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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 
 

 

1. ПЛАНСКИ И ПРАВНИ  ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

Плански основ за израду Плана су Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног 

места Бачки Моноштор (''Службени лист Града Сомбора'', бр. 25/2016), у даљем тексту ПГР. 

Планска решења усклађена су са Просторним планом подручја посебне намене СРП ''Горње 

Подунавље'' у чијем се обухвату налази К.О. Бачки Моноштор.  

Правни основ за израду Плана је Закон о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 

72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010–одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013–Одлука УС, 

50/2013–Одлука УС, 98/2013–Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019, 37/2019 

др. закон), Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања (''Сл.гласник РС'', бр. 32/2019)  и Одлука о изради Плана детаљне 

регулације блокова 17 и 18 у Бачком Моноштору - Ромско насеље (''Службени лист Града 

Сомбора'', бр. 23/2018). 

План се ради у оквиру Програма "Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних 

заједница за инклузију Рома" који финансира Европска унија из средстава ИПА II 2016, a 

спроводи Стална конференција градова и општина – савез градова и општина Србије. 

 

Елаборат за рани јавни увид  верификован је на 46. седници Комисије за планове Града 

Сомбора одржаној 04.04.2019. године.  

 

За потребе израде Плана прибављени су услови и други значајни подаци за израду планског 

документа од надлежних органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и 

других институција који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и 

изградњу објеката у фази израде или измене планских докумената. 

 

Остали прописи са којима су усклађена планска решења: 

- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени 

гласник РС" бр. 22/2015); 

- Закон о регионалном развоју ( ''Сл гласник РС'' број 51/2009, 30/2010 89/2015-др закон); 

- Закон о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014 др закон 101/2016 

др закон 47/2018); 

- Закон o пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 65/08-

др.закон, 41/09, 112/15, 80/2017 и 95/2018-др.закон); 

- Закон о пољопривреди и руралном развоју (''Сл.гласник РС'', бр. 41/09, 10/13-др. закон 

101/2016); 

- Закон о сточарству (''Сл.гласник РС'', бр. 41/ 2009, 93/2012 и 14/2016); 

- Закон о шумама (''Сл.гласник РС'', бр. 30/10, 93/12, 10/2016 и 95//2018); 

- Закон о водама (''Сл.гласник РС'', бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/2018 и 95/2018-др.закон) 

- Закон о путевима („Сл гласник РС” број 41/2018 и 95/5018-др.закон); 

- Закон о енергетици (''Сл.гласник РС'', бр. 145/2014 и 95/5018-др.закон); 

- Закон о електронским комуникацијама(''Сл гласник РС'', број 44/2010 60/2013 одлука 
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УС, 62/2014   и 95/5018-др.закон); 

- Закон о експропријацији (''Сл.гласник РС'', бр. 53/95, 23/01 - УС ''Сл. лист СРЈ'', 

бр.16/2001 – одлука УС и ''Сл. гласник РС'', бр.20/2009, 55/ 2013-Одлука УС и 105/2016-

аутентично тумачење); 

- Закон о културним добрима (''Сл. гласник РС'', бр. 71/94, 52/2011- др. закон и 99/2011 – 

др. закон); 

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. 

закон, 72/09 - др.закон, 43/11- одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-

др.закон)  

- Закон о заштити природе (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 испр 14/2016 

и и 95/2018-др.закон) 

- Закон о заштити ваздуха (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2009, 10/2013); 

- Закон о заштити од буке у животној средини (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10); 

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Сл. 

гласник РС'', број 135/04 и 25/2015); 

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 135/2004, 

88/2010); 

- Закон о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 135/2004 и 36/2009); 

- Закон о управљању отпадом (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2009 и 88/2010, 14/2016 и 95/2018-

др.закон) 

- Закон о заштити од пожара (''Сл. гласник РС'', бр. 111/2009 и 20/2015 87/2018 и 87/2018-

др закон); 

- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Сл 

гласник РС'' број 87/2018)  

- Закон о одбрани (''Сл. гласник РС'', бр. 116/2007, 88/2009, 88/2009 – др. закон и 104/2009- 

др. Закон, 10/2015 и 36/2018); 

- Уредба о одлагању отпада на депоније (''Сл. гласник РС'', бр. 92/10); 

- Закон о управљању отпадом („Сл гласник РС ” број 36/2009 88/2010, 14/2016 и 95/2018-

др.закон) 

- Одлука о држању домаћих животиња на територији Града Сомбора, ("Службени лист 

Града Сомбора", бр. 9/2011 и 9/2014 10/2015 и 25/2016); 

- Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС“, бр. 31/82); 

Други законски и подзаконски акти од значаја за просторна решења на територији Града 

Сомбора. 
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2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА 

ВИШЕГ РЕДА 

 

2.1. ИЗВОД ИЗ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БАЧКИ МОНОШТОР 

(''Службени лист Града Сомбора'', бр. 25/2016) 

 

„Број становника константно опада, нема интензивне стамбене изградње и расположиви 

простори се показују као довољни.  

Стамбене парцеле су различитих површина, а најчешће од 600 m2 до 2000 m2 са објектима, 

углавном постављеним на регулационој линији. Објекти су у великој већини приземни са 

економским двориштем организованим унутар парцеле. Код блокова са већим парцелама 

средишњи део простора се обрађује у виду башта.“ 

 
Слика бр. 1 Извод из Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Бачки Моноштор – План 

намене површина са поделом на површине јавне и остале намене 

 

Предметни простор представља новоформирани северни део Ромског насеља и обухвата 

делове блокова број 17 и 18. 

У блоковима обухваћеним Планом према важећем ПГР-у и графичком прилогу бр. 3 План 

намене површина са поделом на површине јавне и остале намене издвајају се следеће 

намене: 

Блок бр.17- породично становање (постојеће и планирано) 

Блок бр.18 - породично становање (постојеће) 

Планска намена дефинисана ПГР-ом у обухваћеном подручју је породично становање 
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пољопривредног типа – домаћинство се бави пољопривредом и има економско двориште за 

сопствене потребе. 

 

 Слика бр. 2 Извод из Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Бачки Моноштор-   

План спровођења 

 

ПГР-ом је утврђена обавеза даље разраде планом детаљне регулације дела блока 18.  

Унутар зоне породичног становања омогућена је градња објеката намењених породичном 

становању са могућом организацијом економског дворишта уколико се домаћинство бави 

пољопривредом. С обзиром да се највећи број домаћинстава бави пољопривредном 

производњом, традиционално уређење грађевинских парцела је углавном такво да садрже 

стамбени део (у предњем делу парцеле), економски део (ограђено економско двориште 

унутар парцеле) и башту, воћњак или повртњак (у задњем делу парцеле). 

Потребно је тежити очувању постојећих морфолошких карактеристика и на грађевинским 

парцелама домаћинстава која се баве пољопривредом одвојити стамбено од економског 

дворишта. 

 

У оквиру зоне породичног становања дозвољена је изградња породичних стамбених 

објеката. Ово је доминантни тип становања у целом насељеном месту. Осим породичних 

стамбених објеката могу се градити пословно-стамбени објекти, пословни објекти и објекти 

јавне намене. 

Делатности које се могу дозволити у склопу пословних, стамбено-пословних и пословно-

стамбених објеката, у складу са компатибилним садржајима, су из области:  

трговине на мало, услужног занатства, услужних  делатности, угоститељске делатности, 

здравствене и ветеринарске делатности, васпитања и образовања, социјалне заштите,  

културе,  пословно-административне делатности,  услужни сервиси,  спорта и рекреације,  
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забаве, верски објекти. 

На парцели је дозвољена изградња више главних објеката који могу бити стамбени, 

стамбено-пословни, пословно-стамбени, пословни и објекти јавне намене.  

Дозвољена је изградња максимално четири стамбене јединице у оквиру једног или више 

објеката. Главни објекат се гради на грађевинској линији (ГЛ) која се поклапа са 

регулационом линијом. Максимална спратност објекта је П+1+Пк. Изградња подрума и 

сутерена је дозвољена ако не постоје сметње хидротехничке и геотехничке природе. 

Осим главног објекта дозвољена је изградња и других објеката који су у функцији основне 

намене ако је већ саграђен или се планира истовремена изградња главног објекта. Изградња 

је могућа до дозвољеног максималног индекса заузетости. Дозвољена је изградња следећих 

објеката на истој грађевинској парцели: помоћни објекти, економски објекти, помоћни 

економски објекти, магацини пословних објеката и објекти у фунцији обновљивих извора 

енергије.  

На парцели је дозвољена изградња следећих помоћних објеката који су у функцији главног 

објекта: гаража, летња кухиња, остава, шупа за огрев, котларница, ограда, бунар, 

водонепропусна бетонска септичка јама, трафостаница и сл. Максимална спратност 

помоћног објекта је П+0. 

На парцели је дозвољена изградња економских објеката који се граде у оквиру економског 

дворишта и служе за обављање пољопривредне делатности као што су објекти за гајење 

животиња и пратећи објекти за гајење домаћих животиња. Дозвољена је изградња више 

економских објеката у складу са потребама. Планирана грађевинска линија економских 

објеката је на минималној удаљености од регулационе линије 20,00 m. Максимална 

спратност објеката за гајење животиња је П+0. На парцелама је дозвољена изградња 

следећих пратећих објекта за гајење домаћих животиња: испусти за стоку, бетонске писте 

за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке. Минимална удаљеност 

пратећих објеката за гајење животиња од регулационе линије је 25 m.  

На парцелама је у оквиру економског дворишта дозвољена изградња следећих помоћних 

економских објеката – објекти за складиштење сточне хране (сеници, магацини и сл.), 

објекти за складиштење пољопривредних производа за сопствене потребе (поврћа, воћа, 

житарица, производа животињског порекла и сл.), објекти за смештај пољопривредне 

механизације (гараже, надстрешнице и сл.) и други објекти (пушнице, сушнице и сл.). 

На парцелама је дозвољена изградња магацина у функцији пословног, пословно-стамбеног 

и стамбено-пословног објекта и објекта производног занатства.  

Проценат озелењавања индивидуалних парцела треба да буде минимум 30% од укупне  

слободне површине. 

 

2.2. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СРП 

''ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ'' 

(''Службени лист АПВ'', бр. 03/2012) 

 

Просторним планом подручја посебне намене Специјалног резервата природе ''Горње 

Подунавље'' обухваћен је део територије града Сомбора, катастарске општине: Бачки Брег, 

Бачки Моноштор, Бездан и Колут. СРП Горње Подунавље има посебну природну вредност 

од националног (СРП) и међународног значаја (Рамсарско, EMERALD, IBA, IPA и PBA 

подручје).  

На подручју ван Резервата све активности одвијаће се уз обавезу примене одређених мера 
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у циљу заштите Резервата и станишта заштићених врста: мере активне заштите (обезбеђују 

очување природних вредности и коришћења постојећих ресурса, трајно и без појаве 

нарушавања темељних вредности природног добра); мере санације (имају задатак да створе 

просторнопланске и техничке докуменатције за очување природних добара на којима се 

манифестују промене које у основи представљају процес деградације) и мере 

ревитализације (подразумевају активности на плану заштите које треба просторнопланским 

и осталим мерама да омогући враћање изворних природних вредности). 

 

Привредни/економски развој - Најзначајнија привредна делатност, односно доминантна 

активност у насељима на подручју обухвата Плана је пољопривреда. Подручје ван 

Резервата, а које се налази у непосредном окружењу треба третирати на посебан начин. 

Применити стимулативне мере и тако подстаћи произвођаче да на овом подручју производе 

аутохтоне биљне културе, које захтевају минималну механичку обраду  земљишта и  

минималну употребу хемијских средстава (луцерка, детелина, лековито биље, ливаде и сл.). 

Слична је ситуација и када је реч о сточарској производњи, стимулисати пашњачки узгој 

старих аутохтоних врста. 

Вредности планског подручја са становишта туризма су велике, пре свега због богатства 

мотива, еколошке очуваности, вредности природне и културне баштине, као и делом због 

приступачности дестинације..Постојећи туристички капацитети су Камп Црвеног крста код 

Бачког Моноштора и ЗОО врт у Колуту.  

На посматраној територији  Града Сомбора, с обзиром на богатство воде, велике су 

могућности развоја и привредног и спортског риболова. Подручје ван Резервата има 

могућности за подизање комерцијалних, али пре свега спортских рибњака.  

Снабдевање насеља водом – Што се одвођења и пречишћавања отпадних вода тиче, 

ситуација је у том сегменту најлошија, јер ни једно насеље у обухвата Плана нема изграђен 

канализациони систем, као ни постројење за пречишћавање отпадних вода. 

Снабдевање насеља водом  обезбедити  из насељских изворишта, а касније из регионалног 

система водоснабдевања. Постојећа водоводна мрежа у насељима се задржава са 

делимичном реконструкцијом на деоницама које не задовољавају планске потребе. 

Основни задатак канализационог система је потпуна хидротехничка санитација урбаних 

простора. Кишну канализацију конципирати за меродавне услове (временски пресек, 

урбанизованост простора, рачунска киша итд.), а етапно реализовати тако да се изграђена 

делом рационално уклапа у будуће решење. 

Енергетска инфраструктура – Насеља Бачки Моноштор, Бездан, Бачки Брег и Колут се 

напајају електричним енергијом  преко 20 kV извода  из ТС ''Сомбор 2''. Постојећу 

нисконапонску електроенергетску мрежу у свим насељима, као и ону за потребе 

туристичких и других садржаја, потребно је у потпуности реконструисати. За нове садржаје 

потребно је изградити нову електроенергетску мрежу и  трафостанице 20/0,4  kV напонског 

преноса. У  свим  насељима, туристичким  и  другим локалитетима потребно  је изградити 

квалитетну јавну расвету, у складу са новим технологијама развоја расветних тела. У 

наредном планском периоду потребно  је стимулисати развој и коришћење обновљивих 

извора енергије. 

На простору обухвата Плана, ван граница Резервата, изграђен је разводни гасовод високог 

притиска РГ-04-15 за гасификацију свих насеља. 

Електронска комуникациона инфраструктура на подручју обухвата Плана, којом су 

обухваћени електронски комуникациони објекти, телефонске централе, спојни путеви, 

приступна и разводна мрежа у насељима  већим делом је и по квалитету и по капацитету на 
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задовољавајућем нивоу. 

Стратешка опредељења у погледу енергетске инфраструктуре на простору обухвата Плана 

су: развој гасоводне инфраструктуре; експлоатација термоминералних вода; стимулисање 

примене нових технологија производње енергије, нарочито оних које доприносе 

рационалном коришћењу, штедњи енергије и заштити животне средине; стимулисање 

коришћења нових и обновљивих извора енергије; смањење конфликта између коришћења 

енергетских ресурса и инфраструктуре и заштите животне средине. У планском периоду 

потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих извора енергије, чиме ће се 

знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и очување природне и 

животне средине. 

У наредном периоду, у области комутационих система, неопходно је увођење дигиталне 

технологије, како за нове објекте, тако и замена постојећих аналогних комутационих 

система, тј. аналогних телефонских централа, довољног капацитета, којим ће се омогућити 

неопходно укидање двојничких и инсталација дигиталних (ISDN и HDSL) телефонских 

прикључака. 

 

Заштита животне средине - У контексту заштите природних ресурса (вода, ваздух и 

земљиште) на простору обухвата Плана, нарочито изван Резервата, предвиђене су одређене 

мере и активности, чијом реализацијом ће се зауставити њихова даља деградација, а 

унапредиће се квалитет животне средине овог подручја. На простору обухвата Плана 

земљиште, као природни ресурс, угрожено је неадекватним одлагањем отпада.  

Заштита земљишта, као природног ресурса, биће остварена применом следећих мера и 

активности: континуираним праћењем квалитета земљишта; применом концепта органске 

пољопривреде и замена конвенционалне методе примена хемијских средстава заштите и 

агротехничких мера у пољопривреди; санацијом и рекултивацијом неуређених депонија и 

сточних гробаља; забраном одлагања анималног отпада на сточним гробљима у складу са 

Законом о ветеринатству; истраживањем и експлоатацијом минералних сировина ван 

граница Резервата у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима и 

условима Завода за заштиту природе, уз примену свих предвиђених мера заштите животне 

средине и санацијом и рекултивацијом земљишта простора на којима је окончана 

експлоатација минералних сировина.  

У циљу заштите ваздуха од загађења предвиђају се следеће мере: успостављање 

континуираног мониторинга загађујућих материја; реконструкција и модернизација 

саобраћајне мреже, гасификација насеља; формирање заштитног зеленила у виду 

пољозаштитних и ветрозаштитних појасева посебно на правцима доминантних ветрова; 

повећање насељског зеленила, посебно категорије заштитног зеленила дуж саобраћајница, 

комуналних објеката, око радних зона и на деградираним површинама; адекватно одлагање 

комуналног отпада и сточних лешева у складу са националном законском регулативом и 

санација и рекултивација постојећих општинских и дивљих депонија. 

У контексту заштите воде, као природног ресурса, предвиђене су следеће мере: 

континуирано праћење квалитета водотока реке Дунав, каналске мреже и подземних вода; 

за насеља ће се обезбедити вода највишег квалитета из регионалних система и локалних 

изворишт; око постојећих и планираних изворишта подземних вода дефинисаће се зоне и 

појасеви санитарне заштите, у складу са Законом о водама (''Службени гласник РС'', бр. 

30/10); у циљу заштите вода и водних ресурса, забрањује се упуштање било каквих вода у 

напуштене бунаре или на друга места где би такве воде могле доћи у контакт са подземним 

водама; забрана упуштања непречишћених вода у мелиорационе канале, баре или реку 
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Дунав; изградња сепарационог канализационог система; пре упуштања у реципијент, 

отпадне воде ће се пречишћавати на постројењима за пречишћавање отпадних вода; на 

туристичким локалитетима проблем одвођења отпадних вода ће се решавати путем 

компактних мини-постројења за пречишћавање отпадних вода и вршиће се одржавање 

система за одводњавање (чишћење канала од муља и растиња) уз евентуалну 

реконструкцију.
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3. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ 

ИНСТИТУЦИЈА 
 

 
Табела бр. 1  Преглед прикупљених података и услова надлежних институција 

НАЗИВ УСТАНОВЕ 

ЗАХТЕВИ УСЛОВИ 

Датум 

предаје 

Заведено 

под бројем 

Датум 

пријема 

Заведено под 

бројем 

1. 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ,  

Сектор за материјалне ресурсе 
07.03.2019. П 60/2019 13.05.2019. П-104/2019 

2. 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА, Сектор за ванредне 

ситуације 

07.03.2019. П 60/2019 13.05.2019. П-105/2019 

3. 
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА 

ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ 
07.03.2019. П 60/2019 13.05.2019. П-106/2019 

4. 
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА 

ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ 

07.03.2019. П 60/2019 - - 

5. 
МИНИСТАРСТВО 

ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА 

И ВОДОПРИВРЕДЕ  

07.03.2019. П 60/2019 13.05.2019. 

 

П-107/2019 

П-108/2019 

 

6. 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА ЗДРАВСТВО,СОЦ.ПОЛИТИКУ 

И ДЕМОГРАФИЈУ 

07.03.2019. П 60/2019 13.05.2019. П-109/2019 

7. ЈП "СРБИЈАГАС" 07.03.2019. П 60/2019 13.05.2019. П-110/2019 

8. ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА СОМБОР 07.03.2019. П 60/2019 13.05.2019.  П-111/2019 

9. ЈКП ''ВОДОВОД'' Бездан 07.03.2019. П 60/2019 13.05.2019. П-112/2019 

10. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА 07.03.2019. П 60/2019 13.05.2019. П-113/2019 

11. ЈКП ''ПРОСТОР'' Сомбор 07.03.2019. П 60/2019 13.05.2019. П-114/2019 

12. JKП ''ЧИСТОЋА'' Сомбор 07.03.2019. П 60/2019 13.05.2019. П-115/2019 

13. ЈКП ''ЗЕЛЕНИЛО'' Сомбор 07.03.2019. П 60/2019 - - 

14. МЗ ''БАЧКИ МОНОШТОР'' 07.03.2019. П 60/2019 - - 

15. 
Одељење за комуналне делатности, 

имовинско-правне и стамбене 

послове  

07.03.2019. П 60/2019 13.05.2019. П-116/2019 
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4. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 

 

Простор обухваћен границом Плана налази се у југозападном делу грађевинског подручја 

насељеног места Бачки Моноштор. Обухват Плана утврђен је Одлуком о изради Плана 

детаљне регулације блокова 17 и 18 у Бачком Моноштору - Ромско насеље (''Службени лист 

Града Сомбора'', бр. 23/2018). 

 

Граница обухвата Плана просторно обухвата парцеле број: 2353/1-34, 2630/2-15, 2630/17, 

2502/2, 2501/1-26, 2648/3, 2648/2, 2503/1, 2582/1, 2582/2, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 

2588/1-4, 2500/1-10 и делове парцела 2630/1, 2641, 2642 и 2503/2 К.О. Бачки Моноштор, 

укупне површине 5,09 ha.  

 

Граница Плана почиње у тачки 1 која се налази у најсевернијој тачки парц.бр. 2353/6, затим 

се креће у правцу југоистока до тачке 2 која је у најјужнијој тачки парц.бр. 2352/2. 

Из тачке 2 граница се ломи ка североистоку до тачке 3 која је у тромеђи парц.бр. 2352/1, 

2349/4 и 2353/1. 

Из тачке 3 граница се ломи према истоку благо изломљеном линијом пратећи северне међе 

парц.бр.2353/1, 2353/33, 2353/32, 2353/31 ,2353/30, 2353/29 и 2353/28 до тачке 4 која је у 

четворомеђи парц.бр.2330/2, 2330/3, 2353/27 и 2353/28. 

Од тачке 4 граница се ломи ка североистоку и наставља изломљеном линијом пратећи 

северне међе парц.2353/27, 2353/26, 2353/25, 2353/24, 2353/23 до тачке 5 која је у најјужнијој 

тачки парц.бр. 2322/2. 

Од тачке 5 граница се ломи ка северу до тромеђе парц.бр.2322/2, 2320/3 и 2353/22 где је 

тачка 6. 

Из тачке 6 граница наставља ка југоистоку до тачке 7 која је у тромеђи парц.бр. 2320/2, 

2318/3 и 2353/21. 

Од тачке 7 граница се ломи према југозападу до најзападније тачке парц.бр. 2318/3, у којој 

је тачка 8. 

Од тачке 8 граница прати благо изломљеном линијом северне међе парц.бр. 2353/21, 

2353/20, 2353/19, 2353/18, 2353/17 и 2353/16 до тачке 9 која је у најисточнијој тачки парц.бр. 

2353/16. 

Од тачке 9 граница се ломи ка југозападу пратећи источне међе парц.бр.2353/1 и 2630/15 до 

тачке 10 која је у најисточнијој тачки парц.бр. 2630/16. 

Од тачке 10 граница се ломи према северозападу до четворомеђе парц.бр. 2502/1, 2502/2, 

2630/17 и 2630/15 у којој је тачка 11. 

Од тачке 11 граница се ломи према југу пратећи западну међу парц.бр. 2502/1 и истим 

правцем наставља дужином од 22.63м до тачке 12. 

Од тачке 12 граница се ломи према југозападу под углом од 135º у дужини од 75.43м до 

тачке 13. 

Од тачке 13 граница се ломи према западу у правцу јужне међне линије парц.бр. 2503/1 под  

углом од 147º у дужини од 12.70м, затим наставља јужном међом парц.бр. 2503/1, 2648/2 и 

2501/11 до тачке 14 која је у четворомеђи парц.бр. 2582/2, 2501/11, 2501/27 и 2582/2. 

Од тачке 14 граница се ломи према југу источном међом парц.бр. 2582/1 до тачке 15 која је 

у тромеђи парц.бр. 2582/1, 2648/1 и 2581. 

Од тачке 15 граница се ломи јужном међом парц.бр. 2582/1 до тачке 16 која је у тромеђи 

парц.бр. 2583, 2582/1 и 2581. 

Од тачке 16 граница се ломи према југу до тачке 17 која је у тромеђи парц.бр. 2583, 2580 и 
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2581. 

Од тачке 17 граница се ломи према западу јужном међом парцела бр. 2583, 2584, 2585, 2586, 

2587, 2588/4, 2588/3, 2588/2 и 2588/1 до тачке 18 која је у тромеђи парц.бр. 2588/1, 2573/2 и 

2642. 

Од тачке 18 граница се ломи према северозападу до најјужније тачке парц.бр. 2592 где је 

тачка 19. 

Од тачке 19 граница се ломи према североистоку пратећи северозападну међу парц.бр. 2642 

(улица) до тачке 20 која је у најисточнијој тачки парц.бр. 2589. 

Од тачке 20 граница се ломи у правцу запада дужином од 21.65м пресецајући парц.бр. 

2630/1  на њен северни и југозападни део до ломне тачке на југоисточној парцели бр. 2485, 

где је тачка 21. 

Од тачке 21 граница се ломи североисточно пратећи западну међу парц.бр. 2630/1 и 2641 до 

тачке 22 која је у тромеђи парц.бр. 2483, 2484 и 2641. 

Од тачке 22 граница се ломи источно пресецајући парц.бр. 2641 до тачке 1 која је у тромеђи 

парц.бр. 2352/1, 2353/6 и 2641. 

У случају неслагања наведених бројева катастарских парцела и њихових граница у оквиру 

плана меродавни су подаци из графичких прилога. 
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5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

5.1. ПОДАЦИ О ШИРЕМ ПРОСТОРУ, СТАНОВНИШТВУ И ЈАВНИМ СЛУЖБАМА 

 

Роми живе у делу насељеног места Бачки Моноштор који је познат по називу Ромско 

насеље. Подстандардно ромско насеље се налази у јужном делу насељеног места Бачки 

Моноштор, на периферији грађевинског подручја. Простире се јужно од Шумске улице, са 

западне стране Ромско насеље оивичено је каналом Пригревица-Бездан, а са јужне и 

источне стране се налази неизграђено земљиште. Чине га стари и нови део. Прве куће у 

Ромском насељу су изграђене у старом делу познатом по називу Шумско насеље. Стари део 

се простире између насипа, Шумске и Пионирске улице. Нови део насеља је формиран прво 

источно од Пионирске улице и обухвата следеће улице: Партизанску, Браће Мишковића и 

Братства и јединства. Последњих година се постепено проширује тако да је на југу 

формирана једна улица за коју је урађен и усвојен План детаљне регулације ромског насеља 

у Бачком Моноштору (''Службени лист Града Сомбора'', бр. 8/2015) и на северу две нове 

улице која су предмет разраде овог Плана.  

 
Слика бр.3 Положај Ромског насеља  

 

Због непланске изградње улице су формиране спонтано и не прате ортогоналну уличну 

матрицу осталог дела насеља. Површина Ромског насеља је око 18 ha, има око 800 

становника који живе у више од 170 стамбених објеката. 

 

У Ромском насељу у Бачком Моноштору живи око 800 становника што представља скоро 

80% (78.8%) укупне регистроване ромске популације Града Сомбора. Становништво је 

претежно староседелачко. Изузетак је неколико породица које су досељене последњих 20 

година са простора Републике Хрватске. Према незваничним подацима укупан број 

домаћинстава износи 170 са просечно 4,7 чланова. Сви становници Ромског насеља говоре 
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истим језиком, имају исте обичаје, по вероисповести су римокатолици на основу чега се 

закључује да су истог порекла.  

 

Полна структура је скоро уједначена, занемарљиво је већи број припадника мушке 

популације. За разлику од укупне старосне структуре Града Сомбора где је већинско 

становништво старачко код припадника ромске популације је потпуно обрнута ситуација. 

Већинско становништво (више од 50%) је млађе од 29 година. Највећи број становника се 

налази у старосној групи од 30 до 49 године (око 30%), а само 19 % је старијих од 50 година. 

 

О образовном статусу одраслих Рома не постоје званични подаци. Генерално гледано 

степен образовања Рома је низак. Од укупног броја радно способних становника запослених 

је само 6. У оквиру програма и конкурса за самозапошљавање Рома 10 лица је основало 

своју фирму. Већина становника су корисници социјалне помоћи (НСП – новчана социјална 

помоћ). 

  

Становници користе јавне објекте који постоје у насељеном месту и на тај начин 

задовољавају своје образовне, здравствене, верске и сличне потребе. У непосредној близини 

постоје спортско-рекреативне површине са дечијим игралиштем које су у лошем стању и 

нису довољно безбедне за коришћење због близине улице.
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5.1.1. АНАЛИЗА ПРОСТОРА, НАМЕНА ПОВРШИНА И ВРСТА ИЗГРАДЊЕ 

 

Простор обухваћен Планом представља новоформирани северни део Ромског насеља и 

обухвата делове блокова број 17 и 18. Основна намена простора је породично становање. 

 

Слика бр. 4 Приказ постојећег стања са границом обухвата 

 

Блокове 17 и 18 са западне стране дефинише Пионирска улица и то је уједно једини уређени 

део обухвата. Остатак простора је настао непланском изградњом што за последицу има 

спонтано формирана два улична коридора, улице Нову спортску и Нову. На терену постоје 

бесправно изграђени стамбени објекти и већина има формирану окућницу која је ограђена 

и представља фактичку парцелу која се као таква и користи у складу са неформалним 

договором међу становницима. Фактичке парцеле су значајних димензија, од 600 m2 до 1000 

m2. Парцелација на самом терену и парцелација по катастру немају додирних тачака јер за 

градњу објеката нису поштоване границе катастарских парцела, поједини објекти се чак 

налазе на неколико парцела. Непланска изградња је довела до тога да су нарушене 

регулације улица предвиђене претходним планским документима. 

 

Сви стамбени објекти су грађени од чврстог материјала са косим крововима, покривени 

црепом или салонитом. Неколико објеката је квалитетно изграђено и потпуно условно за 

становање, већина објеката је незавршена и то углавном споља, постоји неколико објеката 

који су неусловни за становање, али се у њима живи и један напуштени објекат који је 

урушен.  
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Слика бр. 5  Улица Нова спортска 

 

Слободне и неуређене површине налазе се у северном и североисточном делу обухвата 

Плана и ове површине су углавном обрасле неуређеним зеленилом. На њима се може 

планирати грађевинска активност што је веома важно обзиром да се насеље и даље шири и 

потребан је простор за градњу нових кућа. У Новој улици постоје деградиране површине 

(некадашње сметлиште) које су делимично рекултивисане и на њима не треба планирати 

изградњу објеката. 

Основна карактеристика предметног простора је недостатак инфраструктуре што за 

последицу има лоше санитарне и хигијенске услове живота. 

 

 

5.1.2. СТАНОВНИШТВО  

 

У делу Ромског насеља који је у обухвату Плана живи 114 чланова у 29 домаћинстава. 

Просечна величина домаћинства је 3,93. Полна структура је скоро уједначена, незнатно је 

већи проценат мушког становништва.  

Већински део становништва има завршену основну школу, 40 их је завршило, а 15 похађа 

основну школу. Средњу школу похађа 6, а завршило је 14 становника. Један члан је на 

факултету. Уочена је повећана је свест о значају образовања јер чак 18 становника похађа 

ФООО-функционално основно образовање одраслих. 

Чланови домаћинстава су углавном без сталног запослења (само један становник је 

запослен). Чланови 27 домаћинстава живе од новчане социјалне помоћи и повремених 

послова, а једно домаћинство је без прихода.   

 

 

5.2. ПОСТОЈЕЋИ ВЛАСНИЧКИ СТАТУС ЗЕМЉИШТА 

 

Према подацима Републичког геодетског завода већина објеката у обухвату Плана се налази 

на јавном земљишту. Највеће површине земљишта су у власништву Града Сомбора, око 51 
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%, у власништву Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде се налази око 48 

%, а остатак од око 1 % је у приватном власништву.  

 

      Слика бр. 6 Приказ власништва-корисништва 

Табела бр. 2  Власнички статус земљишта 

Ималац 

права 

Врста 

права 

Облик 

својине 
Број парцеле 

Град Сомбор својина јавна 

2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588/1-4, 

2353/1-34, 2648/2, 2648/3, 2630/17, 2630/2-

15, део 2630/1, део 2642, део 2641 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

корисник јавна 
2501/1-26, 2500/1-10, 2503/1, 2502/2 и део 

2503/2 

Физичко лице својина приватна 2582/1 и 2582/2 

 

 

5.3. ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Све парцеле изузев две у јужном делу у обухвату Плана су у јавној својини, 

власништву/корисништву Града Сомбора и Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. До израде овог Плана ниједна улица дефинисана ПГР-ом није реализована 

тако да на овом простору не постоје плански издвојене површине јавне намене и формирани 

улични коридори. Објеката јавне намене нема. 

 

 

 



 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОСТОР 
Трг Цара Лазара 1, Сомбор 

 

 

 
Тел./фах: 025/515-0072, E-mail: info@prostorsombor.rs , Web: www.prostorsombor.rs 31 

 

5.4. ПОДАЦИ О ИНФРАСТРУКТУРНИМ СИСТЕМИМА 

 

5.4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Једину изграђену саобраћајну инфраструктуру са асфалтираном улицом представља 

Пионирска улица. До израде овог Плана улице дефинисане важећим ПГР-ом нису 

реализоване тако да на овом простору не постоје плански формирани улични коридори већ 

су правцем запад-исток између бесправно изграђених стамбених објеката  формирана  два 

бесправно оформљена пута, улице Нова улица и Нова спортска. Иако су улице настале 

спонтано, задржана је матрица села и углавном је очувана довољна ширина за регулацију 

улица. Улице нису асфалтиране већ су насуте макадамом. 

 

 

5.4.2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА  

 

Водоводна мрежа 

 

Становништво насеља Бачки Моноштор снабдева се водом са постојећег изворишта. 

Извориште које снабдева становништво водом у Бачком Моноштору се налази у јужном 

делу насељеног места, у блоку број 19. На простору насељеног места Бачки Моноштор у 

постојећим улицама је изграђена јавна водоводна мрежа. Локација постојећег изворишта се 

задржава и планирано је проширење уз потребну реконструкцију и изградњу резервоара 

потребног капацитета.  

У Новој улици бесправно је изграђена дистрибутивна мрежа (без пројектно техничке 

документације) са пречницима од 50 mm и 63 mm који нису задовољавајућег капацитета 

нити су у складу са техничким прописима. Део трасе  који се налази на парцелама 

планираног породичног становања је потребно изместити у улични коридор. Постојеће 

трасе водовода на јавним површинама задржати и у њихове ровове поставити водовод 

одговарајућих  пречника. 

У Новој спортској улици није изграђена водоводна мрежа, већ су неки стамбени објекти 

прикључени на водоводну мрежу преко суседних парцела. Један део објеката у простору 

обухвата Плана нема воду. 

 

Атмосферска канализација  

Због нагиба терена и разлике у надморској висини услед повећане количине падавина 

долази до нагомилавања веће количине воде и немогућности отицања. Увидом у копије 

пројектне документације којима располажу становници насeља обезбеђени су подаци о 

изведеној зацевљеној атмосферској канализацији. У једном делу насеља делимично је 

изведена зацевљена атмосферска канализација (Ø 250), са неколико шахтова, која води до 

природног реципијента - пешчане депресије у насељу. Велики проблем представља 

одлагање велике количине отпада у самој депресији и њеној непосредној близини. 

Канализација полази од шахта који се налази на кат. парцели бр. 2648/1 ка северу дужином 

35.5 m преко парцела 2574 и 2588/2, затим благо скреће ка североистоку дужином 68 m 

преко катастарских парцела 2500/9,  2500/7 и 2500/4, опет излази на парцелу 2500/7 где се 

код шахта ломи ка  југoистоку дужином 40 m преко парцела 2500/4 и 2500/5.  
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Канализациона мрежа 

 

У насељеном месту Бачки Моноштор није изграђен канализациони систем за одвођење 

отпадних вода. Отпадне воде се евакуишу из домаћинстава у индивидуалнe септичке јаме 

које у већини случајева нису грађене по техничким стандардима и прописима, чиме се 

непосредно угрожава животна средина. Више од половине објеката (око 55%) има 

изграђену водопропусну септичку јаму. 

 

Третман комуналног отпада 

 

ЈКП ''Чистоћа'' врши организовано сакупљање отпада и одвози га на депонију код Ранчева 

где се одлаже, али је и поред тога присутан проблем неадекватног одлагања отпада посебно 

у зони депресије која служи као колектор за атмосферку канализацију.  У самом насељу 

неопходно је поставити контејнере и канте за прикупљање отпадака и кроз дуготрајну и 

мукотрпну акцију покушати изменити навике појединих Рома у погледу одржавања чистоће 

које се не могу генерализовати на целокупну популацију руковођену негативним 

предрасудама о Ромима. 

 

 
Слика бр. 7  Пример неадекватног одлагања отпада 

 

5.4.3.  ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Електроенергетска инфраструктура  
 

Предметно подручје у редовном уклопном стању се напаја електричном енергијом из ТС 

110/20 kV „Сомбор 2“. Напајање се врши преко 20 kV извода „Бачки Моноштор“ са 

могућношћу резервисања преко више 20 kV извода. На предметном подручју налази се 

стубна трафостаница СТС 20/0.4 kV, 250 kVA ''Пионирска-Нова''. У Новој улици бандере се 

налазе у појасу пута. 
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Слика бр. 8 Улица Нова  

 

У улици Новој спортској бандере су направљене од стране корисника. Водови су 

постављени на дрвеним стубовима. Постојећа мрежа и прикључци су самофинансирани. 

Неки објекти су нелегално прикључени на мрежу. 

 

Гасна инфраструктура  
 

У Новој улици је изведена дистрибутивна гасна мрежа ниског притиска која није у 

функцији.  

 

5.4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

На посматраном простору обраде постојe примарни и секундарни претплатнички ТТ 

каблови месне мреже Бачки Моноштор. Примарна и секундарна ТТ мрежа у насељеном 

месту је грађена са подземним претплатничким ТТ кабловима, који су положени у зеленој 

површини улица (поред тротоара), или поред коловоза на дубини од око 0,60 до 0,80 m, а 

на прелазу преко коловоза улица исти су положени кроз заштитне окитен цеви пречника 75 

и 40 mm на дубини од око: 0,80 m-1,00 m. 

 

5.5. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ ЈАВНОГ И ДРУГОГ ЗЕЛЕНИЛА 
 

Зелене површине у оквиру обухвата Плана чини углавном спонтано, неплански сађено 

зеленило без јавних зелених површина. 

 

5.6. ПРЕГЛЕД ЕВИДЕНТИРАНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ КУЛТУРНИХ И 

ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

 

Унутар обухваћеног простора нема културних добара, добара под претходном заштитом 

нити археолошких зона и локалитета. Простор обраде се у југозападном делу граничи са 

старим делом Ромског насеља који је евидентиран као добро под предходном заштитом - 
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амбијентална целина. 

На основу увида у Регистар заштићених природних добара који води Покрајински завод за 

заштиту природе, утврђено је да се на подручју Плана не налазе заштићена подручја. 

 

5.7.ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Града Сомбора донело је 

Решење број: 501-185/2018-V od 10.10. 2018. године о неприступању стратешкој процени 

утицаја на животну средину за израду Плана детаљне регулације блокова 17 и 18 у Бачком 

Моноштору - Ромско насеље. 

У границама Плана не постоје мерна места за контролу и праћење чинилаца животне 

средине (квалитет ваздуха, бука, квалитет земљишта). 

 

 

 

6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

 

План представља инструмент да се врло сложени и бројни проблеми Рома у насељу 

решавају ефикасније и уз учешће расположивих људских и материјалних ресурса. 

 

Општи циљ, у складу са националним стратешким документима, је инклузија и интеграција 

Рома и њихова потпуна укљученост у друштвени, економски, културни и политички живот. 

 

Основни циљеви и принципи на којима се заснива овај План су: 

 Утврђивање грађевинског земљишта за јавне површине –  улице ради обезбеђивања 

потребних коридора за изградњу саобраћајне и остале инфраструктуре која ће 

задовољити потребе свих корисника простора (дефинисањем аналитичких тачака за 

формирање јавних површина, а поштујући затечено стање и изграђене објекте); 

 Обезбеђивање локацијe за изградњу јавног објекта за окупљање ромске заједнице 

(Ромски клуб); 

 Предлог парцелације и препарцелације ради формирања грађевинских парцела, на 

основу којег ће бити могуће парцеле формирати тако да се омогући легализација 

постојећих нелегалних објеката, као и изградња нових; 

 Разрада ПГР-а насељеног места Бачки Моноштор којом се намена површина 

усклађује са реалним потребама и постојећим стањем; 

 Стварање просторних могућности за изградњу нових објеката породичног 

становања;  

 Одређивање дугорочне пројекције просторног развоја и правила уређења и грађења, 

утврђивање основних урбанистичкх параметара за даљу изградњу у оквиру насеља, 

предвиђање компатибилних намена у оквиру породичног становања обзиром на 

чињеницу да се већина корисника простора бави пољопривредном производњом за 

сопствене потребе; 

 Обезбеђење услова за адаптацију и интервенције на постојећем стамбеном фонду; 

 Усклађивање свих планираних интервенција са условима ЈКП и надлежних служби 

и предузећа; 

 Побољшање услова становања ромских породица;  
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 Унапређење и заштита животне средине. 

 

План ће представљати даљи основ за решавање имовинско-правних односа у циљу 

легализације објеката. 

 

 

 

7.  ПОДЛОГE ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

 

За потребе израде Плана коришћени су: 

 катастарско топографски план, у размери 1:500 израђен од стране ГЕО–СЕВЕР 

Д.О.О. из Сомбора (фебруар 2019. године). 

 расположива ортофото подлога са интернет сајта www.geosrbija.rs. 
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ПЛАНСКИ ДЕО 
 

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

 

1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА 

УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 
  

 

Због потребе за утврђивањем правила уређења и правила грађења у Плану детаљне 

регулације, простор унутар границе обухвата Плана је према преовлађујућој намени 

простора, урбанистичким показатељима и другим карактеристикама подељен на 

карактеристичне целине и зоне и обухвата делове блокова број 17 и 18. Преовлађујућа 

намена простора је породично становање. 

 

 

 

2. ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА СА 

БИЛАНСОМ ПОВРШИНА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ 

НАМЕНА 
 

 

У оквиру граница Плана грађевинско земљиште је према планираној намени подељено на 

грађевинско земљиште одређене јавне намене и грађевинско земљиште за друге јавне и 

остале намене.  

 

2.1. ПОВРШИНЕ ОДРЕЂЕНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

 

Планиране површине одређене јавне намене у обухвату Плана чине улични коридори. 

Улица Нова спортска се планира на кат.парцелама бр. 2353/34, 2630/2, 2630/12, 2630/13, 

2630/14, 2502/2 и деловима кат.парцела бр. 2630/3, 2500/1, 2501/23, 2501/24, 2501/22, 

2501/21, 2501/20, 2630/7, 2630/8, 2501/19, 2630/8, 2630/9 ,2630/10, 2501/17, 2630/11, 2501/16, 

2501/15, 2501/14, 2501/13, 2501/11, 2501/12, 2630/15. 

Улица Нова се планира на кат.парцелама бр. 2582/2, 2648/2, 2630/17, 2503/1 и на деловима 

кат.парцела бр. 2500/7, 2501/9, 2501/11, 2501/12, 2648/3, 2503/2.  

У уличним коридорима се планира саобраћајна инфраструктура (коловози, пешачке стазе и 

улично зеленило) и остала комунална и енергетска инфраструктура (подземни и надземни 

објекти и трасе). 
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2.2. ПОВРШИНЕ ЗА ДРУГЕ ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

 

Површине за друге јавне намене су: 

 Објекат јавне намене – планира се на деловима кат.парцела бр. 2501/3, 2501/4, 2501/5 

и 2501/11 

 Уређено зеленило – планира се на деловима кат.парцела 2500/5, 2500/6, 2500/7, 

2501/1, 2501/2 и 2501/11.  

 

Објекат јавне намене представља локални центар насеља и у функцији је друштвеног 

живота становника насеља.  

Уређено зеленило - заштитни зелени појас се планира у зони депресије која служи као 

колектор за атмосферску канализацију првенствено због смањења неповољних услова 

микросредине - везивања земљишта, заштита од одлагања отпада, загађивања и 

затрпавања... 

 

Површине за остале намене представљају изграђено земљиште, као и земљиште намењено 

за изградњу објеката, а које није планом одређено као површина јавне намене. Површине 

за остале намене су:  

• Породично становање  (постојеће и планирано). 

 

2.3. БИЛАНС ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 

 

Табела бр.3: Биланс површина  

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ  
Површина 

земљишта 

 P (ha) % 

Површине одређене јавне намене 1.19 23.4 

- Улични коридори 1.19 23.4 

Површине за друге јавне и остале намене 3.9 76.6 

- Објекат јавне намене 0.10 1.95 

- Уређено зеленило  0.12 2.35 

- Породично становање 3.68 72.3 

УКУПНО: 5.09 100% 

 

 

2.4. МОГУЋЕ КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ 

 

Претежне намене су преовлађујуће намене блока или зоне. У оквиру одређене намене могу 

се наћи и друге компатибилне и комплементарне намене у функцији основне намене као 

допунске или пратеће, или као самосталне. У оквиру исте урбанистичке целине не могу се 

наћи намене које једна другу угрожавају својим функционисањем.  

 

У зони породичног становања дозвољена је изградња следећих компатибилних намена:  

· Пословање – администрација; 
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· Трговина; 

· Угоститељство; 

· Занатство и услуге; 

· Здравство; 

· Дечија заштита; 

· Образовање; 

· Култура; 

· Верски објекти; 

· Спортски садржаји. 

 

Компатибилне намене у оквиру зоне, могу бити у потпуности заступљене на појединачној 

грађевинској парцели у оквиру зоне и на њих се примењују правила за изградњу 

дефинисана за претежну намену земљишта у зони. 

Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема, компатибилни су са 

свим наменама и могу се реализовати на свим површинама. 

 

 

 

3. ПЛАН САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА 

РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ 
 

 

Разграничење грађевинског земљишта намењеног за јавне површине (улице) дефинисано је 

регулационим линијама улица и јавних површина и приказано на графичком прилогу ''План 

регулације и нивелације градског грађевинског земљишта за јавне намене''. Изградња нових 

уличних коридора врши се на неизграђеним парцелама које су у јавној својини. Нове улице  

се надовезују на постојеће.  

 

Према положају у односу на постојеће регулације и међне линије дефинисана су два типа 

регулационих линија: 

- Регулационе линије које се задржавају (поклапају се са постојећим линијама); 

- Нове регулационе линије које су дефинисане преломним тачкама, а преломне тачке 

су даље дефинисане аналитичко-геодетским подацима (координатама). 

 

На основу ових података за разграничење површина јавне од површина остале намене 

израдиће се пројекти парцелације и препарцелације. 

 
Табела бр. 4 Аналитичко-геодетски подаци (координате) за обележавање граница грађевинског земљишта 

намењеним за јавне површине - улице 

Број 

преломне 

тачке  

x y 

Р1 6572535.8413   5072119.7534   

Р2 6572529.8620   5072102.9260   

Р3 6572547.1130   5072097.7590   

Р4 6572554.6420 5072096.9210   

Р5 6572584.8940   5072095.4810   
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Р6 6572605.2390   5072094.5900   

Р7 6572796.2561   5072040.8011   

Р8 6572732.9289   5071999.8100   

Р9 6572628.1302   5072005.2988   

Р10 6572619.2359     5072006.0347   

Р11 6572594.2962     5072008.1886   

Р12 6572576.3980   5072009.7960   

Р13 6572557.2300   5072010.7010   

Р14 6572536.9080   5072011.6680   

Р15 6572470.5544   5072014.8197   

Р16 6572494.9459   5072024.4819   

Р17 6572523.2849   5072091.2551   

Р18 6572545.2690   5072088.4430   

Р19 6572575.3240   5072086.1870   

Р20 6572590.7570   5072084.7390   

Р21 6572650.2193   5072083.5912   

Р22 6572760.9495   5072081.2449   

Р23 6572770.6450   5072078.9863   

Р24 6572784.4833   5072073.1681   

Р25 6572779.8992   5072051.0586  

Р26 6572763.0447   5072043.1280   

Р27 6572746.9330     5072036.5280   

Р28 6572728.9280   5072029.8150   

Р29 6572704.7650   5072020.6320   

Р30 6572682.6050   5072015.9310 

Р31 6572656.4140   5072015.6690   

Р32 6572632.9770   5072018.6260   

Р33 6572618.6214   5072019.2871 

Р34 6572614.0893   5072019.4958 

Р35 6572512.6747   5072022.7186   

Р36 6572503.1842   5072023.6625   

           

Грађевинско подручје обухваћено планом налази се на надморској висини од 83,39 m до 

85,30 m. 

 

Нивелационим решењем је утврђена висинска регулација планираних саобраћајница у 

односу на постојећу нивелацију терена и нивелете постојећих саобраћајница. Планиране 

саобраћајнице се уклапају у постојеће. 

 
Табела бр 5  Аналитичко-геодетски подаци (координате) за обележавање темена осовине саобраћајница 

Број 

преломне 

тачке  

x y 

Т0 
6572473.8941 

(уклапање)   

5072027.2973 

(уклапање)   

Т1 6572487.2976   5072018.7659   
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Т2 6572575.0208   5072014.7102   

Т3 6572699.4299   5072006.0882   

Т4 6572790.5590   5072046.9720   

Т5 6572796.1975   5072073.8080   

Т6 6572765.2782   5072086.8077   

Т7 6572577.1708   5072090.4985   

Т8 6572553.0839   5072091.5417   

Т9 
6572515.9337   

(уклапање) 

5072098.8384 

(уклапање)   

           

Темена осовине су задата координатама и када се она тачно дефинишу у оквиру израде 

техничке документације могуће је њихово померање.          

 

 

3.1. ПЛАН УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
 

 

На подручју обухваћеном планом предвиђено је издвајање јавне површине за изградњу 

објекта јавне намене и уређено зеленило. Дефинисане су планиране регулационе линије 

површина за јавне намене које су дефинисане преломним тачкама које су одређене 

аналитичко-геодетским подацима (координатама).  

 

 Издвајање јавне површине  за изградњу објекта јавне намене за окупљање ромске 

заједнице дефинисано је преломним тачкама бр. Ј1, Ј2 , Ј3 и Ј4. 
 
Табела бр. 6 Аналитичко-геодетски подаци (координате) за обележавање граница грађевинског земљишта 

намењеним за планирани објекат јавне намене  

 

Број 

преломне 

тачке  

x y 

Ј1 6572612.9990   5072019.5460   

Ј2 6572614.1493     5072050.2906   

Ј3 6572581.4536   5072051.9481   

Ј4 6572579.5682   5072020.5928   

 

 Издвајање јавне површине за уређено зеленило дефинисано преломним тачкама бр. Ј5-

Ј11. 
Табела бр. 7 Аналитичко-геодетски подаци (координате) за обележавање граница грађевинског земљишта 

намењеним за уређено зеленило 

Број 

преломне 

тачке  

x y 

Ј5 6572534.7286   5072022.0177   

Ј6 6572539.2730     5072047.0090   

Ј7 6572563.2470   5072048.0370   

Ј8 6572565.2580   5072053.2450   
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Ј9 6572568.6530   5072052.6600   

Ј10 6572570.4660   5072053.9010   

Ј11 6572580.8250   5072051.9800   

 

Услови за парцелацију и препарцелацију површина јавне намене дати су на графичкиом 

прилогу бр. 5 ''План саобраћајне инфраструктуре са елементима регулације и нивелације и 

план урбанистичке регулације''. 

 

 

 

4. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

 

4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Планирано је отварање нових приступних улица којима ће се обезбедити потребни 

коридори за саобраћајну инфраструктуру (коловоз, пешачка стаза, јавна зелена површина) 

и комуналну инфраструктуру у циљу побољшања услова становања и изградње нових 

објеката. Оформљене нове улице треба да обезбеде подједнако добру приступачност свим 

парцелама као и одговарајућу величину нових блокова за планирану намену породичног 

становања. Укупна дужина коловоза у планираним улицама износи око 700 m.  

  

Нова спортска улица је планирана улица која се простире од Пионирске улице у правцу 

истока и спаја се са Спортском улицом. Дужина планираног коловоза у овом уличном 

коридору је око 347m.  

 

Нова улица је планирана улица која се простире од Пионирске улице у правцу истока,  

ломи се ка североистоку и спаја са планираном Новом спротском улицом. Дужина 

планираног коловоза у овом уличном коридору је око 352 m. Неопходно је измештање 

бандера са електроенергетским водовима. 

 

Просечна ширина планираних уличних коридора је 10 m. Минимална ширина је 9,4 m у 

западном делу Нове Спортске улице због постојећих објеката и ограда, а максимална 

ширина је много већа (око 29 m) у југоисточном делу због резервисања простора за 

саобраћајницу која повезује планирану радну зону која се налази  ван обухвата плана. 

Ширина коловоза је 5,5 m (2 x 2,75 m), ширина пешачких стаза са обе стране коловоза је 1,2 

m.  

Темена осовине саобраћајнице су задата координатама у поглављу 3. План саобраћајне 

инфраструктуре са елементима регулације и нивелације, али је у току израде техничке 

документације могуће њихово мање померање ради уклапања свих ситуационих и 

нивелационих елемената.   
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Елементи за парцелацију грађевинског земљишта намењеног за јавне површине 

 

Аналитичко-геодетски подаци (координате) за обележавање граница грађевинског 

земљишта намењеног за јавне површине – улице, дати у поглављу 3. План саобраћајне 

инфраструктуре са елементима регулације и нивелације, ће представљати почетне елементе 

за парцелацију уличних коридора и одвајање јавног од осталог грађевинског земљишта. На 

основу ове парцелације ће се дефинисати регулационе линије улица.  

Правила, услови и ограничења уређења простора 

 

У оквиру регулације улица није дозвољена изградња објеката, осим оних који спадају у 

саобраћајне и комуналне објекте и урбану опрему (надстрешнице јавног превоза, 

споменици, рекламни панои, јавне чесме и сл.) и објеката и мреже јавне саобраћајне и 

комуналне инфраструктуре, уз обавезну израду техничке документације у складу са 

важећим прописима. 

Димензије паркинг места за паркирање на јавним површинама су 5,00 x 2,50 m.  

Тротоари и све саобраћајне површине морају да буду прилагођене критеријумима кретања 

старих, хендикепираних и инвалидних лица. 

Колски прилази парцелама у зонама раскрсница морају се градити у споредним улицама ( 

улицама нижег ранга) и то на најудаљенијем делу парцеле у односу на раскрсницу. Парцеле 

које се налазе у зони раскрснице могу имати искључиво пешачки прилаз са улице вишег 

реда. 

 

Атмосферске воде са саобраћајних површина упустити попречним и подужним нагибима 

коловоза преко сливника у водове планиране затворене атмосферске канализације. 

 

Одводњавање са објеката и површина на појединачним парцелама (са кровова и дворишта) 

мора да се реши унутар сопствене парцеле, без испуштања тих вода на улицу. Изузетак су 

објекти на регулационој линији са чијих кровних равни са падом према регулацији је 

дозвољено испуштање атмосферских вода преко олука, упуштањем зелени појас. Олуци се 

изводе висином фаасаде вертикално, уз објекат на регулацији, без задирања у профил 

тротоара. Спуштањем на ниво тротоара олук се уводу у каналицу (цев) испод тротоара, са 

решетком у нивоу тротоара ради обезебеђивања његове равности. 

Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају захтевану 

прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја. 

Траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод 

предметних путева. 

 

4.2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Хидротехничке инсталације које се планирају у обухвату плана су: 

 водоводна мрежа, 

 канализациона мрежа, 

 атмосферска канализација. 
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Грађењу водопривредне инфраструкуре приступити на основу урађених Идејних пројеката 

за снабдевање водом и одвођење сувишних отпадних и атмосферских вода. Сваки објекат 

се прикључује на јавну водоводну и канализациону мрежу након њене изградње. Висински 

све хидротехничке инсталације треба да су међусобно усклађене и то тако да цевоводи 

канализације употребљених вода обавезно буде испод цевовода водовода и атмосферске 

канализације. 

Дуж планираних саобраћајница биће положене инсталације водовода и канализације на 

одговарајућем међусобном одстојању. Канализацију отпадних вода водити по средини 

коловозне конструкције, док ће се водовод налазити ван коловозне конструкције у зеленом 

појасу. Међусобно хоризонтално растојање канализације отпадних вода и секундарног 

водовода треба да буде мин.1.5 m. Међусобно хоризонтално растојање атмосферске 

канализације од канализације отпадних вода треба да буде минимум 0.4 m, а од водовода 

1.50 m . 

Минимална кота терена износи 83.06 m надморске висине. 

 

Водни услови: 

 Забрањено је у површинске и подземне воде испуштање било каквих вода, осим условно 

чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода, чији квалитет обезбеђује 

одржавање II класе воде у реципијенту, према Уредби о категоризацији водотока и 

Уредби о класификацији вода (''Службени гласник СРС'' бр. 5/68). Квалитет ефлуента 

мора одговарати критеријумима постављеним Правилником о опасним материјама у 

водама (''Службени гласник СФРЈ'' бр. 31/82) и Уредбом о граничним вредностима 

емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (''Сл. Гласник РС'', 

бр. 67/11 и 48/12). 

 Планиран је сепаратни тип интерне канализационе мреже, посебно за сакупљање 

условно чистих атмосферских вода, посебно зауљених атмосферских вода, посебно 

санитарно-фекалних и технолошких отпадних вода. 

 Условно чисте атмосферске воде са крова, надстрешнице и других чистих површина, 

чији квалитет одговара II класи воде( Уредба о класификацији вода), могу се,без 

пречишћавања, испуштати у атмосферску канализацију, канал, на зелене површине и сл, 

односно према условима надлежног јавног комуналног предузећа. 

 Атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (точећа места, манипулативне 

површине, паркинг и сл.), могу се испуштати у реципијент само након третмана на 

уређају за издвајање масти, минералних и других уља и брзоталоживих честица 

(сепаратор-таложник).  

 У канале ОКМ мреже, са подручја обухвата Плана, могу се упуштати атмосферске и 

друге пречишћене воде уз услов да се предходно изврши анализа пропусности (оцена 

капацитета канала у смислу пријемне моћи). 

 Санитарно-фекалне и технолошке отпадне воде могу се испуштати у јавну 

канализациону мрежу, а потом усмерити на третман-уређај за пречишћавање отпадне 

воде у складу са условима надлежног јавног комуналног предузећа. У случају 

неизграђене канализационе мреже, отпадне воде се могу упуштати у водонепропусне 

септичке јаме, које ће празнити надлежно јавно комунално предузеће. 

 За технолошке отпадне воде, предвидети одговарајући предтретман тако да њихов 

квалитет задовољи санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију , тако 

да се не ремети рад пречистача. 

 Водоснабдевање предметног подручја се може остварити прикључењем на јавну 
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водоводну мрежу, према условима и уз сагласност надлежног комуналног предузећа. 

Сви планирани радови у оквиру зоне изворишта морају бити спроведени у складу са 

Законом о водама (''Сл.гласник РС'', бр. 30/10, 93/12) и у складу са Правилником о 

начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања 

(''Сл.гласник РС'', бр. 92/08, члан 27-30). Уколико за то не постоје услови, снабдевање 

водом за противпожарне и техничке потребе предвидети локално из сопственог бунара, 

односно из прве водоносне издани. На бунару предвидети одговарајућу хидромашинску 

опрему са обавезном уградњом водомера. 

 Уважити и све друге услове које за сакупљање, каналисање и диспозицију отпадних 

вода пропише надлежно јавно комунално предузеће. 

 

 

4.2.1. ВОДОВОДНА МРЕЖА 

 

У складу са планским документима вишег реда планирана је изградња магистралних линија 

регионалног водовода и прикључења целог насељеног места Бачки Моноштор на 

регионални водовод, тзв. систем ''Бездан''. Овим би цело насељено место добило квалитетну 

воду за пиће. Израђена је пројектно-техничке документације за цевовод регионалног 

водовода Бачки Моноштор - Бездан. Целокупна водоводна мрежа је планирана по 

прстенастом систему градње. Водоводна мрежа има истовремено функцију водоснабдевања 

и заштите од пожара. 

 

На предметном простору је планирана водоводна мрежа спајањем на постојећи водовод и 

то тако да се цевоводи повежу у прстен, како се не би нарушио квалитет воде стварањем 

талога у "слепим цевоводима", где год то локални услови дозвољавају. Да би се планирана 

водоводна мрежа повезала са насељским водоводом потребно је бесправно изграђену 

мрежу легализовати и реконструисати је у складу са техничким прописима. 

 

Правила уређења и грађења водоводне мреже    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Обухват Плана се налази у јужном делу насељеног места Бачки Моноштор. Извориште које 

снабдева становништво водом у Бачком Моноштору, се од предметног простора налази на 

удаљености од око 650,0 m, на терену надморске висине око 87 m. На изворишту се налазе 

три бунара, који су још увек у употреби. Просечно дневно захватање је око 4 l/s. Два бунара 

су дубине 164 m, којима се захвата вода из полиоценског слоја, док је трећи бунар дубине 

75 m и захвата воду из основног слоја са дубине од 45 до 65 m. Вода на изворишту не 

одговара прописима о води за пиће. Од изворишта вода до становника долази разводном 

дистрибутивном мрежом. 

 

У Новој улици бесправно је изграђена дистрибутивна мрежа (без пројектно техничке 

документације) са пречницима од 50 mm и 63 mm који нису задовољавајућег капацитета 

нити су у складу са техничким прописима. Део трасе  који се налази на парцелама 

планираног породичног становања је потребно изместити у улични коридор. Постојеће 

трасе водовода на јавним површинама задржати и у њихове ровове поставити водовод 

одговарајућих  пречника. 

 

Планирану водоводну мрежу прикључити на насељску водоводну мрежу, према претходно 
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прибављеним условима и сагласностима од стрене МЗ "Бачки Моноштор" или надлежног 

комуналног предузећа ЈКП „Водовод“ Бездан. 

 

На мрежи предвидети максимални број деоничних затварача, ваздушних вентила и муљних 

испуста. Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што је могуће мање слепих водова. 

 

Водоводна мрежа обезбеђује све количине воде потребне за санитарну и противпожарну 

потрошњу. 

 

Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према важећим прописима и стандардима. 

 

Трасе водовода водити у јавној зеленој повшини где год расположива ширина уличног 

профила то дозвољава. 

 

Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијама обезбедити 

челичном заштитном цеви. 

 

Дубина укопавања не би смела да је плића од 1.0 m – 1.20 m од нивелете терена, због зоне 

мржњења и саобраћајног оптерећења. 

 

Дубина укопавања код водоводне мреже мора да обезбеди најмање 1,0 m слоја земље изнад 

цеви, док код канализационе мреже мора да обезбеди најмање 0.8 m слоја земље. Уколико 

се овај надслој не може обезбедити, трасу сместити у заштитну цев. 

 

Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих објеката и корисника 

простора потребним количинама квалитетне воде за пиће. Основна намена санитарног 

водовода је снабдевање питком водом свих потрошача. Предвидети водомер за сваког 

потрошача засебно. Водомер се смешта у прописно водомерно окно. 

 

У циљу квалитетног и континуалног водоснабдевања потребно је постојећу водоводну 

мрежу заменити новим водоводним цевима минималног пречника  100 mm. Планирану 

водоводну мрежу могуће је прикључити на постојеће цевоводе профила минималног 

пречника 100 mm у улицама по ободу посматраног подручја. 

 

У случају да се на једној парцели смешта више потрошача (становање, пословање и сл.) 

предвидети водомере за сваког потрошача посебно, а све водомере сместити у једно 

водомерно окно. У овим случајевима се предвиђа изградња раздвојене мреже за санитарну 

и противпожарну потрошњу. Обе мреже се могу полагати у исти ров. 

 

Радове на изради пројектно-техничке документације и извођењу на водоводној мрежи 

потребно је извести према претходно прибављеним условима и сагластима надлежног  

предузећа које управља водоводом. Вода из јавне водоводне мреже може се користити  за 

санитарне и технолошке потребе као и противпожарну зашиту.  

 

Није дозвољено коришћење воде из водоводне мреже за  прање и заливање зелених 

површина. За задовољавање тих потреба користити воду из првог водоносног слоја путем 

сопствених плитких бунара или из површинских вода-водозахватом. 
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Угроженост од пожара на простору у границама плана отклониће се изградњом хидрантске 

мреже на уличној водоводној мрежи потребног капацитета, као и придржавањем услова за 

обезбеђење противпожарне заштите приликом пројектовања и изградње објеката у складу 

са њиховом наменом (избором грађевинског материјала, правилном уградњом инсталација) 

грађењем саобраћајница оптимално димензионисаних у односу на ранг саобраћајнице и 

процењени интензитет саобраћаја, у погледу ширина коловоза, радијуса кривина и др.) и 

обезбеђењем адекватног колског приступа свакој парцели и објектима.Уградити прописне 

надземне противпожарне хидранте дуж планиране јавне водоводне мреже на прописним 

растојањима. У случају локалних сметњи, хидранти могу бити подземни. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.2.2. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

 

У складу са планским документима вишег реда планирана је изградња уличних колектора  

канализације за отпадне воде, као и прикључење целог насељеног места Бачки Моноштор 

на уређај за пречишћавање отпадних вода (постоји урађена пројектно-техничка 

документација, односно Урбанистички пројекат). Канализациони систем мора омогућити 

што бржи одвод свих отпадних вода са територије насеља, као и што правилнији третман 

сакупљених вода. Јавна канализациона мрежа се планира као гравитациона. Да би се ово 

омогућило канализациони систем је планиран као сепаратни, тако да се посебно одводе 

отпадне, а посебно сувишне атмосферске воде. Због тога је приоритетна изградња јавне 

канализације за отпадне воде у целом насељу, као и постројења за пречишћавање отпадних 

вода. Планирана локација УПОВ-а је источно, на око 1350,0 m од предметног подручја. До 

изградње канализационе мреже, као прелазно решење, неопходно је изградити 

водонепропусне септичке јаме. 

 

Правила уређења и грађења канализационе мреже 

 

Будућу насељску уличну канализацију радити по сепаратном систему. Изградњом 

канализације отпадних вода ће се омогућити одвођење употребљене санитарне воде преко 

планираних колекторских праваца до "Уређаја за пречишћавање отпадних вода" (УПОВ) и 

након прераде отпадних вода одводити до коначног реципијента.  

Потребно је поштовати прописе о упуштању отпадних вода у градску канализацију, 

посебно размотрити случајеве, ако ће отпадне воде имати специфично прекогранично 

загађење (Одлука о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању 

употрeбљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбор, (''Сл. лист 

града Сомбора'', бр. 07/2017 и 17/2017 ). 

Системом канализације отпадних вода покрити цело подручје у обухвату Плана и 

обезбедити прикључке за све планиране потрошаче.  

 

Пречишћавање отпадних вода вршити на планираном градском уређају за пречишћавање 

отпадних вода (УПОВ). 

 

Пре упуштања отпадних вода у канализацију, обезбедити њихов предтретман до потребног 

квалитета отпадне воде који неће угрозити рад УПОВ-а и сам реципијент, а у складу са 

Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање, Прилог 2, Глава III, Табела 1 ("Сл. Гласник РС", бр. 67/11 од 
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13.09.2011.год.). 

Минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, према 

важећим прописима и стандардима (не препоручују се бетонске цеви). 

 

Прикључење на јавну канализациону мрежу вршити по могућности у ревизиона окна. Дно 

прикључног канала (кућног прикључка) мора бити издигнут од коте дна сабирног канала 

(по могућности прикључивати се у горњу трећину). 

 

Дуж трасе канализације уградити ревизиона окна-шахтове. Шахтове градити на свим 

прикључцима, преломима и правим деоницама канала на прописним растојањима (највећи 

допуштен размак између шахти је 160xD) 

 

Цевоводе и препумпне станице предвидети на јавним површинама. 

Дубина не сме бити мања од 1,50 m од нивелете коловоза. 

 

 

4.2.3. АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

Предметни простор је због облика свог рељефа изложен повременим појавама вишка 

површинских вода у депресивним деловима терена. Да би се те појаве отклониле или свеле 

на најмању могућу меру потребно је отвореним или зацевљеним системом цевовода 

одвести вишак атмосферских вода. Веће депресије потребно је насути. Реципијент 

атмосферских вода је канал ОКМ Пригревица-Бездан, који се не граничи са простором 

обраде, али се налази на западној страни насељеног места, као и постојећа депресија на 

предметном простору у коју је већ усмерен део затворене атмосферске канализације који 

прикупља вишак воде са околног терена. 

 

Правила уређења и грађења за атмосферску канализацију 

Атмосферском канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са 

саобраћајница, кровова и осталих површина унутар посматраног подручја до реципијента. 

Сливнике радити са таложницима за песак или предвидети таложнице за песак пре улива у 

сепаратор масти и уља. 

 

Трасе зацевљене атмосферске канализације водити у зеленом појасу дуж саобраћајнице 

(претходне трасе отворених канала) или уз ивицу коловоза. Атмосферске воде у зависности 

од порекла упустити у реципијент након адекватног третмана. Тако ће се зауљене 

атмосферске воде упустити у реципијент тек након третирања на одговарајућем уређају 

(сепаратор уља, таложник). Квалитет ефлуента мора обезбедити одржавање II класе воде у 

реципијенту, а у складу са Уредбом о класификацији вода ("Сл. Гласник СРС", бр.5/68) и 

Правилника о опасним материјама у водама ("Сл. Гласник СРС", бр.31/82). 

 

Атмосферска канализација ће се конципирати за меродавне услове (временски пресек, 

урбанизованост простора, рачунска киша итд.), а етапно реализовати тако да се рационално 

уклапа у будуће решење. 

 

Минималне падове одредити у односу на усвојени цевни материјал према важећим 
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прописима и стандардима приликом израде пројектно техничке документације. Кота дна 

канализационог испуста пројектовати тако да буде 0.5 m изнад реципијента. 

 

Ако је потребно, прибавити податке и услове од надлежних водопривредних покрајинских 

и републичких органа. Пре почетка свих напред наведених активности препоручује се 

инвеститору да извршити геотехничке истражене радове. 

 

Насипање површине до висине датих кота извршити песком. Пре почетка насипања 

уклонити сво растиње и хумус. У том циљу спровести претходне теренске геотехничке 

истражне радове. 

 

Кота пода приземља свих планираних објеката мора бити издигнута минимум 0,15 m од 

коте планираног тротоара на јавној површини. . Одвођење атмосферских вода унутар 

приватних парцела и јавних површина, решава се разливањем и упијањем у слободни 

околни простор, односно формирањем система затворених цевовода и отворених 

атмосферских јаркова, а нарочито при томе обратити пажњу да не дође до оквашавања 

зидова суседног објекта или плављења суседне парцеле. Сакупљене атмосферске воде 

усмерити у упојни бунар на парцели, односно на уличну канализациону мрежу. 

 

 

4.2.4. ТРЕТМАН КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

 

Иако ЈКП ''Чистоћа'' организовано одвози комунални отпад, присутан је проблем 

неадекватног одлагања. 

 

У самом насељу неопходно је поставити контејнере и канте за прикупљање отпадака и кроз 

акцију покушати изменити навике појединих Рома у погледу одржавања чистоће које се не 

могу генерализовати на целокупну популацију руковођену негативним предрасудама о 

Ромима. 

 

 

4.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

4.3.1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

На предметном подручjју постоји електроенергетска мрежа напонског нивоа 0,4 kV. 

Потребно је изместити постојеће ваздушне водове који се налазе у Новој улици и који се 

укрштају са коловозом на пар места. Водови се измештају према графичком прилогу 

инфраструктуре. 

Електроенергетски водови се трасирају тако: 

 Да не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења 

земљишта; 

 Да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе; 

 Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре објекте; 
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 Да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним и питким водама; 

 Електроенергетски водови се полажу обострано, а где то није могуће једнострано; 

 високонапонску преносну и нисконапонску мрежу у обухвату плана градити подземно. 

Док се не стекну реални економски услови као прелазно решење постоји могућност 

изградње надземне електроенергетске мреже; 

 Висина најнижих ваздушних проводника од тла мора бити најмање 6,0 m; 

 

При полагању подземне електроенергетске мреже у уличном коридору морају се поштовати 

следећи услови: 

 Електроенергетске каблове полагати у земљаном рову или кабловској канализацији на 

дубини од најмање 0,8 m; 

 Електроенергетску мрежу полагати минимално 1,0 m од темеља објеката и од 

саобраћајница, а од осе дрвореда 2,0 m; 

 При укрштању енергетских и телекомуникационих каблова угао укрштања треба да 

буде 90°. На прелазима испод саобраћајница предвидети механичку заштиту (челичне 

или бетонске цеви). 

 При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање 

мора бити 0,50 m за каблове напона до 1 kV, односно 1,0 m за каблове напона преко 1 

kV. Угао укрштања треба да буде 90°. Ако се ово не може постићи, енергетски кабл 

потребно је поставити у проводну цев; 

 Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад телефонских, сем при 

укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора бити 0,5 m; 

 Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације 

дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће 

од 0,50 m; 

 Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или 

канализације; 

 При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално 

растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,50 m. 

 Трасе каблова обележити белегама (видним ознакама). Кабловске ознаке постављати у 

оси трасе изнад кабла, изнад спојнице, изнад тачке укрштања и изнад крајева кабловске 

канализације. 

 Електроенергетску мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим 

прописима. 

 Геодетско снимање трасе кабла вршити пре затрпавања рова у року од 24 часа по 

завршетку полагања кабла.  

 Прикључење објеката на јавну електроенергетску мрежу извести по условима 

надлежног предузећа у складу са важећим законским прописима. 

Код индивидуалних потрошача мерно место може да буде на граници парцеле у 

засебном орману или на фасади објекта (Техничке препоруке бр. 13 и 13а). 

 

Број и тип планираних 20/0,4 kV трафостаница, као и ангажована снага зависиће од 

потенцијалних потрошача. 

Трафостанице градити као монтажне бетонске, зидане или стубне. Трафостаница се може 

градити на јавној површини или у склопу комплекса. 
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СТС се може градити у линији постојећег надземног вода или ван њега на парцели власника 

(корисника), најмање 3,0 m од стамбених и других објеката. 

Удаљеност енергетског трансформатора од суседних објеката мора износити најмање 3,0 

m. 

Ако се трафостаница смешта у просторију у склопу објекта, просторија мора испуњавати 

услове грађења из важећих законских прописа пре свега "Правилника о техничким 

нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара"  

Трафостанице градити за рад на 20 kV напонском нивоу 

Код избора локације ТС водити рачуна о следећем: да буде постављена што је могуће ближе 

тежишту оптерећења (где је могуће обавезан приступ са јавне површине); да прикључни 

водови буду што краћи, а расплет водова што једноставнији; о могућности лаког прилаза 

ради монтаже и замене опреме; о могућим опасностима од површинских и подземних вода 

и сл.; о присуству подземних и надземних инсталација у окружењу ТС; и утицају ТС на 

животну средину. 

 

Јавна расвета 

 

Светиљке за јавно осветљење поставити на канделаберске стубове одговарајуће висине. Као 

стубове за јавну расвету могуће је користити и стубове електроенергетских водова. За 

расветна тела користити одговарајуће светиљке  како би се добио одговарајући ниво 

осветљености саобраћајница, водећи рачуна о енергетској ефикасности. 

Светиљке за осветљавање саобраћајница поставити на стубове поред саобраћајнице на мин. 

растојању од 0,5 m. 

 

Напајање новопланиране јавне расвете решити путем нисконапонских каблова. При 

укрштању са саобраћајницом кабел мора бити постављен у заштитну цев, а угао укрштања 

треба да је око 90 ° 

При изради пројектно-техничке документације приликом избора врсте стубова неопходна 

је израда фотометријског прорачуна како би се одредио тачан положај стубова јавне расвете 

као и место прикључења. 

При изради пројектно-техничке документације водити рачуна о положају постојећих и 

новопројектованих инсталација у профилу улице, тако да се обезбеде минимални 

хоризонтални и вертикални размаци. 
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4.3.2. ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Правила уређења и грађења гасоводне мреже 

 Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених 

објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе 

ивице цеви до темеља објекта) су: 

 МОР ≤ 4 bar (m) 

Гасовод од челичних цеви 1 

Гасовод од полиетиленских цеви 1 

 

 Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ 

(полиетиленских) гасовода МОР ≤ 4 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и 

другим објектима су: 

Минимална дозвољена растојања 
Укрштање 

(m) 

Паралелно 

вођење (m) 

Гасоводи међусобно 0,2 0,4 

Од гасовода до водовода и канализације 0,2 0,4 

Од гасовода до вреловода и топловода 0,3 0,5 

Од гасовода до проходних канала вреловода и 

топловода 
0,5 1,0 

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских 

ел.каблова 
0,2 0,4 

Од гасовода до телекомуникационих каблова 0,2 0,4 

Од гасовода до водова хемијске индустрије и 

технолошких флуида 
0,2 0,6 

Од гасовода до резервоара* и других извора опасности 

станице за снабдевање горивом превозних средстава у 

друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 

привредних и спортских ваздухоплова 

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката 

за складиштење запаљивих и горивих течности 

укупног капацитета највише 3 m3 

- 3,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката 

за складиштење запаљивих и горивих течности 

укупног капацитета више од 3 m3 а највише 100 m3 

- 
6,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката 

за складиштење запаљивих и горивих течности 

укупног капацитета преко 100 m3 

- 
15,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и 

објеката за складиштење запаљивих гасова укупног 

капацитета највише 10 m3 

- 
5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и 

објеката за складиштење запаљивих гасова укупног 

капацитета већег од 10 m3 а највише 60 m3 

- 
10,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и - 15,00 
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објеката за складиштење запаљивих гасова укупног 

капацитета преко 60 m3 

шахтови и канали 0,2 0,3 

високо зеленило - 1,5 

*Растојање се мери до габарита резервоара 

 

 Минимална дубина укопавања дистрибутивног гасовода је 80 cm мерено од горње ивице 

гасовода. 

 Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ (полиетиленских) гасовода, мерена од 

горње ивице цеви, код укрштања са другим објектима је: 

 

Објекат 
Минимална дубина 

укопавања (cm) 

до дна одводних канала путева и пруга А Б* 

до дна регулисаних корита водених токова 100 60 

до горње коте коловозне конструкције пута 100 50 

до горње ивице прага железничке пруге 135 135 

до горње ивице прага индустријске и трамвајске 

пруге 

150 150 

до дна нерегулисаних корита водених токова 100 100 

до дна одводних канала путева и пруга 150 100 

*примењује се само за терене на којима је за израду рова потребан експлозив 

 

 Приликом укрштања гасовода са путевима, водотоковима, каналима, далеководима, 

нафтоводима, продуктоводима и другим гасоводима, гасовод се по правилу води под 

правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе гасовода може 

бити од 60° до 90°. 

 Ако се гасовод поставља испод путева и пруга бушењем по правилу се поставља у 

заштитну цев одговарајуће чврстоће. За гасоводе пречника већег од 100 mm пречник 

заштитне цеви мора бити најмање 100 mm већи од спољашњег пречника гасовода. 

 Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод пута морају бити удаљени 

минимално 1 m од линија које чине крајње тачке попречног профила јавног пута ван 

насеља, мерено на спољну страну и минимално 3 m са обе стране од ивице крајње 

коловозне траке. 

 Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод градских саобраћајница 

морају бити удаљени минимално 1 m од ивице крајње коловозне траке. 

 Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод железничке пруге морају бити 

удаљени минимално 5 m са обе стране од оса крајњих колосека, односно 1 m од ножица 

насипа. 

 Крајеви заштитне цеви морају бити херметички затворени. 



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОСТОР 
Трг Цара Лазара 1, Сомбор 

 

 

 

 

 
Тел./фах: 025/515-0072, E-mail: info@prostorsombor.rs , Web: www.prostorsombor.rs 53 

 

 Ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у међупростор заштитпе цеви и 

гасовода на једном крају заштитне цеви мора да се угради одушна цев пречника најмање 

50 mm. 

 Минимално растојање одушне цеви мерено од линија које чине крајње тачке попречног 

профила јавног пута ван насеља, на спољну страну мора бити најмање 5m, односно 

најмање 10 m од осе крајњег колосека железничке пруге. 

 Минимално растојање одушне цеви мерено од ивице крајње коловозне траке градских 

саобраћајница, на спољну страну мора бити најмање 3 m. У случају ако је удаљеност 

регулационе линије од ивице крајње коловозне траке градских саобраћајница мања од 3 

m одушна цев се поставља на регулациону линију али не ближе од 1 m. 

 Отвор одушне цеви мора бити постављен на висину од 2 m изнад површине тла и 

заштићен од атмосферских утицаја. 

 Минимална хорнзонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и 

стубова далековода су: 

 
 

Минимално растојање 

Називни напон при укрштању (m) при паралелном вођењу 

(m) 

1 кV ≥ U 1 1 

1 кV < U ≤20 кV 2 2 

20 кV < U ≤ 35 кV 5 10 

35 кV < U 10 15 

  

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему не 

сме се угрозити стабилност стуба. 

 Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира тако да 

тешка возила не прелазе преко нашег гасовода на местима где није заштићен. 

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

непокретне објекте. 

 У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења гасовода, гасовод ће се 

поправити о трошку инвеститора. 

 Евентуална измештања гасовода вршиће се о трошку инвеститора. 

 Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се 

вршити без одобрења и присуства представника ЈП „Србијагас“. Најмање 3 дана пре 

почетка радова на делу трасе који се води паралелно или укршта са гасоводом  обавеза 

је обавестити ЈП „Србијагас“. 
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4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

На посматраном простору обраде постојe примарни и секундарни претплатнички ТТ 

каблови месне мреже Бачки Моноштор.  Примарна и секундарна ТТ мрежа у насељеном 

месту је грађена са подземним претплатничким ТТ кабловима, који су положени у зеленој 

површини улица (поред тротоара), или поред коловоза на дубини од око 0,60 до 0,80 m, а 

на прелазу преко коловоза улица исти су положени кроз заштитне окитен цеви пречника 75 

и 40 mm на дубини од око: 0,80 m-1,00 m. 

 

Правила уређења и грађења телекомуникациону мреже 

 

 Минимално вертикално растојање (приликом укрштања инсталација) и минимално 

хоризонтално растојање (приликом паралелног вођења инсталација) између трасе ТТ 

инсталација (примарних и секундарних претплатничких ТТ каблова) и трасе свих 

других планираних подземних инсталација (водовод, атмосферска и фекална 

канализација, електроенергетски кабл за напоне до 1 kV, инсталације КДС-а, гасовода 

средњег и ниског притиска) мора бити 0,50 m. 

 Минимално хоризонтално растојање између трасе ТТ инсталација (примарних и 

секундарних претплатничких ТТ каблова) и ивице шахти вих других планираних 

подземних инсталација (водовода, атмосферска и фекална канализација, 

електроенергетских каблова инсталације КДС-а, гасовода мора бити 0,50 m. 

 Минимална вертикална удаљеност (приликом укрштања инсталација) 

високонапонских ВН 20 kV електроенергетских каблова  у односу на постојеће ТТ 

каблове мора бити 0,50 m. 

 Уколико се прописано растојање не може одржати каблове на местима укрштања треба 

поставити у заштитне цеви у дужини од око 2,00 до 3,00 m, а вертикална удаљеност не 

сме бити мања од 0,30 m. Заштитне цеви за електроенергетски кабел треба да буде од 

добро проводљивог материјала, а за ТТ каблове од лоше проводљивог материјала. 

 Минимална хоризонтална удаљеност високонапонског ВН 20 kV (за напоне преко 1 kV) 

електроенергетских каблова (на деоници паралелног вођења) у односу на претплатничке 

ТТ каблове мора бити 1,00 m. 

 Уколико се прописана удаљеност у односу на ТТ инсталације не може постићи, на тим 

местима је неопходно 20 kV електроенергетски кабел поставити у гвоздене цеви, ВН20 

kV електроенергетски кабл треба уземљити и то на свакој спојници деонице 

приближавања, с тим да уземљивач мора да буде удаљен од ТТ инсталација најмање 

2,00 m. 

 На местима укрштања све планиране подземне инсталације, обавезно положити испод 

наведених постојећих ТТ инсталација, а угао укрштања треба да буде што ближи 90 

степени, али не сме бити мањи од 45 степени. 

 Уколико се у непосредној близини траса подземних ТТ каблова, (примарних и 

секундарних претплатничких ТТ каблова), планирају колски прилази, коловози, 

индустријски путеви, паркинг простори, или неке друге површине са тврдим застором, 

ивица истих мора бити на минималном хоризонталном растојању у односу на трасе ТТ 

каблова од: 1,00 m. 

 Приликом нивелације земљишта у току изградње било ког планираног тврдог застора 

(асфалтираног коловоза, тротоара, поплочаних површина...), све наведене 

телекомуникационе инсталације, морају остати на већ датим положеним дубинама. 
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 Уколико планирани коловози, колски прилази, паркинг простори, или неке друге 

површине са тврдим застором прекривају трасу наведених постојећих ТТ каблова, исти 

морају бити израђени  од решеткастих „МЕ-БА“ елемената да би се омогућио стални 

приступ ТТ кабловима, или се на целој дужини ТТ кабла коју прекрива коловоз, колски 

прилаз, паркинг простор..., мора планирати полагање празне заштитне ПВЦ цеви 

пречника 110 mm (поред трасе постојећег кабла на дубини од око: 0,80 m-1,00 m. 

Дужина празних положених ПВЦ цеви мора бити таква да излази са сваке стране 

коловоза, колског прилаза, паркинг простора или неке друге површине са тврдим 

застором за око: 0,50 m, и исте морају бити затворене са заштитним чеповима са обе 

стране. 

 ИРО (стојећи изводно-разводни ормани) су видљиви и постављени у бетонска постоља 

у земљу у зеленом појасу улица. Планирани мИПАН-представља стојећи 

телекомуникациони орман (уређај), који је видљив и поставља се у земљу у бетонско 

постоље у зеленом појасу улице. 

 Телекомуникациони ормани-уређаји: мИПАН-ови, ИРО-и (стојеће изводно-разводне 

ормане), и исти су видљиви и постављени у бетонска постоља у земљу у зеленом појасу 

улица. Планирани мИПАН- представља стојећи телекомуникациони орман (уређај), 

који је видљив и поставља се у земљу у бетонско постоље у зеленом појасу улице. 

 Телекомуникациони ормани-уређаји: мИПАН-ови, ИРО-и (стојећи изводно-разводни 

ормани), морају остати доступни и на минималном хоризонталном одстојању од 

планираних коловоза, приступних путева, паркинг простора, тротоара или других 

подлога од тврдог застора од:1,50 m. 

 У случају да је хоризонтално растојање телекомуникационих објеката: мИПАН –ова, 

ИРО-а (стојећих изводно-разводних ормана) у односу на планиране коловозе, 

приступне путеве, паркинг просторе, или друге тврде засторе мање од 1,00 m, исти 

морају бити заштићени са обе стране гвозденим стубићима. 

 Минимално хоризонтално растојање између ИРО-а, (стојећих изводно-разводних 

ормана и мИПАН-ова (телекомуникационих ормана-уређаја), и траса односно ивице 

шахти свих других планираних подземних инсталација (водовода, атмосферска и 

фекална канализација, електроенергетски каблови, инсталације КДС-а, гасовода 

средњег и ниског притиска) мора бити 1,00 m. 

 За потребе прикључења на претплатничку ТТ мрежу будућих објеката за породично 

становање планиране су трасе за подзмену кабловску ТТ мрежу поред сваког 

планираног коловоза, приступних путева и омогућен је приступ до сваке парцеле. 

Планиране трасе су повезане са трасом постојећих ТТ каблова. 

 За обезебеђивање кабловског повезивања (оптичким или мрежним кабловима) 

планирани су одговарајући коридори дуж сваке саобраћајнице. Нове приводне каблове 

градити са кабловима нове генерације који су предвиђени за широкопојасни пренос или 

са оптичким кабловима. Оптичка мрежа планирана је искључиво са подземним 

кабловима,  примарна приступна мрежа подземно са бакарним проводницима, а 

разводна мрежа може бити подземно или надземно. 

 Преко трасе постојећих телекомуникационих објеката: примарних и секундарних 

претплатничких каблова, није дозвољена изградња објеката, путева, 

електроенергетских постројења (трафо-станица...). 

 У циљу даље децентрализације претплатничке приступне мреже, планира се 

инсталација нових оутдоор: мИПАН-ова, телекомуникационих уређаја на траси 
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постојеће инфраструктуре (положај планираног уређаја, мИПАН Бачки Моноштор 

“Рибарскa”. 

 Планира се увођење оптичких каблова и у домен приступне мреже, у почетку 

повезивањем правних лица на оптичку мрежу, а касније и осталих претплатника, у циљу 

потпуне дигитализације система и могућности пружања најквалитетнијих и најбржих 

услуга и различитих сервиса (говор, подаци, мултимедијални сервиси, итд.). 

 Потребан простор за монтажу оутдоор МСАН, мДСЛАМ, ИПАН, мИПАН..., је бетонско 

постоље димензија до 3,5 m у дужину и 1,8 m у ширину (висина изнад земље је 20-30 

cm). До сваког од њих би требало обезбедити привод оптичким каблом и извршити 

преусмеравање или изградњу нове мреже са бакарним парицама или оптичким 

влакнима.
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5.ПРАВИЛА И УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

5.1. УЛИЧНО ЗЕЛЕНИЛО 

 

Према класификацији улично зеленило представља зеленило јавног коришћења. Улога 

уличног зеленила не огледа се само у бољем изоловању пешачког од колског саобраћаја, 

већ се помоћу њега ствара и бољи микроклимат улице и лепши изглед уличних простора. 

Улично зеленило је планирано у виду дрвореда у појасу зелених површина у регулационој 

ширини улица где то дозвољавају просторни услови. Улично зеленило формирати линијски 

са основним циљем повезивања зеленила свих категорија у систем. Где год је то могуће 

подизати и пратеће зеленило травњаке и шибље. 

Садни материјал који се користи при озелењавању простора треба да је квалитетан и да има 

одговарајућу старост. Саднице треба да су прве класе. При избору врста за улично зеленило 

треба водити рачуна да сем декоративних својстава буду прилагођене условима раста у 

уличним профилима (отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашину, 

гасове...) 

 

Уз саобраћајницу могу се садити искључиво следеће врсте:  

- Platanus acerifolia (платан) 

- Acer pseudoplatanoides (горски јавор) 

- Fraxinus excelsior  (јасен) 

- Ulmus pumila (брест) 

- Sophora japonica (софора) 

- Acer palmatum (јавор) 

- Acer ginala (јавор) 

- Tilia sp. (липа) 

- Celtis australis (копривић, бођош) 

- Liriodendron tulipifera (тулипановац) 

- Liquidambar styraciflua (ликвидамбар) 

- Prunus serrulata (украсна трешња). 

 

Нижи лишћари: 

- Sorbus sp. (јаребика) 

- Prunus cerasifera var. Pissardi (црвенолисна шљива) 

- Catalpa bignonioides (каталпа) 

- Cercis siliquastrum (јудино дрво) 

- Koelreuteria paniculata (келреутерија) 

- Laburnum anagyroides (златна киша) 

- разне кугласте и жалосне форме (јавора, јасена, брезе, врбе, каталпе) 

 

Позиција стабала односно удаљеност од ивице саобраћајнице, као и међусобни размак 

стабала у дрвореду биће одређен према законским одредбама. 

Приликом формирања и подизања нових објеката ако се неки од постојећих квалитетних 

дендролошких материјала уништи или уклони, оно се мора надокнадити у складу са 

одредбама закона о заштити животне средине. 
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5.2. УРЕЂЕНО ЗЕЛЕНИЛО 

 

Уређено зеленило се формира на посебно дефинисанoj површини у циљу обезбеђивања 

услова за краткотрајан одмор становника и унапређење животне средине. Распоред и избор 

врста зеленила се врши плански. На уређеним зеленим површинама најмање 80% површина 

треба да буде под зеленилом, а стазе треба да заузимају максимално 20 %. Потребно је 

формирати мрежу пешачких стаза и платое за одмор. У оквиру зелених површина 

дозвољено је постављање урбаног мобилијара (клупе, корпе за отпатке и сл.), расвете, чесми 

и фонтана, наткривених површина (пергола и павиљона), дечијих игралишта, отворених 

спортских терена, трим стаза и полигона за вежбање који улазе у проценат зеленила.  

 

Садни материјал који се користи при озелењавању простора треба да је квалитетан и да има 

одговарајућу старост. Саднице треба да су прве класе. За планирану локацију уређеног 

зеленила препоручују следеће биљне врсте које су једноставне за одржавање: 

 

-Taxodium distichum (мочварни чемперс)-стабло 

-Salix (све врсте врба)-стабло 

-Populus (све врсте топола)-стабло  

-Fraxinus angustifolia –стабло 

-Morus (дуд)-стабло 

-Bambusa –бамбус 

-Rhus tiphina –црвени руј-ниско стабло, високо жбуње 

-украсне траве-– Cortaderia-пампас трава, Mishantus-више врста 

Приликом одабира клонова тополе потребно је одабрати мушке биљке, да би се избегло 

цветање због изузетно високог процента алергија. Забрањена је примена инвазивних врста 

које су дефинисане у поглављу 6.1. Мере заштите културних и природних добара. 

 

У зеленило око јавних објеката спада зеленило  око јавног објекта за окупљање ромске 

заједнице. Карактер зелених површина проистиче углавном из њиховог положаја и улоге – 

употпуњавање архитектуре јавног објекта и истицање његовог значаја. Зеленило око јавних 

објеката најчешће не служи јавном коришћењу у уобичајеном смислу, али има значајан 

естетски ефекат и заједно са уличним зеленилом и уређеним зеленим површинама чини 

јединствену целину зеленила. 

 

Зеленило око јавних објеката потребно је адекватно одржавати и користити декоративне 

врсте дрвећа, жбуња и цвећа које треба поставити тако да се међусобно не заклањају. 

Травњак чини основну компоненту озелењавања око јавних објеката. 
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6.  УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА 
 

6.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

У обухвату плана нема заштићених подручја. 

Очувати зелене површине унутар стамбених блокова, у зони породичног становања и 

повезати их у целину. 

Препоручене врсте су у складу са Конвенцијом о биолошкој разноврсности (Сл. лист СРЈ 

Међународни уговори, бр. 11/2001). 

Због близине СРП „Горње Подунавље“ забрањена је примена инвазивних врста током 

уређења зелених површина и заштитног зеленила. На нашим подручјима сматрају се 

инвазивним следеће биљне врсте: Asclepais syriaca (циганско перје), Acer negundo 

(јасенолисни јавор), Ailanthus glandulosa (кисело дрво), Amorpha fruticosa (багремац), Celtis 

occidentalis (западни копривић), Eleagnus angustifolia (дафина), Fraxinus pennsylvanica 

(пенсилвански длакави јасен), Gledichia trichantos (трновац), Lycium halimifolium (жива 

ограда), Parthenocissus inserta (петолисни бршљан), Prunus serotina (касна сремза), Reynouria 

syn. Fallopia japonica (јапанска фалопа), Robinia pseudoacacia (багрем), Ulmus pumila 

(сибирски брест). 

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која 

би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави 

надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите 

од уништења, оштећивања или крађе. 

 

6.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

 

На предметном простору спроводиће се мере заштите и одбране од елементарних непогода.  

Под елементарним непогодама које настају деловањем природних сила подразумевају се: 

земљотреси, поплаве, нагомилавање леда на водотоцима, олујни ветрови, град, снежни 

наноси, суша, одроњавање и клизање земљишта, поледице и сличне појаве које могу 

угрозити животе становништва и нанети материјалне штете већег обима. Са елементарним 

непогодама, уколико су већих размера, изједначују се и следеће катастрофе: експлозије, 

пожари, епидемије, хемијска и радиоактивна загађења ваздуха, воде и намирница и сл. 

 

На сеизмолошкој карти публикованој 1987. године за повратне периоде 50, 100, 200, 500, 

1000 и 10 000 година која приказује очекивани максимални интензитет земљотреса, са 

вероватноћом појаве 63 %, подручје Сомбора се на олеати за повратни период од 500 година 

налази у зони 8° Меркалијеве скале. Мере заштите од земљотреса подразумевају адекватан 

избора локације за изградњу објеката, поштовање ограничења која се односе на степен 

изграђености и искоришћености земљишта, поштовање дозвољене спратности објеката, 

побољшање квалитета стамбеног и грађевинског фонда у насељима уз већи степен 

опремљености одговарајућом инфраструктуром, као и обавезну примену прописа о 

техничким нормативима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима код изградње 
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нових односно реконструкције постојећих објеката. 

 

Према вредностима годишње учесталости праваца ветрова може се закључити да највећу 

учесталост јављања имају северни ветрови и северозападни ветар. Основне мере заштите 

од јаког ветра су дендролошке мере, које су планиране као заштитни појасеви око насеља 

одговарајуће ширине. Потребно је поштовати и грађевинско-техничке мере при 

пројектовању, постављањем дуже стране објекта у правцу дувања ветра где је то могуће. 

 

Услед града и леда може да дође до великих штета у пољопривреди, до уништавања усева, 

воћа и винограда, до знатних оштећења стамбених објеката, што све може да доведе до 

великих материјалних штета. За одбрану од града изграђене су противградне станице на 

подручју Града Сомбора које се налазе у оквиру Система одбране од града Републичког 

хидрометеоролошког завода са којих се током сезоне одбране од града испаљују 

противградне ракете.  

 

Oбавезе, мере и начини деловања, проглашавања и управљања у случају настанка  

елементарне непогоде утврђене су Законом о ванредним ситуацијама. 

 

У погледу мера заштите од пожара сходно Закону о заштити од пожара, потребно је, поред 

услова прописаних посебним законом: 

 

- да извориште снабдевања водом и капацитет водоводне мреже обезбеђују довољне 

количине воде за гашење пожара;  

- утврдити одговарајућу удаљеност између зона предвиђених за стамбене објекте и 

објекте јавне намене и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте 

специјалне намене;  

- обезбедити приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката; 

- одредити безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара; 

- могућност евакуације и спасавања људи. 

 

У складу са Зaкoнoм o сaнитaрнoм нaдзoру ("Сл. глaсник РС", бр 125/04), одређени су 

објекти кojи су у под санитарним надзором. Тo су објекти у којима се обављају следеће 

делатности:  

 

- здрaвствeна; 

- прoизвoдња и прoмeт живoтних нaмирницa и прeдмeтa oпштe упoтрeбe; 

- јавног снабдевања становништва водом за пиће; 

- угoститeљскa; 

- пружања услуга одржавања хигијене, неге и улепшавања лица и тела и 

немедеицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже; 

- сoциjaлна зaштита; 

- вaспитнo–oбрaзoвнa; 

- културe, физичкe културe, спoртa и рeкрeaциje; 

- jaвнoг сaoбрaћaja.  

 

Општи услови за све објекте који су под санитарним надзором дефинисани су Правилником 

о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном 

надзору ("Сл. гласник РС", број 47/2006). Сви наведени објекти морају да испуне и посебне 
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услове који су дефинисани правилницима који регулишу конкретну област. 

 

За објекте у којима ће се обављати: здрaвствeна делатност, делатност јавног снабдевања 

становништва водом за пиће и објекте у којима ће се обављати  прoизвoдња и прoмeт 

живoтних нaмирницa и путем индустријских уређаја и постројења у изградњи или 

реконструкцији прописана је обавеза претходног прибављања санитарне сагласности на 

идејни пројекат, а затим за исте те објекте и прибављање санитарне сагласности за 

коришћење објекта, пре почетка обављања делатности у објекту. 

 

 

6.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Ради очувања и унапређења квалитета животне средине, у складу са Законом о заштити 

животне средине, реализацијa планских решења подразумева спречавање свих видова 

загађења. Мере које ће се предузети за смањење или спречавање штетних утицаја на 

животну средину обухватају мере предвиђене тим законом и другим прописима, 

нормативима и стандардима, мере које ће се предузети за случај удеса, планове и техничка 

решења заштите животне средине и примену услова добијених од надлежних органа и 

институција. У циљу спречававања угрожавања животне средине потребно је oбезбедити 

мера заштите од буке у складу са Законском регулативом. 

 

Придржавати се прописаних услова у погледу међусобног положаја објеката, удаљености 

од регулационе линије и линије суседних парцела, чиме ће се обезбедити повољни услови 

проветрености и инсолације објеката и животног простора који представљају битне 

чиниоце у обезбеђивању квaлитетних услова становања на простору Плана. 

Објекте градити у складу са наменом уз поштовање свих важећих прописа из области 

заштите животне средине, заштите од пожара, санитарне заштите, безбедоносним и другим 

прописаним условима и посебним условима у складу са специфичношћу објекта. 

 

Планом озелењавања унутар граница Плана: 

 Формирати систем јавног зеленила, повећати проценат зелених површина, броја и 

разноврсности постојећих категорија јавног зеленила и одржавати га у блиско 

природном стању;  

 Учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20 % и оптимално 

50 %, а примена четинарских врста (максимум 20 %) ограничен је само на 

интензивно одржаваним зеленим површинама са наглашеном естетском наменом; 

 Очувати зелене површине унутар стамбених блокова и повезати их у целину; 

 

 Због близине СРП „Горње Подунавље“ забрањена је примена инвазивних врста 

током уређења зелених површина и подизања заштитног зеленила: Asclepais syriaca 

(циганско перје), Acer negundo (јасенолисни јавор), Ailanthus glandulosa (кисело 

дрво), Amorpha fruticosa (багремац), Celtis occidentalis (западни копривић), Eleagnus 

angustifolia (дафина), Fraxinus pennsylvanica (пенсилвански длакави јасен), Gledichia 

trichantos (трновац), Lycium halimifolium (жива ограда), Parthenocissus inserta 

(петолисни бршљан), Prunus serotina (касна сремза), Reynouria syn. Fallopia japonica 

(јапанска фалопа), Robinia pseudoacacia (багрем), Ulmus pumila (сибирски брест). 
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У циљу спречававања угрожавања животне средине потребно је:  

 

 Планиране улице извести у утврђеним регулационим ширинима са свим планираним 

саобраћајним површинама које је потребно изградити од тврдог материјала у циљу 

спречавања стварања прашине и блата. 

 Одвођење употребљених вода упуштањем у планирану канализациону мрежу у 

циљу загађивања подземних вода и реципијента. До изградње канализационе мреже 

употребљене воде ће се упуштати у водонепропусне септичке јаме. 

 Простор опремити осталом планираном инфраструктуром. 

 За потребе сваког домаћинства користити преносне канте за смеће, које се 

периодично празне, по плану комуналне службе. Исте се постављају на сопственој 

парцели. 
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7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 

 

Основни циљ реформе енергетског система је успостављање квалитетно нових услова рада, 

пословања и развоја производних енергетских сектора и сектора потрошње енергије, који 

ће подстицајно деловати на привредни развој града и заштиту животне средине. Ради 

испуњења наведених циљева односно сигурности и економичног снабдевања привреде и 

становништва енергијом, потребно је: 

 технолошка модернизација постојећих енергетских производних система; 

 рационална употреба енергената и повећања енергетске ефикасности у секторима 

производње и потрошње енергије; 

 улагања у изградњу нових енергетских објеката; 

 коришћење нових обновљивих извора енергије (биомаса, мале хидроелектране, 

геотермална енергија, енергија ветра и сунчевог зрачења); 

 снижавање интензитета штетних емисија из сектора производње и потрошње енергије. 

 

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније 

експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно 

је применити следеће мере: 

 приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији 

објеката; 

 користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње 

објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво, 

трска и др.); 

 у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете 

употребљавати енергетски ефикасна расветна тела; 

 постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне и 

кровне или самостојеће елементе где техничке могућности то дозвољавају; 

 размотрити могућност искоришћења геотермалне енергије бушењем бунара и 

употребом топлотних пумпи за пренос енергије од извора до циљног простора ; 

 код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за 

регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту. 

 

Објекти морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се 

обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују издавањем сертификата 

о енергетским својствима који чини саставни део техничке документације која се прилаже 

уз захтев за издавање употребне дозволе. 
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 8. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ 

ПОТРЕБАМА 
 

Површине јавне намене, објекти јавне и пословне намене морају се пројектовати и градити 

тако да се особама са посебним потребама, деци и старим особама омогући приступ, 

кретање, боравак и коришћење у складу са Правилником о техничким стандардима 

планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС" број 

22/15). Обавезни елементи приступачности су:  

- Елементи приступачности за савладавање висинских разлика; 

- Елементи приступачности кретања и боравка у простору – објекти за јавно 

коришћење; 

- Елементи приступачности јавног саобраћаја. 

 

У том смислу треба обезбедити следеће услове:  

- Пешачке прилазе и прелазе извести са обореним ивичњацима да би се елиминисала 

висинска разлика; 

- Прилазе јавним и пословним објектима решити изградњом спољних или 

унутрашњих рампи за кретање помоћних средстава инвалидних и лица са посебним 

потребама; 

- У оквиру гаража и паркинга се морају резервисати и обележити места за управно 

паркирање превозних средстава инвалида и лица са посебним потребама; 

- Улични мобилијар чији типски елементи имају намену разграничавања јавне 

пешачке површине од коловоза, бициклистичке стазе и/или паркиралишта, визуелно 

вођење корисника, а може бити различитог облика и друге примарне намене; 

- Маневарске површине потребне за кретање; 

- Осветљење јавних површина и постављање одговарајуће саобраћајне сигнализације 

и опреме; 

- За објекте на регулациониј линији дозвољено је испуштање атмосферских вода са 

кровних равни које имају пад према регулацији упуштањем у систем отворене 

уличне атмосферске канализације и то олуцима. Олуке изводити висином фасаде 

вертикално, уз објекат на регулацији, без задирања у профил тротоара. Спуштањем 

на ниво тротоара олук уводити у каналицу (цев) испод тротоара, са решетком у нивоу 

тротоара у циљу обезебеђивања његове равности. 
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 9. МИНИМАЛНИ СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

 

Пре издавања локацијске и грађевинске дозволе за изградњу објеката на Планом 

дефинисаном подручју потребно је да сe обезбеди минимални степен комуналне 

опремљености грађевинског земљишта. Основни услови за прикључење планираних 

објеката на комуналну инфраструктуру су: 

- приступ оформљеној јавној саобраћајној површини, 

- могућност прикључења на водоводну мрежу, 

- могућност прикључења на електроенергетску мрежу. 

 

Изузетно, до изградње планиране инфраструктуре, комунално опремање се може решити 

на следећи начин: снабдевање водом може се решити преко бушених бунара на парцели 

корисника уколико бунарима захваћена вода квалитативно и квантитативно задовољава 

потребе корисника. До изградње канализационе мреже, као прелазно решење, неопходно је 

изградити водонепропусне септичке јаме у које ће се упуштати отпадне воде.  

 

За сва прикључења на комуналну инфраструктуру неопходно је прибавити услове и 

сагласности надлежних предузећа. 
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II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

1. ОПШТА ПРАВИЛА 

 

1.1. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА 

ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА 

 

Општа правила прикључења парцела на јавни пут 

 За сваку грађевинску парцелу мора се обезбедити колски прилаз на јавни пут. При 

доградњи или новој градњи на парцели, организација простора и објеката на њој треба 

да буде таква да све функционалне потребе у оквиру парцеле могу да се реше преко 

једног колског прилаза. Само у изузетним случајевима, уколико нема другог начина 

решавања унутрашње манипулације на парцели (постојећа денивелисана гаража на 

регулацији или у склопу објекта) дозволиће се највише још један колски прикључак на 

пут. 

 Већ постојећи, изграђени, колски прикључак ће се сматрати као један од два евентуално 

дозвољена, уколико се не предвиђа његово рушење. 

 Колски прилази за парцеле у зони раскрснице и на угловима улица могу да се граде само 

у једној улици.  

 Нова изградња на парцелама у зони раскрснице и на угловима улица треба да буде таква 

да омогући постављање колског прилаза  на најудаљенијем делу парцеле од раскрснице; 

 Заобљења између колског прилаза и пута извести радијусом који  зависи од 

најзаступљенијег меродавног возила са парцеле, а најмање 5.0 м, уколико је ширина 

појаса између ивице коловоза на који се парцела прикључује и регулационе линије 

парцеле бар толико. Уколико је тај појас мање ширине од 5.0 м, заобљење извести 

радијусом ширине расположивог појаса, а колски прилаз планирати са већом ширином 

од најмање дозвољене, а у оквирима максималног ограничења за ширину колског 

прилаза.  

 Колске прилазе је неопходно нивелацоно ускладити са једне стране са ивицом коловоза 

пута на који се прикључују, а са друге стране са котом тротоара (ивицом тротоара и 

његовом котом на регулационој линији парцела)- није дозвољена денивелација или 

витоперење тротоара ни подужно ни попречно). 

 Дозвољена ширина колског прилаза парцелама је од 2,5 m до 3 m. 

 

За све друге случајеве колских прилаза парцелама, необухваћене овим правилима, обратити 

се управљачу пута на који треба да се постави колски прикључак и изградњу прикључка 

вршити поштујући тако издате услове. 
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Паркирање и гаражирање 

 

Паркирање и гаражирање се решава унутар парцеле по принципу једна стамбена јединица 

– једно паркинг место најмањег габарита 4,80 x 2,30 m за управно паркирање (на јавним 

површинама 5,00 x 2,50 m). Када је на парцели осим становања заступљена и компатибилна 

намена потребно је у оквиру парцеле обезбедити број паркинг места у складу са правилима 

за пословне и објекте јавне намене. 

Паркинг простор за путничка и теретна возила за сопствене потребе у оквиру своје 

грађевинске парцеле мора бити обезбеђен под следећим условима: 

- здравствени, пословни, образовни или административни објекат - jедно паркинг 

место за путничко возило на 70,0 m2 корисног простора;  

- пошта - једно ПМ на 150 m² корисног простора; 

- трговина на мало - једно ПМ на 100 m² корисног простора;  

- угоститељски објекат - једно ПМ на користан простор за осам столица; 

- сервисни и услужни објекти - једно паркинг место за путничко возило на 200,0 m2  

корисног простора или број паркинг места за половину броја запослених у првој 

смени; 

- за паркирање тешко покретних и непокретних лица обезбедити број потребних места 

у складу са Правилником који регулише дату област (најмања димензија 4,80 x 3,70 

m); 

- за магацински објекат једно ПМ на 200,0 m2 . 

Превозна средства, радне машине, доставна и друга возила  неопходна у процесу рада, 

паркирати на сопственој парцели уз поштовање норми организације и уређења парцеле.  

 

1.2. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА МРЕЖУ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Техничке услове и начин прикључивања објеката на постојећу или планирану саобраћајну, 

комуналну и осталу инфраструктуру одређује надлежно предузеће у складу са важећим 

законима и прописима из те области. 

 

1.3. ПРАВИЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ 

ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА 

 

Објекти у зони породичног становања се могу реконструисати и дограђивати у циљу 

постизања сигурности и стабилности објекта, реконструкције постојећих инсталација, 

побољшања услова становања до максималних параметара прописаних овим Планом. 

 

Реконструкција, доградња и адаптација постојећих објеката може се дозволити под 

следећим условима: 

- реконструкција, доградња и адаптација постојећих објеката може се дозволити ако се 

извођењем радова на објекту неће нарушити услови дати овим Планом; 

- промена намене целог или дела објекта из стамбеног у пословни или из пословног у 

стамбени у складу са условима у погледу делатности које се могу градити у зони 

породичног становања; 
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- претварање таванског простора у стамбени је могуће на објектима са косим кровом – 

поткровна етажа, уз прикључење на постојећу мрежу инфраструктуре у оквиру парцеле 

и статичког прорачуна о носивости међуспратне таванице до максималне спратности. 

- у случају да је индекс заузетости постојећих објеката на парцели у оквиру максимално 

дозвољеног, дозвољава се надоградња објеката до максималне дозвољене спратности и 

у складу са правилима датим Планом; 

- у случају да је већ формирана парцела мања од прописаних планом, дозвољава се замена 

постојећег објекта новим или доградња постојећег до испуњења коефицијента 

заузетости. 

Овим Планом се задржавају сви изграђени објекти. 

 

1.4. ПРАВИЛА ЗА АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКАТА 
 

При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати свих важећих закона и правилника. 

Објекте градити тако да је конструкција отпорна на осцилације изазване земљотресом 

јачине 8°MCS скале. 

 

Спољни изглед објекта утврђује се идејним решењем. За градњу објеката препоручује се 

употреба природних и еколошки чистих материјала. 

 

Кровови могу бити коси или равни. Кровни покривач зависи од нагиба кровне 

конструкције. На кровним конструкцијама могу се постављати соларни панели. 

У архитектонском смислу, ослонити се на принципе савремене архитектуре, као и естетско 

обликовних карактеристика насеља. Архитектонским облицима, употребљеним 

материјалима и колориту мора се тежити успостављању јединствене естетске и визуелне 

целине у оквиру грађевинске парцеле и ширег окружења.  

 

- Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи регулациону линију (рачунајући 

од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:  

o транспарентне конзолне надстрешнице у зони приземне етаже до 1.2 m по целој 

ширини објекта са висином изнад 3.0 m од коте тротоара. 

- Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, терасе, лође, улазне надстрешнице 

без стубова, на нивоу првог спрата и изнад, могу прећи грађевинску линију на делу 

објекта према регулационој линији до 1.2 m. 

- Степенице које савладавају висину вишу од 0.9 m улазе у основни габарит објекта, али 

се не узимају у обзир приликом постављања објекта на грађевинску линију. 

- Грађевински елементи испод коте тротоара, подрумске етаже, могу прећи регулациону 

линију рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада и 

то: 

o стопе темеља и  подрумски зидови мање од 0.15 m до дубине од 2.6 m испод 

површине тротоара, а испод те дубине мање од 0.5 m. 
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1.5. ЗАШТИТА СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА 

 

 Изградњом објеката на парцели не сме се нарушити стабилност суседних објаката; 

 Отварање отвора на фасади према суседној парцели је дозвољено под следећим 

условима: 

o ако је објекат удаљен од границе суседне парцеле минимум 2,5 m, дозвољено је 

отварати отворе било којих димензија. 

o ако је објекат удаљен од границе суседне парцеле од 0-2,5 m, дозвољено је отварање 

прозора димензија 0,6x0,6m са висином парапета од 1,8m.  

 Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија границе суседне парцеле, а 

одвођење атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 

грађевинске парцеле на којој се гради објекат. 
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2. ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 

 

2.1.ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ 

 

У оквиру зоне породичног становања, као главни објекти могу се градити: 

 

- Стамбени објекти – објекти породичног становања. 

- Стамбено-пословни објекти – 50 % објекта стамбена намена, пословна делатност 

мора бити у складу са компатибилним садржајима. 

- Пословно-стамбени објекти – више од 50% објекта пословна намена, пословна 

делатност мора бити у складу са компатибилним садржајима. 

- Пословни објекти – објекти у којима се одвија чисто пословна делатност у складу 

са компатибилним садржајима.  

- Објекти јавне намене – објекти намењени за јавно коришћење и могу бити у свим 

облицима својине: објекти здравствене делатности, васпитно-образовне делатности, 

социјалне заштите, културе, ветеринарски објекти, спортски садржаји, комунални 

објекти, верски објекти.  

 

Делатности које се могу дозволити у склопу пословних, стамбено-пословних и пословно-

стамбених објеката, у складу са компатибилним садржајима, су из области:  

- трговине на мало (продаја прехрамбене, непрехрамбене робе и робе широке 

потрошње и сл.); 

- услужног занатства (пекара, посластичарница, обућарска, кројачка, фризерска, 

фотографска радња, стаклара и сл.); 

- услужних  делатности (књижара, копирница, хемијска чистионица и сл.); 

- угоститељске делатности (сала за изнајмљивање, хотел, мотел, пансион, ресторан, 

кафе-бар, пицерија, хамбургерија и сл.); 

- здравствене делатности (апотека, општа и специјалистичка ординација);  

- објекти васпитања и образовања (предшколска установа, основна школа, школа 

страних језика, специјализоване школе и сл.); 

- социјалне заштите (објекат за смештај деце без родитељског старања, смештај 

старих и хендикепираних лица и сл.); 

- културе (галерија, библиотека, читаоница, биоскопска и позоришна сала и сл.); 

- пословно-административне делатности (филијала банке, пошта, агенција, 

представништво, пословни бирои и сл.); 

- услужни сервиси (праоница возила, аутомеханичарска и вулканизерска радња и 

сл.); 

- спорта и рекреације (затворени и отворени спортски терени, спортска хала, пратећи 

објекти спорта,  теретана, сала за фитнес, аеробик, боди-билдинг и сл.); 

- забаве (играонице за децу, билијар салони, салони видео игара, кладионице и сл.) 

- објекти за ветеринарске потребе (ветеринарска станица, амбуланта, ветеринарска 

апотека и сл.);  

- верски објекти 
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Све ове делатности могу се предвидети ако је обезбеђена минимална комунална 

опремљеност парцеле, као и да се у складу са овим Планом може обезбедити потребан број 

паркинг места.   

 

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 

 

У зони породичног становања не могу се обављати делатности са листе I Уредбе о 

утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се 

може захтевати процена утицаја на животну средину. 

У предметној зони није дозвољена изградња објеката у којима се одвијају делатности које 

врстом и карактером могу угрозити животну средину и услове становања разним штетним 

утицајима; буком, гасовима, отпадним материјама или другим штетним дејствима, за које 

је потребна израда процене утицаја на животну средину, односно за које Проценом 

утврђена могућа штетна дејства ни предвиђеним мерама заштите не могу у потпуности да 

се уклоне, на начин потпуног обезбеђења околине од загађења. 

 

2.2. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ, ПАРЦЕЛАЦИЈУ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ 

ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ И НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ 

 

Табела бр.8: Услови за формирање грађевинске парцеле и индекс заузетости 

 

ТИП  

ПОРОДИЧНОГ 

СТАНОВАЊА 

ПОЛОЖАЈ 

ОБЈЕКТА 

МИН. 

ПОВРШИНА 

ПАРЦЕЛЕ 

m2 

МИН. 

ШИРИНА 

ПАРЦЕЛЕ 

m 

ИНДЕКС  

ЗАУЗЕТОСТИ 

% 

Породично 

становање 

Слободностојећи  

објекти 
400 14 

60 Објекти у  

прекинутом низу 
300 12 

Двојни објекти  2х300 2х10 

Породично 

становање 

пољопривредног 

типа  

Слободностојећи  

објекти 
800 16 

50 Објекти у  

прекинутом низу 
600 14 

Двојни објекти  2х500 2х12 

 

Могуће је одступање од критеријума површине или ширине уличног фронта парцеле до 

10%. 

 

За све грађевинске парцеле без обзира на намену (на грађевинском зељишту јавне и остале 

намене) важе иста правила за парцелацију, препарцелацију и исправку граница суседних 

парцела: 

- Свака парцела мора да има приступ јавној саобраћајној површини; 

- Парцела по правилу треба да има облик правоугаоника или трапеза и да је оптимално 

прилагођена потребама процеса рада; 

- Дозвољава се парцелација катастарских парцела до утврђеног минимума за 

образовање нових грађевинских парцела у складу са условима дефинисаним овим 

Планом; 
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- Дозвољава се препарцелација једне или више грађевинских парцела спајањем две 

или више целих или делова катастарских парцела за образовање грађевинских 

парцела; 

- Дозвољава се исправка границе суседних парцела ако су испуњени услови за 

примену општих правила за парцелацију у складу са условима дефинисаним овим 

Планом. 

 

Специфичност посматране целине захтева парцелацију и препарцелацију парцела које 

излазе на новоформиране улице Нову и Нову спортску како би се добиле парцеле оптималне 

величине, облика и површине за изградњу објеката планиране врсте и намене. У складу са 

Планом намене површина и планираним саобраћајницама, дат је Предлог парцелације и 

препарцелације на основу ког ће се од делова катастарских парцела образовати делови 

грађевинских парцела од којих ће се по решавању имовинско-правних односа образовати 

грађевинске парцеле. Парцелација дефинисана Планом је обавезујућа у случајевима где се 

формирају будуће површине јавне намене. У случајевима где се Планом дефинишу нове 

границе између грађевинских парцела остале намене, могуће су измене у складу са 

потребама корисника и правилима уређења и грађења Плана. Деоба и/или спајање парцела 

ће се вршити Пројектима парцелације и препарцелације у складу са условима за образовање 

грађевинских парцела које су дефинисане минималном величином парцеле и минималном 

ширином уличног фронта. 

 

 

2.3. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ГЛАВНИХ ОБЈЕКАТА 

 

На парцели је дозвољена изградња више главних објеката који могу бити стамбени, 

стамбено-пословни, пословно-стамбени, пословни и објекти јавне намене.  

Kaда је главни објекат на парцели објекат јавне намене, изградња се врши по условима 

дефинисаним у поглављу 3. Објекат јавне намене 

 

Стамбени, стамбено-пословни, пословно-стамбени и пословни објекат 

 

 Дозвољена је изградња максимално четири стамбене јединице у оквиру једног или 

више објеката. 

 Главни објекат се гради на грађевинској линији (ГЛ) која може бити постављена 0-5 

m у односу на регулациону линију.  

 У односу на суседне парцеле објекти могу бити постављени као: 

o Слободностојећи – минимална удаљеност објеката у односу на бочнe границe 

парцеле је 2,50 m. 

o Објекти у прекинутом низу – објекти су постављени на удаљености од 0-1 m од 

једне бочне границе парцеле, а од друге бочне границе су удаљени минимално 

2,50 m.  

o Могуће је да објекти буду постављени на удаљености од 0-1 m са обе стране ако 

на средини парцеле постоји обезбеђен пролаз минималне ширине мин. 2,50 m.  

o Двојни објекти – минимална удаљеност објекта у односу на бочну границу 

парцеле је 2,50 m. 

 У оквиру парцеле могу се градити у непрекинутом низу или као слободностојећи на 

минималном растојању 2,50 m. 
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  Максимална спратност објекта је П+1+Пк. Изградња подрума и сутерена је 

дозвољена ако не постоје сметње хидротехничке и геотехничке природе. 

 Кота пода приземља утврђена је у односу на коту тротоара. Кота пода приземља 

главног објекта мора бити минимално +0,15 m, а максимално 1,20 m у односу на коту 

тротоара.  

 Максимални надзидак таванске етаже је 1,0 m, а поткровне етаже је максимум 1,6 m.  

 

 

2.4. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ 

ПАРЦЕЛИ 

 
ВРСТА ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ 

Осим главног објекта дозвољена је изградња и других објеката који су у функцији основне 

намене ако је већ саграђен или се планира истовремена изградња главног објекта. Изградња 

је могућа до дозвољеног максималног индекса заузетости. Дозвољена је изградња следећих 

објеката на истој грађевинској парцели у складу са условима из Плана: 

У стамбеном делу парцеле је дозвољена изградња следећих објеката: 

 Помоћни објекти – објекти у функцији главног објекта: гаража, летња кухиња, остава, 

шупа за огрев, котларница, ограда, бунар, водонепропусна бетонска септичка јама, 

трафостаница и сл. 

 

У оквиру економског дворишта које се формира у дубини парцеле иза стамбеног дела на 

минималној удаљености 15 m од регулационе линије дозвољена је изградња следећих 

објеката у складу са условима из Плана: 

 

 Економски објекти – објекти који служе за обављање пољопривредне делатности као 

што су: објекти за гајење животиња (стаје за гајење коња, штале за гајење говеда, објекти 

за гајење живине, коза, оваца и свиња, као и објекти за гајење голубова, кунића, украсне 

живине, птица и сл.) и пратећи објекти за гајење домаћих животиња (бетонске писте за 

одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке).  

 Помоћни економски објекти – објекти за складиштење сточне хране (сеници, 

магацини и сл.), објекти за складиштење пољопривредних производа за сопствене 

потребе (поврћа, воћа, житарица, производа животињског порекла и сл.), објекти за 

смештај пољопривредне механизације (гараже, надстрешнице и сл.) и други објекти 

(пушнице, сушнице и сл.).  

 Магацини пословних објеката – магацини у функцији пословног објекта и објекта 

производног занатства. 

 Oбјекти у фунцији обновљивих извора енергије – објекти за искориштавање 

геотермалне енергије и сунчеве енергије 

- Постројења за грејање који користе топлотну енергију сунца граде се као постројења 

релативно мале снаге. 

- Топлотне губитке који настају при транспорту загрејаног флуида свести на 

минимум, из тог разлога цео соларни грејни систем (СГС), а нарочито пријемници 

соларне енергије (ПСЕ), треба да буду постављени што ближе главном објекту или, 

ако је могуће, на самом објекту. 
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- Релативно мала количина енергије коју сунце дозрачи на јединицу површине ПСЕ, 

због чега је потребно да ПСЕ има релативно велику површину.  

- СГС градити као мала и средња постројења, односно тако да им топлотна снага не 

прелази 1 МW. 

- Техничко-технолошким решењима за пројектовање, изградњу и коришћење објекта 

обезбедити примену стандарда и техничких прописа којима су утврђени услови и 

мере за заштиту на раду и безбедност људи и имовине, безбедност грађевина, 

постројења и опреме. 

- Извршити процену могућег утицаја објекта на здравље људи и да се предвиђеним 

техничко-технолошким мерама спречава утицај објекта на здравље људи. 

- Предвидети начин прикључења тих објеката на дистрибутивни систем енергије у 

циљу обезбеђивања функционалне повезаности система. 

- Предвидети противпожарне мере, мере заштите од експлозија, хаварија и сличних 

инцидената;  

- Задовољити минималне услови заштите животне средине. 

- Обезбедити минималне захтеве у погледу енергетске ефикасности (предвидети 

савремена техничко-технолошка решења којима се обезбеђује енергетска 

ефикасност једнака или већа од прописаних минималних захтева енергетске 

ефикасности); 

- Извршити процену доприноса капацитета објекта за производњу електричне 

енергије у остваривању укупног удела енергије из обновљивих извора енергије у 

бруто финалној потрошњи енергије у складу са Националним акционим планом; 

- Извршити процену доприноса капацитета објекта за производњу електричне 

енергије смањењу емисија гасова који изазивају ефекат стаклене баште. 

 

Правила грађења објеката за производњу енергије коришћењем ОИЕ су правила 

усмеравајућег карактера. Поред њих, могу се градити и други објекти који су у функцији 

производње енергије.  

 
 

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ 

 

Помоћни објекти  
 

 На парцели је дозвољена изградња следећих помоћних објеката који су у функцији 

главног објекта: гаража, летња кухиња, остава, сеница, надстрешница, цистерне за воду, 

шупа за огрев, котларница, ограда, бунар, водонепропусна бетонска септичка јама и сл. 

 Постављају се иза главног објекта осим гараже која се може поставити на грађевинској 

линији главног објекта. У случају да се грађевинска поклапа са регулационом линијом 

врата гараже се отварају ка унутрашњости сопствене парцеле.  

 Објекат може бити удаљен од границе суседне парцеле од 0-1 m или минимално 2,50 m 

ако је слободностојећи.  

 У овиру парцеле могу се градити у непрекинутом низу или као слободностојећи на 

минималном растојању 2,50 m, у односу на главни објекат. 

 Максимална спратност помоћног објекта је П+0. 

 Изградња подрума и сутерена је дозвољена ако не постоје сметње хидротехничке и 
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геотехничке природе. Дозвољена је изградња засебног објекта-подрума, који може бити 

укопан или полуукопан, уколико то хидролошки услови дозвољавају.  

 Кота приземља помоћних објеката мора бити минимално +0,05 m у односу на коту 

тротоара.  

 Котларницу градити тако да димњак буде на минималној удаљености 2,5 m од границе 

суседне парцеле. 

 Бунар се мора градити на минималној удаљености 5 m (мерено осовински) од свих 

објеката и границе суседних парцела. 

 Водонепропусне септичке јаме морају се градити на минималној удаљености: 

 

- 2 m (мерено осовински) од ограде, 

- 5,0 m од свих објеката, 

- 10,0 m од регулационе линије и 

- 20 m од бунара.  

 

 Сваки власник парцеле је дужан да изгради уличну ограду, ограду на бочној граници 

парцеле уз коју се гради објекат и ½ ограде према дворишном суседу (задња граница 

парцеле) по правилу са исте стране где је објекат. Уважава се власништво постојеће 

ограде. 

Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне или комбинација зидане и 

транспарентене  ограде, с тим да укупна висина ограде од коте тротоара не сме прећи  

висину од 1,80 m.  

Капије на регулационој линији се не могу отварати ван  регулационе линије. 

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 

Функционалне целине је дозвољено преграђивати у оквиру грађевинске парцеле под 

условом да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде. 

Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом 

оградом, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално 1,80 m. 

 

 

Економски објекти  

 

На парцели је дозвољена изградња економских објеката који се граде у оквиру економског 

дворишта и служе за обављање пољопривредне делатности као што су објекти за гајење 

животиња и пратећи објекти за гајење домаћих животиња. Дозвољена је изградња више 

економских објеката у складу са потребама.  

Планирана грађевинска линија економских објеката је на минималној удаљености од 

регулационе линије 15,00 m. 

Објекти за гајење животиња  

 На парцели је дозвољена изградња следећих објеката за гајење животиња (стаје за гајење 

коња, штале за гајење говеда, објекти за гајење живине, коза, оваца и свиња, као и 

објекти за гајење голубова, кунића, украсне живине и птица и сл). 

 На парцелама у зони породичног становања у економским објектима могу да се држе 

животиње на начин прописан важећом Одлуком о држању животиња на територији 

Града Сомбора уз задовољење позитивних ветеринарско-санитарних прописа и других 

услова којим је дефинисана градња објеката за узгој и држање копитара, папкара, 

живине и кунића.   
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 Минимална удаљеност објеката за гајење животиња од регулационе линије је 15 m.  

 Минимална удаљеност објеката за гајење животиња од границе суседнх парцела на 

којима су такође организована економска дворишта је 1.0 m, уколико противпожарним 

условима није другачије одређено. 

 Минимална удаљеност од границе суседних парцела на којима нису организована 
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ке отворе окренуте према граници суседне парцеле уколико је удаљеност минимум 5 m. 

 Минимална удаљеност објеката за гајење животиња, од сопственог и суседног главног 

објекта и других објеката у којима се борави или обавља делатност која се не односи на 

гајење животиња је 15 m.  

 Максимална спратност објеката за гајење животиња је П+0. Дозвољава се складиштење 

хране за стоку у таванском простору и максимални надзидак таванске етаже је 1,0 m. 

 Кота приземља мора бити минимално +0,05 m у односу на коту тротоара. 

 

Пратећи објекти за гајење домаћих животиња 

 На парцелама је дозвољена изградња следећих пратећих објекта за гајење домаћих 

животиња: испусти за стоку, бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за 

складиштење осоке. 

 Минимална удаљеност пратећих објеката за гајење животиња од регулационе линије је 

20 m.  

 Минимална удаљеност бетонске писте за одлагање чврстог стајњака и објеката за 

складиштење осоке од сопственог и суседног главног објекта и других објеката у којима 

се борави или обавља делатност, као и водозахватних бунара, износи минимум 20 m, а 

5,0 m од осталих економских објеката и границе суседних парцела. 

 

 

 

Помоћни економски објекти 
 

 На парцелама је у оквиру економског дворишта дозвољена изградња следећих помоћних 

економских објеката – објекти за складиштење сточне хране (сеници, магацини и сл.), 

објекти за складиштење пољопривредних производа за сопствене потребе (поврћа, воћа, 

житарица, производа животињског порекла и сл.), објекти за смештај пољопривредне 

механизације (гараже, надстрешнице и сл.) и други објекти (пушнице, сушнице и сл.). 

 Објекат може бити удаљен од границе суседне парцеле од 0-1 m или минимално 2,50 m 

ако је слободностојећи.  

 Минимална удаљеност помоћног економског објекта од главног објекта је 0 m. 

 У оквиру парцеле објекти се могу градити у непрекинутом низу или као 

слободностојећи на минималном растојању 2,50 m.  

 Максимална спратност помоћних економских објеката је П+0. Дозвољава се 

складиштење хране за стоку у таванском простору и максимални надзидак таванске 

етаже је 1,6 m. Изградња подрума и сутерена је дозвољена ако не постоје сметње 

хидротехничке и геотехничке природе. 
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Магацини пословних објеката 

 

 На парцелама је дозвољена изградња магацина у функцији пословног, пословно-

стамбеног и стамбено-пословног објекта и објекта производног занатства. 

 Објекат може бити удаљен од границе суседне парцеле од 0-1 m или минимално 2,50 m 

ако је слободностојећи.  

 У оквиру парцеле објекти се могу градити у непрекинутом низу или као 

слободностојећи на минималном растојању 2,50 m.  

 Максимална спратност магацина је П+0, са изградњом подрума, уколико то хидролошки 

услови дозвољавају.    

 

 

2.5. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА НА 

ПАРЦЕЛИ 

 

На парцели треба да постоје следећи функционалне зоне: стамбени део, економски део, а у 

дну парцеле се могу формирати воћњаци и повртњаци.  

Проценат озелењавања индивидуалних парцела треба да буде минимум 30 % од укупне 

површине. Избор врста декоративне вегетације и украсног растиња и начин њиховог 

комбиновања треба да су у складу са околним пејзажом и општим условима средине. 

Основу сваког врта треба да чини уређен травњак. 

Минимално растојање дрвећа од границе суседних парцела се одређује у зависности од 

врсте дрвета тако да се крошњом дрвећа не сме нарушити ваздушна линија границе суседне 

парцеле. 
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3. ОБЈЕКАТ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

Грађевинска парцела је идентична ноовформираној катастарској парцели. Не постоје 

друга правила парцелације.  

Максимални индекс заузетости је 50%. 

Објекат јавне намене (''Ромска кућа'') представља локални центар Ромског насеља и у 

фунцкији је друштвеног живота становника насеља. Основна намена је окупљање ромске 

заједнице, а осим тога дозвољене су и следеће намене: трговина, услуге, угоститељство, 

услужно занатство, култура и образовање, као и рекреација.  

Затворени део објекта треба да садржи канцеларију удружења Рома и просторе за окупљање 

(салу за скупове, вишенаменски простор за дневни боравак становника и сл.) са помоћним 

и санитарним делом. Када је реч о отвореним и слободним површинама дозвољена су дечија 

игралишта (са стандардом од 0,5-1,0 m2/становнику), парковске површине, приступи. 

Све ове делатности могу се предвидети ако је обезбеђена минимална комунална 

опремљеност парцеле. На парцели је потребно обезбедити минимум 4 паркинг места од 

којих је једно намењено за паркирање тешко покретних и непокретних лица. 

 
 

3.1. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ГЛАВНОГ ОБЈЕКТА 

 

На парцели је дозвољена изградња једног главног објекта.  

 

 Организација и уређење парцеле намењене грађењу јавних објеката првенствено је 

условљена планираном наменом, нормативима и прописима за изградњу јавних објеката 

у складу са бројем корисника, с тим да се на парцели морају обезбедити и услови за 

паркирање и гаражирање возила запослених лица и осталих корисника. Морају се 

испоштовати услови којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама. 

 Главни објекат се гради на грађевинској линији која може бити удаљена од регулационе 

линије 0,00 - 10,00 m. 

 У односу на суседне парцеле објекат може бити постављен као: 

o Слободностојећи – минимална удаљеност објекта у односу на бочнe границe парцеле 

је 2,50 m. 

o Објекат у прекинутом низу – објекат је постављен на удаљености од 0-1 m од једне 

бочне границе парцеле, а од друге бочне границе је удаљен минимално 2,50 m.  

 Због непосредне близине површине која је делимично рекултивисана (некадашње 

сметлиште) планирати изградњу објеката ближе источној граници парцеле. 

 Максимална спратност објекта је П+1+Пк, односно П+2 код израде плитких и равних 

кровова нагиба до 10 степени. Изградња подрума и сутерена је дозвољена ако не постоје 

сметње хидротехничке и геотехничке природе. 

 Максимални надзидак таванске етаже је 1,0 m, а поткровне етаже је максимум 1,6 m.  

 Кота пода приземља утврђена је у односу на коту тротоара јавног или приступног пута. 

Кота пода приземља главног објекта  мора бити минимално +0,15 m уН односу на коту 

тротоара. Максимална кота пода приземља је 1,20 m у односу на коту тротоара.  



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОСТОР 
Трг Цара Лазара 1, Сомбор 

 

 

 

 

 
Тел./фах: 025/515-0072, E-mail: info@prostorsombor.rs , Web: www.prostorsombor.rs 79 

 

 Јавни објекти се граде, односно реконструишу поштујући стандарде енергетске 

ефикасности. 

 

3.2. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ 

ПАРЦЕЛИ 

 

Осим главног објекта дозвољена је изградња и других објеката који су у функцији основне 

намене ако је већ саграђен или се планира истовремена изградња главног објекта. Изградња 

је могућа до дозвољеног максималног индекса заузетости. Дозвољена је изградња више 

помоћних објеката и магацина на истој грађевинској парцели у складу са условима из 

Плана. 

 

Помоћни објекти 
 

 На парцели је дозвољена изградња следећих помоћних објеката који су у функцији 

главног објекта: гаража, бицикларник, остава, котларница, ограда, бунар, 

водонепропусна бетонска септичка јама, трафостаница и сл. 

 Дозвољена је изградња више помоћних објеката. 

 Постављају се иза главног објекта осим гараже која се може поставити на грађевинској 

линији главног објекта. У случају да се грађевинска поклапа са регулационом линијом 

врата гараже се отварају ка унутрашњости сопствене парцеле.  

 Објекат може бити удаљен од границе суседне парцеле од 0-1 m или минимално 2,50 m 

ако је слободностојећи.  

 Могу бити постављени на растојању 0,00 m или минимално 2,50 m у односу на главни 

објекат, као и међусобно. 

 Максимална спратност помоћног објекта је П+0. 

 Котларницу градити тако да димњак буде на минималној удаљености 2,5 m од границе 

суседне парцеле. 

 Бунар се мора градити на минималној удаљености 5 m (мерено осовински) од свих 

објеката и границе суседних парцела. 

 Водонепропусне септичке јаме морају се градити на минималној удаљености: 

2 m (мерено осовински) од ограде, 

5,0 m од свих објеката, 

10,0 m од регулационе линије и  

20 m од бунара,  

 Сваки власник парцеле је дужан да изгради уличну ограду, ограду на бочној граници 

парцеле уз коју се гради објекат и ½ ограде према дворишном суседу (задња граница 

парцеле) по правилу са исте стране где је објекат. Ограде на регулационој линији могу 

бити транспарентне, зидане или комбинација зидане и транспарентне ограде, с тим да 

укупна висина ограде од коте тротоара не сме прећи висину од 1,8 m. Ограда, стубови 

ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. Капија која се 

поставља у склопу ограде, мора бити са отварањем на сопственој парцели. 

Функционалне целине је дозвољено преграђивати у оквиру грађевинске парцеле под 

условом да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде. Бочне стране 

и задња страна грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, 

транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално 1,8 m. 
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 Трафостанице 20/0.4 kV могу бити стубне, зидане или монтажно-бетонске, уз 

обезбеђивање минималне удаљености 3,0 m од осталих објеката. 

 

Магацини пословних објеката 

 

 На парцелама је дозвољена изградња магацина уколико је у делу главног објекта 

заступљено пословање. 

 Објекат може бити удаљен од границе суседне парцеле од 0 до 1,0 m  

 Може бити постављен на растојању 0,00 m или минимално 2,50 m у односу на пословни, 

пословно-стамбени, објекат. 

 Максимална спратност магацина је П+0, са изградњом подрума, уколико то хидролошки 

услови дозвољавају.    

 

 

3.3.УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛИ 

 

Зеленило око јавних објеката најчешће не служи јавном коришћењу у уобичајеном смислу, 

али има значајан естетски ефекат и заједно са уличним зеленилом и парковским 

површинама чини јединстеву целину зеленила. 

 

Зеленило око јавних објеката потребно је адекватно одржавати и користити декоративне 

врсте дрвећа, жбуња и цвећа које треба поставити тако да се међусобно не заклањају. 

Травњак чини основну компоненту озелењавања око јавних објеката. 

Од укупне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима минимално 30%. 

Дрвеће са мањом крошњом се сме садити на минимум 3.0 m од границе суседних парцела, 

са великом крошњом на минимум 5.0 m, а жбуње на 1.5 m.  
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4. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 

 

Након усвајања, План детаљне регулације ће се директно спроводити кроз поступак: 

- издавања Информација о локацији и Локацијских услова за грађевинске парцеле за 

потребе изградње на парцелама према условима датим у Плану; 

- парцелације и препарцелације грађевинских парцела у циљу издвајања грађевинског 

земљишта намењеног за површине и објекте јавне намене, као и формирања 

грађевинских парцела  према утврђеној намени и условима датим у Плану, а у складу 

са Законом о планирању и изградњи; 

- изузимања планираног грађевинског земљишта за јавну намену (улице) из поседа 

корисника тог земљишта и његово одређивање за површину јавне намене. 

 

Изградња јавног објекта за окупљање ромске заједнице вршиће се на основу услова 

дефинисаних овим Планом.  

Израда урбанистичког пројекта обавезна је за грађевинске парцеле у зони породичног 

становања, уколико се на њима граде јавни објекти  и искључиво пословне намене.  

Планом су дефинисане будуће границе грађевинских парцела за потребе формирања 

површина јавне намене. Парцелација дефинисана планом је обавезујућа у случајевима где 

се формирају будуће површине јавне намене. У случајевима где се Планом предлажу нове 

границе између грађевинских парцела остале намене, могуће су измене, у складу са 

потребама корисника и правилима уређења и грађења плана. 
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ГРАФИЧКИ ДЕО 

 

 

 

 


