није запослена. 
Становништво чине претежно расељена лица којима је додјељено право коришћења 
стамбеноих објеката која су изграђена донаторским средствима.Друга група 
становника која је на додјељеним парцелама од стране Општине својим средствима 
изградила стамбене објекте који су углавном у транутку пописа грађевинског фонда 
били у фази изградње. 
 
2. Положај, улога и мјесто локације у урбаном подручју 
 
Раскршће магистралних путева  на коме се налази предметна локација је удаљен 
1.4 км од центра града Дервенте.Захваљујући постојећој путној мрежи локација има 
изузетне могућности саобраћајног повезивања како са садржајима у самом граду тако 
и са сусједним насељима и градовима.Тиме што је интегрисан у градску структуру и 
тангентно постављен уз магистралне саобраћајнице предметни локаклитет може 
имати значај који превазилази потребе града Дервенте. 
Урбанистичким планом је на простору обухвата Плана предвиђена изградња 
центалних функција на углу улица Св. Саве и Книнске улице које би биле у функцији 
ширег подручја с обзиром да на овом подручју града не постоји формиран простор са 
централним,градским и пословним садржајима. 
Све наведено говори у прилог чињеници да је предметни простор од изузетног значаја 
и да је потребно предузети све мјере како би простор добио коначну намјену.  
 
3. Организација просторне цјелине и основне физичке структуре 
 
Организација изграђених физичких структура условљена је постојећом саобраћајном 
мрежом која је реализована по Регулационом плану Сервисно-комунални центар 
из1985год.Постојећи индивидуални стамбени објекти се налазе на простору који је 
повучен од магистралних саобраћајница како је предвиђено старим планом.Ови 
објекти су грађени између 1990 и 2000год. 
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Простор уз улицу Книнску  тј. МП16.1 је изграђен пословно-складишним објектим који 
су грађени 80тих година.То су углавном приземни објекти који својим изгледом 
материјализацијом и намјеном не одговарају планираној изградњи коју предвиђа 
Урбанистички план Дервенте за ово подручје. 
Један од пословних објеката који се уклапа у планирани карактер будуће централне 
зоне је постојећи хотел .   
Стамбени објекти су углавном изведени према плану тако да имају препознатљиву 
парцелу,док су пословно-производни објекти  изграђени на парцелама неправилног 
облика и на чијим границама су постављене ограде.Све парцеле на којима постоје 
објекти су у приватном власништву. 
Остала земља у обухвату је неуређена зелена површина. 
 
 
 

II Прирoдни  услови и ресурси  

 
Инжињерскогеолошки услови и ресурси обрађени су користећи документациону основу 
сходно чл. 5. Закона о геолошким истраживањима (Сл. лист БиХ, бр. 35/79; 15/90)  по 
подацима Основне геолошке карте размјере 1:100.000 – лист Дервента и тумача за 
исти, као и друге релевантне документације и теренске проспекције. 
 
1. Морфологија и хидрографија терена 
 
Подручје предметног Регулационог плана налази се око 1400 м сјевероисточно од 
центра града, на лијевој обали  ријеке Укрине (ситуациони план у прилогу). Сама 
локација у морфолошком погледу представља алувијалну раван ријеке Укрине,  
апсолутне висине од 106 до 108 м.н.м. Терен је субхоризонталан са благим нагибом 
према западу. Усљед денивелације у терену присутне су мање депресије које се 
послије великих киша испуњавају водом формирајући локално забарено подручје.  
 
Сјеверно од обухвата разматраног плана налази се регулисани поток. Усљед  
нередовног  и неадекватног одржавања поменуте регулације и насипа иста не може да 
прихвати све воде и долази до преливања преко насипа и до плављења предметног 
обухвата. Шире подручје предметног плана прекривено површинским слабо 
поропусним слојем тако да је површинско отицање доминантније над подземним 
отицањем односно подземном инфилтрацијом. Посљедица истог је нагла промјена 
протицаја ријека и потока послије великих киша.   
 
Средишњим дијелом обухвата планираног подручја протиче мањи поток. Улога потока 
је да дренира предметно подручје послије киша. Све воде предметног подручја 
припадају Савском сливу.  
 
2. Геолошки састав и грађа терена  

 
На цијелом предметном подручју природни површински дио терена изграђује 
квартарни ријечни нанос. У грађи терена предметне локације учествују техногени и 
природни материјали. 
 
Техногени материјали су насипи различите висине, а изграђени су за потребе пута ( ул. 

Св. Саве источни дио  обухвата плана, максималне висине 108,05 м.н.м.) те за потребе 

нивелације терена. Материјал од кога је изграђен насип је различит, дијелом 

шљунковит, а дијелом глиновит. Дебљина насутог тла је различита.  
Насип пута ( ул. Св. Саве источни дио  обухвата плана) служи уједно и као одбрамбени 
насип од високих вода ријеке Укрине.  
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Ове наслаге леже преко неогених језерских седимената у чији састав улазе 

конгломерати различитог састава, гранулације и тврдине, смеђи до мрки ситнозрни до 

крупнозрни пјешчари, лапоровити кречњаци, глиновити лапори, глине и сл. Неогени 

седименти су добро консолидовани, чврсте консистенције. 
 
У геотектонском смислу предметни простор припада структурно-фацијалној јединици 
рубног обода Панонске потолине, односно њеном источном дијелу структурне јединице 
Дервента. Тектонским процесима створени су расједи и расједне зоне, које на 
различите начине пресјецају терене, док су млађа тангенцијална кретања створила 
више благих наборних структура. 
 
3. Инжењерскогеолошке карактеристике терена 
 
Инжењерскогеолошке карактеристике предметног терена у директној су зависности од 

литолошког састава, физичких карактеристика тла, хидролошких и хидрогеолошких 

карактеристика. 
 
Природни материјали су седименти ријеке Укрине представљени невезаним и 
слабовезаним седиментима. То су седименти прве ријечне терасе. Тачне дебљине 
овог пакета седимената су нам непознате, на овом степену познавања терена, али 
према подацима теренске проспекције, дебљине терасних седимената нису мање од 6 
м.  Ријечну терасу изграђују шљунак, глине и заглињени пјесак различитог 
петрографског састава и сортираности. Њихов повлатни приповршински дио чине 
глине. То су слабије до средње консолидована тла, различито водопропусне, најчешће 
у шљунковитом дијелу добро водопропусна, а у заглињеном дијелу слабо 
водопропусна.  
 
Површински глиновити (слабо водопропусан) слој представља природну баријеру 
оборинским водама које се, након исталожавања, задржавају у депресијама на 
површини терена. Имајући у виду да је предметна локација у геолошкој прошлости 
била под утицајем високих вода Укрине скреће се пажња на могућност локалног 
појављивања муљевитих наслага. Муљевите наслаге, представљају слабоносив 
материјал.  
 
Као што је већ поменуто, средином предметног обухвата протиче поток који уједно има 
улогу колектора отпадних вода. Исти је каналисан према ријеци Укрини. Као најнижи 
дио терена поменути поток дренира предметни обухват. У истом су констатоване 
наслаге муља, тако да приликом изградње дрнажа или других објеката обратити пажњу 
да се поменуте наслаге муља уклоне.  
 

Основне хидрогеолошке карактеристике стијена које изграђују терен дефинисане су 
водонепропусним глинама и муљевитим глинама те водопропусним шљунком и 
пјеском. Глиновити седименти су у хидрогеолошком смислу изолатори, а пјесковити и 
шљунковити седименти су хидрогеолошки колектори. У шљунковито-пјесковитим 
седиментима  формира се издан интергрануларног типа која  је у директној 
хидрауличкој вези са нивоом воде у ријеци Укрини. Сложене хидрогеолошке 
карактеристике  терена, у оквиру овог комплекса, условљене су различитим 
хидрогеолошким функцијама глина и шљункова. Глине имају примарну, субкапиларну и 
капиларну порозност, а врло често секундарну, микропукотинску  (усљед 
дехидратације) и представљају водонепропусне стијенске масе.  
 
Перманентна праћења нивоа подземних вода нису вршена, али се на основу теренске 
проспекције може закључити да ниво подземних вода није сталан и да осцилира у 
зависности од падавина, а да се налази релативно плитко испод површине земље. 
Подземна вода је углавном са слободним нивоом, мада се у доба великих вода може 
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јавити подземна вода са малим субартерским притиском имајући у виду да је 
површински слој изграђен од већ поменутих слабо водопропусних глина. 
Имајући у виду све горе поменуто, подручје предметног плана представља условно 
повољан терен за урбанизацију. Неповољан дио терена за градњу окарактерисан је 
терена који је често са повишеном влагом или барама. Такође у у исту категорију 
спадају и корита потока који дренирају предметну локацију. Југо-источни дио обухвата 
(код раскрснице на магистралном путу) је окарактерисан као повољан за урбанизацију 
односано за изградњу објеката високоградње и нискоградње. 
 
4.Сеизмолошке карактеристике 
 
На предметној локацији до сада није дефинисана сеизмичка микрореонизација па је 
сеизмичност терена преузета са Сеизмолошке карте СФРЈ и максимални очекивани 
интезитет потреса дат је у табели 1.   
 
Табела 1. Преглед максимално очекиваних земљотреса за различите повратне   
                  периоде 

Повратни период 
година 

Максимално очекивани интензитет 
потреса   Io MSK 

50  6 

100 7 

500 8 

 
  
5.Геотехнички услови  
 
Овакво вредновање терена као грађевинске средине није довољно за пројектовање и 
изградњу објеката. Прије реализације овог планског документа (појединачних објеката) 
морају се урадити геотехничка истраживања на основу чијих резултата ће се утврдити 
детаљни геотехнички услови тла за  потребе пројектовања и изградње објеката (Закон 
о геолошким истраживањима (Сл. лист БиХ, бр. 35/79; 15/90) и Закон о уређењу 
простора (Сл. гласник РС, бр. 84/02). Опсег и врсту радова потребно је прилагодити 
објектима и тлу, а у складу са Правилником о техничким нормативима за темељење 
грађевинских објеката (Сл. лист СФРЈ, бр. 15/90) и Правилником о техничким 
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. лист 
СФРЈ, бр. 31/81), као и осталим обавезујућим законским и подзаконским актима. 
 
Приликом израде насипа неопходно је уклонити површински хумусни слој те 
обезбједити неопходну збијеност истог односно насипање извршити према пројеку.  
 
На дијелу терена који је повољан за изградњу препоручујемо градњу објеката без 
подземних просторија због високих нивоа подземне воде. Уколико буде објеката са 
подземним етажама неопходно је узети у обзир високи ниво подземних вода.  
 
Прије приступања реализацији предметног плана неопходно је рјешити проблем 
плављења подручја плана. 
 
Објекти са сложеном и специјалном конструкцијом и за објекте са осјетљивом опремом 
на сеизмичка дејства, сеизмички коефицијент Ks треба одредити на основу детаљних 
истраживања динамичких карактеристика локације и објеката. Препоручљиво је да се 
сеизмичка стабилност наведених објеката спроведе за реално дејство земљотреса 
путем анализе динамичке реакције. 
 
 
 
6. Метеорологија 
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Већи дио области која се налази непосредно уз ријеку Саву и јужно од Саве, 
представља равничарске предјеле или благо заталасане односно брдовите, са 
умерено континенталном климом. Утицај континенталности је израженији зими а благи 
утицај медитеранске климе изражен је у јесен и прољеће. За анализу најзначајнијих 
климатских фактора Дервенте коришћен је низ података од 25 година.  
 
Детаљнијим разматрањем података који се односе на температуру Дервенте  
констатује се да су најтоплији мјесеци јул, август и јун са средњом мјесечном 
температуром која се приближава вриједности 21оС. Најхладнији мјесеци су јануар и 
децембар са средњом мјесечном температуром респективно од -1.9о до 0.2оС. 
Апсолитни максимум температуре у јуну, јулу и августу варитра од 36о до 38о С А  
апсолутни  
минимуми у јануару и децембру износе -31.5о и 23.5оС. 
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Љета су веома топла са падавинама пљусковног карактера које су посљедица 
транспорта атланског ваздуха са запада или сјеверозапада преко Западне или/и 
Средње Европе ка југу.  
 
Количина падавина сљеди температурни ток, у обрнутом смислу, тако да је у току лета 
највећа просјечна мјесечна количина регистрована у јуну као и највећа количина 
падавина измјерена у једном дану, а најмања у августу. 
 
У току зимских мјесеци највећа средња мјесечна количина падавина је забиљежена у 
децембру а најмања у фебруару. Зимске падавине су углавном континуарне , умереног 
и уједначеног интезитета, али има повремено забиљежених пљускова укључујући и 
пљускове сњега. Просечна количина падавина у Дервенти износу 729л/м2, што 
представља суму падавина која је приближна падавинама карактеристичних  за 
хумидне области Средње Европе. 
 
Магла карактерише антициклонални тип времена, тј вријеме у пољу високог ваздушног 
притиска, највише је заступљена у току јесени и веђег дијела зиме, са највећим 
фреквенцијама појеве у октобру и децембру.  
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Анализирајући ружу вјетрова за Дервенту, констатује се да је најчешће тихо, а да су 
сјевероисточни, источни и западни вјетрови скоро подједнако заступљени што је још 
једна  потврда утицаја континенталне климе и честих континенталних продора 
ваздушних маса из области Карпата. Западне и Средње Европе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Треба истаћи да је последњих 25 до 30 година, услед деловања људског фактора 
дошло до убрзаног загријавања атмосфере на глобалном и регионалном нивоу и до 
значајних промена климатских параметара. Ову промену карактерише смена повећане 
фреквенције појава интензивних, екстремних количина падавина и дужих периода 
суше. Повећан број дана без кише(падавина), последњих година је карактеристика 
климе јужних делова Панонског басена. 

 

 

 

III Становање 
 

Становање је функција која је највише заступљена у предметном обухвату .На 
површини око 5 ха,парцеле су величине око 500м2 а просјечна спратност објеката је 
П+1+М. На локацији је изграђено 46 индивидуалних стамбених објеката у којима 
станује око 200становника.Од постојећег броја становника  дјеце предшколског узраста 
је 13.Број школске дјеце је 29.Број пензионера је 45.Број домаћинстава је 43.Увидом на 
терену утврђено је да је становање ниског стандарда које је узроковано како малом 
економском моћи становништва тако и недостатком пратећих садржаја :јавних 
функција,површина за спорт и рекреацију. 
На локацији постоји пет стамбено-пословних објеката чија је изградња завршена чију 
су градњу инвестирала приватна лица. Девет стамбених објеката изграђено је 
донаторским средствима. 
Индивидуалних стамбених објеката који су у изградњи има 30. 
 
 
 
IV  Саобраћaј и инфраструктура 

 

1. Саобраћај 
 
Предметни простор се налази у рубном дијелу Дервенте, а граница обухвата на јужној 
и источној страни иде магистралним путем Дервента - Српски Брод, одн. улицом 
Светог Саве,а  сјеверна и западна граница обухвата прате границе парцела и тиме  се 
затвара граница обухвата. 
 
Иако се ради о градском подручју, и иако оно није знатно изграђено, не може се рећи 
да је улична мрежа адекватно пратила развој постојећих садржаја. 
Унутар обухвата поред објеката индивидуалног становања налазе се, од јавних 
објеката један мотел,сервис за технички преглед возила,изложбено-продајни салон 
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половних аутомобила, полигон за обуку возача за потребе аутошколе,складишно 
продајни простор за продају грађевинског материјала,и сл., као и једна 
дискотека.Прилазне саобраћајнице за раније саграђене  индивидуалне објекте су  са 
асвалтним коловозним застором,а 
побројани јавни садржаји су ослоњени директно на магистрални пут,са којег имају 
прилазе без укључно искључних трака, а прилаз дискотеци, с обзиром да се она 
налази унутар обухвата,  је са унутрашње саобраћајнице која је раније асвалтирана. 
Тренутно је у знатном дијелу обухвата у фази изградња већег броја објеката типа 
индивидуалног становања, али су прилази тим градилиштима или већ дјелимично 
изграђеним и  усељеним објектима углавном неуређене саобраћајнице које су на 
терену изведене само у смислу широког откопа и насутог тампона како би се омогућио 
приступ.  
Постојећа улична мрежа је дакле непотпуна, тј. дјелимично недовршена, улице имају 
недовољне попречне профиле,немају тротоара, нема површина за мирујући саобраћај, 
коловозни застори су у лошем стању са доста ударних рупа и оштећења, хоризонталне 
саобраћајне сигнализације нема, а  вертикална постоји, али ју треба допунити. 
 
 
2. Водовод и канализација 
 

 

Урбано подручје општине Дервента се снабдјева санитарном водом путем 
дистрибутивне мреже градског комуналног водовода. Развој комуналне 
ихфраструктуре датира од пре Првог светског рата.  
 
Тренутно се снабдевање обавља из каптираних извора Љупљаница и Билећа врело 
захвата се 40-60л/с као и из изворишта Кораће, Ново село 110л/с, што укупно износи 
150-170л/с. 
 
Конфигурација терена је таква да се водоводна мрежа морала поделити у три висинске 
зоне:  
 

Прва зона  до 125мнЈм,   
 Друга зона од 125 до 155 мнЈм 
 Трећа зона преко 155мнЈм 
 
Капацитети свих резервоара су  2300м3, резервоар Бабино брдо 2000м3 и резервоар 
Бијело брдо 300м3. 
 
Систем са снабдевање је развијан како се град ширио и како су се потребе за водом 
повећавале. Треба имати у виду да су се стандарди у потрошњи воде за пиће 
повећавали како се повећавао  стандарда становништва. Ранија регулатива и пракса је 
била да се просечна потрошња воде у градском урбаном систему износили од 100 до 
150л/станивнику/дан. Садашња регулатива и препорука је да се сваком кориснику 
обезбеди просечно 250л/стаовнику/дан стим да се времено та количина све више 
повећава. За индустријска постројења око 150л/раднику/дан плус за потребе 
технологије што се мора посебном анализом дефинисати.   
 
Основни тренутни проблем постојећег водовода у Дервенти је повећење стандарда 
становништва  и дотрајалост мрже (губици у систему су преко 50%) што се мора под 
хитно отклонити.  
 
Тренутно најизраженији проблем у водоводном систему града Дервенте су чести 
прекиди у водоснабдевању који су последица недовољне количине  воде на 
постојећим извориштима у експлоатацији.  
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Томе се могу додати и остали проблеми као што су неадекватна покривеност 
дистрибутивном мрежом (у смислу просторног обухвата, неодговарајућих профила 
цијеви, ...),  неповољан распоред постојећег резервоарског простора (у висинском и у 
просторном смислу), постојање релативно великих губитака воде у дистрибутивној 
мрежи, непостојање катастра подземних инсталација, непостојање савременог 
надзорно-управљачког система, те се може рећи да је снабдјевање водом 
становништва и привреде градa Дервенте далеко од задовољавајућег. Према 
информацијама из комуналног предузеће на отклањању наведених недостатака се 
интензивно ради. 
 
Када је у питању квалитет воде за пиће, једини третман  је кондиционирање и после 
таквог третмана се питка вода дистрибуира у мрежу. Једно месечно врши се санитарна 
контрола исправности воде од стране надлежне институције односно лиценциране 
лабораторије. 
 
Што се тиче комплекса предметног Регулационог плана, снабдевање санитарном 
водом је планирано из два потисна цевовода: магистралног цевовода Ф400мм који иде 
поред пута за Србац и другог магистралног цевовода Ф200мм који иде паралелно са 
путем Дервента Прњавор.  
 
Надморска висина разматраног терена се креће око 106 до 108 м.н.м. 
 
  

 
3.Еелектроенергетика и телекомуникације  
 
На подручију регулационог плана постоји одређен број стамбених објеката који се у 
цјелости задржавају. Аналогно задржавају се и постојеће мреже како и НН, ТТ тако и 
вањске расвјете. Пошто је то све зрачна мрежа, са даљом изградњом путне мреже 
ишло би се на постепени прелаз у кабловску мрежу водећи рачуна о вјеку трајања 
дрвених стубова и носача постојеће мреже. При изградњи ВН мреже и трафо станица 
надлежна Електродистрибуција задржаће одређене зрачне мреже, водећи рачуна о 
њиховом  одржавању.    
  
 

4.Топлификација 
 

На локацији која је обухваћена овим Регулационим планом не постоје изграђене 
термоенергетске инсталације 
 
 
V  Пословна  дјелатност 

 
Пословне дјелатности лоциране су уз улицу Св.Саве и Книнску улицу.Дјелатности се 
одвијају у објектима приземне спратности који су изграђени од 1970 до 1980 год. 
Објекти су у лошем стању са неадекватним спољним уређењем.На локацији постоје 
два приземна пословно-складишна објекта ,два пословна објекта у изградњи од П+1 до 
П+2+М  и један хотел са пратећим садржајима спратности П+1+М који је изграђен 2003 
год. Објекти су лоцирани на приватним парцелама.Поред хотела на локацији постоји 
салон аутомобила,сервис за технички преглед аутомобила,складиште док су објекти у 
изградњи намјењени пословно-производним дјелатностима и канцеларијском 
пословању.  
Пословна дјелатност се одвија у одређеној мјери у приземљима индивидуалних 
стамбених објеката који су изграђени према РП «Сервисно-комунални центар» из 1985 
год. 
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VI Јавне службе и  друге друштвене  дјелатности 
 
На простору обухваћеном овим планским документом нису заступљени садржаји и 
објекти који су у функцији јавних служби  и других друштвених дјелатности. 
 
 
 
VII  Животна   средина 
 
 
Животна средина  тј вазух, вода и земљиште, посебно водени и шумски екосистеми 
трпе постепену, сталну деградацију услед утицаја људских активности, нарочито 
последњих тридесет година. Главне акивности које директно утичу на загревање 
доњих, слојева атмосфере, промјену климе и разарање животне средине односе се на 
различите индустријске процесе, са нагласком на оне који се базирају на сагорјевању 
фосилних горива (угаљ, гас, нафта) у циљу производње електричне енергије и топлоте 
за загревање пословних просторија, кућа и станова (термоелектране, топлане) као иза 
кретање моторних возила. 
 
Значајну улогу у деградацији животне средине има сјеча шума, примјена интензивних 
агротехничких мера у пољопривреди, велики број несанитарних депонија као и вађење 
и транспорт руда, посебно угља. 
 
При свим овим активностима ослобађају се гасови са ефектом стаклене баште као и 
други полутанти(угљендиоксид, оксиди азота, сумпор-диоксид, метан, озон, одређени 
халогени угљоводоници) чија повећана концентрација директно доприноси отопљењу 
климе и директно индукованим појавама угрожавања животне средине (воде, земље), 
губитку биолошког диверзитета итд. 
 
Анализа животне средине на подручју Дервенте 
 
 
У Дервенти тренутно нема значајних индустријских постројења која раде. Три основна 
фактора која утичу на загађење животне средине су: систем за загревање кућа и 
пословних објеката (топлана на мазут), сви развијени моторизовани видови транспорта 
(нарочито путнички аутомобили, камиони и аутобуси)и депоније. 
 
Одлагање отпада на несанитарним депонијама, нарочито његово неконтролисано 
сагоревање има значајну улогу у угрожавању животне средине уз посебно истицање 
могућности условљавања токсичности подземних вода. Сјеча околних шума као и 
употреба нових грађевинских материјала постепено и дугорочно доприносе промјени 
локалних климатских фактора и загађењу животног простора људи биљака и 
животиња.  
 
Неконтролисана употреба разних хемијских средстава у пољопривреди  као 
агротехничких мјера, такође токсичношћу доприноси деградацији хидролошких, 
биолошких и хемијских функција екосистема у широј околини Дервенте. 
 
Пошто није успостављена јединствена мрежа за мониторинг гасова са ефектом 
стаклене баште као и за мониторинг концентрација честица полутаната других 
категорија у БиХ, Републици Српској и у Дервенти тако да не постоје катастри гасова 
са ефектом стаклене баште, те се за сада не може анализирати стања загађености 
животне средине на овом подручју. 
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Као допринос сагледавању проблема стања животне средине треба истаћи следеће: 
 

• У поређењу са стандардима ЕУ којима се обезбеђује, контролише и унапређује 
животна средина, у Дервенти је ниво загађености  животне средине много нижи 
него у веђим градовима Републике Српске, тј БиХ. и далеко нижи у односу на 
дозвољене нивое загађености у урбаним срединама Европе; 

 

• Све већа  развијеност моторизованих облика транспорта укључујући и путнички, 
као значајног фактора развоја и напретка градова, за сада сигурно у највећој 
мери, издувним гасовима и њиховој биолошкој акумулацији,  доприноси 
повећању загађености животне средине; 

  

• Повећана загађеност животне средине као посљедица дјеловања свих 
фактора(саобрађај, топлана, несанитарне депоније итд.) се детектухе нарочито 
током магловитих дана којих има највише у јесењим и зимским месецима: 

 

• Посебну пажњу треба посветити транспорту загађујућих материја и токсичних 
гасова са севера (рафинерија нафте Српски Брод) и северозапада (Сисак и  
индустријска зона Хрватске). При одређеним временским стањима 
(северозападна, западна и северна  струјања  ваздуха у најнижим слојевима 
атмосфере) као и кретање облачних система при овим струјањима и њихово 
излучивање падавина у области Дервенте 

 
Основни услов за релевантну еколошку анализу је успостављање и развој система 
мониторинга загађујућих материја на подручју града Дервенте. 
 
Праћење будућих емисија гасова са ефектом стаклене баште као и других полутаната 
је врло сложено и зависи од демографског, техничко-технолошког, институционалног 
развоја и еколошке стратешке политике. 
 
 
 
VIII  Биланси кориштења   површина,  ресуса  и  објеката 
 
 
     Урбанистички показатељи: 
  

1. Површина унутар граница обухвата Плана је........................................35,7 ха 
2. Број становника.............................................................................................200  
3. Број домаћинстава..........................................................................................43  
4. Просјечни број чланова по домаћинству......................................................4,6  
5. Густина насељености...................................................................5,6 станов./ха  
6. Укупан број постојећих главних објеката  .....................................................53 
7. Број темеља који су остаци од срушених објеката..........................................4 
8. Број темеља који су фаза изградње новог  објекта.......................................11 
9. Б.Г.П. свих постојећих објеката.............................................................14088 м2  
10. БГП постојећих стамбених објеката........................................................8873м2  
11. БГП постојећих пословних објеката.........................................................5215м2  
12. Коефицијент изграђености обухвата...........................................................0.04   
13. Површина под објектима..........................................................................7753м2   
14. Преовлађујућа спратност на подручју обухвата плана...................П и П+1+М   
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IX  Оцјена   стања  организације уређења  и  кориштења  простора 
 
 
Анализом постојећег стања, тј. природних и створених услова овог подручја уз 
истовремено уважавање захтјева и потреба савременог живота, може се дати оцјена 
стања, на основу које се може утицати код утврђивања циљева развоја и код 
одређивања просторно-програмског концепта. 
 
У ту сврху анализиране су природне карактеристике, намјена површина и постојећа 
изграђеност и инфраструктурна опремљеност. 
 
У групи природних услова анализирани су:  носивост, стабилност, висина подземних 
вода, плављење и сеизмичност. 
У погледу ове анализе повољности са аспекта природних услова, терен је раван, 
стабилан, добро носив. 
 
Све ове особине иду у прилог градње како стамбених, тако и објеката производно-
услужних и складишних садржаја. Мањи површински и подземни токови са околних 
узвишења имају свој утицај. Због непропустљивости и слабије пропустљивости на 
неким дијеловима површине терена, воде се задржавају, па је потребно терен 
дренирати. 
На овом подручју је могуће градити уз извјесне додатне трошкове (за подизање насипа 
изнад коте високе воде, за подизање објеката на темељима подигнутим изнад утицаја 
високих вода, за подизање терена насипањем до коте утицаја поплавних вода) у сврху 
побољшања услова изградње. 
 
У групи створених услова анализирана је постојећа намјена површина, изграђеност и 
инфраструктурна опремљеност. 
Садашње коришћење простора по намјени указује на то да је у процесу даље 
изградње подручја могуће ускладити његов просторни развој. 
Мања изграђеност овог простора даје могућности да се приступи планирању са 
радикалним захтјевима у просторној организацији овог подручја. Као резултат овога, 
планирано је да ово буде зона за грађење пословних, производно-услужних и 
складишних садржаја комбиновано са становањем и другим садржајима.  
Саобраћајна опремљеност подручја није ограничавајући фактор. Простор има излаз на 
постојеће асфалтне саобраћајнице и потребно је планирати мрежу интерних 
саобраћајница унутар обухвата. 
 
На овом подручју постоје дјелимично изграђене комуналне  инфраструктурне 
инсталације (водовода и канализације) што представља извјесно ограничење у 
коришћењу овог простора. Међутим, иако нема ових инсталација, генерално узевши, 
сваки дио територије може се снабдјети водом и са сваког дијела територије могу се 
одвести отпадне воде уз извјесне додатне трошкове, па је простор са овог аспекта 
условно повољан. 
 
Разматрани простор је у највећем дијелу условно повољан у односу на одводњу 
површинских вода,појаву повремених муљевитих наслага и инфраструктурно 
опремање земљишта. 
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Б.  ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И  
     КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА  
   
I  Становништво и становање 
 

На предметном подручју постоји тенденција изградње стамбених објеката на 
индивидуалним парцелама и проширења постојећег стамбеног насеља.Оваква 
тенденција се може подржати у одређеном обиму и под одређеним условима. 
Овакви трендови су реални како због карактера околне изграђене средине тако и избог 
повољних природних услова: клима ,конфигурација терена ,осунчаност. 
Поред постојећих трендова, правци развоја локације одређени су и програмским 
захтјевима достављеним од инвеститора тј.Одјељења за просторно уређење. 
Овим програмским елементима сугерисано је да се на дијелу неизграђене површине 
предвиди изградња индивидуалних  и колоективних стамбених објеката са пратећим 
садржајима. 
Уз планирање изградње нових стамбениох јединица потребно је органзовати садржаје 
који прате становање као што су спорт и рекреација,трговина и пословање ,услуге. 
 

• Организација хуманог и квалитетног становања 
• Планским опредјељењем формирати простор високог урбаног стандарда 

 
Циљеви организације и уређења простора:  

• утврдити карактеристике појединих елемената природне средине,  

• дефинисати карактеристике физичких структура у простору,  

• дати оцјену стања саобраћајног система и саобраћајне инфраструктуре , 

• оцјену стања паркирања  аутомобила /намјенско и јавно паркирање/, 

• дефинисати развијеност инфраструктурне мреже, 

• постојећу намјену подручја Плана  редефинисати 

• дефинисати основне саобраћајне токове и паркирање возила,  

• опредјелити се у интервенцији према урбанистичко-архитектонском третману за 
подручје ,блок,улични потез и појединачни објекат, 

• планским опредјељењем формирати простор високог урбаног стандарда. 

• Усаглашавањем интереса,активирати изградњу стамбених и стамбено-
пословних објеката на предметним локацијама. 

 
 
II  Привредне  дјелатности  и  пословање  
 
1. Привредне дјелатности 

 
На овом простору постоји интерес за лоцирање привредних садржаја уз улицу Книнску 
и улицу Св. Саве.Тачније тражи се изградња складишних и производно-складишних 
објеката са пословним или стамбено пословним просторима у предњем дијелу 
парцеле. 
Уз улицу Св. Саве постоји потреба за изградњом пословно-складишних објеката за још 
увијек непознатог инвеститора што ствара обавезу флексибилног формифања 
величине парцела и површине објеката како би се могло удовољити жељама будућих 
инвеститора.Овакав приступ изради плана парцелације може се описати као 
парцелација модуларног типа ,што значи да је формирање површине,облика и 
садржаја на парцели условљено потребама инвеститора и по правилу се дефинише 
Урбанистичко-техничким условима. 
Предвиђени привредни садржаји морају бити компатибилни са становањем. 
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2. Пословање  
 
Програмским елементима преожено је да се на локацији размотри потреба за 
одређивањем резервисане површине за будуће садржаје центра насеља и објеката 
друштвеног стандарда. 
На самој локацији лако је уочити да не постоји организовани центар који би био у 
функцији становања и који би требао да садржи пословање,трговину,угоститељство и 
друге најене компатибилне становању чије постојање доприноси повећању нивоа 
урбанитета цјелине. 
Чак је уочљиво у ширем окружењу не постоје централни садржаји иако је на ширем 
локалитету углавном заступљено индивидуално становање. 
Све претходно наведено говори да је на потребно на предметној локацији испланирати 
изградњу централних садржаја и објеката друштвеног стандарада  што ће значити 
унапређење квалитета становања за шире окружење. 
Формирање таквог центра би значило и реализацију  Урбанистичког плана који у 
једним дијелу локације ,на углу Книнске и Ул. Св. Саве предвиђа зону са централним 
градским функцијама. 
 
  
 

III  Јавне  службе и друге  друштвене  дјелатности 
 
На предметном обухвату постоји потреба за изградњом објеката за предшколско 
васпитање и образовање. 
   
 

IV  Саобраћај и  инфраструктура 
 
 
1.Саобраћај  

 
Као и обично, када се планира у простору прије самог почетка неопходно је поставити 
одређене циљеве који се желе постићи, као и стандарде из појединих области којима 
се тежи. У овом случају, имајући у виду намјену простора одређени су слиједећи 
циљеви и то: 
 

• Реконструкција постојећих  саобраћајница  и доградња путне мреже,  
• Рјешавање питања паркирања у појединим блоковима, у складу са потребама 

проистеклим од планираних садржаја, 
• Диференцирање различитих видова саобраћаја и дефинисање површина за  

пјешачка кретања.  
Постојећа улична мрежа је дакле непотпуна, тј. дјелимично недовршена, улице имају 
недовољне попречне профиле,немају тротоара, нема површина за мирујући саобраћај, 
коловозни застори су у лошем стању са доста ударних рупа и оштећења, хоризонталне 
саобраћајне сигнализације нема, а  вертикална постоји, али ју треба допунити. 
 
 
 

2. Инфраструктура 
 
Потребе за одговарајућим инфраструктурним објектима и водовима као и могућности 
њихове реализације у односу на постојеће стање подразумјева се јер претходи свакој 
планској изградњи. 
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V  Животна   средина 
 

Мјере заштите животне средине: 

• Превенција као најбољи облик заштите животне средине                                
подразумијева благовремено спречавање еколошки негативних утицаја на животну 
средину, уместо уклањања њихових посљедица; 

 

• У процесу доношења одлука о изградњи објеката са специфичним намјенама     
мора се предвидјети и јасно утврдити утицај њихове изградње и рада на животну 
средину. 

 
Циљеви заштите  животне средине:                                                                             
 

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

• Заштиту земљишта од загађења (спречавање неконтролисаног  одлагања отпада  
за то непредвиђеним мјестима, итд ); 

• Заштиту ваздуха од загађења (кроз обезбјеђење јединственог система 
топлификације, контролисање агађења од саобраћаја, као и поштовање мезо и 
микроклиматских услова при избору локација за потенцијалне загађиваче); 

• Заштиту од буке (кроз адекватно планирање саобраћајница и саобраћајних токова 
и контролисања саобраћајне буке, као и различите мјере заштите, почевши од 
правилног лоцирања извора буке, смањења стварања буке и спречавања њеног 
ширења у околину, итд.); 

 
 

VI  Биланс   потреба  и   могућности 
 
 
1. Грађевинско земљиште 

 
 Овим Планом потребно је већину земљишта око двије трећине обухвата, које је 
тренутно агажовано као пољопривредно земњиште, ангажовати као градско 
грађевинско земљиште са намјеном за индивидуално становање,колективно 
становање,пословање  и све садржаје који прате функцију становања.Потребно је 
један дио површине резервисати искључиво за намјену пословања  и складишно-
производних дјелатности. 
На дијелу терена који је неповољан за градњу због неповољног састава тла потребно 
је предвидјети рекреативне и парковске површине.  
 
 
1. Стамбени и радни простори 
 
На неизграђеном дијелу обухвата потребно је планирати изградњу индивидуалног 
становања густина око 100 ст/ха.За планирано колективно становање потребно је 
предвидјети густине од 200 до 250 ст/ха. 
Индивидуално становање планирати на парцелама просјечне површине око 500м2. 
За колективно становање предвидјети објекте које је могуће градити фазно ради лакше 
реализације плана и привођења земљишта коначној намјени. 
Постојеће објекте потребно је задржати ако задовољавају услове којима је дефинисана 
градња нових објеката,У случају да је објекат неуслован потребно је омогућити његову 
реконструкцију или изградњу замјенског објекта у оквиру исте парцеле. 
Свим постојеђим објектима потребно је дефинисати плнирани габарит могуће 
доградњеи надоградње. 
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Групацију стамбено –пословних објеката који се налазе у обухвату старог плана 
Сервисно –комунални центар потребно је задржати и имогућити реконструкцију 
дефинисањем габарита проширења објекта.Пословање које постоји у склопу ових 
објеката потребно је задрђати на нивоу да не угрожава примарну намјену парцеле-
становање.  
 
3. Саобраћај 
 
Постојеће саобраћајнице потребно је довести на прописан технички ниво и исте 
повезати са новом мрежом саобраћајница зависно од намјене појединих блокова и 
положаја постојећих саобраћајница  у склопу третиране просторне цјелине. 
Профиле постојећих саобраћајница потребно је дефинисати и довести на прописан 
ниво. 
У профиле планираних саобрађајница потребно је укључити зеленило у виду 
дрвореда, живих ограда и травнатих површина. 
 
4. Хидротехничка инфраструктура  
 
У оквиру обухвата регулационог плана, потребно је разматрати основни аспекти 
хидротехничке инфраструктуре: 
 

• Снабдијевање водом за санитарне потребе и потребе заштите од пожара, 

• Одвођење и диспозиција употребљених отпадних вода насеља, 

• Одвођење површинских вода, 

• Регулација водотока.  
 

Постојећа хидротехничка инфраструктура је оцјењена као недовољна да задовољи 
потребе планиране намјене овог простора: 

 

• не постоји изграђена фекална канализација за одвођење отпадних вода из насеља 

• не постоји изграђен систем кишне канализације за одвођење површинских вода од 
падавина у насељу 

• не постоји регулација постојећег канала. 
 
У складу са горе наведеној оцјени стања постојеће хидротехничке инфраструктуре, 
потребно је развити примарну и секундарну мрежу како за водоснабдијевање 
санитарном водом тако и за каналисање отпадних вода. 
Одвођење сувишне оборинске воде и регулисање водотока у циљу заштите од 
поплава и бољег уређења простора такође треба да се уради у складу са 
дефинисаним правилима развоја насеља. 
Све предвиђене мјере и објекте је потребно  уклопити у јединствен и цјеловит систем 
који треба да обезбиједи пуну функцију овог подручја и омогући даљи развој урбаног 
дијела насеља. 
 
 
 
 
5. Електроенергетика и телекомуникације 
 
Овим планом потребно је дефинисати начин напајања будућих садржаја електричном 
енергијом као и обезбиједити довољан број телефонских прикључака. 
Са подручја обухвата потребно је уклонити један средње напонски кабал који се 
налази у јужном дијелу обухвата.  
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6. Зелене површине 
 
Имајући у виду природне потенцијале простора обухвата, уочене проблеме, као и 
пројекцију развоја самог подручја обухвата као основне потребе дефинишу се: 
 
1. Увођење спортских садржаја у овај простор 
2. Уређење зеленила око планираних производних и  пословних објеката 
3. Уређење зеленила око приватних индивидуалних објеката. 
4. Интерполација дрворедне мреже гдје је год то могуће. 
 
 
Г.   ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА 

 
I  Организација   простора 
 
1. Основна намјена површина и просторна организација  
 
У оквиру обухвата планира се неколико зона са различитом намјеном: 
• Површине намјењене индивидуалном становању  
• Површине намјењене колективном становању са стамбено-пословним дјелатностима 
• Површине намјењене за садржаје спорта и рекреације 
• Површине намјењене пословању и друштвеним функцијама 
• Површине намјењене складишно-пословним дјелатностима. 
 
План просторне организације карактерише индивидуално и колективно становање у 
дубљем дијелу обухвата које је прожето садржајима рекреације и спорта. 
Према саобраћајницама Св.Саве и Книнска парцеле имају намјену за складишно-
производне дјелатности. 
На углу ове двије саобраћајнице површина је намјењена за пословне дјелатности и 
централне функције.  
Саобраћајна концепција је условљена постојећим саобраћајницама на локацији и 
Планом парцелације предвиђеним саобраћајницама. 
  
 
1.1. План просторне организације  
 
 План просторне организације је приказан на графичком прилогу бр.10 и дефинише 
основну концепцију лоцирања планираних садржаја као и зонирање простора према 
намјени.Основни концепт уређења и коришћења простора који је предмет обухвата 
овог плана наслања се углавном на постојећу намјену површина као и већ постављене 
правце и зоне изградње стамбених, стамбено-пословних објеката и пословних 
објеката. 
Концепција изградње је осмишљена имајући у виду постојећу намјену 
површина,карактер околног простора као и циљеве развоја предметног простора.  
 
У том смислу формирани су простори са индивидуалним становањем на парцелама од 
око 500м2 водећи рачуна о оријентацији објеката на парцели.Велики значај је дат и 
озелењавању планираних саобраћајница. 
У блоковима у којима је планирано колективно становање  са пословањем у 
приземљима планира се изградња дјечијих игралишта и спортских садржаја који 
неопходни пратећи садржаји савременом становању.Саобраћајне површине се 
измјештају на периферију стамбеног блока тј. Формира се паркирање са приступних 
саобраћајница гдје год је то било могуће. 
Формирање јавних и рекреативних,парковских површина око стаменог блока 
представња корак ка очувању урбаног стандарда и очување концепције колективног 
становања. 
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Складишно производни објекти смјештени уз укицу Св. Саве су лоцирани на парцелма 
од око 4000 м2.Представљају објекте који су најпогоднији за развој тзв. Породичног 
пословања. 
Складишно производни простор уз улицу Книнску је дефинисан формирањем 
парцелације модуларног типа.На захтјев инвеститора је овај простор дефинисан по 
принципу отворене регулације јер се ради о непознатом инвеститору.Детањни облик 
парцеле, њена површина као и површина објекта дафинисаће се урбанистичко-
техничким условима. 
Простор на углу улице Книнске и улице Св. Саве резервисан је за формирање центра 
насеља и лоцирање објеката друштвеног стандарда. 
Објекти су спратности П+3.Поједини објекти у овој зони се реконструишу до коначног 
изгледа док се други граде као замјенски на истој парцели. 
Планом је предвиђено да овај простор има значај за шире окружење. 
Зелене и парковске површине су организоване на терену који није био погодан за 
градњу.Посебан значај у овом Плану имају пјешачке саобраћајнице које повезују 
дијелове обухвата. 
    
 

2.Зона централних функција и садржаја 
 

На углу улица Св.Саве и Книнске смјештена је зона пословања са централним 
садржајима. Земљиште је  у приватном власништву.Иако су парцеле неправилног 
облика задржане су у постојећим границама како се не би реметили власнички односи 
а реализација плана ставила у питање због дуготрајне и компликоване процедуре 
комплетирања парцеле. 
Парцеле су првенствено пословне намјене што детаљније  подразумјева пословање 
канцеларијског типа ,трговину,угоститељство.По потреби могуће је у овој зони 
лоцирати објекте државне управе и објекте друштвеног стандара. 
Смјернице за планирање ове зоне произашле су из захтјва инвеститора дефинисаним 
кроз програмске елементе у којима је исказана потреба да се на овој локацији формира 
центар насеља који ће задовољити потребе шире средине и коме ће гравитирати 
становништво са подручја ширег од обухвата овог Регулационог плана. 
Поред потреба локалног становништва зона је погодна за лоцирање садржаја који су 
од значаја за кориснике Магистралног правца Бањалука-Дервента и 
МП. Дервента –Србац. 
Оваквим третманом планираног простора формирана је контактна зона између 
Дервенте и сусједних насеља као и веза између, тренутно потпуно изолованог насеља 
Луг и центра града Дервенте. 
Спратност планираних објеката је П+3.појединим објектима је дата могућност 
реконструкције,док су они који су у лошем стању  замјењени новим објектим а на истој 
парцели. 
Овим Планом се препоручује да се површина између објеката уреди као јавна поршина 
јединствена пјешачка површина.Овакав третман спољног уређења би омогућио 
приступ свим садржајима и из правца планираног насеља као и са улица Св.Саве и 
Книнске. 
У циљу јединственог рјешавања пјшачке површине између објеката препоручује се 
израда Урбанистичког пројекта. 
 
3. Зоне намјењене индивидуалном становању 
 
Површина намјењена за индивидуално становање лоцирана је у сјеверо-источном 
дијелу обухвата. 
Земљиште је у власништву државе.Планиране парцеле су намјењене искључиво за 
становање и могуће их је оградити.Уређење парцеле се препушта будућем власнику. 
Уз планирану саобраћајницу која повезује улицу Св.Саве и спаја се са планираном 
саобраћајницом из Плана парцелације за насеље Луг лоцирани су индивидуални 
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стамбено-пословни двојни објекти који у приземљу имају предвиђене пословне 
садржаје.Пословање се у овој зони може детаљније дефинисати као трговина на мало, 
услужне дјелатности, угоститељство. 
Ограде према приступној саобраћајници за ове објекте није пожељно постављати на 
регулациону линију. 
Друга локација индивидуалних стамбених објеката налази се на локалитету које је 
покривао старији план Сервисно-Комунални центар. 
Већина објеката је изграђена па је овим планом за њих предвиђена могућност 
реконструкције тј. Доградње и надоградње. 
Пословање које се налази у приземљима прецизније се дефинише као трговина на 
мало,угоститељство и услужне дјелатности. 
Првенствена намјена парцела је становање тако да пословне дјелатности не треба ни 
у ком случају да угрозе примарну функцију становања. 
Уређење парцела се препушта власницима парцела. 
 
 4.Зона колективног становања 
 
Као прелазна зона између пословно складишних дјелатности на јужном дијелу 
обухвата и индивидуалног становања на сјеверу обухвата лоцирана је зона 
колективног становања са дјелатностима. 
Планирана је изградња колективних стамбених објеката чија се градња може одвијати 
фазно.Објекти припадају заједничкој парцели која представља заједнички животни 
простор на коме се планира изградња игралишта ,мањих спортских терена, 
озелењавање као и изградња пјешачких комуникација. 
У приземљима појединих објеката планирани су пословни садржаји који треба да 
опслужују становништво у њиховим свакодневним потребама. 
Тренутно је предметни простор државно власништво. 
Један број објеката који су лоцирани рубно у овој зони са намјеном колективног 
становања имају своју парцелу тако да је животни простор формиран око сваког 
објекта појединачно. 
 
  5.Пословно-складишна зона  
 
Уз улицу Книнску планира се изградња стамбено пословно-складишне зоне на 
земљишту које је  у власништву државе. 
С обзиром на атрактивност предметног простора и на чињеницу да се простор планира 
за непознатог инвеститора локација је дефинисана отвореним системом регулације  
што значи да је парелација приказана на прилогу бр16 и 16а модуларног типа и да ће 
се њена површина и облик коначно утврдити урбанистичко-техничким условма.Овим 
документом ће се дефинисати и вертикални и хоризонтални габарит објекта. 
Детаљније намјена парцеле подразумјева организовње типова производње који неће 
угрожавати становање који се налази у близини,затим пословање канцеларијског 
типа,трговачки центри,складишта... 
Приступ парцелама је организован са сервисне саобраћајнице која је паралелна 
Книнској улици,а по потреби парцелама се може прганизовати приступ са планиране 
саобраћајнице која тангита преметну зону са сјеверне стране. 

 
Пословно-складишна зона која је планирана уз улицу Св.Саве дефинисана  је по 
другом принципу тј. Прецизнију просторну организацију. 
Парцеле у оквиру ове зоне су у државном власништву. 
Парцеле су намјењене складишно-пословним дјелатностима које су компатибилне 
становању.Дио парцеле до улице Св.Саве намјењен је становању са пословањем 
канцеларијског типа или трговином док је други дио парцеле намјењен за складишно-
производне дјкелатности.Сваки објекат има припадајућу парцелу.Приступ садржајима 
је са сетрвисне саобраћајнице која је паралелна улици Св. Сава.Простор на парцели 
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око објекта планиран је као манипулативна површиан за потребе функционисања 
планиране намјене.  

 
 

6.Спортско-рекреативна зона 
 
Спортско-рекреативна зона је организована кроз слободне површине између 
колективних стамбених објеката повезујући се пјешачким саобраћајницама са парком 
планираним на сјеверном дијелу обухвата. 
Ова зона је организована са циљем унапређења урбаног стандара ширег насеља. 

 
7.Зона намјењена објектима социјалне заштите 
       
Дио  обухвата  намјењен за социјалну заштиту површине је  5119 м2.У оквиру ове зоне 
формирана је једна грађевинска парцела са намјеном  за установу за предшколско 
васпитање и образовање. Функционално парцела је подјељена на двије цјелине.Први 
дио парцеле је намјењен за лоцирање самог објекта ,организовање колслог и 
пјешачког приступа,формирање прелазне зоне између јавне површине саобраћајнице и 
објекта предшколске установе.Други дио парцеле намјењен је за организовање 
боравка дјеце на отвореном простору.На слободном дијелу парцеле планира се 
формирање амбијената повезани у цјелину парковског карактера који су прилагођени 
старосним групама дјеце.У овој зони зелене површине су ограниченог коришћења што 
обавезуије на постављање ограде око парцеле. 
 
 
 
8.Зоне урбаног зеленила - Систем зелених површина 
 
Систем зелених површина формиран је са циљем формирања јавних спортско- 
рекреативних површина које ће бити у функцији становања, уређење приватних 
дворишта као и интерполацију зеленила уз пословне објекте.  
 
8.1 Јавне зелене површине 
 
Дрвореди 
 

Главни планирани дрворедни правци дефинисани су дуж двије планиране 
саобраћајнице које иду правцу сјевер-југ и саобраћајнице са правцем исток-----запад 
која повезује улицу Св Саве и саобраћајницу планирану Планом парцелације за 
насеље Луг. 
Унутар спортско – рекреативних површина предвиђено је формирање дрвореда од 
лириодендрона (Liriodendron tulipifera), сребрне липе (Tilia cordata), мочварног храста 
(Quercus palustris), црвеног храста (Quercus borealis) и гинка (Ginkgo biloba). Због 
превелике инсолације која се појављује на паркинг мјестима предвиђена је садња 
кугласте форме горског јасена (Fraxinus excelsior `Globosum`). На овај начин 
ублажавају се климатски екстреми на овим температурно критичним локацијама. 
Уз пословне објекте (тамо гдје је планирано формирање дрвореда и припадајућег 
зеленила), у дрвореде је потребно садити липе (Tilia argentea), кестен (Aesculus 
hippocastanum) и црвени храст (Quercus borealis). 
 
 
Парковске и спортско-рекреативне  површине 

 

Регулационим планом је предвиђено формирање мјесног парка површине 1.8ha који 
задовољава услове како за  планирано насеље тако и за шири простор  , с обзиром на 
број становника, али и будуће кориснике и раднике пословних објеката.  Локација 
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планираног подручја је непосредно везана уз насеље Луг које је густо насељено и  
коме недостају спортско-рекреативни садржаји тако да је локација спортско-
рекреативноих садржаја од значаја за шире подручје. Уређење зеленила око спортских 
терена треба да буде у пејзажном стилу.  
 
Површине око колективних стамбених објеката 
 
Површине око стамбених објеката са намјеном колективног становања потребно је 
уредити упејзажном стилу са посебним освртом на уређење дјечијих игралишта 
предвиђених за сваку јединицу сусједства. 
 
 
8.2 Приватна дворишта 
 
Ова категорија зелених површина заузима најзначајни ресурс зеленила у односу на 
предметни обухват. 
Начин уређења индивидуалних парцела препушта се самим власницима, или ако то 
економске прилике допуштају, стручном кадру.  
Уређењем дворишта потребно је на парцелама формирати башту и предбашту с тим 
што се предбашта мора декоративно уредити док башта може имати економски 
карактер.  
Препоручује се употреба природних материјала ( дрво,камен) као грађевинског 
материјала за уређење предбаште. 
Приликом израде Урбанистичко-техничких услова потребно је обавезати инвеститоре у 
погледу обавезног хортикултурног уређења дворишта. 
 
 

9. Саобраћајне површине  
 
Из чињеница наведених у поглављу о постојећем стању саобраћајница, се закључује 
да се ради о саобраћајно релативно неизграђеном подручју,(ако се изузму рубне 
саобраћајнице иако и код њих такођер попречни профил не удовољава захтјевима који 
се у том погледу постављају за градске саобраћајнице) па је планирање путне мреже је 
било условљено ограничењима у простору тј.  постојећим саобраћајним објектима као 
и  објектима високоградње који се задржавају и тежњом да се остваре циљеви 
зацртани на нивоу плана. 
 
Како граница обухвата иде осовином постојећих саобраћајница на јужном и источном 
дијелу ,није вршена реконструкција  пројектне геометрије осовина тих саобраћајница 
,већ је планом предвиђена ,тј. остављена могућност реконструкције попречног 
профила саобраћајнице(и то на страни саобраћајнице која се налази унутар обухвата), 
тако да ће бити могуће  у "простору резервисаном за попречни профил саобраћајнице" 
смјестити улључно искључне траке, као и површине за кретање пјешака унутар 
планираних  регулационих појасева, како би се касније када се буду радили 
Урбанистичко технички услови за реконструкције ових саобраћајница  што мање 
реметили власнички и посједовни односи.   
 
Изградња  нових  "комфорнијих" саобраћајница планирана је у дијеловима обухвата 
гдје није било просторних ограничења у смислу постојећих објеката па су планиране 
саобраћајнице са зеленилом у попречном профилу,како би се умањио негативни утицај 
саобраћаја на околину и физички одвојили пјешаци од моторних возила. 
У зонама издате парцелације план је настојао испоштовати постављене циљеве уз 
што је могуће мање ремећење  расположивих регулационих појасева, тако да су 
границе индивидуалних парцела помјеране само у оправданим и неизбјежним 
случајевима. 
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Постојеће саобраћајнице и новопланиране саобраћајнице чине путну мрежу која у 
потпуности испуњава постављене захтјеве за ефикасним и квалитетним колско 
пјешачким прилазима свим постојећим и новопланираним садржајима у обухвату,а у 
склопу мреже су ништа мање значајне и  слијепе приступне саобраћајнице са 
окретницама,као и површине за мирујући саобраћај које су дате у склопу уличних 
профила или као самосталне паркирне површине (ванулични паркинзи).  
 
Дакле,поред приступа планско рјешење путне мреже је квалитетно ријешило проблем 
паркирања на нивоу обухвата. 
Као основа за прорачун потребног броја паркинг мјеста у стамбено пословним зонама 
усвојен је стандард 1 паркинг мјесто по једном стану, односно једно паркинг мјесто на 
60 м2 пословног простора, што у потпуности задовољава потребе становника малих 
градова ради коефицијената измјенљивости путничких возила. 
  
У зонама индивидуалног становања паркирање се рјешава унутар властите парцеле и 
није узето у прорачун потреба за паркирањем. 
 
Пјешачки токови вођени су поред свих улица на визуелно и нивелационо издвојеним 
површинама, намијењеним искључиво том виду  саобраћаја – тротоарима. 
Изградња посебних намјенских површина за пјешачки саобраћај је предвиђена у  
зонама клоективног становања и стамбено пословних дјелатности. 
 
На  већим парцелама поливалентне намјене нису дефинисани манипулативни платои 
и површине за паркирање већ је то потребно урадити уна нивоу урбанистичко 
техничких услова за сваку поједину парцелу у складу са захтјевима проистеклим из 
конкретне намјене и технолошког процеса конкретног садржаја. 
 
Јавни градски превоз  није разматран за овако мали обухват , па тако да нема ни  
аутобуских стајалишта на улицама, а препоручује се урадити студију за аутобуски 
саобраћај: градски и приградски у којој би се на основу анализа кретања и броја 
путника и путовања одредиле локације за аутобуска стајалишта на нивоу града 
Дервенте.   
 
 
Урбанистичко - технички услови 
 
 
Овим урбанистичко-техничким условима прописују се општи и посебни услови које је 
потребно испунити да би сви планирани садржаји везани за саобраћај (колски, 
пјешачки, и мирујући) били доведени у услове квалитетног и поузданог коришћења у 
траженом обиму, и по квалитету услуга, најмање до нивоа који се прописује овим 
урбанистичко-техничким условима. 
 
Сви ситуациони елементи (осовине и габарити) дати на графичком прилогу су  
обавезујући за пројеканте и извођаче радова. 
 
При пројектовању саобраћајница коловозне површине димензионирати у складу са 
очекиваним саобраћајним оптерећењем, по важећим прописима, а у складу са 
геомеханичким карактеристикама које се добију на бази геотехничких испитивања од 
стране овлаштене институције. 
 
Нивелацију реконструисаних саобраћајница и новопланираних саобраћајних површина 
ускладити са околним простором и садржајима уз задовољавање услова ефикасног 
одводњавања атмосферских вода. 
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Одводњавање атмосферских вода извршити путем система сливника и цевовода са 
одводом до оборинске  канализације, а избор сливника ускладити са обрадом 
површине на којој се налази (коловоз или пјешачка стаза). 
 
Коловозне засторе свих новопланираних саобраћајница радити са асфалтним 
материјалима. 
Површинску обраду тротоара и пјешачких стаза извести асфалтом или бетоном.  
 
Оивичење коловоза и пјешачких површина извести уградњом бетонских 
префабрикованих ивичњака. 
 
На сваком прилазу пјешачким површинама, као и на тротоарима  у зони пјешачког 
прелаза, обавезно уградити одговарајуће префабриковане елементе како би се 
омогућило неометано кретање инвалидских колица и бициклиста. 
 
Све саобраћајнице и саобраћајне површине обавезно освијетлити адекватном 
расвјетом. 
 
За све индивидуалне стамбено пословне објекте(које је план предвидио) је потребно  у 
току израде УТУ- а за те објекте дефинисати приступе,манипулативни плато,број 
паркинг мјеста и осталу потребну саобраћајну инфраструктуру у складу са намјеном и 
потребама конкретне пословне намјене. 
 
Саобраћајну сигнализацију (хоризонталну и вертикалну ) урадити у складу са 
одредбама Закона о основама безбедности у саобраћају. 
 

II  Становање 
 
1.Индивидуално становање: 
  
1.1 Индивидуално становање у  блоку означеном на карти бр.9 као С-Б1 са објектима 
спратности П+1и габаритима 9х12. Објекти су смјештени на парцелама  површине око 
500м2. 
Према нормативу за прорачун становништва просјек броја становника по стамбеној 
јединици је 3,3 а број стамбених јединица је 2. 
Број објеката у блоку...........................................................................................................49 
Број станова у блоку............................................................................................................98 
Број становника..................................................................................................................325 
Површина парцела...................................................................................................2.9171м2. 
Површина под објектима .....................................................................  ...................4600 м2 
БГП објеката у блоку је..............................................................................................9200 м2 
Коефицијент изграђености је...........................................................................................0.31 
Проценат изграђености.....................................................................................................15% 

 
1.2 Индивидуално становање у стамбеном блоку означеном на карти бр.9 као 
С-Б2 са објектима спратности П+1 и габаритима 10х10 и 10х12.Објекти су смјештени 
на парцелама површине око 500м2. 
Број објеката у блоку............................................................................................................43 
Број станова у блоку ..........................................................................................................106 
Број становника...................................................................................................................350 
Површина под парцелама................................................................. ......................2.6278м2 
Површина под објектима је.........................................................................................4400м2  
БГП објеката.................................................................................................................8600м2 
Коефицијент изграђености................................................................................................0.32 
Проценат изграђености.....................................................................................................16%  
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1.3 Индивидуално становање у стамбено-пословним објектима  спратности П+1 у 
блоку означеном на карти као СП-Б1 стамбено-пословни блок 1 са двојним објектима 
на појединачним парцелама од око 500м2.У блоку нема постојећих објеката. 
Број објеката у блоку............................................................................................................20 
Број станова у блоку ............................................................................................................20 
Број становника.....................................................................................................................67 
Површина под парцелама...........................................................................................6693М2 
Површина под објектима је.........................................................................................2160М2  
БГП објеката.................................................................................................................4320М2 
БГП пословних простора је ........................................................................................2160М2 
БГП стамбених простора је.........................................................................................2160М2 
Коефицијент изграђености................................................................................................0.64 
Проценат изграђености.....................................................................................................32% 

 
1.4 Индивидуално становање у стамбено-пословним објектима спратности П+1+М у 
блоку означеном као СП-Б2 са дјелимично изведеним објектима. 
 
Број објеката у блоку............................................................................................................34 
Број станова у блоку ..........................................................................................................110 
Број становника...................................................................................................................363 
Површина под парцелама.........................................................................................20560М2 
Површина под објектима је.........................................................................................5040М2  
БГП објеката...............................................................................................................13860М2 
БГП пословних простора је .......................................................................... .............5040М2 
БГП стамбених простора је.........................................................................................8824М2 
Коефицијент изграђености...............................................................................................0.67 
Проценат изграђености.....................................................................................................24% 

 
2. Колективно становање 

 
2.1 Колективно становање означено на карти бр.9 као КС-Б1 колективно становање 
блок1 у коме се планира изградња колективних стамбених и стамбено-пословних 
објеката са заједничким животним простором. 
 
Број стамбених објеката у блоку........................................................................................10 
Број стамбено-пословних објеката у блоку.........................................................................8 
Број станова у блоку .........................................................................................................180 
Број становника..................................................................................................................594 
Површина под парцелама........................................................................................21774М2 
Површина под објектима    .......................................................................................5180 M2  
БГП објеката..............................................................................................................14540M2 
БГП пословних простора је .......................................................................................2240M2  
БГП стамбених простора је......................................................................................12300M2 
Коефицијент изграђености...............................................................................................0.67 
Проценат изграђености....................................................................................................23% 

 
2.2 Колективно становање означено као КС-Б2 на карти бр.9.У обом блоку се планира 
изградња објеката максималних габарита 16х16 спратности П+2.За овај блок је 
карактеристично да сваки објекат има свој животни простор и своју парцелу. 
 
Број стамбених објеката у блоку........................................................................................16 
Број стамбено-пословних објеката у блоку..........................................................................2 
Број станова у блоку ..........................................................................................................165 
Број становника...................................................................................................................545 
Површина под парцелама.........................................................................................16877М2 
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Површина под објектима је.........................................................................................4404М2   
БГП објеката...............................................................................................................13830M2 
БГП пословних простора је ........................................................................................2430M2  
БГП стамбених простора је......................................................................................11400M2 
Коефицијент изграђености...............................................................................................0.81 
Проценат изграђености.....................................................................................................26% 
 
III Пословање 
 
3.1 Пословно-производна зона ПП-Б1 
Пословно-производна зона се планира уз улицу Св.Саве означена је као ПП-Б1 
пословно-производни блок1 на карти бр.9. 
У оквиру пословног објекта чија је спратност П+2 друга етажа намјењена је за 
апартнамско становање док су приземље и прва етажа намјењена за канцеларијско 
пословање. 
Други дио објекта «хала» је намјењена за производно-складишне дјелатности. 
 
Број објеката у блоку..............................................................................................................9 
Број станова у блоку ............................................................................................................30 
Број становника ..................................................................................................................100 
Површина под парцелама.........................................................................................45174М2 
Површина под објектима је.........................................................................................8100М2   
БГП објеката...............................................................................................................17500M2 
БГП пословних простора је ......................................................................................15500M2  
БГП стамбених простора је.........................................................................................2000M2 
Коефицијент изграђености..................................................................................................0.4 
Проценат изграђености.....................................................................................................17% 

 
3.2 Пословно-производна зона ПП-Б2 
 
Уз Книнску улицу планирана је изградња пословно складишних објеката на парцелама 
модулског типа .Када се буду Урбанистичко-техничким условима дефинисали тачни 
габарити објеката потребно је водити рачуна да проценат изграђености површине у 
којој је градња могућа буде мања од од 60%. Спратност објеката је  П+1.Под оваквим 
условима максимална БГП  је 26.031.00м2 
 
3.3Пословна зона са централним функцијама П-Б1 

 
На углу Книнске улице и улице Св. Саве планирана је изградња пословног центра са 
намјеном за канцеларијско пословање,трговину,угоститељство,централне градске 
садржаје и друге компатибилне намјене.  
Површина је означена као П-Б1 пословање-блок1. 
 
Број објеката у блоку.........................................................................................................12 
Површина под парцелама.......................................................................................32100м2 
Површина под објектима је.......................................................................................6210м2   
БГП објеката.............................................................................................................23740M2 
БГП пословних простора је ...................................................................................23740M2  
Коефицијент изграђености..............................................................................................0.73 
Проценат изграђености...................................................................................................19% 

 
IV Социјална заштита 
 
Површина означена као СЗ социјална заштита површине 5119м2. 
Планирани објекат за предшколско образовање и васпитање димензионисан је према 
нормативима за изградњу оваквих објеката  



АГ - пројект 

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 
КОМУНАЛНО-СЕРВИСНИ ЦЕНТАР 

 
 

 

 

33 

 

Према нормативима 35% дјеце узраста од 0-7 година користи установе.Број дјеце од 0-
7 година је 15% од укупног броја становника. 
Површина парцеле је димензионисана према нормативу од 35м2 слободне површине 
по кориснику установе. 
 
Број објеката у блоку..............................................................................................................1 
Број корисника ....................................................................................................................123 
Површина под парцелом.............................................................................................5119м2 
Површина под објектима је........................................................................................... 440м2   
БГП објеката...................................................................................................................880M2 
Површина објекта по кориснику ....................................................................................7.1м2 
Површина парцеле по кориснику ...................................................................................40м2 
 
V Јавно зеленило 
 
5.1 Парк са спортско-рекреативним садржајима ЈЗ-Б1 
 
Спортско-рекреативни садржаји смјештени су у оквиру парковске површине која је 
означена на прилогу бр.9 као ЈЗ-Б1 јавно зеленило блок1 
На овом простору планиран је пословни објекат угоститељске намјене. 
  
Број објеката у блоку..............................................................................................................2 
Површина под парцелом...........................................................................................18818м2 
Површина под објектима је..........................................................................................200 м2   
БГП објеката............................................................................ .....................................200M2 

 
5.2   Зелена површина са дјечијим игралиштем ЈЗ-Б2 
 
На површини означеној као ЈЗ-Б2 јавно зеленило блок2 ,поред пејзажног уређења 
зелене површине планирана је изградња дјечијег игралишта. 
 
Површина блока је .......................................................................................................2130м2 

 
5.3  Зелена површина уз саобраћајнице ЈЗ-Б3 
 
Зеленило уз саобраћајницу Св.Саве као и зелена површина испод далековода 
означена је као ЈЗ-Б3 јавна зелена површина блок3. 
 
Површина блока је......................................................................................................19350м2 
 
 

 
VI  Зaшита од ратних дејстава  и  елементарних непогода 
 
Позиција објеката која је дата овим Планом за предметни локалитет обезбјеђује 
максималну заштиту од ратних дејстава и елементарних непогода међусобним 
растојањем објеката. Нижом спратности и мањим габаритима смањује се могућност 
зарушавања. 
 
Близина магистралних праваца омогућује брзу евакуацију становништва у два правца 
Бањалука –Бијељина и Дервента –Србац. 
 
У циљу заштите од потреса планирани објекти ,као и доградње и надоградње морају 
бити реализовани тако да су безбједни од рушења , према Правилнику о техничким 
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима и 
Правилнику о техничким нормативима за санацију ,ојачање и за 
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реконструкцијуобјеката високоградње оштећених земљотресом и за реконструкцију и 
ревитализацију објеката високоградње. 
 
У циљу заштите од пожара потребно је све планиране објекте пројектовати и извести 
поштујући све важеће прописе из ове области. 
 
 
VII Инфраструктура 
 
Хидротехничка инфраструктура 
 
 
На графичком прилогу 13. План инфраструктуре- хидротехника дате су трасе 
секундарне водоводне мреже. Где су доминантни пречници Ф110мм и Ф160 мм. 
Водило се рачуна о могућности даљег проширења подручја планирања тако да су 
пречници цјевовода Ф160 планирани као магисртрални, док су пречници Ф110 
коришћени као секундарни  за затварање прстена.   
 
Терен који је обухваћен регулационим паном је практично раван са малим падом 
према ријеци Укрини. Проблеми у снабдјевању водом и губици притиска  су 
планираном прстенастом мрежом сведени  на минимум.  
 
Анализирајући расположиве капацитете изворишта и резервоара повећање потрошње 
је око 10%  не би смјело да угрози стабилност система. Проблеми који постоје у 
постојећој мрежи се морају отклонити, и мрежа довести у подношљиво стање са 
аспекта губитака количина воде. Максимални подношљиви губицу не би смели прећи 
15 до 20%  од производње. 
 
Анализа потрошње: 
 
Усвојена просечна  потрошња од 250 л/становнику/дан  је минимална просјечна 
потрошња са којом се може даље располагати. У свим досадашњим планским 
документима се разликовала потрошња воде за градска и сеоска домаћинства. 
Повећање стандарда живота захтева да се та  потрошња свакодневно повеђава 
заливање зелених површина, башта, прање улица итд. 
Ако се узме у обзир да планом предвиђено да на овом простору живи око  2344 
становника и да је планирано око 623 запослена, може се прорачунаи дневна 
потрошња воде: 
 
Просечна дневна потрошња воде на дан износи: 
 
  Становништво 2344*250л/стан/дан  = 5.86 л/с 
  Индустрија  623 * 150л/рад/дан  = 1.08л/с 
         ------------------ 
  УКУПНО      6.94л/с 
 
Анализом потрошње воде у комуналним системима, констатовано је да утоку дана 
односно 24 сата није равномерна потрошња већ она драстично варира: та варијација 
се огледа кориз искуствени фактор к: 
 
Градска насеља к= 1.2 до 1.8 
Сеоска насеља  к= 1.5 до 2.5 
 
За разматрано подручје реално је узети фактор 1.5 
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Поред дневне неравномјерности постоји неравномјерност потрошње воде и током 
године. У љетним мјесецима је потрошња далеко већа од потрошње зими. Ако се та 
неравномјерност изрази фактором г: 
 
Градска насеља г= 1.3 до 2.0 
Сеоска насеља  г= 2.0 до 4.5 
 
За разматрано подручје реално је узети фактор 1.8 
 
 
Qmax=6.94*1.5*1.8=18.17l/s 
 
 
Према правилнику о противпожарној заштити за насеља од 1000 до 2000 становника 
треба обебједити 20л/с у трајању од два сата, те ја на основу срачунатог неопходно 
главни доводни магистрални вод димензионисти на приток од 37л/с. 
 
Ако се прихвати максимално Q=37л/с и претпоставка да је у том случају дозвољена 
брзина у цјевима 2м/с добија се да је довољан пречник Ф160мм за главни вод за 
снабдевање, што је и прихваћено. 
 

Kанализација 
 
Отпадне воде становништва и индустрије града Дервенте се прикупљају преко 
мешовитог канализационог система и изливају без пречишћавања у ријеку Укрину. 
Одводња отпадних вода се обавља преко више примарних колектора гравитационо и 

то: колектор 1000-2000мм у дужини од око 3.000 м на потезу од Дервентског  потока 
до краја индустријске зоне, укључен је директно у ријеку Укрину. Овај колектор 

прихвата воде од осталих: 200мм-500мм од болнице до Рампе у дужини од 1500м, 

колектор 1000/2000 мм на потезу од бензинске станице до пута за индустријску зону у 

дужини од око 1000 м. На овај колектор се спаја колектор  500/1000 мм који се 
протеже од болнице према обданишту у дужини од око 1500 м. На главни колектор су 

такође спојени колектори Чардак (1000мм) и колектор Железничка (800мм). 
Систем на лијевој обали Укрине због конфигурације терена захтјева препумпавање. 
Дио овог система (прелаз преко моста) се налази и у обухвату предметног 

регулационог плана и то: мјешовити колектор 400-600мм.  
Према Регулационом плану предвиђен је прелазак са мјешовитог система 
канализације на сепаратни систем канализације. Предвиђена је изградња постројења 
за третман отпадних вода, а локација је предвиђена код ушћа Жировнице у Укрину 
(главни одводни канали су положени у смјеру запад-исток). Пречишћене отпадне воде 
се испуштају у водотоке, а оборинске воде се упуштају без пречишћавања у 
реципијенте реку Укрину само и само у случајевима екстремно великих количина 
падавина  када су разблажења толико велика да се то може учунити према правилнику 
и Законима који су на снази у Републици Српској. У свим осталим случајевима кишна 
канализација се мора довести до система за пречишћавање и квалитет те воде 
довести у прописане границе према Правилнику.  
 
Што се тиче кишне и фекалне канализације, у дијелу насеља које третира План, 
пројектоване су трасе  мрежа јавне мешовите канализације. И из законских разлога 
оба система су доведена до главног фекалног колектора Ф1000мм  који води до 
будућег система за третман отпадних вода 
 
Треба напоменути да је из дугогодушњег искуства познато да је врло тешко 
контролисати индивидуалне прикључке на канализационе ситеме тако да се дешава да 
се фекална кућна канализација прикључи на кишну и обрнуто о овом проблему се мора 
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посебно водити рачуна и максимално се ангажовати да се ови негативни примери не 
дозволе. 
 
Сама локација и конфигурација терена условљавају да се фекалне воде као и кишне 
морају препумпавати у глабни колектор како би се у самом секундарном систему могли 
постићи оптимални падови и спречило неконтролисано изливање. 
 
 
Површина обухвата је 36 хектара  
 
Под крововима је 4,6 ha са коефицијентом отицаја 0.9 
Под улицама и тротоарима је 4,9 ha са коефицијентом 0.9 
Под зеленом површином и ниским растињем 25,5 ha са коефицијентом отицаја 0.3 
 
 
Прорачун мјродавног отицаја на основу максималних дневних количина падавина: 
 
Максимална дневна количина падавина износи 86л/м2 
 
 
Укупна колочина воде од падавина износи: 
 
  (4,6+4.9)*10000*0.9*86 =8 127 000л 
  25.5*10000*0.3*86  =6 579 000л 
   УКУПНО  =14 706 000л/дан 
 
Мјродавно Q=170л/с 
 
Прорачун меродавног отицаја на основи максималних сатних киша (релевантних 
података и меродавним минутним, петоминутним и десетоминутним кишама не 
постоје): 
 
Максимална сатна киша износи 30л/м2/сат 
 
  (4,6+4.9)*10000*0.9*30 =2 835 000л 
  25.5*10000*0.3*30  =2 295 000л 
   УКУПНО  =5 130 000л/сат 
 
Мјеродавно Q=1425л/с 
 
Из наведеног прорачуна мјеродаван проток за димензионисање главног колектора 
кишне канализације је 1424л/с.  
 
На основу предложеног решења мреже кишне канализације и мјеродавног протока 
може се констатовати да ће усвојени пречници цјеви у потпуности одвести сву воду од 
падавина и да ће мрежа бити оптерећена са односима h/D=0.8 do 0.9 што је у складу 
са препорукама за пројектовање ових система.  
 
Усвојени пречници фекалне канализације у потпуности задовољавају оптерећење и 
препоруку да однос h/D=0.6do 0.7 у екстремним условима.  
 
Димензионисање препумпних станица и њихова локација је предмет детаљног 
извођачког пројекта. 
 
Заштита од вода  
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Ријека Укрина се одликује великим промјенама протицаја, те за вријеме кишних 
периода често долази до плављења нижих дијелова терена уз ријеку. Режим вода у 
сливу ријеке Укрине, узводно од центра града, је природан, нема никаквих значајнијих 
објеката за активну или пасивну контролу протицаја. Такође, никаквих значајнијих 
радова није било ни на конзервацији тла у сливу. Отуда и слиједе све појаве 
карактеристичне за неуређене сливове као што су недостатак заштите од вода и 
наноса.  
Локација предметног обухвата се налази уз леву обалу Укрине и старог корита Укрине. 
  
Проблем предметног обухвата није река Укрина и њене високе воде пошто је кота пута 
Дервента Србац изграђен на коту стогодишње воде већ је проблем канала који скупља 
воде са околних брда са западне стране. Увидом у тренутно стање насипа, који је 
знатно изнад коте терена, констатовано је да је он пробијен на више мјеста, зарастао у 
коров и да су отпори кретању воде максимални а тиме и његова пропусна моћ 
минимална, мања од 1м3/с. Оптимално би његова пропусна моћ требала бити преко 
10м3/с.   
Плављење предметног подручја је неминовно при сваким значајнијим падавинама и тај 
се проблем у сарадњи са водопривредом Републике Српске мора отклонити. 
Надлежност над овим проблемом није на општинском нивоу већ у надлешности 
Дирекције за воде.  
 
Карактеристичне вредности протицајних количина ријеке Укрине на водомерној 
станици  су:  
Qмин    =        1 м3/сек,     
Qсред   =13-25 м3/сек,     
Q100гмакс   =   523 м3/сек.    
   
Проблем канала који пролази кроз подручје регулационог плана је да се поставе две 
цијеви Ф1000мм и спроведу у одводни каснал поред пута за Прњавор и гравитационо 
споји са осталим отвореним каналима. Одржавање ових ободних и одводних канала је 
обавезно као и њихово редовно чишћење ради обезбећења максималне пропуне моћи 

 
 

Eлектроенергетика 
  
 
Предлог енергетског рјешења за подручје Регулационог плана  
 

Подручје планирања може се подјелити у четири зоне како структуром објеката тако и 
њиховом динамиком изградње гледано са електроенергетског становишта. 
Зона 1 – предвиђа 15.500m2 пословног простора и око 24 стамбене јединице 
Зона 2 – стамбена зона  у изградњи, предвиђа око 305 стамбених јединица 
                и 15.748м2 пословног простора 
Зона 3 – стамбено-пословна зона –постојећи објекти и објекти у изградњи 
                предвиђа око 315 стамбених јединица  и 19.922м2 пословног простора 
Зона 4 – предвиђа простор сличне намјене као и зона 1 са максималном БГП објеката 
26.031м2. 
 
Код израде главног повезивања у петљу на ВН мрежу ове четири трафо станице  на 
читавим локалитету (нарочито зона 3) постоје објекти са напајањм зрачном мрежом; 
овим се предлогом предвиђа изградња нове подземне мреже како високог тако и 
ниског напона за све четири зоне. 
Са реконструкцијом транзитне путне мреже и изградњом нових саобраћајница и 
приступних путева унутар насеља предлажемо полагање 20кV кабла према нашем 
плану. У овом предлогу могла би се испоштовати и изградња слободно стојећих трафо 
станица 20,10/04кV према предвиђеном плану. Само опремање трафо станица 
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зависило би од динамике изградњи насеља. Подразумева се да би исте морале имати 
расклопиште ВН-а, а ТС III би се морала опремити у цјелости како са 
трансформаторима тако са комплет опремом ВН и НН. Овај предлог би се показао као 
најекономичнији јер се не би показивали никакви радови на високонапонском каблу.  
Предвиђена је и изградња слободно-стојеће трафо станице за сваку зону са локацијом 
исте у средини зоне тако би губитке на НН мрежи смањили на минимум а на другој 
страни постоји могућнист унифицирања како опреме тако и НН каблова. 
 

Потребна количина електроенергије  
 

Према предвиђеном електроенергетском рјешењу потребна количина за насеље чији 
је капацитет планом предвиђен за:698 станова (цца 70м2) , 25.850м2 пословног 
простора, 4,5км вањске расвјете, 4 подстанице централног гријања 
и потпуно постројење за пречишћавање отпадних вода приказаћемо табеларно по 
зонама. Зоне односно подручија су се наметнуле с обзиром на динамику изградње 
насеља. Зона 1 урбанизирано за пословни простор, зона 4 предвиђа сличну намјену , 
зона 2 стамбена градња, а зона 3 стамбено-пословна у којој су испоштовани постојећи 
објекти. 
 

Анализа оптерећења приказаног у табели: 
 
-Према техничким препорукама «ЕПС дирекције» за дистрибуцију електроенергије  
бр.14/2001 за одабран тип насеља за стан 85м2 инсталисана снага је око 20 кW, а                 
према формули k = k1+(1-k1) * 1/√n фактор оптрећења насеља износио би  
0.15 kVA/m2. 
-За пословни простор 0,05-0.06 кVA/m2. 
-За вањску расвјету вршно оптерећење рађено по приказаном рачуну износи 12kV/km. 
-Вршно оптерећење подстанице централног гријања 12kW. 
-Вршно оптерећење пумпног постројења 10kW. 
 

Телекомуникације 
 
Регулационим планом предвиђена је изградња 644 стамбених јединица цца 75-80м2,  
за пословне просторе предвиђа се укупна површина од цца 77.101м2. 
С обзиром на намјену пословног простора исте дјелимо са 50м2 чиме би добили 851 
јединица. 
У исказаној количини стамбених јединица узете су у обзир и стамбени објекти 
изграђени  и у изградњи за које смо предпоставили два стана (премда је већи дио 
једна стамбена јединица). Напомињемо да су ово једини објекти који могу имати 
потребе за евентуалним проширењем капацитета телеком мреже. 
Из свег изложеног има се потребе за локакитет као крајњни капацитет 1495 
претплатничких бројева. Регулационим планом предвиђа се 1500 претплатничких 
бројева. Овим израчунатим капацитетом није се ишло на уобичајене израчуне по стану 
1,5 претплатника,већ 2 претплатника по јединици чија  површина ће бити и већа, 
рачуната је 45м2 – аналогно мање претплатника. 
Како је у експанзији безжични телефонски саобраћај у задње две године као и техничка 
могућност преноса више несметаних говорних веза по пројекту предвиђени број 

 70М2 
СТАНОВИ 

ПОСЛОВНИ 
ПРОСТОРИ 

ВАЊСКА 
РАСВЈЕТА 

KW 

ГРИЈАЊЕ 
ПОД 

СТАНИЦЕ 

ПУМПНО 
ПОСТРОЈЕЊЕ 

ОЧЕКИВАНО  
ВРШНО  

ОПТЕРЕЋЕЊЕ 
KW 

УСВОЈЕНЕ 
ТРАФО 

СТАНИЦЕ 
KVA 

TS  I 24 15.500 1.5 1  946.5 1000 

TS II 315 19.922 0.5 1  1.949 2X1000 

TSIII 305 15.748 2 1 1 1.827 2X1000 

TSIV  26.031 0.5 1   630 

∑ 644 77.101 4.5 4 1   
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парица на каблу задовољава. 
У циљу обезбјеђења квалитетног преноса информација у националној и 
интернационалној мрежи захтјева се да низ параметара који су од утицаја на квалитет 
преноса буду у прописаним границама. Будући да се ради о мјесној телефонској 
мрежи, биће неопходно обезбиједити испуњење прописаних захтјева у дијелу у коме се 
они односе  на мјесну мрежу. 
Све детаље за реализацију ТТ мреже у предметном обухвату дефинисати у главном 
пројекту. 
 
Вањска расвјета  
 

Вањска расвјета регулационог плана  предвиђа ресвјету која припада градској 
расвјети. Укупна дужина путне мреже цца 4,5км, укључујићи паркиралишта унутар 
насеља. 
Планом су предвиђене категорије пута: 
а) Обилазница око насеља –двосмјерна са зеленим појасем 
б) Обилазница око насеља – двосмјерна без зеленог појаса 
ц) Приступни пут у насеље са паркиралиштима 
 
Електро планом предвиђају се три категорије стандардне расвјете: 
 
а) За пут «а» 2 x VTF 250W на стубу H=10m, у зеленом појасу 
б) За пут «б» 1 x VTF 400W на стубу H=10m, постављен на тротоару 
ц) За пут «ц» 1 x VTF 250W на стубу H=10m, на путу унутар насеља и паркиралишта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из горње табеле интензитет расвјете је рађен по формули: 
E = Eα * Iα/1000 * Ф/1000 * 2, што  задовољава по важећим стандардима и препорукама 
ЈОКЛ-а утолико прије што ће размак између бити мањи а самим тим интензитет 
расвјете већи.            

Како су трафо станице предвиђене унутар насеља у средини оптерећења (самим тим и 
за саобраћајнице), то се овим елаборатом предвиђа напајање вањске расвјете из све 
три трафо станице. Из истих би излазили каблови 2, а максимално 4, пресјека 5 х 
16мм2 што би задовољавало уобичајене стандарде из ове области.  Пад напона на 
најповољнијем правцу био би мањи од 5%, а код израде главног пројекта ако се буде 
захтјевала реконструкција расвјете саобраћајница или евентуалног критичног пада 
напона на некој грани унутар насеља ишло би се већим пресјеком кабла до слободно 
стојећег разводног ормара.Паљење и гашење  вањске расвјете препоручујемо преко 
диспечерског центра Електродистрибуције путем VF уклопника или инсталисањем: 
фото ћелије, форел апарата и склопника за сваку трафо станицу што би се рјешило 
главним пројектом вањске расвјете. 
 
 
 
 
 
 
 

РАСТОЈАЊЕ 
a = m 

ВИСИНА H = 6m ВИСИНА H = 10m Ф = Lm E = L 

16 αº     Eα     Iα αº     Eα     Iα   

 70     1.2    82   58    1.49    85.5   

КАТЕГОРИЈЕ ПУТА     

«А» 2 х 250W   24.000 6.1 

«Б» 400W   21.000 5.3 

«Ц» 250W   12.000 2.3 
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Предлог инвестиционо-техничке изградње 
 

Овако конципирана мрежа 20kV напона, снаге трансформатора задовољиле би у 
цјелости дугорочни и средњорочни план развоја електро мреже града Дервенте. 
Ови услови за планирање и пројектовање електро мреже дати под бројем 14 – II 
издање септембра 2001 год. Од стране «ЕПС» , важећи и за Републику Српску 
захтјевају: квалитет испоручене електричне енергије, сигурност, економичност као и 
уважавање животне средине, једноставности, флексибилности те систем управљања и 
адаптивности у постојећу електро мрежу. 
За средњорочни план развоја морао би се направити списак електро енергетских 
водова 35кV, 20кV, 10кV и 04кV који су зрачно постављени у насељу. За њихову 
демонтажу као и трафо постројење које тангира у овом насељу а захтјева 
реконструкцију за напајања насеља у полу прстену и прстену на 20kV мрежи. Средства 
планске реконструкције би се реализовала сваке прве године са померањем плана на 
следећу годину овисно и о динамици развоја самог насеља. Код планског развоја 
насеља у средњорочном плану надлежна Електродистрибуција мора строго водити 
рачуна о реконструкцији постојећих мрежа по питању сигурности удаљености истих од 
објеката.  
110kV мрежа у насељу по урбаном рјешењу није предмет реконструкције ни у 
дугорочном плану – траса исте овим планом је испоштована. 
У техничком опису код изградње путне мреже обавезно ићи на изградњу примарне 
мреже (ВН) као и каналних мрежа за телефонију и предложену РТВ мрежу. Изградња 
слободно стојећих, а предложених ТС – а је такође прва фаза а опремање истих може 
ићи сукцесивно са порастом вршног оптерећења – конкретно ТС 4 у првој фази је 
монтажна само ВН. ормара са сабирницама као и у ТС 2 Са овом динамиком изградње 
ишла би паралелно и демонтажа постојеће зрачне мреже.  
    

 
Урбанистичко-технички услови 
 

Регулационим планом се предвиђа да све мреже буду положене под земљом, при чему 
би се кроз овај опис дала основна упуства за израду главног пројекта исте. У тим 
пројектима поред техничких описа, услова за извођење, прорачуна, нацрта морају бити 
назначене фазе изградње насеља. Кроз усвојену фазу изградње насеља, доћи ће се 
до најекономичнијег рјешења поменутих мрежа. Ова економичност призилази из 
прорачуна да све полазне мреже иду на крајни капацитет потребан у насељу. Овдје је 
важно нагласити да пројектант главног пројекта саобраћајница и приступних путева 
консултује пројектанте електро мрежа у Електродистрибуцји на једној страни и 
пројектанте ТТ мреже и РТВ кабловске мреже у телекому на другој страни како би се 
на врјеме положиле заштитне цјеви испод путева. 
Високонапонски кабл 20/10кV полаже се десном страном саобраћајнице – гледано од 
спортске дворане. Овај кабл мора бити удаљен 3м од трасе ТТ и РТВ кабла (препорука 
6м), од НН мреже 2м. Укрштање ВН и НН кабла са мрежом ТТ и РТВ дозвољено је 
само под правим углом увучених у јувидур цијеви дужине 6м. 
Водити рачуна да сви громобрански уземљивачи морају имати мин. удаљеност 3м при 
паралелном вођењу  са горе поменутим мрежама а крижање истих под правим углом – 
каблови морају бити заштићени у јувидур цијеви дужине 6м. 
Громобранско уземљење мора бити испод свих каблова при њиховом укрштању. 
Канал за полагање ВН и НН каблова као и каблова вањске расвјете је дубок 80цм, 
широк 40цм. На дну канала је слој ријечног пјеска у који се полажу каблови а испод 
трака уземљивач , изнад кабла је «ГАЛ» штитник а изнад овог опоменска трака. 
Индентичан канал је и за полагање ТТ и РТВ кабловске мреже. 
На траси ВН и НН каблова полажу се бетонски стубићи са ознаком опасности на 
одстојању цца 50м и на сваком њиховом мјењању правца трасе. 
За ово насеље предвиђа се централни РТВ систем са кабловским напајањем до сваке 
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јединице. Локација РТВ антене предвиђа се на крову једне од стамбених зграда П+3 
која је лоцирана у непосредној близини ТТ раздјелног шахта у улици Светог Саве. 
Антенски систем сачињавале би антене: ТВ сателитска, 2 до 3 усмјерене ТВ антене и 
радио антена за УКТ и средње таласе. Тачна локација антена на дјелу равног крова 
одредила би се уз претходно мјерење јачине ТВ сигнала – гдје се непојављују сметње 
рефлексије. Антене се монтирају  на носачу Фе 2м Ф2.5цола, овај у бетонском постољу 
са анкерима. На погодном мјесту у простору ходника-стубишта или заједничке оставе 
која је под контролом поставља се ормарић  у саставу: филтери, скретнице, појачала и 
раздјелник. Појачала би се одредила на основу пријемног сигнала РТВ-а. Са 
раздјелника би ишле четири гране коаксијалних каблова који би са објекта на објекат 
покриле читаво насеље са најдужом граном цца 600м. 
Каблови би ишли са раздјелника зграде до најближег канала за телефонију и полагали 
би се у исти канал. На сваком објекту постављало би се пред појачало са 
одговарајућим раздјелником. Одабир пред појачала зависио би од јачине долазећег 
сигнала на исти. 
 
 
 
VIII  Oпшти  урбанистичко-технички    услови 
  
1. Урбанистичка регулација и архитектонско обликовање 
 
Хоризонтални габарит објекта је максималан те је у том смислу није дозвољено 
прекорачење датих димензија.   Вертикални габарит је одређен спратношћу , 
приземље , спрат и мансарда, граф. прилог бр.  10 – План просторне организације. 
Потребе за одговарајућим помоћним просторијама (објектима) потребно је  ријешити у 
склопу главног објекта . 
Висине предвиђених етажа ускладити са технолошким потребама и намјеном 
појединих дијелова новог објекта.  
 
 
 2.Грађевинске и регулационе линије 
 
 
Регулациона линија одваја просторе различитих намјена.Регулациона линија је 
дефинисана на графичком прилогу и углавном се поклапа са линијама граница 
парцела са саобраћајницама.  Координате грађевинских и регулационих линија дате су 
графичком дијелу плана. 
Грађевинске линије одређују положај објекта према саобраћајници. 
Као и регулационе линије ,грађевинске линије су обавезујуће за инвеститора 
,пројектанта и извођача. 
Детаљним урбанистичко-техничким условима, могу се накнадно дефинисати и 
грађевинске линије подрума,приземља и и сваке етаже уколико се за то укаже потреба. 
 
 
3.Парцелација 
 
У оквиру графичког прилога плана парцелације приказан је третман парцела које су 
дефинисане координатама тачака и дужинама фронтова.У току израде плана 
максимално су испоштоване постојеће границе парцела с обзиром да се ради о 
приватном власништву над земљиштем.Само над парцелама на којима је због 
саобраћаја морало доћи до измјене,урађена је препарцелације.Парцеле са 
индивидуалним стамбеним објектима имају приватни карактер док парцеле на којима 
се налазе стамбено-пословни објекти морају имати јавно кориштење у смислу да се 
површине око објеката морају уредити на начин да омогуће несметан пјешачки 
саобраћај. 
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Ограде је могуће поставити по границама парцела са индивидуалним објектима док је 
постављање ограда око стамбено-пословних објеката који нису планирани као ламеле 
,је могуће и дефинише се кроз урбанистичко-техничке услове. 
Око стамбено-пословних објеката који формирају ламеле није могуће поставити 
ограду. 
За дио објеката примијењен је принцип ламелне градње у оквиру постојеће 
катастарске парцеле чиме се омогућава фазна изградња. 
Све границе парцеле дефинисане координатама геодетских тачака. 
Грађевинске парцеле приказане су на графичком прилогу бр.16 и 16а.Дефинисане су 
ломним тачкама границе парцеле.Поштована је максимално постојећа парцелација а 
границе катастарских парцела задржане су гдје год је то било могуће.  
 
 
 
 
 
IX Саобраћaј    
 
1. Саобраћај  
 
План 
 
Из чињеница наведених у поглављу о постојећем стању саобраћајница, се закључује 
да се ради о саобраћајно релативно неизграђеном подручју,(ако се изузму рубне 
саобраћајнице иако и код њих такођер попречни профил не удовољава захтјевима који 
се у том погледу постављају за градске саобраћајнице) па је планирање путне мреже је 
било условљено ограничењима у простору тј.  постојећим саобраћајним објектима као 
и  објектима високоградње који се задржавају и тежњом да се остваре циљеви 
зацртани на нивоу плана. 
 
Како граница обухвата иде осовином постојећих саобраћајница на јужном и источном 
дијелу ,није вршена реконструкција  пројектне геометрије осовина тих саобраћајница 
,већ је планом предвиђена ,тј. остављена могућност реконструкције попречног 
профила саобраћајнице(и то на страни саобраћајнице која се налази унутар обухвата), 
тако да ће бити могуће  у "простору резервисаном за попречни профил саобраћајнице" 
смјестити улључно искључне траке, као и површине за кретање пјешака унутар 
планираних  регулационих појасева, како би се касније када се буду радили 
Урбанистичко технички услови за реконструкције ових саобраћајница  што мање 
реметили власнички и посједовни односи.   
 
Изградња  нових  "комфорнијих" саобраћајница планирана је у дијеловима обухвата 
гдје није било просторних ограничења у смислу постојећих објеката па су планиране 
саобраћајнице са зеленилом у попречном профилу,како би се умањио негативни утицај 
саобраћаја на околину и физички одвојили пјешаци од моторних возила. 
У зонама издате парцелације план је настојао испоштовати постављене циљеве уз 
што је могуће мање ремећење  расположивих регулационих појасева, тако да су 
границе индивидуалних парцела помјеране само у оправданим и неизбјежним 
случајевима. 
Постојеће саобраћајнице и новопланиране саобраћајнице чине путну мрежу која у 
потпуности испуњава постављене захтјеве за ефикасним и квалитетним колско 
пјешачким прилазима свим постојећим и новопланираним садржајима у обухвату,а у 
склопу мреже су ништа мање значајне и  слијепе приступне саобраћајнице са 
окретницама,као и површине за мирујући саобраћај које су дате у склопу уличних 
профила или као самосталне паркирне површине (ванулични паркинзи).  
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Дакле,поред приступа планско рјешење путне мреже је квалитетно ријешило проблем 
паркирања на нивоу обухвата. 
Као основа за прорачун потребног броја паркинг мјеста у стамбено пословним зонама 
усвојен је стандард 1 паркинг мјесто по једном стану, односно једно паркинг мјесто на 
60 м2 пословног простора, што у потпуности задовољава потребе становника малих 
градова ради коефицијената измјенљивости путничких возила. 
  
У зонама индивидуалног становања паркирање се рјешава унутар властите парцеле и 
није узето у прорачун потреба за паркирањем. 
 
Пјешачки токови вођени су поред свих улица на визуелно и нивелационо издвојеним 
површинама, намијењеним искључиво том виду  саобраћаја – тротоарима. 
Изградња посебних намјенских површина за пјешачки саобраћај је предвиђена у  
зонама клоективног становања и стамбено пословних дјелатности. 
 
На  већим парцелама поливалентне намјене нису дефинисани манипулативни платои 
и површине за паркирање већ је то потребно урадити уна нивоу урбанистичко 
техничких услова за сваку поједину парцелу у складу са захтјевима проистеклим из 
конкретне намјене и технолошког процеса конкретног садржаја. 
 
Јавни градски превоз  није разматран за овако мали обухват , па тако да нема ни  
аутобуских стајалишта на улицама, а препоручује се урадити студију за аутобуски 
саобраћај: градски и приградски у којој би се на основу анализа кретања и броја 
путника и путовања одредиле локације за аутобуска стајалишта на нивоу града 
Дервенте.   
 
 
 
Урбанистичко - технички услови 
 
Овим урбанистичко-техничким условима прописују се општи и посебни услови које је 
потребно испунити да би сви планирани садржаји везани за саобраћај (колски, 
пјешачки, и мирујући) били доведени у услове квалитетног и поузданог коришћења у 
траженом обиму, и по квалитету услуга, најмање до нивоа који се прописује овим 
урбанистичко-техничким условима. 
 
Сви ситуациони елементи (осовине и габарити) дати на графичком прилогу су  
обавезујући за пројектанте и извођаче радова. 

 
При пројектовању саобраћајница коловозне површине димензионирати у складу са 
очекиваним саобраћајним оптерећењем, по важећим прописима, а у складу са 
геомеханичким карактеристикама које се добију на бази геотехничких испитивања од 
стране овлаштене институције. 
 
Нивелацију реконструисаних саобраћајница и новопланираних саобраћајних површина 
ускладити са околним простором и садржајима уз задовољавање услова ефикасног 
одводњавања атмосферских вода. 
 
Одводњавање атмосферских вода извршити путем система сливника и цевовода са 
одводом до оборинске  канализације, а избор сливника ускладити са обрадом 
површине на којој се налази (коловоз или пјешачка стаза). 
 
Коловозне засторе свих новопланираних саобраћајница радити са асфалтним 
материјалима. 
Површинску обраду тротоара и пјешачких стаза извести асфалтом или бетоном.  
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Оивичење коловоза и пјешачких површина извести уградњом бетонских 
префабрикованих ивичњака. 
 
На сваком прилазу пјешачким површинама, као и на тротоарима  у зони пјешачког 
прелаза, обавезно уградити одговарајуће префабриковане елементе како би се 
омогућило неометано кретање инвалидских колица и бициклиста. 
 
Све саобраћајнице и саобраћајне површине обавезно освијетлити адекватном 
расвјетом. 
 
За све индивидуалне стамбено пословне објекте(које је план предвидио) је потребно  у 
току израде УТУ- а за те објекте дефинисати приступе,манипулативни плато,број 
паркинг мјеста и осталу потребну саобраћајну инфраструктуру у складу са намјеном и 
потребама конкретне пословне намјене. 
 
Саобраћајну сигнализацију (хоризонталну и вертикалну ) урадити у складу са 
одредбама Закона о основама безбедности у саобраћају. 
 
 

X Животна   средина 
 
а)   Заштита ваздуха 
 

На простору обухвата Плана не предвиђа се изградња објеката који би свијом 
функцијом могао угрозити квалитет ваздуха али се интезивирањем изградње и 
градњом нових саобраћајница ствара предуслов за повећање броја возила која ће у 
некој мјери утицати на квалитет ваздуха. 
Заштита ваздуха ће се обезбиједити кроз поштоваање свих законских прописа везаних 
за инсталације централног гријања, градњу котловница и смјештај и држање горива за 
ложење.  
 

б)   Заштита вода  
 
Да би се обезбиједила заштита вода потребно је поред успостављања система 
одводње отпадних вода поштовати следећа законска акта : 

 
▪ Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде-------    

44/01 
▪ Правилник о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља 

гдје нема јавне канализације----------------------------------   68/01  
▪ Правилник о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију----------  

44/01 
 
Потребно је у наредном планском периоду извршити увођење сепаратног 
канализационог система који подразумјева одвојено одвођење оборинске  воде и 
фекалних вода. Посебну пажњу треба посветити начину одвођења отпадних вода из 
пословних објеката,складишних и производних погона, односно примјенити најбољу 
могућу технологију  пречишћавања отпадних вода.  
Како је неопходно примјенити мјере заштите вода од загађења такође је потребно 
примјенити мјере заштите од вода с обзиром на могућност плављења наведеног 
простора. 
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ц)   Управљање чврстим отпадом 
 

 
Одвоз чврстих отпадних материја са простора обухвата овог Регулационог плана 
неопходно је спровести према локалном Општинском плану који се односи за 
уклањање отпада као и плану одвоза локалне комуналне организације. 
 
Да би се могла спровести адекватна организација уклањања отпада предвиђа се 
постављање одговарајућих посуда за складиштење отпада на нивоу сваке парцеле, 
канте запремине 120 литара за индивидуалне објекте и контејнери запремине 1.1 м3 за 
објекте колективног становања. 
Све локације контејнера неопходно је да имају обезбијеђене све санитарно хигијенске 
услове. 
У процесу свих активности које се тичу сакупљања и одвоза дтпада са локације 
потребно је придржавати се  основних мјера које су предвиђене Законом о управљању 
отпадом Сл.гл. 53/02. 
 
 
XI Биланс површина и урбанистички показатељи: 
 
 
 
БРОЈ СТАНОВНИКА ........................................................................................................2344 
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ ОБЈЕКАТА.......................................................................................196 
ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ..................................................................54600M2 
ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА..................................................................77101M2 
ПОВРШИНА ПОД ПАРЦЕЛАМА ЗА ГРАЂЕЊЕ....................................................22.2564М2 
ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТИМА................................................................................41138М2 
ПОВРШИНА ПОД ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИЛОМ................................................................40298M2 
 
                                                                            
 
Д.   ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 
 

I .   Смјернице за даље планирање  
 
За реализацију Плана није обавезна израда даљих планских докумената,тј. 
урбанистичких пројеката. 
Независно од одредбе претходног става, Скупштина општине може на иницијативу 
инвеститора или органа управе надлежног за послове урбанизма , одлучити да се за 
поједине просторне цјелине, дефинисане према Плану , изради урбанистички пројекат. 
 
 
 
 
 
 
II.    Општи  урбанистичко-технички услови за изградњу грађевина 

 
 

1. Општи урбанистичко-технички услови за изградњу грађевина високоградње, 
саобраћајних и инфраструктурних грађевина одређени су у поглављу Г. текстуалног 
дијела Плана, на картама бр.10 до 16  графичког дијела Плана и у овим 
смјерницама. 
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2. Хоризонтални габарити стамбених, стамбено-пословних, пословно-стамбених и 

пословних објеката приказани на карти бр.10 , су максимални. 
Детаљним урбанистичко-техничким условима из тачке II. 12 ових смјерница 
хоризонтални габарити зграде се прецизније одређују. 
 

3. Хоризонтални габарити саобраћајница и саобраћајних површина, приказани на 
карти бр11 , су фиксни. Изузетно, рјешењем о урбанистичкој сагласности, на основу 
претходно израђених детаљних урбанистичко-техничких услова из тачке II. 12. ових 
смјерница, могу се одобрити минималне измјене, и то само из оправданих 
техничких разлога утврђених на основу идејног пројекта тих објеката. 

 
4. Вертикални габарити зграда, изражени спратношћу зграда и приказани на карти бр. 

10 су максимални. Детаљним урбанистичко-техничким условима из тачке II. 12 ових 
смјерница одређује се спратност зграде у границама максималне. 

 
5. При одређивању хоризонталних и вертикалних габарита зграда (тач. 2. и 4.) у 

детаљним урбанистичко-техничким условима морају се поштовати урбанистички 
параметри одређени Планом, габарити сусједних планираних или постојећих 
зграда, планирана или постојећа парцелација, концепцијске одреднице Плана, 
амбијентални и обликовани критеријуми. 

 
 
6. Намјене планираних пословних зграда дефинисане су на картама број 9 и 10. 

 
7. У стамбеним зградама приземна етажа може се, у цјелини или дјеломично, 

намијенити за пословне дјелатности.  
У стамбено-пословним и пословно-стамбеним зградама приземна етажа, односно 
спрат или његов дио мора бити намијењен за пословне дјелатности. 
 

8. Пословне дјелатности које се могу обављати у стамбеним, стамбено-пословним  и 
пословним  зградама морају бити компатибилне са становањем и осталим 
планираним намјенама, односно такве да својим утицајем не угрожавају нормално 
становање или рад у истој или у сусједним зградама. 

 
9. Планирани пословни објекти са намјенама разних дјелатности које су одређене и 

приказане на карти бр.10 морају бити предмет обраде кроз израду идејног пројекта  
 
10. Помоћне просторије за постојеће и планиране стамбене, стамбено–пословне, 

пословно-стамбене и пословне зграде смијештају се у саставу главне зграде, у 
приземној или таванској етажи. 

 
11. Грађевинске линије зграда, приказане на карти бр. 15дефинишу линију коју зграда 

не може прећи најистуренијим дијелом. Детаљним урбанистичко-техничким 
условима из тачке II. 12. ових смјерница прецизније се одређује положај зграде 
према грађевинској линији. 

 
12. Детаљним урбанистичко-техничким условима прецизније се дефинишу намјене  

зграда и њихових дијелова, хоризонтални и вертикални габарити, положај према 
грађевинској линији и према границама грађевинске парцеле,  услови прикључења 
на комуналне инсталације и саобраћајнице, услови у погледу фасада, кровова, 
ограда, паркиралишта, озелењавања и уређења парцеле и др. 
За саобраћајнице и саобраћајне површине, за инфраструктурне инсталације, за 
уређење јавних и зелених површина и сл. детаљни урбанистичко-технички услови 
израђују се, по правилу, за поједине објекте, односно за поједине површине.  
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Детаљни урбанистичко-технички услови израђују се као посебан елаборат, у складу 
са Планом и са одредбама Закона о уређењу простора, а служе као стручна 
подлога за издавање урбанистичке сагласности и за пројектовање. 

 
Општински орган управе надлежан за урбанизам може одлучити да се прије или 
истовремено са израдом детаљних урбанистичко-техничких услова за одређене 
зграде или површине израде идејна рјешења или идејни пројекти објеката на које се 
услови односе. 

 
III    Смјернице за интерпретацију и примјену Плана 
 
1. На простору који је обухваћен Планом у правилу се не могу постављати 

привремени објекти, изузев привремених градилишних објеката.  
 
2.   Уређење грађевинског земљишта 
 
2.1. За уређење  грађевинског земљишта доноси се програм уређења  у  складу  са  
       одредбама Закона о уређењу простора, Закона о грађевинском земљишту и   
       одговарајућих одлука Скупштине општине. 
 

2.2. Програм уређења грађевинског земљишта може се доносити и парцијално, за  
 поједине просторне цјелине дефинисане према Плану. 

       Програм   уређења  грађевинског  земљишта  треба  да обезбиједи могућност    
       етапне  реализације Плана  и  завршење послова на  уређењу  земљишта  за     
       поједину етапу најкасније до завршетка изградње објеката у тој етапи. 
 
 
IV Статус затечених грађевина и других објеката 

  
1. Постојећи објекти који су Планом одређени за уклањање приказани су на карти    

бр. 5 
За постојеће објекте из става 1, који су легално изграђени, могу се одобрити само 
радови из члана 10. Закона о уређењу простора. 

 
2. За  постојеће  објекте  који  су  изграђени  без  одобрења за грађење не могу се 

одобрити никакви радови за које је потребна урбанистичка сагласност, ако се 
претходно или истовремено не изврши легализација тих објеката. 
 

3. Статус бесправно изграђених објеката уређује се  одлуком Скупштине општине, у  
складу са Законом о  уређењу простора. 
 

4. За постојеће зграде које се задржавају, дозвољени су доградња, реконструкција и 
промјена намјене у складу са Планом и надзиђивање до спратности одређене на 
карти бр. 10. 

 
V        Остале одредбе и смјернице за провођење Плана 

 
1. До привођења  коначној  намјени  која је  дефинисана Планом, површине 

обухваћене Планом могу се користити у постојећој намјени. 
Привремено  коришћење  површина  у  смислу  става  1. не  укључује   грађење 
објеката,  ни друге  радове  који  би могли  знатно отежати привођење коначној  
намјени. 
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                      ГРАФИЧКИ  ДИО 
 
 
       

 


